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  ) المجلة في النشر قواعد (
  

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

زية والفرنسية باللغات العربية واإلجنلياللغوية 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(ا ال يتجاوز للحواشي، مب

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  )ة قوقل احلرفيةضرورة جتنب ترمج. (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 -

  .تحكيم العلمي قبل نشرهاختضع البحوث املقدمة لل  -

. 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

ملراجع من خالل التهميش األكادميي يف الصفحة األخرية من إلزامية حسن الّتوثيق بذكر املصادر وا - 

 .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 المقال بصاح يتحمل
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  )رئيس التحرير(

  رمضان حينوني. د.أ

 )التحرير فريق(  

 .د.أ/  )الجزائر/ ورقلة  - جامعة (  محمد دريدي . د  / )الجزائر/ رقلةامعة و ـــج( ـلوليالعيد جـــد .أ

  )الجزائر/ الجامعي لتامنغست.م(محمد بكادي . د.أ / ) الجزائر/ أدرار امعةجـــ( أمين خالديمحمد 

/   )الجزائر –جامعة خنشلة (صبرينة بغزو . د/ )الجزائر/ جامعة تلمسان (عبد الحكيم والي دادة . د.أ

/   )قطر -كلية المجتمع( مصطفى أحمد قنبر. د / )العراق -جـــــــــامعة ديالى( علي خلف العبيدي . د

نوية ثا(د يحيى نشاط /  ) العربية المتحدة اإلمارات/ كليات التقنيات العليا(أحمد محمد بشارات . د

المية الجامعة اإلس(وح خضر محمد أبو جحج.د/  )عبد اهللا العروي التأهيلية، وجدة، المملكة المغربية

 /جدة -كلية الفارابي( أحمد فرحات . د/  )العراق/جامعة ذي قار(ضياء غني العبودي .د / )بغزة

المملكة  -جامعة األمير سطام بن عبد العزيز (أحمد علي علي لقم . د/  )السعوديةالمملكة العربية 

  )ةكلية اآلداب ، الجامعة العراقي(هناء محمود الجنابي . د/  )العربية السعودية

 جزائرداخل ال) فريق التحكيم(  

يمينة . د.أ/ ) 2ـامعة سطيفجـــ( يـــــــوسف وسطاني. د.أ/ )سيدي بلعباســــامعة جــ(  عبد الجليل منقور. د.أ

ـامعة جــ(مليكة بن بوزة . د.أ/ )جــــــامعة أم البواقي( لقمان شاكر  . د.أ /) 2ـامعة الجزائرجــ( بشي 

جالل . د /) ــامعة بشارجــ( بركة بوشيبة . د.أ/ )ميس مليانةـــخ. ج(الدين ملفـــوف  صالح. د /)2الجزائر

ــامعة جــــ(حبيب بوزوادة . د /)جامعـــة أدرار(إدريس بن خويا . د) / ــعة سوق أهراسجامـــ(خشاب 

محمد . د/ ) فـامعة الشلجـــ( عبد القادر شارف . د.أ  /) الشلفامعة ــــج( عمر بوقمرة. د/ )معسكر

جــامعة (ـبايلي حميد قــ. د/ )المسيلة امعة جـــــ( بلخير أرفيس . د /)النــــــــعامة. الج. الم( الصالح بوضياف

ـامعي المركز الجــــ( عامر رضا . د/ ) المركز الجــامعي بغيليزان(سعيد خليفي . د/ )نةــــــمنتوري قسنطي



 
 

عنـى تُ  ،)الجزائر( تامنغستبأمین العقال حاج موسى أق أخموك  جامعةتصدر عن  محكمة فصلیةیة لدو مجلة 

 .بالدراســـات األدبیة واللغویة والنقدیة باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة
 

 
 

ــعة جامـ( فريدة مقالتي. د/ )امعة الجلفةجــــ( بوبكر بوشيبة . د/  )عة بشارجام( ــزوري مومن مــــ. د/ )بميلة

حفيظة . د.أ /)2عة الجزائرجامــ( السعيد ضيف اهللا. د/ )تيسمسيلتجامعة (محمود فتـــــوح . د/  )خنشلة

ـامعي ــالمركز الجـــ(نسيمة كريبع . د/ )crascــركز مــــ(حمو عبد الكريم . د/  )2جامــــعة الجزائر ( تزروتي 

شيادي . د /) لتيسمسيلت. جــــالمركز الــ( محمود رزايقية . د ) /ــامعة أدرارجــ( مبارك باللي. د.أ/  )بميلة

بوبكر .د) / 1ــامعة باتنةجـــ(د حليمة عواج  / )جــــــامعة تيارت ( عزوز ميلود.د/ ) جامعة تلمسان(نصيـــرة 

 / )ـامعة غردايةجـــ(يحيى حاج امحمد   .د / ) 1جـــــامعة باتنة(ثابت طارق .د / )امعة تيارتجــ( معازيز 

خير الدين بن خرور .د  / )2ـامعة الجزائرــجـ(  محمد عروس.د) / جـــامعة معسكر(دريس محمد أمين .د

. الج. الم( أحمد بناني. د  /)ارتــــــجـــــامعة ابن خلدون تي(بن جلول مختار / ) 2امعة البليدةــــج(

براهيم .د/ )ـامعة األغواطـج(عيسى بريهمات . د.أ /) المركز الجــــامعي بميلة( د موسى كراد /  )امنغستــــــت

 )تامنغست. الج. الم(دي ــــــأحمد حفي. د/ ) امعة اأغواطـج( عائشة عبيزة . د/ )جــــــامعة قالمة ( براهمي 

جامعة ( غبوب ــــــصورية ج. د/ )امعة أدرارــــــج(  ضر لغزالد لخ/ ) جامعة خنشلة ( ش ـأحمد كام/ 

يحيى بن يحيى . د / )ـامعة أدرارجـــ(محمد بن عبو . د/ ) امعة أدرارــــج( محمد كنتاوي . د ) /خنشلة

/  )امعة برج بوعريريجـــج(سماح بن خروف . د/ ) ـامعة أدرارجـــ( أسماء بوبكري . د) / امعة غرداية جـــ(

مركز (  د جمال بلعربي /) جامعة غرداية(طاهــر براهيمي . د /)البويرةــامعة ج(  سعد لخضاري.د

 /  )جامـــــعة خنشلة(حنينة طبيش . د) / 1جــــامعة باتنة( زهور شتوح. د/ )الجزائر/ع.ت.ت.ع.ب

مد بوعالوي مح. د /)جـامعة غرداية(خديجة الشامخة . د/  )ت.أ.ت.ق.ب.د .و.م(ـلمي فاطمة ديــ.د

الحاج /  )جامعة تيزي وزو(كريمة سـالمي .د)/ جيجلجـــامعة ( ارــالرحيم البعبد . د/  )جـــــامعة المسيلة(

امعة سوق ـــج( عماد شارف . د / )الطارف امعةـــج(بركاني محمد رضا . د / )الجلفةامعة ـــــــج( براهيمي 

مبروك دريدي . د /) جامعة ورقلة(ـو حسين دحـــ. د/  )وق أهراســجامعة س –صورية داودي . د /) أهراس

ي ثمانع. د/  )جامعة ورقلة ( عبد القادر بقادر . د /)جامعة الوادي(عادل محلو . د/  )جــــامعة سطيف( 

) / جامعة الشلف( معاذ مقري . د / ) جامعة جيجل(فيصل األحمر .د) / جامعة األغواط) بولرباح 

جامعة ( مصطفى بن عطية . د /)يةبجا جامعة(عبلة معاندي .د/  )امعة ميلةج(د الحليم معزوز عب.د

علي محدادي . د/  )جامعة غرداية (محمد مدور . د) / جامعة بجاية (تسعديت لحول . د/ )المسيلة
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  /) مية قسنطينةجامعة العلوم اإلسال(لزهر مساعدية /  )جامعة المسيلة(حسين مبرك . د/ ) جامعة ورقلة(

) جامعة تيزي وزو(عمر بلخير . د/ ) جامعة األغواط(فاطمة مختاري . د/  )جامعة الطارف(م فروم هشا. د

جامعة ( عليك الكايسة . د/ ) جامعة سعيدة( عمارية حاكم  .د/ ) جامعة الشلف(كمال عمامرة . د/ 

عاد حميدة س. د /) جامعة عنابة( خضرة خمراوي . د/ )جامعة تبسة( عبد القادر خليف .د / )بجاية 

عائشة .د/ ) جامعة األغواط( ميهوب جعيرن  .د/ ) جامعة الوادي ( حمدان سليم . د/  )جامعة ميلة(

جامعة (بوعامر بوعالم . د/  )المركز الجامعي بتيسمسيلت( العربي بومسحة  .د /) جامعة المدية(حمعي 

علي بن فتاشة .د / )بوسعادة–رسة العليا المد(رشيد بن قسيمة . د ) /جامعة معسكر(محمد بوزيدي . د) / غرداية

 محمد ملياني. د )/المركز الجامعي لميلة(معزوز عبد الحليم . د) / جامعة خنشلة( إيمان مالل/ )جامعة بومرداس(

المركز الجامعي ( الطرش اهللا عبد. د) / جامعة غرداية(محمد مدور . د) / جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان(

 صورية داودي. د) / 2جامعة سطيف ( دريدي مبروك. د) / جامعة برج بوعريريج( صفية بن اهللا عبد. د)/بتندوف

) المركز الجامعي لميلة( سعاد حميدة.د) / جامعة العربي التبسي تبسة( خليف القادر عبد. د )/جامعة سوق أهراس(

 إيمان جربوعة .د ) / ديةجامعة يحي فارس بالم(عائشة جمعي .د/ )جامعة قاصدي مرباح ورقلة(أحمد حاجي  .د/

المركز الجامعي (بوشاقور الرحماني سمير .د) / جامعة الوادي(عبد المالك جديعي  .د) /جامعة منتوري قسنطينة(

عبد القادر . د)/  1جامعة باتنة (طارق ثابت . د) / جامعة قاصدي مرباح ورقلة(بن عطاء اهللا مليكة . د)/ لغيليزان

)/ 2جامعة الجزائر (صباغ إيمان . د) / المركز الجامعي لميلة(زوزن عسمير م.د ) /2جامعة الجزائر(رحماني 

عبد المالك . د) /جامعة عمار ثليجي األغواط(جعيرن ميهوب . د ) /جامعة طاهر موالي سعيدة(لخضر حاكمي .د

المركز (فاطنة  يحياوي. د) / جامعة العربي بن المهيدي أم البواقي(بوحوش مرجانة . د) / جامعة خنشلة(مغشيش 

  ).الجامعي بتندوف
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ي نناقش يف هذا املقال مسألة اهلويُّة يف الرواية اجلزائرية املعاصرة، فبني املركز، واهلامش أثار الروائي اجلزائر   

سجاًال حمتدمًا بني أقطاب متناحرة، ما جعل مسألة اهلويّة، تبدو معضلة أساسية يف هذه الرواية، ومنهم 

الروائي يامسينة خضرا الذي أبرز كيف متسك الغري �ويّته الضيقة وكشف االختالف والتمايز، وبني هذا 

ا إزاء نظريها اآلخر، وعليه فقد وذاك حاول التعمق يف الذات اجلزائرية وإظهار خصوصيتها وتأصيل هويته

يكون يامسينة خضرا قد سلط الضوء على مسألة اهلويّة حينما عكف على توصيف العالقة بني األنا 

 .واآلخر

  .اهلوية الثقافية. اهلويّة، اللقاء احلضاري، يامسينة خضرا، اآلخر :المفتاحالكلمات 

Abstract : 
In this article, we discussed the issue of identity in the contemporary 
Algerian novel, between the center and the periphery, the Algerian novelist 
sparked a heated debate between rival poles, which made the issue of 
identity appear to be a fundamental problem in this novel, including the 
novelist Yasmina Khadra, who highlighted how others held on to his narrow 
identity and exposed the difference and distinction, and between this and that 
one, he tried to delve into the Algerian self, show its privacy and root its 

                                                           
  hassninihad@gmail.com: هاد حسينن * 
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identity in front of its other counterpart. Accordingly, Yasmina Khadra may 
have shed light on the issue of identity when he embarked on describing the 
relationship between the ego and the other. 

Keywords:identity, civilisation encounters, Yasmina khadra, the other, 
cultural identity.                           

  
  :تمهيد

صدح السرد اجلزائري بقضايا استقطبت إحلاح الروائيني ردحًا من الزمن، فاجتهت أقالمهم حنو    

قضية، طاملا كانت من اهتمامات الفكر اجلزائري، قضية محلت يف ثناياها أمل ومعاناة فئة ضّلت 

يف كتابا�م طريقها بانغماسها يف اآلخر، فناقشها كتاب كثريون على اختالف توجها�م ورؤاهم 

األدبية إميانا منهم بدور األدب يف حماكاة الواقع، لقد حاول الروائي اجلزائري أْن خيطو خطوات 

ثابتة حنو قضايا مست اإلنسان، واإلنسانّية وكانت قضية اهلويّة مقصده وحمل الدراسات النقدية 

 .املعاصرة

 يسعه إّال أْن ُيالحظ ذلك ال )ليامسينة خضرا( )فضل الليل على النهار(ولعل قارئ أثر   

الّتفاعل اخلالق بني حضارتني متناقضتني، أو بني هويتني متناحرتني، حّىت إنّه يعّز عليه أحيانا أْن 

نتبّني بيسر حقيقة الفن األدّيب اّلذي يتحّرك يف أحنائه هذا األثر الذي محل بُعداً هوويّاً، سواء كان 

كت حضارة اآلخر، وكشفت الوجه احلقيقي للمجتمع صرحيًا أم مضمرًا خلف أنساق ثقافية حا 

  .اجلزائري يف حقبة زمنية حرجة

إّن هذا األثر األدّيب توفر على زخم كبري من الدالالت واإلحياءات، اّليت منحت للقارئ فرصة  

مع  )يامسينة خضرا(كيف تفاعل : للقاء اآلخر بكل جتلياته، وعليه ُميكن طرح التساؤل اآليت

يّة يف روايته؟ هل صورة اآلخر اليت نقلها الروائي مؤسسة على االحتقار والتهميش خصوصية اهلو 

أم أّ�ا مبنية على االحرتام املتبادل؟، ولكي حنصل على جواب رأينا أن يكون لدراستنا عناوين 

 :فرعية بدأناها بالعنوان التايل

  :مسألة الهويّة والّلقاء الحضاري/1

أكثر املسائل إثارة يف السرد اجلزائري، ألّ�ا برهنت وملدة طويلة على أّ�ا  تـُعَُّد مسألة اهلويّة من   

أهم ما تداوله الروائي اجلزائري يف أعماله، وإْن كان لكل كاتب طريقته اخلاصة، يف رصد احملمول 

ّية الثقايف يف خطابه السردي خاصة فيما يتصل باهلويّة الثقافية، وأبرز تبعا�ا، فباتت األعمال األدب
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تتوق إىل استبطان كوامن الذات اإلنسانية، ومعرفة السبب الرئيس لعزوف األنا أمام مواجهة 

  .اآلخر، ما وّلد صراعاً أزلياً، انعكس على طبيعة العالقات القائمة بني اإلنسان واإلنسان

شعب إّن قضية اهلويّة وما تتضمنه من مفاهيم ال حصر هلا تثري الكثري من الغموض، نظرًا لت   

 فقد أصبحت تشغل اهتمامات الكثري من ميادين البحث، مما زاد يف تعقيده،"مفهوم املصطلح 

، وقد شاع استخدام 1"وعدم إمكانية حتديده، وعدم القدرة على إعطائه مدلوًال صاحلاً نتفق حوله

فرد اجلزائري مصطلح اهلويّة  يف ا�ال األديب الروائي خاصة ألمهيته البالغة، إلثارته قضايا متس ال

الذي ظل يبحث عن انتمائه، وهويّته املفقودة يف خضم توافد ثقافة اآلخر، وهلذا جند مفهوم 

يُطلق على نسق املعايري اّليت يُعرف �ا الفرد ويُعّرف وينسحب ذلك على هوية اجلماعة، "اهلّويّة 

أكثر منه بالُبعد العلمي،  ، وبالتايل يرتبط مفهومها بالُبعد اإليديولوجي2..."وا�تمع، والثقافة

باعتبار أّن هويّة الفرد ميكن التعبري عنها، من خالل الدين، أو اللغة، أو الوطن، وكلها عناصر 

متغرية حسب طريقة استعماهلا، ومن هنا طُرح سؤال اهلّويّة كأكثر املفاهيم املركزية حضورًا يف 

إالَّ بتمسك الشعب بثقافته اّليت ورثها ال تصان ... فاهلويّة خاصة"جماالت علمية متنوعة، إذن 

، وهذا هو جوهر الصراع اليوم، فعملية التمادي يف التجنيس احلضاري اّليت نشهدها 3"عن أسالفه

�ُدد خصوصية  اإلنسان اّليت سرعان ما يفقدها حتث وطأة الشائع، والغالب الذي "حالياً  باتت 

، كّل هذا وّلد أزمة معرفية جعلت 4"يزهيكسب سلطته من شيوعه وغلبته، ال من أصالته ومت

الكاتب اجلزائري يوازن بني بنائه الثقايف الذي عاش فيه، وبني انفتاحه التام على حضارة، وثقافة 

اآلخر النقيض، فصاغ فكره وشخصيته، يف شخصيات عمله الروائي ليخلق نوعا من التأزم 

  .الوجداين بني قبول الغري ورفضه

عتباره وجها من أوجه املثاقفة، جعل من مسألة اهلويّة والّلقاء احلضاري، أهم إّن االستعمار با   

إفرازاته، ألنّه استطاع بفضل غزوه للبلدان، أْن يبسط ثقافته، ويقضي على ثقافة ذلك البلد، ما 

جنم عنه صراع حضاري، ليس وليد اللحظة بل هو موجود منذ األزل، إّال أّن كل حضارة تسعى 

عن هويتها ومتيزها عن غريها من الثقافات، خاصة يف ظل ظهور قوى حتاول  جاهدة للحفاظ

فرض ثقافتها وهيمنتها على الثقافات األخرى، ما شّكل خطرًا يُهدد اهلُويّة احمللية، وقد تعرض 

الكيان الثقايف األوسع الذي يضم "إىل مصطلح احلضارة وأكد على أّ�ا  )صامويل هنتجتون(

مثل القبائل، واجلماعات العرقية والدينية، واألمم، وفيها يعّرف النّاس أنفسهم اجلماعات الثقافية 
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بالنسب، والدين، واللغة، والتاريخ، والقيم، والعادات، واملؤسسات االجتماعية بدرجات متفاوتة 

، وهو �ذا الطرح يُربز مكونات اهلويّة 5"وفقًا للجماعات الثقافية الداخلة حتت حضارة واحدة

إّن احلضارات هي : "مغايرة، لتظهر العالقة الوثيقة بني اهلويّة، واحلضارة، مث  يضيف قائالً  بطريقة

القبائل اإلنسانية الكربى، وصدام احلضارات صراع قبائلي على نطاق عاملي، والفروق الثقافية هي 

لثقافية بالتضاد وتتحدد اهلوية ا... اليت حتتل األساس واملركز يف التصنيف والتمييز بني البشر اليوم

مع اآلخرين، ويف احلروب ترتسخ اهلويّة، ويتحقق التماسك االجتماعي بدًال من االنقسام الذي 

  .6.."يتطلب زواله عند وجود عدو مشرتك

يتداخل مفهوم اهلويّة مع مصطلح احلضارة يف مواضع عديدة، فلوال اهلويّة ملا حافظت األمم    

يهما يُكمل اآلخر، ولكن مع ذلك ال نستطيع التشبث على حضار�ا، وإْن كان كل واحد ف

وهذا ما يؤدي إىل بروز "�ويتنا احمللية، ألننا نلغي مبدأ احلوار والتفاعل مع احلضارات األخرى، 

نوع من اإلحساس بالتفوق العنصري، وبروز اهليمنة الثقافية، كّما أنّه ليس يف تنوع اهلويات وتعدد 

اء املصاحل املشرتكة بني الشعوب، واألمم، يف إطار التعاون اخلصوصيات، ما يتعارض  وقض

اإلنساين القائم على قاعديت التعارف والتعايش، وإّمنا ينضوي هذا التنوع على عناصر تغذي امليول 

اإلنسانية الفطرية وتدفعها إىل امتالك أسباب التقدم والرقي حبافز من التنافس الطبيعي وبوازع من 

فهذا التنوع الثقايف الذي تزخر به احلضارات، هو جزء يسري من مفهوم . 7"التدافع احلضاري

  .اهلُوية، كون اهلويّة قادرة على استيعاب ثقافة حضارات متنوعة

شّكل احلوار بني األنا، واآلخر، أو بني الشرق والغرب قضية حموريّة يف الدراسات املعاصرة،    

عددة دخلت يف عالقات، وتصادقت، وتصادمت فال أحد جيهل أّن احلضارات اإلنسانية املت"

 الصراع نفسه كان أحيانا أسلوبًا ملعرفة اآلخر، ومدخالً ... بقدر ما حتاورت، وتبادلت التأثري

لعالقة مع اآلخر، ومل مينع التأثر باآلخر، وال التأثري فيه، فالغرب أخذ الكثري من العرب كّما أّن 

، فمن خالل هذا القول ندرك بأّن 8..."روب الصليبيةالعرب أخذوا الكثري من الغرب خالل احل

احلضارات تتالقح، وتتفاعل، وختتلف، وتتنوع، لتشكل حضارة أمة بأكملها، وهو ما أشار إليه 

الغرب ميثل عنده حضارة أو ثقافة ُمتيزه عن غريه، وليس ممثًال حلضارة : "حينما قال )هنتنجتون(

مل، وذلك ألّن حضارة الغرب متتد جذورها يف التاريخ إىل عاملية ميكن أْن تضم سائر أقطار العا

، ويرد هنتجتون على الدعوى القائلة بأّن حضارة الغرب ينبغي أن تكون 9..."أكثر من ألف عام
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فالتحديث هو الذي ميكن أْن يشارك فيه "حضارة العامل بتفرقته الصارمة بني التحديث والتغريب، 

رب هو تربته األصلية، منذ القرنني الثامن عشر، والتاسع عشر، العامل غري الغريب، وإن كان الغ

، إذن فاملثاقفة الغربية عموماً، اختزلت 10..."بينما كان الغرب قبل التحديث غربياً منذ زمان بعيد

ذلك التفاعل يف التنميط، واالختزال، والتهميش، مبا خيدم مصاحلها، وهذا التباين يف املواقف هو 

  .القة احلضارية بني األنا واآلخرالذي صور تلك الع

وإذا تأملنا يف الرواية اجلزائرية سواء املكتوبة بلغة أجنبية، أو بالّلغة العربّية، جندها احتضنت    

بل مازال إىل وقتنا احلايل هو السؤال الرئيسي يف الثقافة، "سؤال اهلّويّة بكثري من اإلسهاب، 

عمل السردي وللكاتب، وجواز سفر للقارئ ليبحر يف ، فغدا مبثابة بطاقة شخصية لل11"واإلبداع

  . عوامل مهاجرة، يكتشف من خالهلا ثقافة األجنيب الذي ظل يتغىن حبضارته، وتارخييه

، السّيما االستعمار )الفرنسي/ اجلزائري(لعل الظروف السياسية اّليت مجعت بني األنا واآلخر     

عل الروائي اجلزائري يتمسك مبقومات هويته الوطنية وحماولة طمسه للمعامل اهلويّة اجلزائرية، ج

أّن الواقع الثقايف وتطّوره كان خاضعاً للواقع السياسي "ويبدو جلياً . فظهر ذلك يف أعماهلم األدبية

الذي عاشته اجلزائر ومن مث فقد محل هذا األدب اجلزائري على عاتقه كل تناقضات احلركة 

ه الفكرية واإليديولوجية، وأدواته التعبريية، حبيث استغلت اللغة الوطنية، األمر الذي شّعب اجتاهات

الفرنسية إىل جانب اللغة العربية كسالح وجهه ُكتّاب مناضلون إىل صدر املستعمر، وهذه حالة 

  . 12"رمبا انفردت �ا اجلزائر عن غريها من األقطار العربية

يت ترسخت يف مرحلة األدب الكولونيايل،  تتوقف الرواية اجلزائرية عن طرح تلك الثنائيات الّ مل  

واّليت أُعيد طرحها من منظور معاصر وتوصيفها باألنا واآلخر، فجاء بطل الرواية يتخبط ضمن 

دائرة البحث عن هويّته املفقودة، واّليت تنازعتها عوملة اآلخر، فانساق األديب إىل تعزيز مبدأ 

ألّن املشاركة واحلوار "طريق احلوار البناء،  التعايش السلمي، والولوج إىل الضفة األخرى عن

، وال تتحقق هذه اإلرادة 13"احلضاري إرادة حضارية قبل أّن تكون فكرية أو أمنية أو رغبة

احلضارية يف حوار التنوع الثقايف إّال بوعي كال الطرفني، وهذا ما عمل الروائي على حتقيقه يف 

مع الثقافة الفرنسية اّليت يستخدمها الُكتاب اجلزائريون فعندما تندمج الروح الشرقية للجزائر "نصه، 

تكون النتيجة أدبا أصيًال فاألدب اجلزائري مع ما له من خصائص عربية عديدة ُمتيزه، خيتلف عن 
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واإلبداع، بل نّوه إىل  14"األقطار العربية حيث مل يكن لالستعمار تأثري مشابه على التعليم والثقافة

  . التوازن بني احلضارات أمهية اآلخر يف حتقيق

جلأ الروائي إىل معاجلة ما ُيسمى برواية الّلقاء احلضاري يف طروحاته الفكرية والنقدية، فربع يف    

الذي ظل يبحث عن هويّته، -وخباصة الفرد اجلزائري–جتسيد ظاهرة اغرتاب الفرد اإلنساين 

باتت شخوص الرواية تُعاين من حاالت انطالقًا من اآلخر، فأخذت اهلّويّة حيزًا ال ُيستهان به، و 

اال�زام، واالغرتاب، والتمزق الداخلي، وظل االنتماء إىل الوطن مالذا حيتضن عذاب الذاكرة، 

ويضطر اإلنسان إىل اختيار اآلخر إعجابًا حلضارته، وهروبًا من واقعه الذي فرضه هذا اآلخر، 

قافة الغري، حمافظًا على أصالته، وانطالقًا من فيتجزأ االنتماء ويشوه، بدل أْن يكون منفتحاً على ث

هذا يظهر البطل الروائي شخصًا عاديًا فقد كيانه، ضائعًا بني هويتني متناحرتني، تتقاذفه تيارات 

  .احلياة اليومية، وتدميه مشاكلها وتعقيدا�ا

فروح " ة والّلقاء احلضاري، أضحت من أهم مباحث السرديات،ُميكن القول إّن مسألة اهلويّ   

العصر تكمن يف هذا التنوع اآلخري اهلائل الذي يتشّكل منه عاملنا احلايل، ويزيده إثارة، ويعاظم 

طرح حتدياته على الوعي بالتباساته املتواترة باألنا، واإلشكاالت احلضارية الراهنة املتمثلة يف جممل 

تسارعة على الصعيدين احمللي مآزق اهلّويّة وأزمات االنتماء، وخصوصًا يف ظل هذه املتغريات امل

، وعلى هذا األساس حيدث شرخ يف اهلويّة ذا�ا، ويصبح بطل الرواية احلضارية يتوزع 15"والعاملي

بني هويّته وانتمائه الديين، والقومي، وبني مواطنته اّليت يعيشها يف بلد آخر، وهو يف روايات الّلقاء 

                           .    احلضاري يكون الغرب غالباً وجهته املفضلة

  .لياسمينة خضرا" فضل الليل على النهار"تمثالت الُهّوية في رواية /2

عامل اآلخر حينما عكف على جماراة وقائع تارخيية تركت صداها يف تاريخ  )يامسينة خضرا(وجل    

حواه اخلطاب  اجلزائر املستعمرة، ما جعله خيوض جتربة روائية رائدة يف هذا ا�ال، مستعينا مبا

الكولونيايل من صور القت هوى يف نفسه وعكست شعورا بالتنافر دّل على شرخ يف العالقات 

بني التاريخ والذاكرة، استمر قائما بينهما، فانعكست تلك العالقات ثورة يف النص السردي كونه 

ن، وألّن الرواية ُتشكل خزانا جلّل التفاعالت التارخيية والسياسية والثقافية ، اّليت جتمع بني البلدي

نسقا ثقافيا حيتوي على مضمرات شىت، فقد حاول الروائي أْن يغوص يف أبعاد اهلّوية املتشظية 

لشخصيات روايته، فرسم ذلك السجال احملتدم والصراع املنبثق بكّل مصداقية، فطغت فكرة 
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نفس اجلزائري يف ، وباتت سبل الوصول إليه رغبة جاحمة تعرتي )اإلعجاب باآلخر، وحبضارته(

خضم تلك األوضاع املزرية، حيث الفقر واجلوع، واحلرمان عنوان املعاناة، وبني خصوصية 

على مدى انشقاق العالقات، وفتورها، من خالل  )يامسينة خضرا(املستعَمر واملستعِمر، برهن 

 .      خطاب كولونيايل صارخ يربز أمهية الذات أمام ارتدادات اآلخر

أزمة اهلويّة  )يامسينة خضرا(للروائي اجلزائري  )فضل الليل على النهار(واية استوعبت ر    

واالنتماء منذ الوهلة األوىل، فقدمت منوذجًا واضحًا لألدب الكولونيايل من خالل حوار كال 

بطريقة تفاعلية بني ثقافتني خمتلفتني، وحضارتني متناقضتني مل يكن ) املستعمَر واملستعِمر(الطرفني 

اء املرتقب كما هو متوقعا، فاختزل بذلك الّناص مسألة اهلُويّة لتصبح شعارًا آنيًا ُيصور حالة اللق

، )جوناس/يونس(االغرتاب، والتمزق الداخلي، والشعور بالضياع الذي بات يُهدُد حياة البطل 

لة فكانت رحلة يونس حنو اآلخر رح. ائعًا يعيش ضمن زمنني متضاربنيفيظهر شخصاً اغرتابياً ض

الفرد الغريب يرى "الوعي اجلريح، رحلة ذات مغرتبة حنو عوامل حضارة غربية، حققت مبتغاها كون 

، وهو ما عمد الروائي إظهاره يف املنت 16"يف الشرق القريب مكانا لتحقيق الطموحات الكولونيالية

حمدود،  السردي، فبني املاضي وانكساراته، واحلاضر وأماله، بقي يونس يتخبط ضمن نطاق هووي

لتتسع اهلوة بينه وبني أفراد عائلته اّليت منحته حياة جديدة، وانطالقا من هذا الوضع، جند أّن 

، امتطى القضايا الراهنة يف جمتمعه، فاستبطن تفاصيل الشعب اجلزائري )يامسينة خضرا(الروائي 

دقة ألحداث حني المّس جّل النزاعات اّليت حتدث بني طبقاته، فجاءت هذه الرواية صورة صا

حيدث الصدام اهلووي يف هذه الرواية من  .حقيقية عصفت با�تمع اجلزائري يف حقبة زمنية معينة

يكمن الصراع،  )وجوناس يونس(خالل الشخصية احملورية وما حتمله من خبايا وتناقضات، فبني 

يتني املتقاتلتني بالنسبة للفرنسيني، فتمخض عن هاتني اهلوّ  )وجوناس(بالنسبة للجزائريني،  )يونس(

هو ابن إحدى العائالت اجلزائرية املهمشة،  )يونس(صراع داخلي عميق، وّلد إفرازات كثرية، 

املسحوقة قهراً وجوعاً وأملاً، فرض عليهم الوضع االستعماري ظروفاً قاهرة، خاصة بعد إضرام النار 

إىل أرض األجداد، فاضطر  ، واّليت حتمل معاين االنتماء"القايد"يف أرض والده من طرف أعوان 

والده املثقل بالديون، أْن يبيع األرض بثمِن خبس، ويُهاجر من الريف إىل املدينة،  وهناك مل 

، )جرمان(، وزوجته  الفرنسية )ماحي(يستطع األب أْن يعيل عائلته، فيلجأ إىل أخيه الصيديل
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رحلة الفىت حنو االغرتاب فتستقبل جرمان الفىت بكل صدر رحب، أين تبدأ   )يونس(فيرتك هلم 

  .الذايت، واالستالب الثقايف

نفسه، حييا ضمن منظومة فكرية، وثقافية، واجتماعية جديدة، ألنّه يف صدام  )يونس(وجد    

مباشر بني قيم القرية وعقليتها، وبني قيم املدينة، وعقليتها املختلفة، فمسألة االنتماء املتعدد للفىت 

لتوفيق بينها، ألنّه كان حباجة إىل احلفاظ على هويته، واالنفتاح مل يستطيع ا) جوناس/يونس(

الصادق ا�رد من العقد على ثقافة اآلخر، فأحّس ضمن هذه الدائرة املغلقة بأنّه مرغم على 

 .االختيار بني التنكر للذات، ونفي اآلخر، وهذا اجلدال متركز يف عّدة مواضع يف الرواية

واية، مبكونا�ا ومرجعيا�ا، حاملها فكريًا وسلوكياً، فهي منط من توجه اهلّوية يف هذه الر    

اإليديولوجيا تتعلق بأفعال الشخصيات، ونظر�م، فُتميز كل شخص عن غريه، انطالقاً من هّويته، 

، 17..."ال تُعطى اهلّوية مرة واحدة وإىل األبعد، فهي تتشكل وتتحول على طول الوجود"لذلك 

فردية أو كانت مجاعية، : ةوأيا كان مقتضى اهلويّ "حسب وضعية صاحبها، وتأخذ أبعادًا خمتلفة 

فإّ�ا تفرتض وجود عالقة بني الذات واآلخر، وكل صور ا�تمع عن ذاته ليست إّال ايديولوجية 

جزئية يطالب �ا من هلم مصلحة يف أن حيافظوا على عالقات ما مع السلطة، حىت ولو كانوا 

، وفق هذا 18..)"األمة، الوطن، الدين، الثقافة، احلزب(ل باسم يفعلون ذلك غالب األحوا

فهي تطرح  "، حقًال خصبًا لدراسة مالمح اهلّويّة، )فضل الليل على النهار(التوجه، كانت رواية 

، وبالتايل ظهرت عّدة جتليات 19"كضمان يف مواجهة خطر اإلبادة أو اإللغاء من قبل هويّة أخرى

  :وثيقاً بشخوص الرواية وهي كاآليتة ارتبطت ارتباطا للهّويّ 

  :الهويّة المكانية- أ

باملكان اجلزائري ارتباطا جوهرياً، حىت غدت معامله شاهد عيان  )يامسينة خضرا(ارتبطت رواية    

على معاناة أفراده، فأصبح املكان مبثابة بطل يوجه األحداث، والشخصيات، وهو بعالقته مع 

ملختلفة اّليت جيتمع فيها األفراد ، فيشمل حتديده ملعامل الشخصيات يكشف األطر املكانية ا

األماكن اجلزائرية، من قرى ومدن وشوارع ومناطق حبرية وبرية، وما يتخلل من مناظر خالبة 

وألّن "اسرتعت انتباه النّاص، ومحلتها أرض بالده، فنجد تنوع الفضاء مسة بارزة يف الرواية، 

نعقد للمكان ومشاهده، فإّن اخلواطر املنهمرة كرذاذ املطر ال السيادة يف هذا اللون من السرد ت

تربحه إّال إىل ماضيه الغارق يف النسيان، وبالتايل فهي ال تبغي أْن تصنع فيه قصة تقيم من 
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األحدوثات حادثة كربى، متجانسة، تستغرق زمنا مرئيا، ومتر بتحوالت خاصة �ا، غري اليت 

التايل يصبح العمل الروائي مالزماً لألرض اجلزائرية اّليت احتضنت ، و ب20"نعرفها من تاريخ األشياء

  .هذه األحدث

قيمة خاصة، لتحقيق الرؤية السردية اخلاضعة  )فضل الليل على النهار(وللمكان يف رواية   

للُهوية اجلزائرية، فجاء تصوير األرض مليئًا بالتناقضات اّليت يف غالبها ُحتدد انتماء طبقات 

أين عاش أبطال  )جنان جاتو(سم القاص ذلك الوجود من خالل حديثه عن قرية الشعب، فر 

كنّا منزوين يف أرضنا "يف هذا الصدد،  )يونس(الرواية وتعايشوا مع الوضع املزري هناك، يقول 

أشبه بأشباح ُسّلمت للقدر، يف صمت فلكي ألولئك الذين ليس لديهم شيء ُمهم 

جاتو أشبه ما تكون حبياة بائسة، وهذا ما صوره لنا السارد  ، كانت احلياة جبنان21..."يقولونه

ليست حياة، كّنا موجودين على وجه األرض، هذا كل ما يف األمر، إّن : "على لسان الفىت

استيقاظنا صباحًا يـُعَُّد من املعجزات، ويف الليل حينما نستعد للنوم، نتساءل إن مل يكن من 

تتشابه األيام بشكل ...قتنعني أننا تفحصنا مجيع األشياءاملنطقي أْن نغمض  عيوننا لألبد، م

بائس، ال تأيت باجلديد أبدا وال تقوم عند مغادر�ا إّال بتجريدنا من آخر أوهامنا النادرة اّليت تتدىل 

الذي احتضن  )جنان جاتو(إّن فضاء .22..."يف طرف أنوفنا، أشبه حببات اجلزر اّليت حتّرك احلمري

رية الكادحة جعلت منه فضاًء مأسوياً، مليئًا بالنزيف واألمل، الذي أضحى يونس وعائلته الفق

فقدمت الرواية ملمحًا أوليًا عن احلياة العامة للرواية الذي ، )يونس(بصمة على جبني الفىت 

إذ كان البؤس واألوبئة "جبميع األشياء السلبية،  )جنان جاتو( ءاقرتن فضا .ستأخذه شخصيا�ا

، 23"، واحليوانات بعدوانية عجيبة، فُيجربان الناجني على اهلجرة أو على التشّرديبيدان العائالت

مل "وبعد أْن ّصرح يامسينة خضرا بواقعية األحداث، يف الرواية يصف القرية اّليت يقطن فيها هؤالء، 

ؤس، تكن القرية ذات شأن، إّ�ا مكان ُمقفر، مثرية للحزن، بأكواخها الرتابية الرازحة حتث ثقل الب

عند أسفل جذوعها، يقرفص البطالون  ...بأزقتها اهللعة اّليت ال تعرف أين جتري إلخفاء قبحها

الذين ال خيتلفون كثريًا عنها، يشبهون الفزازيع املهملة، املرتوكة هنا إىل أْن تبعثرها الزوابع يف 

  .، وكأّ�ا قرية منسية جتاهلها الزمن24"الطبيعة

االستعمار الفرنسي هلا فقد سلبها األمن والفرحة، واهلدوء، سلبها تغّري وجه األرض باحتالل   

طريق حرب شاملة ال هوادة "الوجود، واحلضور ملقدسا�ا وهويتها حني قام مبصادرة أراضيها عن 
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فيها، جبيوش جرارة، منظمة، ومدربة أحسن تدريب، ومسلحة أفضل تسليح يقودها ضباط 

ة مهنتهم القتل، ضد األهايل العزل يف البوادي، والقرى، حمرتفون، ويضرم نريا�ا جنود مرتزق

يرهن  )يونس(، ونظرًا للمكانة اّليت حتظى �ا األرض عند أهل القرى جند والد 25"واألرياف

فقام برهن أرض األجداد وأدرك أنّه خيوض أخر معركته، "األرض، بعد أْن كبلت الديون كاهله، 

زل الّناص الستار على حميط موبوء اجتماعياً، مسلوب أن .26..."وأنّه استخدم أخر خرطوشة له

أخالقياً، أفراده يُعانون بصمٍت كبٍري، ُصودرت أراضيهم، وممتلكا�م، وكرامتهم، وإنسانيتهم، حني 

ُسرقت أرضهم ووطنهم، فأخذت القرية أبعاًدا متعددة يف هذا العمل، تبدأ بكو�ا حمل االنتماء 

 )يامسينة خضرا(غريات يف بنيتها، أو على حياة أبنائها، فيجعل واالنتساب مهما جرت حتوالت وت

االنتماء إىل القرية، أهم أسباب الوجود بل وإّن التعلق �ا يغدو حبد ذاته شكًال من أشكال 

  .املقاومة ضد أي مستدمر غاشم

يبدو أّن ذلك التوحد الوجداين بني الفالح واألرض يعطي معاين مسكوت عنها يف الرواية   

جلزائرية، ألّن من ميلك أرضاً، ميلك جسداً، وروحاً، وقلباً نابضًا باحلياة فال يستطيع هجر أرضه، ا

حاليت يف : ملاذا ال حتاول أْن تفهم يا ولدي؟ قلُت لك: "مع ابنه )عيسى(ويتجلى يف حديث 

أنا نادم أشد الندم ألنين مل أستطيع توريثك أرض . احلضيض األسفل ولكنين مل أمت بعد

جدادك، وال ميكنك تصور مدى ندمي وأملي، ولكنين ال أستسلم، أستميت يف الشغل كي أ

، تتساوى احلياة مع امتالك األرض كما يتساوى املوت مع فقدان 27..."أسرتجع قليًال مما ضاع

األرض، فاستمرار الفالح يف العيش وبقائه على الّرغم من كل هذه الظروف الصعبة متر �ذه 

، أبرز )القرية/األرض(سلب األرض هو انتزاع لكيانه، وهذا ما جيعل من الفضاء املعادلة ألّن 

  .      مظاهر اهلّويّة اّليت عاىن منها اجلزائري حقبة من الزمن

حيمل الفضاء هنا بُعًدا رمزياً، فهذه األرض تتعلق مبسرية األجداد وثور�م اخلالدة، وهذا الواقع   

الّناص مل يكن بعيدًا عن أرضه األم إذ نقل جتربته اإلنسانية  االجتماعي املّر الذي كشف عّنه

وقدرته على حتديد وعي اإلنسان بالواقع بغية الوصول إىل عمق التجربة بطريقة فنية، جتمع بني "

، فيظهر أّن املكان القروي لعب دوراً مهماً 28"عناصر الواقع، وتكشف عن التناقضات الكامنة فيه

  .ويّة املكانيف الصراع حول حتديد ه
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، املكان )فضل الليل على النهار(ُتشارك املدينة، من حيث هي ظاهرة مكانية بارزة يف رواية   

القروي موضوعيًا وداللياً، من حيث أ�ما ُيسهمان يف تعميق الداللة على منط أصيل من الثقافة 

نص من مظاهر الثقافة، القائمة بينهما، ويربز منط العيش املقصود باملقارنة بني ما يتجلى يف ال

وبني ثقافة املكان اجلزائري، الذي ُيشكل مركزا مهّما الستجالء ملمح اهلُّوية، واملدينة بطبيعتها 

أكثر عمقاً، وإثارة من القرية، لسعتها، وثرائها، وقدر�ا على احتواء ثقافات شىت، ما جيعلها ذات 

  .روح متعددة الدالالت

ة، يظهر الوجه اآلخر للفضاء، فضاء حضاري بامتياز، خلف وجوه مهمشة، وأحياء مدمر   

ها هي املدينة مل أكن أتصّور وجود "... ويتضح ذلك يف اندهاش يونس أثناء تنقله إىل املدينة، 

جتمعات سكانية �ذه الضخامة، إنّه لشيء مبهر حقاً، يف حلظة ما، خلف الساحة، ترتاصف 

الواحدة وراء األخرى، بشرفات ُمزهرة، ونوافذ عالية، قارعة املنازل إىل ما ال �اية، يف تدرّج مجيل، 

، حيضر فضاء املدينة يف املصفوفة السردية، مبا ينطوي عليه 29..."الطرق معّبدة وحماطة باألرصفة

ترتفع املنازل اجلميلة جدًا من "من عناصر حملية، عمرانيًا وسكانيًا وثقافياً، باملعىن الواسع للثقافة، 

منسحبة خلف سياجات حديدية مدهونة باألسود، مهيبة وأنيقة، تسرتيح  مجيع اجلهات،

، نالحظ يف هذه الرواية 30..."العائالت بداخل الشرفات، حول طاوالت بيضاء مزينة بقنيات

ذلك التنوع يف توصيف األمكنة، إذ بدأت احلركة داخل املنجز الروائي بوترية متباطئة، من 

لوعرة إىل أْن توسعت حنو املدن املركز احلساس للحضارة وقلب األرياف، واألقاليم، والدروب ا

 ،واملقاهي ،والشوارع ،تظهر هويّة املدينة عرب تقاطع مشاهدها التكوينية، يف الساحات. العاصمة

والشرفات، ُيضاف إىل ذلك طبيعة عالقات هذه العناصر مع الناس، فبني السارد التفصيالت 

  .ارخيية، واجلغرافية، واحلضارية املشكلة لبنية املدينةالعينية، وركز على األبعاد الت

وهران مدينة رائعة، متلك نربة : "وسط هذا الصخب مولعًا باملدينة األوروبية يقول )يونس(كان    

فريدة تضيف إىل مرحها املتوسطي اجنذابًا ال يذبُل، تنجح مجيع مبادرا�ا، تعرف متع احلياة وال 

من شرفتنا، كنّا نراهم حيرقون السجائر ونسمع أحاديثهم، ... ساحرة تعيشها يف السر، أمسيا�ا

 )يامسينة خضرا(مل تربح املدينة عمل  ،31..."تنطلق بذاءا�م الغامضة وسط الظالم كما النيازك

 )جوناس(بتفاصيلها، فقد وصف إعجاب األفراد بالطبيعة اخلالبة اّليت تتمتع �ا وهران، فتعلق �ا 

  .دأت رحلة التماهي حنو اآلخر انطالقاً من اختالف األمكنة اّليت قطن �اأميا تعلقاً، وب
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يف خضم هذا التنوع الذي تزخر به الرواية، مل يتوان الّناص يف ذكر بعض القرى ذات املعمار   

: عنها )جوناس(القرية االستعمارية بامتياز يقول  )ريو صالدو(الفين اجلميل، وخص بالذكر 

كثرياً، فوملان صالسوم عند الرومان، املاحل يف أيامنا، على كل حال، مل أكف أحببت ريو صالدو  "

كانت قرية استعمارية رائعة، بأزقتها اُلمخضوضرة واملنازل الفاخرة، تبسط الساحة ... عن حبها

إّن هذه القرية يف  ،32..."اّليت تنظم فيها احلفالت الراقصة، وتغين فيها أشهر الفرق املوسيقية

الجتماعي، والطبيعي، حتمل مالمح القرى الفرنسية، وبعبارة أدق بُنيت على أنقاض بعديها ا

ترتبّع ريو صاالدو وسط كرومها وخزّانات مخورها ، وترتك نفسها تُتذّوق على طريقة "املستعمر، 

كان عمي ...النبيذ البلدي، وهي ترتّقب بني مومسني لقطف العنب نشوة األيام القادمة احلاملة

، أضفى التنوع يف األمكنة سحراً 33"ب، ريو صالدو مكان مناسب إلعادة حياة جديدةعلى صوا

خاصاً، فالغرض من هذا التباين هو الكشف عن سياسية التوسع االستعماري، اّليت تغلغلت حىت 

النخاع داخل األرواح املزهقة، فالوجه اآلخر للزحف الغريب، طال املدن، والقرى، وهذا اإلعجاب 

ذه األرض ما هو إالَّ هروب من حالة التهميش، واإلحباط، واالستالب، اّليت عاشها الشديد، �

إّن االنتماء إىل املكان، يـُعَُّد أحد أوجه الصراع اهلّووي الذي طال الشخصية البطلة . الفىت جوناس

، إذ لعب دورًا مهمًا يف تكوين شخصيته، فخاض جتربة فريدة حني نظر إىل )جوناس/يونس(

اّليت ارتادها، نظرة إعجاب، فتشكلت معه عالقة بفعل احلوادث التارخيية، واالجتماعية،  األمكنة

  .والثقافية، السياسية، اّليت أثرت بشكل كبري على الناحية الفكرية، والثقافية ليونس

امتالك اإلنسان للمكان واقعياً، ميكنه من إنتاج ثقافته وهويته، فيتحدد �ويّة منتجيه، "ُميكن    

يعود بدوره على شكل سلطة على منتجه، ويؤثر تأثريًا مباشرًا يف أدبه، وقد يساهم يف تشكيل و 

العناصر األدبية دون وعي كامل به، كّما أنه يعد عالمة على دالالت احلدث احلكائي، فيستنطق 

كان يولد وكل م. املنهج الثقايف داللته، أو إشارته إىل داللة معينة، ومدى وعي املؤلف واملتلقي هلا

يف الكتابة، قد يكون له ذاكرة خصوصية، كما حييل إىل عناصر الذاكرة اجلماعية، فتظهر مميزا�ا 

وهي املراد من إبراز مواطئ القدم ومسرح العني ألن املكان هو املوطن . 34"اّليت تعكس روحها

  .    األول الذي يؤوب إليه العقل ويسرح فيه اخليال

  :  الُهّويّة الدينية- ب
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أساسها التميز واالختالف، فإْن ) "الفرنسي/اجلزائري(إّن العالقة اّليت جتمع بني األنا، واآلخر   

حصل التوافق بينهما بالتقليد، كانت األفضلية للنموذج ويكتسب املقلد هوية اآلخر، أو يكسب 

، وهلذا كان جوهر الصراع اليوم احلرب على 35"هوية مشوشة ترنو إىل معاجلة هوية اآلخر

املقدسات، بل وإْن كان السبب غري املباشر الذي دفع بفرنسا إىل التفكري باحتالل اجلزائر هو 

الدين اإلسالمي، ألّن مبجرد احتالهلا حاول هذا املستعمر التصدي له، عن طريق القضاء على 

ه املدارس القرآنية وحتويلها إىل كنائس، وغلق املساجد، وطمس اهلوية اإلسالمية، ولكن رغم هذ

   .احملاوالت بقي اجلزائري حمافظاً على هويته الدينية، وهذا ما نستشفه يف الرواية

على لسان أبطال روايته يدل على إميانه الراسخ  )يامسينة خضرا(يتضح من خالل ما صرح به   

باهللا سبحانه وتعاىل، وهذا اإلميان هو أساس هويّة كل مسلم، فاالطالع على القرآن، والتأثر 

يتأمل احملصول الذي يعد أخريا بفرحة أكيدة بعد سنوات عجاف : "ه، يظهر جليًا يف قولهبألفاظ

يف  )عليه السالم(، وقد استمد ذلك من قصة سيدنا يوسف36..."من اجلدب وقحولة األرض

قَاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع بـََقَراٍت ِسماٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف ﴿:قوله تعاىل

ُتوني في ُرْؤيَاَي ِإن   َوَسْبعَ  ُسنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبساٍت يَا أَيُّها اْلَمُأل َأفـْ

 )يونس(، ويف بعض املواضع األخرى جند الفىت 37 )34يوسف، اآلية(﴾ُكنُتْم لِلرؤُّيَا َتعُبرونَ 

الذي يذكره ) ماحي(قد حافظ على هويّته األساسية من خالل النصائح املقدمة من طرف عمه 

قَتَل نَفسًا بغِري  منْ : ال تنسى ما يقوله القرآن"بآيات قرآنية  حىت ال ينسى تعاليم دينه احلنيف، 

دينياً، من خالل شخصية تظهر صورة األنا املتساحمة . 38"حق كأّمنا قَتَل النَّاس مجيعاً 

" على قربها، الذي قرأ بعض اآليات القرآنية ) إمييلي(، وعالقته حببيبته الفتاة الفرنسية )جوناس(

، ضممت أصابعي على مستوى شفيت، وتلوت آيات قرآنية، ليس )إمييلي(قرفصت قرب قرب 

األمر مستساغًا ومع ذلك أفعله، يف عيون األئمة والقساوسة حنن خمتلفون، ولكننا متساوون يف 

 ، إّن حقيقة وجود الذات اجلزائرية39"نظر املوىل، قرأت الفاحتة، مث آيتني من سورة ياسني

والشخصية الفرنسية املستعمرة، يعين وجود التوتر، والصراع واختالل القيم الدينية، لكن مع ذلك 

وليربز الكاتب انتماء  .يبقى اجلزائري حمافظًا على هويّته الدينية اّليت ُتشكل كيانه، وانتماءه

طل الذي طرد من اجلنة، فأسقطها على ب )عليه السالم(الشخصيات أكثر استحضر قصة آدم 
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آدم الذي طُرد من اجلنة ال يكون تائهًا مثلي، وجوزة عنقه أقل صالبة من اجللطة اّليت "الرواية 

، جند أّن األلفاظ الدينية ختدم وجهة نظر الكاتب، وختدم احلياة العامة 40..."بقيت وسط حلقي

اّليت باتت لألفراد، وهو �ذا الطرح طوّع الدين ملا له من أمهية يف متسك الشخصيات �ويّتها 

  .مهددة من طرف اآلخر

لقد كانت الرواية معرتكاً النتماءات دينية شىت، فظهر تأثر الروائي باآلخر من خالل حتديد هويّة   

شخوصه الدينية، فربزت اهلويّة املسيحية بصفة جلية من خالل الشخصيات األجنبية، وما تداولته 

ء اآلخر املختلف، وهو ما حدث مع من طقوس، وممارسات خمتلفة متنح القارئ فرصة لقا

، الذي خاض مغامرة االغرتاب الذايت، والتمزق اهلوّوي حني تأقلم مع فضاء مبكونات )جوناس(

غرفيت تقع يف عمق الرواق، : "ثقافية غريية، متثال املالك، الصليب، والصالة املسيحية، يقول

ثال حناسي لطفل جبناحني يقف على فوق املدفأة الكبرية، يوجد مت... لوحات معّلقة على اجلدران

املتزوج ) ماحي(، ومل يتوقف األمر عند هذا، بل جند عمه 41.."دّكة مربعة الشكل، يعلوه صليب

املسيحية، حييا حياة أجنبية، ويبدي وعيه الكبري بثقافة الغري، فنجده يسرد جلوناس  ) جريمان(

إنَّ ... باء وال الدراويش من عالجيمل يتمكن  األط"كيف عاجلته الراهبات حينما كان مريضًا 

ثقافة أجنبية أثرت يف  )ماحي(، جنم عن زواج العم 42"األخوات الطيبات هن الاليت أنقدن حيايت

صعدنا أّوًال لزيارة القلعة ... يف يوم الصعود: "الطفل، فشاهد ممارسات عديدة لآلخر يقول

، كانوا "سانتا كروز"حول مصلى  القروسطية قبل أْن ننظم إىل قافلة احلجاج الذين يطوفون

أفهمتين لوسات أّن املصلني ...باملئات، نساء، وشيوخ، وأطفال يتزامحون عند أقدام العذراء

اسبانيون، حيجون كل سنة يف يوم الصعود، ويتحملون هذا االمتحان الشاق كي يشكروا العذراء 

.  43")1849(آالف العائالت يف على إنقاد مدينة وهران القدمية من وباء الكولريا  الذي أهلك 

مل أكن أرى حجاجاً، بل "الواضح أّن جوناس كان يرصد هول التضحية اليت كانوا يقومون �ا 

  .44..."هالكني يف حالة ورع، ومل يبْد يل اجلحيم أقرب مثلما بدا يل يف يوم الصلوات الكربى

إطار الدين، الذي له دوٌر ال ُميكن احلديث عن حوار احلضارات، وصراع الديانات، إّال يف   

فاحلضارات اّليت حتاول أن تظهر مستقلة عن األديان بعيدة عن تأثرها، يف "أساسي يف بلورته، 

احلقيقة جاءت نشأ�ا كرد فعل جتاه الدين، واملثل الواضح القوي يظهر يف احلضارة الغربية اّليت 

اته، ورغم علمانية احلضارة صورت نفسها يف شكل حضارة علمانية مستقلة، عن الدين وتأثري 
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الغربية فهي مرتبطة باملسيحية واليهودية، بل إّ�ا يف أوىل مراحل تطورها كانت مرتبطة 

، فالدين كان والزال، وسيلة لتحقيق التقارب احلضاري بني الشعوب، على اختالف 45"باإلسالم

  .مذاهبهم، وطوائفهم

ن خالل الصراع احلاصل بني الشخصية الروائية، منح الروائي فرصة الولوج إىل عامل الديانات م   

بادية  من خالل ردة فعله، فهو مل  )يونس(وباقي الشخصيات من أطياف أخرى، وكانت دهشة 

مل يكن : "يقول) اليهودية(يكن يتوقع وجود هذا النوع من البشر، خاصة ملا علم بديانة جريوم 

جرياننا من اليهود أو الّنصارى، يف املدرسة   حويل إّال املؤمنون، عّمي مسلم، جرمان كاثوليكية،

، ما زاد من حريته 46..."على مجيع األلسنة ويف مجيع القلوب)عز وجل(كما يف احلي، كان اهللا 

استغربت لرؤية جريوم يدبّر شؤونه بدونه، مسعته "أّن مجيع األشخاص هلم إله يعبدونه إّال جريوم، 

حّدق ... نفسه، حينما خيتار إهلاً آخر، يصبح أعمى وظاملاً إّن كل إنسان إله : يقول ملبّشر اجنيلي

شخصياته ضمن  )يامسينة خضرا(مل حيصر .  47"يف وجه اإلجنيلي كما لو كان الشيطان نفسه

نطاق حمدود، بل نظر إىل اهلّوية الدينية، من منظور التعايش السلمي، وهذا التفاعل بني الديانات 

أغلبية : "نتماء األفراد إىل طوائف متعددة، وهو ما أكده من قولهما هو إّال حقيقة واقعية، تؤكد ا

تنبعث ... سكان ريو صاالدو اسبانيون أو يهود، فخورون ببناء كل منشأة يف هذه القرية بأيديهم

   .48..."من ريو صاالدو نشوة التعايش املنشرح

ا، وثرائها الفريد، مو�لقد كانت اجلزائر حمطة بارزة الستقبال ثقافات سخية، بفكرها، ومض  

، وملا كان الدين دستور احلياة، تشبث الفرد اجلزائري �ويّته اإلسالمية، أمام الزحف الغريب واملتنوع

  ).الدين، اللغة، العروبة(الذي حاول جاهداً القضاء على مقومات الوطنية 

  :   الهويّة السياسية-جـ

ح املمارسات اخلفية لآلخر املستعمر، قلمه، لفض) يامسينة خضرا(سخر الروائي اجلزائري    

فجسد صورة الصراع بني الشخصية اجلزائرية، والسلطة الفرنسية، فكانت القضية الوطنية الشغل 

الشاغل للُكتاب اجلزائريني، وهّم الوطن من أكرب القضايا معاجلًة، ألّن احلرب الشاملة اّليت شنها 

ووجوداً، ومقومات روحية، ومادية دامت رحاها  االستعمار الفرنسي على الشعب اجلزائري أرضاً،

زمنا، فتنامى احلّس الوطين بشكٍل مفاجئ لدى األفراد كبرياً، وصغرياً، وأضحت صورة الوطن ُجتابه 

  .السياسة بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن
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  )ماحي(لعم وعى اجلزائري منذ نعومة أظافره، على قضايا الوطن، والوطنية، وال ضري إذ قلنا أّن ا  

كان من أبرز مدافعي احلركة الوطنية، فتعرضت له السلطة ملواقفه السلمية، النبيلة اّليت ختدم بالده 

كان عمي يستقبل ضيوفاً، بعضهم يأيت من بعيد، عرب، وبربر، يرتدي بعضهم : ")يونس(يقول 

ن جداً، يتحدث بدالت أوروبية وبعضهم اآلخر مالبس تقليدية، كانوا ناسًا مهّمني، ُمتمّيزي

اجلميع عن بلد امسه اجلزائر، ليس ذلك الذي يدرَّس يف املدرسة وال يف بلد األحياء الراقية، وإّمنا 

بلد آخر مسلوب، ومستعمَر، وَمقموع، والذي جيرت غضبه مثل أكل فاسد، جزائر جنان جاتو 

بلد حيتاج إىل إعادة .. واالنكسارات اجلارحة واألراضي احملروقة والعذابات املتكّررة  واحلمالني

، إّن 49"تعريف حيث اختارت مجيع متناقضات الكون أْن تستنزف طاقته وتعيش على مدخراته

، إىل بلد امسه اجلزائر، جعله حيدد هويّة شخصياته، فرحلة الصراع السياسي )يامسينة خضرا(انتماء 

متضامنًا فكريًا مع .. .عّمي رجل ثقافة" انطلقت من الفكر التوعوي للشخصية العم املثقفة، 

القضية الوطنية اّليت بدأت تنتشر يف أوساط النخب املسلمة، لقد حفظ عن ظهر قلب نصوص 

كان منشغالً ... شكيب أرسالن، وكان حيتفظ جبميع املقاالت النضالية اّليت تنشر يف الصحافة

املتحمسة، والورش  وال يعرف من النضال إّال اخلطب ...باجلوانب النظرية للتطورات السياسية، 

السرية، اّليت كان يساهم بتمويل  قسط منها، واالجتماعات السرية اّليت كان مسئولو احلركة 

، شّكلت احلركة الوطنية منعطفًا حامسًا يف تاريخ اجلزائر، جتند الكل 50..."ينظمو�ا يف منزله

 املبادئ النظرية منها كان وطنيًا يف القلب، أقرب إىل"إلجناحها، وهو ما يظهر يف حديث الفىت 

: ، مث يضيف قائالً 51..."إىل احلركة اجلذرية اّليت كان ميارسها مناضلو حزب الشعب اجلزائري

كان دميقراطيًا جتريدياً، مثقفًا يؤمن باخلطب والبيانات والشعارات، ويغذي عدوانية دفينة اجتاه "

تماعية اّليت منحته إياه شهاداته اجلامعية العنف، كان مواطنا حمرتمًا للقوانني، واعيًا باملرتبة االج

أثار هذا املوقف حيال اهلّويّة الوطنية ضغينة الشرطة فاعتقلوه، باعتباره  ،52..."ومهنته كصيديل

مل يتصّور نفسه يف أية حلظة يُعتقل ويُعّتب باب ُحمافظة الشرطة ويُرمى بزنزانة كريهة الرائحة "واٍش 

، عرف املثقف اجلزائري  اضطهاداً واضحاً من قبل 53..."، واألشرارليقضي �ا الليل برفقة اجلرذان

السلطة، واملتمثلة يف الشرطة اجلزائرية تارة، والقوات الفرنسية تارة أخرى، وذلك بغية قمع الفكر 

  .التوعوي اّليت تتمتع به هذه النخبة املثقفة يف نشر مكائد االستعمار
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، مبوجات أخبارها املتناقضة )1945(فجاءت سنة "تشهد الرواية أخبار سياسية متفرقة،   

وهذيانا�ا، يف ريو صاالدو، ُحيب الّناس اإلفاضة يف احلكي، وهم يتناولون كؤوس األنيزات، 

يضخمون أدىن مناوشة، ويزينو�ا بأفعال حربية خرافية، وينسبون البطولة متخاصمني عادة ما 

قاهي، تتزاحم التشخيصات يكونون غائبني عن ميدان الصراع، على شرفات امل

، كان وعي الشعب مبجريات األحداث، وما يدور حوهلم كاٍف خللق جو 54..."والتقديرات

  . حّدة الصراع التفاعل رغم

واصل السارد ذكر أهم التفاصيل املتعلقة باألوضاع السياسية، والتارخيية اهلامة يف الرواية، ويف   

وسياسي غري جمرى األحداث يف اجلزائر، انتفاضة أثناء حديثه مل يغفل عن أهم حدث تارخيي 

يف الوقت الذي كانت األرض حتتفل بنهاية الكابوس، ينفجر كابوس آخر يف "، )1945(ماي 8

اجلزائر، أكثر صاعقة من الوباء، أكثر وحشية من القيامة، حتّولت األفراح الشعبية إىل مآمث، يف 

الل اجلزائر، ويف مستغامن، امتّدت عني متوشنت، قمعت الشرطة مسريات من أجل استق

املظاهرات إىل القرى ا�اورة، ولكن الرعب وصل إىل ذروته يف األوراس والشمال القسنطيين، 

   ، 55.."حيث قتل آالف املسلمني من قبل قوات األمن املدعمة باملليشيات اّليت شكلها املعمرون

اة اجلزائريني، إذ خلف التوتر ، كانت نقطة حتول يف حي)1945(ماي 08الشك أن مظاهرات 

املشحون بني اجلزائر وفرنسا آالف الضحايا، وقد كانت احملطات العربية شاهد عيان على تلك 

حتكي القمع الدموي الذي تعّرض له السكان املسلمون يف كل من  tsfا�ازر، وخاصة حمطة 

ف، صيد العرب عرب قاملة، وخراطة، وسطيف، واملدافن اجلماعية حيث تتعفن اجلثث باآلال

احلقول والبساتني، إطالق الكالب الشرسة عليهم، والرجم اجلماعي يف الساحات العمومية،  

ألّن "، كانت هذه ا�ازر وصمة عار يف جبني احلضارة الفرنسية، 56..."كانت األخبار مرعبة

لنفسها  ، رفعت اإلخاء، واحلرية، واملساواة، وادعت)م1789(احلضارة الفرنسية منذ ثور�ا 

خاصة أسقطت  )1945(ماي 8احلضارة والدميقراطية غري أّن أعماهلا العدوانية عامة، وأحداث 

  .57..."القناع وكشفت زيف ادعائها

الراهن السياسي بكل أبعاده، فكانت اهلويّة  )فضل الليل على النهار(احتضنت رواية    

اريخ اجلزائر يف حقبة آنفة ميزها السياسية طاغية بشكل كبري، ألّن الكاتب بصدد التأريخ للت

  .الظلم، والقهر، واالستبداد، من طرف اآلخر املتسلط، فكرياً، وعقدياً وسياسياً، واجتماعياً 
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  :الهويّة الحضارية-د

كانت معامل احلضارة طافحة بإمياءات تبشريية توحي بالوضع املزري الذي كان سائًدا يف القرى،     

املدينة اجلزائرية ذات نكهة  )جوناس(مل احلضارة منذ أن وطأ الفىت واملدن اجلزائرية، فبدأت عوا

على حالة يونس الروحية، فمن حصر نفسه يف انتماء  )يامسينة خضرا(، فركز )وهران(أوروبية 

واحد مهّم اّضطر إىل االختيار بني بلده، وبني حضارة البلد املضيف، فوجد نفسه منقسماً، ممزقاً، 

  .  ة أحدمها، وأصبح الفىت يعيش حالة من القلق الوجودي نظراً للتغريات املفاجئةوحمكوماً عليه خبيان

تبدأ رحلة االغرتاب احلضاري خالل وصف الكاتب لألماكن، واألشياء اّليت صادفها الفىت    

: أثناء تنقله إىل املدينة األوروبية، فكانت نربة االنبهار طاغية يف املنت السردي ومن ذلك قوله

أركض وراء أيب مبهورًا باملساحات اخلضراء اّليت حتّدها جدران صغرية ...  كوكب آخركنت يف"

مصنوعة باألحجار املنحوتة أو بسياجات من احلديد املطّرق، والشوارع العريضة املشمسة، 

، لقد نقلت فرنسا حداثتها ومدنيّتها 58..."واملصابيح اجلامدة يف �ائها، الشبيهة حبراس مضيئني

أغراضها الشخصية، وخدمًة ملستوطنيها القاطنني هناك، فمنحت لألهايل البائسة رؤية من أجل 

تنبعث من هذه األمكنة : ")جوناس(مناقضة ألوضاعهم املزرية، وهذا ما يظهر جليًا يف حديث 

احملظوظة سكينة ورفاهية مل أتصور أّ�ا ممكنة الوجود، إّ�ا على نقيض تام من الرائحة اّليت تعفن 

تنا حيث حتتضر البساتني حتث الغبار، وتئن أكواخنا حتث بؤس يفوق بؤس حظائر قري

، خلصت هذه الثنائية الضدية، مزبلة  تاريخ  الكولونيايل بشعاراته الرنانة، اّليت 59..."احليوانات

  .�دف لغايات خفية، أمهها طمس اهلويّة الوطنية للبالد

لمدن احلضارية فقط، بل طال العديد من األمور، مل يكن الفىت مندهشًا باجلانب املعماري ل  

الشيء الغريب هو أّن النساء ال يرتدين احلايك، يتجّولن بوجوه مكشوفة، تضع : "...فيقول

العجائز قبعات غريبة فوق الرؤوس، أّما الفتيات فيتبخرتن يف أجساد نصف عارية، الشعر 

، مث يضيف 60..."تالطهن بالرجالاملسرتسل على األكتاف معرض للريح، غري منزعجات من اخ

كان بعض الشيوخ األوروبيني جيلسون قرب أبواب منازهلم، الوجوه قرمزية اللون، يرتدون "قائًال 

، يبدو أّن 61..."سراويل قصرية وقمصان مفتوحة على بطو�م وقبعات عريضة فوق الرؤوس

ال "ه،  وما هو عليه اآلن، الفىت جعله يقارن بني ما كان علي هالصراع الداخلي الذي يُعاين من

يوجد أقبح من تقلبات املدينة، يكفي أن تبتعد قليًال عن البنايات الشاهقة اجلميلة كي جتد 
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كنّا دائمًا يف وهران ولكننا كنا وراء ...نفسك تتنقل من النهار إىل الليل، من احلياة إىل املوت

لفوضى عارمة من األكواخ القبيحة، الديكور، تركت املنازل اجلميلة والشوارع املزهرة املكان 

أزمة  )جوناس(، عاش 62..."والرباريك العفنة وخيم البدو املفتوحة للرياح ليل �ار، وزرائب البهائم

وجود حقيقة، فقد شّكل هذا التالقح مع اآلخر رؤية متناقضة عن الوضع العام يف اجلزائر، وهذا 

، ما هو إالَّ رؤية استشرافية )جوناس(خصية التعايش الذي جنح الروائي إىل حتقيقه من خالل ش

يف حقيقتها عملية "ة إّن اهلّويّة الثقافيّ  .مجعت بني املستَعمر، واملستعِمرحول طبيعة العالقات اّليت 

تفاعلية دينامية تقوم على جدلية الصراع والتوافق، وأّن أي هّويّة ثقافية تتعرض دومًا إىل تأثريات 

يف حالة وجود خلل، أو تأثريات يف مكونات العمل الثقايف، واحملافظة داخلية، وخارجية خصوصاً 

على اهلّويّة ال تعين اجلمود والتقوقع بل البّد من قيام عملية التفاعل ذلك أّن مآل الثقافة املنعزلة 

حتقيقه، ألّن حياة الثقافات مرهونة بتفاعلها  )يامسينة خضرا(وهو ما أراد  63"هو االضمحالل

  .  تأثراً تأثرياً، و 

عمد االستعمار الفرنسي على إدخال احلداثة الغربية إىل اجلزائر، بغية حتقيق خطابه التنويري،    

فانعكس ذلك على شخوص الرواية، ومن بينهم يونس، الذي عّرب من خالل صفحات الرواية 

تعشينا يف يف املساء ...كنت أكتشف مبهوراً، بأشياء العصور احلديثة"على مدى إعجابه مبا يراه 

الصالون، غرابة أخرى، مل يكن عّمي حباجة إىل قنديل برتويل كي ينري لياليه، يكفي الضغط على 

، كان التناقض الذي يعيشه اجلزائري صارخ، 64..."زر لتشتغل جمموعة مصابيح يف السقف

فسكان القرى يعانون من التهميش، واملعاناة، على خالف سكان املدن الذين ينعمون بكافة 

سائل الراحة، والرفاهية، وقد أبدى الفىت انزعاجه يف حديثه عن أجواء انتقاله، والتأقلم على و 

كنت منزعجًا جدًا على الطاولة، أنا املتعّود على األكل يف صحن "طريقة جديدة يف العيش، 

واحد مع عائليت، أحسست بنفسي ُمتغرباً أمام صحن شخصي، مل أبتلع الشيء الكثري، انزعجت 

، من جتليات اهليمنة الثقافّية اّليت مارسها 65..."لنظرات املتواصلة اّليت تُراقب أدىن حركايتمن ا

اآلخر جتاه األنا، جتريده من مكونات هّويّته، واملتمثلة يف طريقة األكل والشرب، واللباس، وجتريده 

غّريت مالبسي  يكفي أنين : "...من لغته، وحىت كنيته، ويظهر هذا االنشقاق يف املقتطف التايل

إىل اليوم  الزلت أتساؤل إْن مل يكن العامل يف �اية املطاف سوى مظاهر، متلك ... كي أربكهم

وجهًا شبيهًا بالورق املعّجن وكيس خشن على الظهر، فأنت فقري، تغسل وجهك، متشط شعرك، 
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كك هذه ترب.. ترتدي سرواًال نظيفًا فأنت َشْخص آخر متاماً، ليست إالَّ اختالفات ضئيلة

لقد ولدت، : "للقارئ مبدى متسكه بانتمائه األول )يونس(، ويف موضع آخر يوحي 66"اليقظات

وقضيت طفوليت األوىل بني احلقول، وها أنا أسرتجع معاملي القدمية، الواحد تلو اآلخر، رائحة 

احلرث وصمت األحجار، ولدت من جديد يف ثوب قروي، مزهوا بإدراكي أّن مالبسي احلضرية 

  .67..."تغّري طبيعة روحي، إذا كانت املدينة ومهاً، فإّن الريف انفعال متنام باستمرار مل

مغريات املدينة وتأثريا�ا، إّال أّن عوامل احلضارة اخرتقت هويّته الذاتية، فبعد أْن   )يونس(قاوم   

واجهة ، ما اضطر مل)جوناس(، جردته املدينة من امسه احلقيقي وأصبح يُدعى )يونس(كان امسه 

؟ ملاذا تسمي )يونس(، أليس كذلك؟ )يَونس(آه، مل تكذب؟ امسك "صراعات عديدة بسبه، 

ماذا يّغري يف األمر؟ يتغري كل شيء، لسنا ... )جوناس(؟ مجيع النّاس ينادونين )جوناس(نفسك 

، هل نسيت؟ هل تتصورين متزوجة مع )روسيليو(إنين من عائلة ...)يونس(من عامل واحد، سّيد 

  .68..."؟ املوت أفضلعريب

، )وإيزابيل(، )جوناس(يف خلق جو التسامح والتواصل اإلجيايب بني  )يامسينة خضرا(لقد فشل     

، وظل اآلخر ُيكن )الثقافة اإلسالمية، والثقافة املسيحية(باعتبار اخللفية الثقافية املختلفة بينهما 

الصراع بني الطرفني، هذا الصراع بني  العداء لألنا، فبقي هاجس اهلّويّة واالنتماء، أهم أسباب

  .الشرق، والغرب بقي إىل يومنا احلايل، والذي بات حرباً سياسة ال حمال

شكل هاجسًا لسؤال العالقة بني الشرق والغرب، ) اهلويّة(وأخريا خنلص إىل القول بأّن  سؤال    

ل، تلك العالقة اجلدلّية فانشغل الروائي يف استحضار صورة اآلخر يف عامله الروائي، فرصد، وحلّ 

اّليت حتكمها الظروف السياسية، والطائفية، واملذهبية، وباتت قضية اهلّويّة مؤشرًا ضروريًا يف 

السرديات املعاصرة، ألّ�ا طرحت مسألة املثاقفة بطريقة حوارية، حضارية، تدعو الفرد اإلنساين 

علم، واملعرفة، والتقدم، الذي طرحته احلضارة إىل تغيري نظرته السلبية جتاه اآلخر، واآلخذ بناصية ال

  .الغربية كأحد أوجه الصراع الذي برز يف األعمال الروائية

، إىل تقدمي صورة إجيابية )فضل الليل على النهار(وعليه، فقد سعى يامسينة خضرا يف روايته   

إىل حوار جتمع حضارتني خمتلفتني، فصحح النظرة السلبية جتاه اآلخر، ودعا أبطال عمله 

حضاري خالق، مفعم بالتواصل، والتالقح، واالنفتاح، فأخذت اهلويّة تتشّكل حتت طائلة اآلخر 



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  33 -  11: ص 

 

31 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                    اجلزائر  -تامنغست جامعة

ومكوناته الغريية، فكانت هذه الرواية مبثابة رد صريح على اخلطاب الكولونيايل الذي حاول 

  .جاهداً �ميش األنا اجلزائرية وتغييب ثقافتها احمللية
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بناء صروح لالتكنولوجية  الوسائط بتقنيات بالرقمية وتوسلها ية املغاربيةاألدبنتج عن اقرتان الكتابة     

الوسيط  فضاء الوسيط الورقي واستيطانه يف فضاء من أجناسه مبختلف ارحتال األدبة، نصوصها اإلبداعي

حتت  مجيعها تندرجمغايرة وأجناس جديدة مبفاهيم ومعطيات ، وبالتايل ميالد أشكال )احلاسوب(الرقمي 

 .)األدب الرقمي(مظلة 

 تحديدب تتعلق أساساً اليت و ية دلاجلالنقدية  شكاالتمن اإلمجلة  برزتالت املعرفية لتحو ا ذهبفعل هو   

يف مقاربة  الواجب اعتمادهاالنقدية ية املنهج األدواتطبيعة كذا و  ألدب الرقمي،ي لماهيفاإلطار امل

التحوالت مساءلة الفعل القرائي واتساع رقعة التأويالت يف ظل عن  الرقمية، فضالً األدبية  النصوص

  .اجلديدة القرائية

متوسلة حتقيق غايتها  وحماولة احتواءها،اإلشكاالت  هذه الوقوف علىدف �تأيت هذه الدراسة عليه و  

 هجنيأديب  جنس )األدب الرقمي(أن إىل  لتنتهي ،التحليلالوصف و إىل تستند  ةينهجم أدواتجبملة 

مقاربة نقدية يف ضوء  نبغي أن يتمنقده ياألدب بالرقمية، و  ة ارتباطفرضته التحوالت املعرفية احلاصلة نتيج

    . ومكوناته وخصائصه ديدة تراعي مقومات هذا األدبج

  .، منهج، قراءةتعريفأدب رقمي،  ،كتابة نقدية، إشكاالت : يةالكلمات المفتاح

                                                           
  balberkifatima1978@gmail.comكي فطيمة بلرب   1 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  55 -  34: ص 

 

35 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست جامعة

Abstract : 
The Maghreb literature is gradually adapting to digital media technologies to 
broaden its creative networks. This metamorphosis results in the migration 
of various genres of literature from the paper -as a space and medium- to the 
digital sphere. In this way, these cognitive shifts have brought new literary 
forms and new concepts. Under the umbrella of digital literature, a number 
of controversial critical problems emerge, which relate mainly to the 
conceptual framework of digital literature, the nature of the critical 
approaches adopted, and the scope of the reading act in light of the 
expansion of literary text interpretation. Hence, this study aims at examining 
these issues using description and analysis as methodological tools. The 
paper concludes that digital literature is a hybrid literary genre, which 
scholars should approach from a new critical perspective that takes into 
account its inherent ingredients. 
Key words: critical writing, controversies, digital literature, concepts, 
approach, reading. 

  
  :تمهيد

والتكنولوجية، وكان رقمية ثورة الأديب جديد ظهر نتيجة اقرتان األدب بال لون )األدب الرقمي(  

األدبية  إىل الساحة ولوج هذه األشكالو  ،وخمتلفة جديدةميالد أشكال أدبية القران  نتاج هذا

وعن  ،رية والتطبيقيةالنظاجلدلية النقدية شكاالت واملغاربية خاصة طرح العديد من اإل ،عامةالعربية 

مقاربة النصوص  اإلجرائية ألجل اأدوا�املفاهيمية و  األجهز�املغاربية  دى تطوير الكتابة النقديةم

    .اجلديدة اإلبداعية الرقمية

إبداعاً  الرقمياألدب ال االخنراط يف جمنزوع بعض املبدعني إىل ة ياملغاربالساحة األدبية  تشهدو   

إال أننا نسجل  -كما العريب–ن حمدودية اإلنتاج األديب الرقمي املغاريب على الرغم مو  ،ونقداً 

تنظرياً  )الرقمياألديب النقد (سمى ما يُ حركة نقدية نشطة تسعى إىل تأسيس بوادر بارتياح 

عربية الرقمية األدبية ال نصوصلمن امناذج  النقاد إىل مقاربةبعض من خالل توجه وذلك  وتطبيقاً،

) حممد أسليم(والناقد املغريب  )لبيبة مخار(والناقدة ) زهور كرام(علت الناقدة املغربية كما ف،غربيةالو 

من  الكثريثري النقدية ت املقارباتوهذه  وغريهم، الغربية )األدب الرقمي(لنظريات  يف ترمجاته

 اءاحتو  على ة الكتابة النقديةقدر وعن  ،الشك والتأويل على مصراعيهاشرع أبواب وتُ التساؤالت 

تأيت إشكالية الدراسة عليه و ، بالثقافة الرقميةاملعريف فقر الاملتأزمة بفعل  )األدب الرقمي( إشكاالت
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يف ظل ضبابية الرؤية  )األدب الرقمي(ملفهوم  النقاد املغاربةما هو تصور  :التالية تساؤالتوفق ال

منهجية آليات هل قدموا و  ؟ يف مقاربا�م ؟ كيف جتاوز هؤالء إشكالية املنهج واضطراب املصطلح

القراءة ما هي رؤيتهم إلشكالية ؟  تقليديةاكتفوا باملناهج النقدية الإجرائية جديدة ؟ أم أ�م 

   ؟ نفتحة على كل االحتماالت املمكنةامل القراءة الرقمية وأجبدياتيف ظل الوسائط اجلديدة األدبية 

 ات هلا يف ضوء جتارب النقاد املغاربةورصد إجابالبحث يف هذه األسئلة إذن الدراسة ستحاول   

هؤالء  مقدفقد لرغم من حداثة املوضوع وجدته ، وعلى اسواء على املستوى النظري أو التطبيقي

 ،اجلدة يف الطرح واالشتغالو الريادة ب متيزت ،دراسات جادةوالعربية ة النقدية املغاربياألدبية لكتابة ل

واعُتربت من الدراسات النقدية التأسيسية ، أعقبتهاليت املمتد يف الدراسات ا هاإىل جانب تأثري 

ليس هناك يف الواقع نقد فين قائم الذات يف جمال "أنه بعني االعتبار مع األخذ للنقد الرقمي، 

اإلبداع الرقمي رغم وجود بعض الدراسات اليت كسرت حاجز التحفظ وقدمت رؤى إجيابية تبشر 

 . 1"املتسارعيف ظل احلراك التكنولوجي بعهد جديد 

    :إشكالية المفهوم بين التنظير و التطبيق/ 1                         

التجربة على الرغم من أن  ملغرب العريب يف طور النمو،يف ا الرقمي األديباإلبداع ال تزال جتربة    

بالطبع حب رائدة يف هذا ا�ال خبالف نظري�ا يف اجلزائر وتونس، وهذا الكالم ينستعد املغربية 

، و تطبيقاً  تنظرياً  على الكتابة النقدية اليت وجهت سهام أسئلتها صوب اإلبداع الرقمي العريب

  .على مستوى التنظري النقدي تكراراً أهم تلك األسئلة وأكثرها ) املفهوم(سؤال  لحيث شكّ 

للتواصل،  باعتبارها أدوات" النقد األديب كتاباتيف   معترباً  حيزاً  )املفاهيم(شغلت لقد    

 وذلكوباعتبارها أيضًا مكتسبات معرفية جاءت وليدة البحث يف خمتلف الظواهر اليت اهتم �ا، 

ما إنتاج مفاهيم جديدة وتطوير دالالت قدمية يتصل بوثوق بتطور معريف، وكلّ  أنّ  بالنظر إىل

    .2"تطورت املفاهيم حبسب املعىن الثاين أمكن التقدم يف معرفة األشياء

سميات والرتمجات اليت فوضى اصطالحية كبرية بسبب التّ  )األدب الرقمي( مصطلح يعرفُ و   

يف نفسه يف هذا الشأن  الباحثحبيث جيد ، على هذا األدبالعرب واملغاربة أطلقها النقاد 

، )األدب الرتابطي(، )األدب التفاعلي(منها املتباينة الدالالت من املصطلحات  سيلٍ مواجهة 

هذا واضطراب املصطلح وغريها، ...)األدب الشبكي(، )األدب املعلومايت(، )األدب اإللكرتوين(

مقاربة نقدية  كلمع   تناظرياً  اضطراباً هو اآلخر الذي يشهد  )املفهوم(على بطبيعة احلال انعكس 
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األدب الرقمي كان وليد حالة مغايرة جاءت نتيجة انفجار مفهوم " أنّ وذلك يعود إىل  ،جديدة

   .3"إىل مفهوم جديد اقتضته لغة املعلومات احلديثة النص الكالسيكي

لوسيط احلامل طبيعة الا إمّ  خيضع )األدب الرقمي(القبض على مفاهيم أصبح  لذلك وتبعاً   

- رواية(طبيعة اجلنس األديب الرقمي بالقارئ املتلقي أو بالروابط، أو لعالقته ب أو ،للنصوص الرقمية

وتصوره النقدي الذي  الناقد ومرجعيته الفكرية  رؤية ناد إىلالستا باوإمّ ، ...)مسرحية-قصة-شعر

الضرورة النقدية تقرتح االخنراط يف " لصياغة املفهوم وحتيينه، وألنّ  أساسياً  يكون مرجعاً ما  كثرياً 

اراة حركية جمالنقاد املغاربة حاول  4"جتربة التحليل األديب الرقمي من أجل حركية اشتغال املفهوم

  .املتشعبة يف فضاء عوامله االفرتاضية لقبض على مفاهيمهوا هذا األدب 

الذي اعرتف  )مجيل محداوي(من موقف الناقد املغريب  )األدب الرقمي(بدأ البحث يف هوية ون  

بشكل جيد ودقيق  )littérature numérique(ال ميكن استيعاب مفهوم األدب الرقمي "ه بأنّ 

وسائطية واإلعالمية، ومعرفة خمتلف السياقات التارخيية اليت ل خمتلف دالالته اللغوية وال بتمثّ إّال 

عرفها األدب الرقمي يف خمتلف مساراته الزمانية واملكانية، مع حتديد جممل مقوماته األساسية 

، وانطالقًا من هذه املعطيات اليت يرى الناقد أ�ا ُتسهم 5"وخصائصه الفنية واجلمالية واإلعالمية

يُقصد باألدب الرقمي أو األدب "  بقولهوم األدب الرقمي، حيدد تعريفه مفه ضبط بشكل كبري يف

امليديولوجي، أو األدب الوسائطي ذلك األدب السردي أو الشعري أو الدرامي الذي يستخدم 

اإلعالميات يف الكتابة واإلبداع، أي يستعني باحلاسوب أو اجلهاز اإلعالمي من أجل كتابة نص 

ذا أن األدب امليديولوجي هو الذي يستخدم الواسطة اإلعالمية أو أو مؤلف إبداعي، ويعين ه

   . 6"جهاز احلاسوب أو الكمبيوتر وحيول النص األديب إىل عوامل رقمية وألية وحسابية

 يف حتديد -وخاصة اإلعالمي-) احلاسوب(الكبري على الوسيط  الرتكيزالناقد تعريف من يبدو    

     . منذ البداية أكثر وضوحاً الرتكيز على املصطلحات بدا  هقدانلكن فاألدب الرقمي، مفهوم 

) األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتأمالت مفاهيمية( املوسومة ب) زهور كرام(الناقدة  عد دراسةتُ و   

من الدراسات النقدية الرائدة واجلريئة اليت سعت لتأسيس نقد رقمي عريب يتماشى والظاهرة 

وحماولتها تعقب ظواهر اإلبداع الناقدة ف لنا إصرار يتكشّ لدراسة األدبية الرقمية، ومن عنوان ا

 تزال ملتبسة األدب الرقمي ما مفاهيمأن " م حيث تؤكد اهياملفوخاصة ما تعلق ب ،الرقمي

يف التجربة الغربية وذلك  أيضاً  وغامضة من حيث االشتغال، وليس فقط يف التجربة العربية، وإمنا
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ذلك وهلذا ال تنتظر ثباتا يف التجديد املفهومي، ألن .ديثة العهدلكون جتربة األدب الرقمي ح

  .7"حيتاج من جهة إىل تراكم النصوص ومن جهة ثانية إىل نشاط حركة النقد

ىل حداثة عائد إ -حبسب الناقدة-)ألدب الرقميا(الغموض وااللتباس الذي يلف مفاهيم  إنّ   

ي كمّ الاكم رتّ للاإلنتاج األديب الرقمي وعدم حتقيقه ة حمدوديىل ربة العربية كما الغربية، إضافة إالتج

، صية اجلديدةملستجدات التحوالت النّ  عدم مواكبتهو النقد األديب وعي، دون إغفال دور نّ الأو 

ملفهوم جامع يتفق النقاد عليه  -على األقل حاليا-ىل استحالة الوصول وكلها عوامل حتيل إ

األدب  ) :"زهور كرام(تقول  ،التشكلو بدايات مرحلة اليف ال تزال العربية التجربة  خاصة وأنّ 

الرقمي هو مفهوم عام تنضوي حتته كل التعبريات األدبية اليت يتم إنتاجها رقميا، واملرتابط مفهوم 

يعني احلالة األجناسية هلذا األدب، أما التفاعلي فهو إجراء رقمي عربه تتحقق رقمنة النص، لكنها 

  .8"يم قابلة للتحول وفق مستجدات جتربة النصوصتأويالت لدالالت مفاه

الوقوف بثبات عند مفهوم واحد لألدب يف صعوبة للقارئ الضح يتّ  خالل قول الناقدة ومن  

رمبا لعدم ثبات " راجع وذلك اليلجمرد تأويالت تفتقد لالستقرار الدّ هي املفاهيم احلالية و  ،قميالر 

لوثوق يف امللكية الفكرية، وأيضاً يرى البعض أن النص مرجعيته يف كثري من احلاالت وكذلك عدم ا

األديب الرقمي قد يكون مازال أقرب للمادة اخلام وقابلية التعديل عليه واإلضافات واحلذف مل تنته 

دبية يف بعُد، مبعىن أنه قد ال يكون حتول إىل نص مكتمل مثلما حيدث مع نشر األعمال األ

  .9"الكتب وا�الت الورقية

التنظري  عد من النقاد العرب األوائل الذين خاضوا جمالفيُ ) سعيد يقطني(الناقد املغريب  اأمّ   

مؤلفه النقدي  حنو االخنراط يف العصر الرقمي، فمن خاللدفع ، وحاول جاهدًا الألدب الرقميل

نراه يسعى إىل  )من النص إىل النص املرتابط مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي(باملوسوم 

لقد دخلت :"مع حتوالت املرحلة اجلديدة يقول  االندماجو التفاعل لدفع بالكتابة النقدية إىل ا

ما الدراسات األدبية مرحلة جديدة من البحث، وتولدت مصطلحات ومفاهيم جديدة، لكننا 

استيعاب اخللفيات اليت حتددها، ظهرت مفاهيم تتصل بالنص أو  نزال مبنأى عن التفاعل معها،

نزال أسريي  ، والتفاعلية والفضاء الشبكي، والواقع االفرتاضي، واألدب التفاعلي، وحنن مااملرتابط

مفاهيم تتصل بالنص الشفوي أو الكتايب، ومل نرق بعد إىل مستوى التعامل مع النص 

    . 10"اإللكرتوين
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مفاهيم  بينوت ،مفاهيمهاواجرتار  حرر من أسر تقاليد الكتابة النقديةللتّ إذن يدعو الناقد    

 حماولته القبض على مفهوم وجاءت  ؛إكراهات النص الرقمي وطبيعته اهلجينةتفرضها جديدة 

تندرج حتت عباءته كل صنوف  ،عامشامل و فهوم مبألدب الرقمي تنظر ل ،واضح ذات بعد مشويل

ُميثل  حبسب رؤيته واألدب الرقمي اإلبداع املتوالد من ارتباطه بالرقمية مبا فيها اإلبداع األديب،

اليت تولدت مع توظيف احلاسوب، ومل تكن موجودة  -واألدب أبرزها-جمموع اإلبداعات الرقمية"

قبل ذلك أو تطورت من أشكال قدمية، ولكنها اختذت مع احلاسوب صورا جديدة يف اإلنتاج 

  .11"والتلقي

حىت يف اختيار كان احلذر  ه النقدية، و أحكام صداريف إ هتريثو  الناقدُخيفي حذر املفهوم هذا و   

 ألنه يدرك جيداً ) األدب(بدل) اإلبداع(ل مصطلح إذ فضّ  ،لة للمفهوماأللفاظ واملفردات املشكِّ 

إمكانات بني  مجع ، ولكنه يم والتعريفاتفاهاملوعدم استقرار  ،حساسية املرحلة وقلق البدايات

  .ة األدب الرقميحتمية تطور اإلبداع األديب يف سعيه للوصول لفهم ماهيو  )احلاسوب(الوسيط

الذي ) األدب التفاعلي(هوم تيحه من إمكانات دور كبري يف حتديد مفتُ وما كان لتأثري التفاعل و   

الذي يرى يف مقاربته ) عمر زرفاوي(الناقد اجلزائري منهم من الباحثني و  استعماله كثري لفضّ يُ 

يستثمر إمكانات التكنولوجيا  جنس أديب جديد ختلق يف رحم التقنية، قوامه التفاعل والرتابط،"أنه

وتوظيف خمتلف أشكال الوسائط  )Hypertext النص املرتابط(احلديثة ويشتغل على تقنية 

  .12"جيمع بني األدبية واإللكرتونية)  Hypermédia( املتعددة

 )األدب الرقمي(يف بناء املقومات األساسية اليت تتداخل بني مع يقوم على اجل عريفالتّ  وهذا   

القائمة على مفهوم التشعيب الذي  Hypertextعلى وجه اخلصوص تقنية النص املرتابط  منها

خطية يف القراءة، كل، و الالّ الشّ يف �ائية ميثل شبكة مركبة من عديد النصوص اليت تتميز بالالّ 

لكثري من النقاد يف  مرجعاً و  )األدب التفاعلي(خاصية التفاعل والرتابط اليت هي ميزة إىل إضافة 

  . صياغة مفاهيم األدب الرقمي Hypermédiaحتديد املفهوم، دون إمهال دور الوسائط املتعددة 

إذ جتمع بني التنظري  ،األوىل من نوعها يف اجلزائر) محزة قريرة(عد جتربة الناقد اجلزائري وتُ   

 .https://www.litartint.com: الرابطمن خالل  ةرقميً ال تهُمدونوميكن دخول  والتطبيق،

األدب املنتج "  بأنه يُعرفه عاماً  م الناقد مفهوماً يقدّ  )األدب الرقمي(جمال يف التنظري ويف سعيه   

دب الناتج عن احتاد اخلصائص األدبية بالتقنية الوسيط اإللكرتوين الرقمي، أي األ عربواملوجه 
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تلف الصياغات اليت ظهرت يف النص الشبكي واملفرع الرقمية، فهو أدب استفاد من خم

Hypertext 13 "بنسقيه السليب واإلجيايب الذي مينح املتلقي فرصة املشاركة يف بناء النص.  

األدب الورقي  تونيع النصوص الرقمية مبا فيها مُ تندرج ضمنه مج -حبسب الناقد-وهذا املفهوم   

 اليتتساع الادرجة  يقلص نسبياً  خاصاً  مفهوماً  قدميُ جنده وهلذا  عمليات الرقمنة،ل خضعت اليت

أن األدب التفاعلي الرقمي هو أدب يتم إنتاجه  "ؤكد هذه املرة حيث يُ  ،املفهوم العام تميز 

حيث مينح ) أو مواقع حمددة(مباشرة عرب جهاز احلاسوب من خالل برجميات حاسوبية خاصة 

م ربطها بروابط تشعبية، كما تربط النص عرب طبقات خمتلفة يت شبكيا ومفرعاالنص وجودا 

�ذا تتعدد الوسائط يف ...) صوت، صورة، حركة(بنيات غري لغوية حيتويها  )اللغوي(املكتوب 

يف النص تقدمي متنه، وتكون خمتلف هذه الوسائط مسامهة يف البناء باعتبارها بنيات أساسية 

  .14"وليست شكال للتزيني

يف عمليات إنتاج  الدور الذي تلعبه الوسائط املتعددةمن هومه الناقد ينطلق يف مف يبدو أنّ   

ياغتهم ملفاهيم األدب للعديد من الباحثني أثناء ض لت الوسائط مرجعاً النصوص الرقمية، حيث مثّ 

حيث يتناغم هذا  ،نطلق التجربة اخلاصةهنا يتحدث من مُ ) محزة قريرة(الناقد  الرقمي، لكن

يف إنتاج النصوص الرقمية، وهو الذي قسم مدونته إىل أنوية وكل نواة  املفهوم مع جتربته اإلبداعية

  .وضع فيها جنسا أدبيا رقميا من إبداعه اخلاص

رواية (يف مقاربته لنص سردي رقمي عريب وهو ) عبد القادر فهيم شيباين(وكان الناقد اجلزائري  

ليات ه آلفهمو  معرفة الناقدمبدى  )احملكي املرتابط( فهومقد ربط حتديد م) شات حملمد سناجلة

سرديات اهلندسة (سيميائيات احملكي املرتابط (باملوسومة  دراسته وذلك من خالل ،هاشتغال

 متكامل للمحكي املرتابط يف سبيل حتديد تعريف:"يقول )طية، حنو نظرية للرواية الرقميةالرتاب

س الرؤية العميقة لألشكال أسّ وجب حتقيق الفهم بآليات اشتغال النص املرتابط ومتظهراته، فبه تت

  :15"السردية، ويف هذا الصدد ميكننا أن حنصي أربع وجهات تعريفية للمحكي املرتابط

  .تعريف احملكي املرتابط كمقابل أو مكمل للنص األديب املرتابط:الوجهة األوىل /أ

  .نصيف ضوء األدب الرقمي ومفهوم مولدات الرتابط تعريف احملكي امل:ةالوجهة الثاني/ ب

  .تعريف احملكي املرتابط بالنظر إىل عالقته بالنزعة التفاعلية والكتابة التشاركية:الثالثةالوجهة / ج

  16."تعريف احملكي املرتابط بالنظر إىل عالقته باألدب املكتوب:الوجهة الرابعة/ د
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رتح  حيث تق ،)األدب الرقمي(فاهيم كان هلا تصورها خبصوص م) لبيبة مخار(ا الناقدة أمّ    

أخرى  مبفاهيم مدعومة )األدب الورقي(اللجوء إىل مفاهيم  إشكالية املفهوم كخطوة أوىل لتجاوز

األدب  لذلك أرى أنّ  :"تتعلق أساسًا بطبيعة الوسيط احلامل للنص الرقمي املراد تعريفه تقول

م مفاهيم والرواية املرتابطة على وجه اخلصوص مبقدورها استخدا -يف مرحلة التشكل هاته -الرقمي

األدب الورقي مع ضرورة استيالد مفاهيم جديدة تتالءم والوسيط اجلديد الذي يدمج الصوت 

قصاء املفاهيم الورقية خاصة اليت راكمتها الرواية منذ ظهورها دون إ والصورة واحلركة يف بنية النص

فاعلية، تكاملية من إىل اآلن، فهذه املفاهيم القدمية واملستحدثة هي اليت ستمكن يف إطار مقاربة ت

  . 17"هلذا األدب الوليد حتليل النصوص الرقمية التفاعلية واالشتغال عليها كخطوة جوهرية للتنظري

اليت  )األدب الورقي(إذ ال ميكن املزج بني مفاهيم  ؛من ا�ازفة اقرتاح الناقدة حيمل كثرياً  إنّ    

عدم االستقرار،  اناحلركة و ديناميكية بىن على اليت تُ  )رقمياألدب ال(تتميز باخلطية والثبات ومفاهيم 

األدب (نصوص ختتلف بشكل جذري عن مقاربة  )األدب الورقي(ص نصو  مقاربة كما أنّ 

  . االفرتاضية والال�ائية  وحتليلها بالطبع يكون وفق هذه اخلاصية )الرقمي

أمام كل باحث يف  حقيقياً  متثل عائقاً  )املفهوم(إشكالية  أنّ يتبّني السابقة املفاهيم من خالل    

 ،اليت ال تنفصل عن بعضها البعض جبملة من األسبابهنا  ارتبطت ، وقد)األدب الرقمي(جمال 

وراء تأجيج هذه  كانت واليتأمهها ونذكر  إىل غموض املفاهيم والتباسها،يف النهاية ت واليت أدّ 

  :كاآليتوهي   يف الكتابة النقدية املغاربية اإلشكالية 

اقتصر و بسبب عالقته املتعثرة مع التقنيات الرقمية،  املغاريب األديبة اإلبداع الرقمي حمدودي -

لألدب الرقمي،  ةم شاملاهيمعزولة ال ميكن التعويل عليها لبناء مفعلى جتارب فردية اإلنتاج 

قي  )لبيبة مخار(و )امساعيل البوحيياوي(و )حممد اشويكة( حيث جند يف جمال السرد جتارب

ا يف اجلزائر وكلهم من املغرب، أمّ  )منعم األزرق(الشعر جند الشاعر جمال ملرتابطة، ويف قصصهم ا

جتربة و ، ) comنسيان (واملتمثلة يف رواية ) أحالم مستغامني(فباستثناء التجربة الروائية للكاتبة 

لروائي م اقايف حني  اخلاصة، عرب مدونته املميزة من حيث اإلنتاج األديب الرقمي )محزة قريرة(

  . بتحويل أعماله السردية الورقية إىل جتارب مسموعة وبصرية) إبراهيم الدرغوثي(التونسي 

هو اضطراب نابع من البيئة و وعدم استقرارها،  اضطراب املصطلحات الدالة على األدب الرقمي -

  .ةالعربياملغاربية كما يف ظل البيئة كبريا عرف تأزما  أنه الغربية غري النقدية األصلية 
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الذي يشهد حركة نشطة لرتمجة وتعريب الرتمجة وتعددها وخاصة يف املغرب األقصى قصور -

هات النقاد املنقسمة بني لتوجّ ختضع نظريات األدب الرقمي يف كل من أوربا وأمريكا، وهي ترمجة 

مد حم(األجنلوسكسونية، ومن أهم هذه الرتمجات جند ترمجات الناقد نظري�ا نكفونية و و الفر النزعة 

  . وغريمها ) عبدو حقي(وترمجات الناقد ) أسليم

يذكر يف تقدمًا تطور األجهزة الرقمية والربامج املعلوماتية  عدام الثقافة الرقمية حيث مل حيققان -

مع العلم أن جتربة الكتابة الرقمية ترتبط ارتباطا  -باستثناء عدد حمدود جدا-ة الناقد املغاريبثقاف

  .حضارياً  مطلباً والتمكن منها معرفياً اليت أصبح امتالكها  الربامجوثيقا بتلك األجهزة و 

  دوراً الوسيط لعب حيث ي ،الرقميةاإلبداعية النصوص إنتاج يف سامهة تعدد الوسائط واحلوامل امل-

، مثل تسمية األدب نسب إليهيُ  وغالباً  هنتج عرب األدب الذي يُ ديد مفاهيم يف حت كبرياً 

  ).مجيل محداوي(وسائطي لدى الناقد املغريب امليديولوجي، واألدب ال

ادرة على ، لتقتصر املبغمار الكتابة النقدية الرقميةعن خوض املغاربة عمومًا  زوف النقادعُ  -

، عبد النور سعيد يقطني، زهور كرام، لبيبة مخار، وحممد أسليم(مثال النقاد األكادمييني من أ

 عمر زرفاوي، عبد القادر فهيم شيباين،( ملغرب، ومن ا)  ...، فاطمة كدو، إبراهيم عمريإدريس

امساعيلي (اجلزائر،ومن تونس  من)  ، العيد جلويلالبشري ضيف اهللا، محزة قريرة، إبراهيم عبد النور

  )اهلادي

    بحث في آليات المقاربة الرقميةوال إشكالية المنهج/ 2                  

غالبًا ما  ألخرياهذا نصوص  ألنّ و ، ء أثر اإلبداع األديبتزال اقتفا كانت مهمة النقد األديب وال   

تلك الرؤى،  دالالتمعاين و لزم بالبحث يف النقد األديب مُ ف ؛إنسانية تو�ا بذور رؤىيف مُ حتمل 

من النقد األديب تطوير قتضي يلقارئ، وهذا من ا وتفسرياً  اً فهم هاتأويلها �دف تقريبالعمل على و 

   . ية مبا يتالءم وطبيعة اإلبداع األديب ومقوماته وخصائصهدواته وآلياته املنهجأ

 باعرتافوهذا األديب لنقد حقيقية لعضلة ل مُ شكّ  املقاربة عملية يف الزمةإجرائية أداة واملنهج ك   

أنا  ال ميكن للمنهج أن يكون آلة فحسب،:"مثًال تقول )خالد سعيد(الناقدة ف أنفسهم، النقاد

النصوص وتأثريها يف الناقد وبني املنطلقات صل يف املنهج، بني جمموع ال أعرف كيف أف شخصياً 

ستنبط من املمارسة وطبيعة النصوص، بالنسبة يل هذه النظرية ونوع اإلجراءات العملية اليت تُ 
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اإلجراءات تقوم بتصحيح دائم للمطلق النظري وبكشف مستمر لدالالت جديدة يف النصوص 

     .18"وعالقات جديدة فيما بينها

الكتابة الرقمية وجاذبية عواملها االفرتاضية عامل النقاد املغاربة الذين آثروا الولوج إىل  هلذا جند أنّ و   

بالنقد األديب  مل يتخلوا عن هوسهم -مقاالت أو أحباثكانت سواء  -يف كثري من دراسا�م 

ئي، أو مبكونات الروا يقاربون األدب الرقمي مبفاهيم النقد"راحوا  ، حيثالورقي ومناهجه وأدواته

، أو )املنهج النفسي، املنهج االجتماعي(القصة القصرية أو يف ضوء مناهج نقدية تأويلية خارجية

يتسلحون بأدوات الشكالنية الروسية، أو بتقنيات النقد اجلديد كما لدى آالن روب غرييه، وجان 

، عند روالن بارت، فيليب هامونريكاردو، وميشيل بورتو، انطالقا من آليات البنوية السردية كما 

  .19"جوليا كريستيفا، وكلود برميوند، وجريار جينيت

ونصوصه اجلديدة، وهو  )األدب الرقمي(طرحها ملقاربة ) لبيبة مخار(الناقدة املغربية  متقدّ و    

أنه ال مناص من " حيث رأت مسألة املنهج املناسبيف حيمل كثريًا من االشرتاطات طرح  

 معرفة ن من وصف األدب الرقمي، وبناءيوية النصية واالشتغال بأدوا�ا للتمكّ استدعاء البن

س مبكوناته، فما أحوجنا اآلن أكثر من أي وقت مضى إلعادة االهتمام بالبنية والعالقة لنؤسّ 

ه وخمتلف تعالقاته الظاهرة والضمنية، واإلمساك ونقبض على طرائق تبنينمعرفة �ذا النص اجلديد 

   .20"ليت يرتكز مؤسساً أدبيته ومجالياته املستكنهة من البنيات وطرائق تشكلها وتعالقهاباآلليات ا

   التقعيد النقدي النظري لألدب الرقمي يستلزم بالضرورة  املعرفة  ببنياته  

على نصوص رقمية سردية وتطبيقها وقامت الناقدة بالفعل باالستنجاد باملنهج البنيوي وأدواته  

ن سنتمكّ :"تقول) النص املرتابط، فن الكتابة الرقمية وآفاق التلقي(دراسة بعنوان مغربية وذلك يف 

من تعرية بعض أوجه النص املرتابط ممثًال يف الرواية املرتابطة اليت ارتأينا االشتغال عليها مبنهج 

عملنا السردي الذي يستدعي مفهوم وجهة النظر برده إىل جذوره قبل هجرته إىل  بنيوي يُؤطر

رافية واخليط الرفيع الذي تلتف حوله النصوص السردية والسنمائية والفوتغ رديات ألنه احللقالس

   .21"الذي يوحدها

 على الكتابة النقدية يف ضوء تنامي الظاهرة ه يتعّني أنّ ) البشري ضيف اهللا(اجلزائري  ويرى الباحث  

) املرنة(لنظريات واملناهج البحث عن أدوات إجرائية جديدة، وتكييف بعض ا"اإلبداعية الرقمية 

اليت ميكن اإلفادة منها وتوظيفها بشكل يتالءم واملرحلة املعطيات احلالية كنظرية التلقي  مع
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قعيد لنظرياته وأطروحاته والتّ  ،، اليت تشهد إنتاج إبداعي وأديب رقمي يصعب ترويضه22"اجلديدة

رقمية احلالية تؤكد بوضوح تالشي املعطيات ال" طيات النقد األديب الكالسيكي ألنّ مبفاهيم ومع

 اليت أصبحت تربط النص مبتلقيه حيث مت كسر) احلميمية(العملية النقدية بعد العالقة ) قداسة(

الربوتوكولية والقيود املنهجية اليت ) ماتاملقدّ (احلواجز اجلغرافية والفوارق املعرفية، والتخلص من 

  ية، إضافة إىل ما يشبه القطيعة الفنية اليت ألقت       دراس/ فرضها النقد الكالسيكي حتت دواع معرفية

بظالهلا على النقد األديب الذي بات يف حاجة أكثر من أي وقت مضى إىل التعايش مع هذه 

  .23"تأسس على التقنية بالدرجة األوىلالتجربة الرقمية اجلديدة وإرساء معامل نظرية نقدية جديدة ت

يف  اً منهجل اؤ ستسوى اختاذها ال )املنهج(ملسألة  سبيلٍ من ) ور كرامزه(ومل جتد الناقدة املغربية    

جمرد آلية للتحليل، أو عبارة عن  ملنهج باعتباره طريقة يف التفكري يف النص ال يُعدّ ا" ألنّ  ،حد ذاته

القارئ على /تقنية لتفكيك األدب، أو جمموعة من اخلطوات اليت بإتباعها بشكل آيل حيصل الناقد

فيتبدد الغموض ويتالشى اللبس، وُحيقق القارئ تواصًال مضمونًا مع النص بعيدًا عن ُمبتغاه، 

   .24"إكراهات اللغة اإلحيائية والرمزية، وإمنا املنهج هو رؤية معرفية وتصور فلسفي

التعمق يف التحليل حماولة القبض على  ةمثومن ى طرح األسئلة يف مقاربتها علالناقدة مدت تعاو   

تبين اإلبداع الرقمي اجلديد كوليد شرعي  سة من تنامي فكرة�ا الذائقة العربية املتوجّ تقنع إجابات 

هل ميكن أن ُيضيء هذا " املمارسة األدبية والنقدية، وهلذا تتساءل لعالقة األدب بالرقمية يف

ىت ُتطور جتربة القراءة يف النصوص الرقمية العربية ح) سؤال تطبيق النظريات الغربية النقدية( ؤالالسّ 

  25"التجربة شكل قراء�ا، وُتطور مفاهيم القراءة الرقمية انطالقاً من املمارسة العربية ؟

، لكتابة النقدية الرقميةسعيها التنظري ليف منهجًا واضحًا جتربة الناقدة ؤال يف ل السّ لقد شكّ    

انت ك )أديب ترابطيفكري يف منهج حنو التّ (حيمل عنوان ) جريدة القدس العريب(ففي مقال هلا يف 

غري أن سؤاًال يُطرح على وضعية املنهج األديب وعالقته :" تقول أكثر إحلاحًا يف طرح األسئلة

وهل نستطيع أن  د وجود اآلخر؟؟ ومن الذي حيدّ  هل األدب أم املنهج ؟باألدب ومن األسبق

 كيف ميكن مث ؟ ؤهل لكي يُنتج طرق حتليلهاألدب م أم أنّ  ؟نتبىن منهجًا من خارج األدب

ا عينة من األسئلة إ�ّ  أشكال االقرتاب منه؟احلديث عن تعددية املناهج إذا كان األدب هو منتج 

  .26"املشروعة اليت يقرتحها كل مهتم باألدب وقراءته
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إىل إجياد بدائل منهجية ملقاربة يف سعيها الدفع ؤال كان خامتة املقال الناقدة بالسّ وهوس    

أال تقرتح علينا هذي الرتكيبة النصية من النصوص الروائية :" قولحيث تالنصوص الرقمية 

والقصصية التفكري يف منهج تكون له القدرة املعرفية على تدبري قراءة هذا النوع من الكتابة ؟ أال 

   27"حنتاج إىل تبين نتهج يكون على مستوى التفاعل مع الرتكيبة الرتابطية للنص األديب؟

مناهجها عانة بالنظريات النقدية الغربية و حول االست) زهور كرام(قدة املغربية أسئلة النا يبدو أنّ و   

عبد القادر (ري الناقد اجلزائمن جابة ستا وجدت -مؤقتاً ولو - )املنهج(لتجاوز إشكالية  املختلفة

ي جوانب هذا هذه األسئلة حاولنا أن جنيب عنها من خالل تقصّ :" يقول الذي  )فهيم شيباين

يميائيات العامة مع الرتكيز نطلقني يف ذلك من منجزات السّ ضوء املنهج السيميائي، مُ  املوضوع يف

  .28"مبنهجية على وضع متصورات النظرية السيميائية السردية موضع املساءلة

سيميائيات احملكي (دراسته املوسومة بيف ) باملنهج السيميائي(وجلا الناقد إىل االستنجاد   

استعان فيها بالنظرية السيميائية اليت ) ة الرتابطية، حنو نظرية للرواية الرقميةاملرتابط، سردية اهلندس

حممد (األردين ها املبدع البواكري الرقمية السردية العربية لرائد ةقاربوأدوا�ا املنهجية واإلجرائية مل

ائمة على الق ، وهذا طبعًا لقناعته بأن النصوص الرقمية)شات(ممثلة يف روايته الرقمية  )سناجلة

تقتضي ...) وان، موسيقىصورة، صوت، أل( نسيج متشابك من العالمات اللغوية وغري اللغوية 

  .هذا املنهجمقاربتها تبين 

االخنراط يف هو الراهنة  بيل لتجاوز مجيع اإلشكاالتالسّ  أنفريى ) محزة قريرة(الناقد اجلزائري  اأمّ   

الرتكيز على آليات بناء "مع  املمارسةو  ةجربالتّ عن طريق  الرقمياألديب جمال اإلنتاج 

اخلطاب يف ظل التقنيات الرقمية وآليات تركيبها وإخراجها، وكل هذا سيجعلنا نتجاوز /النص

   .29"مرحلة التأسيس املصطلحي وصراع الرتمجات واملفاهيم حول األدب التفاعلي

مل ملقاربة األدب الرقمي، و   مشرعه النقدي اجلديد) مجيل محداوي(لناقد املغريب ام قدّ يف حني    

مقاربة م ا قدّ حياكي منهجًا بذاته من مناهج النقد األديب املعروفة كما فعل بعض النقاد، وإمنّ 

وخصائصه ) األدب الرقمي( ستويات املستوحاة من طبيعةتقوم على جمموعة من املجديدة إجرائية 

من نوعها يف الوطن العريب،حسب  عد هي األوىلمنهجية جديدة تُ  فقد طرحتُ :"  يقول ومكوناته

املقاربة امليديولوجية أو (يتها اعتقادي، من أجل مقاربة األدب الرقمي، وقد مسّ 

مستوى  :اليت تعتمد جمموعة من املستويات اليت حصر�ا فيما يلي Midiologie)/الوسائطية
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املستوى  ،انيسياملستوى امليز  ،بكياملستوى الشّ  ،املستوى االفرتاضي ،وريقصفح أو التّ التّ 

 ،فاعلياملستوى التّ  ،ابطياملستوى الرتّ  ،املستوى التقين واآليل ،وغارمتياملستوى اللّ  ،الوسائطي

  .30"املستوى الوظيفي

أسيس لكتابة نقدية رقمية التّ فقد سعى عرب دراساته وأحباثه ) سعيد يقطني(ا الناقد املغريب أمّ    

شكل الذي ) النص املرتابط(ثقافة وتركيزه الكبري على  ،عربية تواكب التحوالت املعرفية األدبية

ا وإمنّ  ديد املنهج األمثل للنقد الرقميهو ال يهتم كثريًا مبسألة حت"و، النقدية النظرية دراساته جوهر

يُلح على قضية أساسية؛ تتمثل يف االشتغال الذي يسبق املمارسة النقدية، على حنو يكشف 

العجز عن ممارسة الكتابة الرقمية عكر صفوها ، ومبا أن 31"النقد اده بأسبقية اإلبداع علىاعتق

شكل التعامل مع هذه املمارسة حيقق " التكنولوجية ووسائطها املتعددة؛ فإنتوظيف التقنيات 

كانت هناك الكثري من ُمعيقات   ذا املتغري احلداثي العاملي، وإنتصورًا عن شكل االخنراط يف ه

رقل كل عمل انتقايل حقيقي حنو احلداثة باعتبارها ممارسة يف الفكر الفكر احلداثي ما تزال تُع

    . 32"واحلياة واليومي يف التجربة العربية

 يقدم اقرتاحاً ) النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية(املوسومة بويف املقابل جنده يف دراسته   

اقرتاح يسمح  "وهو) ابطالنص املرت  Hypertext(األديب يف ضوء مفهوم النقد أدوات لتجديد 

بإقامة اجلسور بني احلقبة البنيوية وما تالها من نظريات، إعادة النظر يف النص باالنطالق من 

التنظيم النصي باعتباره خاصية نصية ال يعدمها أي نص كيفما كان جنسه ونوعه، جتديد الكتابة 

وير أدوات حتليلها وقراء�ا من منظور األدبية العربية مبا يتالءم وجتديد قواعد الكتابة العربية وتط

  .33"جديد يستعيد اإلجنازات البالغية العربية والنظريات الغربية

، والوقوف تنظريًا وتطبيقاً  الرقمياألديب إلبداع لالنقاد املغاربة وتصديهم  تاملتتبع لدراساإّن    

منهج حول اهم بينهم والتف االتفاق غيابيصطدم حبقيقة على تصورا�م واقرتاحا�م املنهجية 

ثالث بل إ�م متوضعوا حبسب تصورا�م املنهجية يف ، )األدب الرقمي(نقدي معني ملقاربة 

    :جمموعات

البنيوية، (ية التقليدية السابقة لظهور األدب الرقمي مثل املناهج النقداعتمدت : ا�موعة األوىل/ أ

ا عن اإلجرائية كآليات للمقاربة الرقمية، وإمّ ا ا باعتماد أدوا�إمّ ...) السيميائية، نظرية التلقي، 
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من ) لبيبة مخار( طريق تكييفها لتتالءم وطبيعة النصوص األدبية الرقمية، ومن هؤالء النقاد نذكر

  .من اجلزائر) عبد القادر فهيم شيباين(املغرب، 

الرقمي ناسب طبيعة اإلبداع تُ منهجية البحث عن بدائل  هت إىلاجتّ : ا�موعة الثانية /ب

مثل  يف ضوء مقاربة نقدية جديدةذلك مقوماته وخصائصه األدبية والفنية ذات البعد الرقمي، و و 

  ). مجيل محداوي( الناقد املغريب) املقاربة امليديولوجية(

رية بكثري من احلذر مل تعتمد منهجًا بذاته واجتهت صوب املمارسة النظ :ا�موعة الثالثة/ ج

، إجراءات وأدوات مقاربة األدب الرقميال تزال جتادل نفسها حول لنقدية الكتابة اوالرتيث، ألن 

  .من اجلزائر) محزة قريرة(من املغرب، و) حممد أسليم(و) سعيد يقطني(ومن النقاد نذكر 

  خطية من الخطية إلى الالّ الرقمية إشكالية القراءة   /3            

 اأ�حىت  ،املعاصرةالكتابة النقدية  وم عليهاأهم املرتكزات اليت تق ىحدإ )القراءة( تلشكّ   

 سؤال" ظلعلى الرغم من ذلك و  التأويل األديب،املرتبطة بعمليات الُجل يف الزماً شرطاً أصبحت 

تكون فيها ا�تمعات على شفري حتوالت جارفة أو يف يتجدد ويؤكد راهنيته يف كل مرة القراءة 

   .34"مواجهة حتديات حامسة

اجلذري يف ظل التحول  ،ةوالنقدي ةاألدبي اتسار الدّ  يفأمهية كبرية اليوم  )راءةالق( تكتسيو   

حيث  ،مشروط على التقنية والوسائط التكنولوجية الذي عرفته العملية اإلبداعية؛ بانفتاحها الالّ 

ظاهر الناقد على متثل ظاهرة أدبية بعينها بأيسر القراءة جهاز معريف ومجايل جديد قد يُ "غدت 

ل حبيث ميكنه أن يستعيد جبهد القارئ احمللل لدى اختاذ موقف بعينه، أو إصدار حكم السب

   .35"بذاته

أصاب أركان املنظومة اإلبداعية  الذيإثر االنقالب  جديدةكإشكالية )الرقمية القراءة(وظهرت    

ودخول  ،)املتلقي/القارئ(، إىل )املبدع/الكاتب(من انتقال السلطة ب ،)الكاتب، النص، القاري(

آثار عديدة على املؤسسة األدبية  "  كانت لهنقالب  طرفًا جديداً، وهذا اال) احلاسوب(الوسيط

على إذ مثة اليوم مراجعة ملفاهيم املؤلف والنص والقراءة والكتابة وامللكية الفكرية، ما يُؤشر  ،ككل

يف ذلك كون بب دخول األدب مرحلة جديدة وحده املستقبل سيحدد مالحمها النهائية، والسّ 

احلاسوب خالفًا لسائر احلوامل اليت عرفتها الكتابة على امتداد تارخيها؛ يتجاوز كونه جمرد سند 

    .36"الكتابة والقراءة والتخزين والبث واالستقبال :مادي إىل كونه جهاز يؤدي وظائف مخس هي
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وا لذين تصدّ املغاربة اعديدة لدى النقاد  تتساؤالو   واسعاً جدالً  )القراءة الرقمية(ثارت أقد و   

أجرب�م على تغيري جديدة حوامل رقمية ، حيث وجدوا أنفسهم أمام )األدب الرقمي(ملقاربة 

  .عادا�م وأساليبهم القرائية من التقليدية إىل الرقمية

 ساؤالتها مجلة من التّ بطرح) القراءة(إشكالية قد أثارت ) فاطمة كدو(املغربية وكانت الناقدة   

ما هي قدراتنا كقراء على ":حيث تقول  )وسائط جديدة وآليات قراءة متغرية( ا بعنوانيف مقال هل

قراءة وسائطية رقمية، وجمتمعاتنا العربية ال زالت تعاين من ضعف يف القراءة الورقية، وتفتقد إىل 

قمية أم فما بالك بالقراءة الرقمية، سواء تعلق األمر بقراءة اإلبداعات الر  (...) حس قرائي متواتر

؟ البعض يتحدث عن أزمة قراءة طارحا إشكاليات متعددة  بالقراءة يف حمتويات الوسائط اجلديدة

أزمة (كننا نعتقد أن األمر ال يتعلق بل )...( باألفراد وبعضها مرتبط باملؤسساتبعضها مرتبط 

 .37")أزمة تفكري(بل ب )قراءة

لوهن اللحظة الراهنة، بل هي امتداد طبيعي  ليست وليدة) القراءة( إشكالية الناقدة أنّ ُتدرك   

 الذي راسات األدبية والنقديةميدان الدّ خاصة و ، الزم الثقافة العربية يف مجيع امليادينقرائي مزمن يُ 

رقمية وسائط الورقي إىل وسيطه ارحتال األدب من  فيه بفعلتأزمًا  )القراءة إشكالية(ازدادت 

 ، وعلى الرغم من ذلك ترى الناقدة أنّ ة خمتلفة عن غريهالكل منها طرق وأساليب قرائي خمتلفة

القراءة الورقية والقراءة الرقمية، ال انفصال بينهما، كل واحدة تكمل األخرى، هلما تقنيات "

  .38"وآليات حمددة، ومها صاريتا املعرفة، وبوابة نساهم من خالهلا يف بناء احلضارة اإلنسانية

الكتاب وأزمة القراءة يف العامل العريب بني الورقي (لية املعنونة بويف إطار أشغال الندوة الدو    

إبراهيم (املغريب  ، اعترب الباحث2015بتاريخ فرع تازة احتاد كتاب املغرب  مهانظاليت ) والرقمي

إشكالية القراءة وإن كانت مرتبطة بالكتابة منذ نشأ�ا، مث بعد ذلك بظهور الكتاب "أّن ) عمري

س عشر، تبدو اليوم يف أمس احلاجة إىل إعادة نظر وإىل حتديد مغاير أكثر من أي اخلاميف القرن 

الكتاب مل يعد ذلك  وقت مضى، ويكمن السبب وراء هذه احلاجة امللحة واملستعجلة يف أنّ 

السند الوحيد للقراءة، بل ظهرت إىل الوجود أسناد أخرى غري طبيعية مغايرة شرعت يف منافسته، 

  .39"ها مع قرائه منذ قرون طويلة خلتوغزو محيمية نسج

بل أصبح ميلك خيارات  ،لقارئيعد الكتاب األداة القرائية الوحيدة بالنسبة لوحبسب الناقد مل   

هجرة و ترحاًال مل يسبق هلا مثيل للنصوص "سلطة الوسائط اجلديدة بعد  ا، فرضتهمتعددة قرائية
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إىل فضاءات رقمية جديدة  آخذة يف النمو  قدميها وحديثها، وللكتابة بشىت أنواعها من الورق

والتناسل بوترية متسارعة من الشبكة العنكبوتية إىل شاشة احلاسوب، وشاشة األيفون، واآليباد، 

والكتاب االلكرتوين، وصوًال إىل شاشات العرض الثالثي األبعاد ونظري�ا التفاعلية، مرورًا بآخر 

ب احملمولة وغريها آت ال ريب ونية والتفاعلية واحلواسيصيحات اهلواتف الذكية، واأللواح االلكرت 

       .40"فيه

قرائية جديدة ختتلف بشكل جذري عن تلك عادات اجلديدة  الوسائطكل تلك فرضت  لقد    

طبيعة تتم وفق معطيات جديدة تنطلق أساسًا من هذه الطرائق و املعتمدة يف القراءة التقليدية، 

إىل تأكيد استناد ) حممد مريين(الناقد املغريب سليب على القارئ دفع ، ولكن تأثريها الالنص الرقمي

عملية القراءة هنا إىل فكرة مركزية مفادها أن النص املتشعب مزود بوصالت ُتسعف يف تنشيط "

عملية القراءة، واالنتقال إىل الّشذرات النصية املختلفة، اليت ميكن الوصول إليها من خالل النقر 

؛ جتعل من ل القراءة إىل متاهةايل عمليات االنتقال بني النصوص من شأ�ا أن حتوّ على الفأرة، تو 

ه فقد االجتاه املتعذر على القارئ ضبط املسار بني نقطة االنطالق ونقطة النهاية، فهو يشعر بأنّ 

  .41"وال يعرف أين هو، بل األسوأ من ذلك أنه قد ال يتذكر ما كان يبحث عنه

ة هلا تأثري كبري يف حتديد وجهة رقمي املتمرد على ضوابط القراءة اخلطيّ خصوصية النص ال إنّ    

د الذي يؤكّ ) عمر زرفاوي(ءة، وهي الفكرة اليت انطلق منها الناقد اجلزائري القارئ وطريقته يف القرا

أّن خصوصية بناء النص املرتابط تفرتض خصوصية القراءة أيضاً، فالقراءة ال تتم بشكل خطي  "

هاية، فالنص املرتابط نص ال من نقطة البدء، وانتقاًال من صفحة إىل أخرى وصوًال إىل النانطالقاً 

  .42"فيه تنطلق منه وجهة نظر القارئ يف رؤيته للنص مركز

الرقمية وحتوالت الكتابة (من جهته يف مقال له بعنوان ) حممد أسليم( د الناقد املغريبكما أكّ   

ية اليت النهائي لظاهرة ما ُيسمى باخلطّ  يُ مع النص التشعيب مت الطّ " أنهعلى موقعه اخلاص ) والقراءة

إىل آخرها؛ بسبب إكراه احلامل الورقي املادي، لفائدة قراءات تقتضي قراءة النص من أول صفحة 

، مبا جيعل متعددة املداخل ومتشعبة املسارات، حيث ميكن للحكاية الواحدة أن تتناسل داخلياً 

   .43"حكاية واحدة بعد انصراف وقت معنيجيدان نفسيهما يف مكان واحد و  القارئني االثنني ال

 والعميق يف ما ستؤول إليه عمليتاالنقاد إىل التفكري اجلاد ) القراءة الرقمية(دفعت إشكالية و    

واستشرافه ملستقبل القراءة  )حممد أسليم(الناقد حيث كانت رؤية  ،مستقبالً القراءة والكتابة 
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ل الكثري من املوضوعية بالنظر ملعطيات املرحلة الراهنة وطريقة التعامل مع إشكاال�ا موالكتابة حت

ا نفعل من قبُل، وحده املستقبل أننا مع الرقمية مل نعد نقرأ، ولن نقرأ مستقبًال كما كنّ ":  يقول

 د الشكل النهائي الذي سيأخذه هذان النشاطان املنحدران منذ عصور سحيقة،أن حيدّ قادر على 

واللذان سيشهدان بالتأكيد انقالبًا جذريًا على غرار سائر مناحي احلياة واألنشطة اليت تتعرض 

  .44"للتقويض اليوم جراء الرقمية اجلارية حتت أعيننا

ية إلشكالكانت رؤيته الذي  ) عبد القادر فهيم شيباين(ونفس الفكرة طرحها الناقد اجلزائري   

من  ية واحداً شكل تدهور املقروئيظل مُ " يعتقد جازمًا أنْ رؤية بعيدة املدى، حيث ) القراءة(

حصاءات والدراسات جتمع على مدى أثر ل اإلويف وقت أضحت فيه جُ املشكالت املستقبلية، 

القراءة الورقية، وحتويل النزوع القرائي حنو مزايا اهلندسة النصية املقروء الرقمي يف تعطيل عرف 

تمثالت الكتابية وفق مبدأ التفاعل مع املستظهرات البصرية ، اليت تنحو حنو إمجال الالرقمية

  .45"للشاشة

إىل عقد مقارنات بني  تتجه) القراءة(اربة حول إشكالية املغالنقاد أغلب نقاشات كانت و    

متاهات  انزياح القراءة عن سري اخلطية إىلاإلقرار حبتمية القراءة الورقية والقراءة الرقمية، و 

تعد من خواص الوسيط املرتابط، وهي تُعزى إىل شبكية الوحدات "خرية اليت هذه األالّالخطية، 

 الوسيط املرتابط املعلومية بني عقد وروابط، وحول هذه اخلصيصة تأيت أوجه املقارنة يف الغالب بني

  .46"والنص املطبوع

تدعم القراءة بقواعد وإكراهات وسائطها اليت القارئ التقيد /تفرض على الناقدالرقمية والقراءة   

توجهاته القرائية، واالنتقال  ُيسهل عليه اختيار، وتضمن سريور�ا داخل فضاء افرتاضي خطيةالالّ 

  بواسطة جمموعة من الروابط، ومن هذا ...) نص، صورة، موسيقى،(بني الوحدات النصية املختلفة 

بالتزام الناقد أو القارئ  حتقيق القراءة الّالخطية) عبد القادر فهيم شيباين(الناقد ربط املنطلق 

فتح وإغالق الصفحة، فتح النوافذ، االختزال األيقوين، "يتم عربها  سلسلة من الضوابط التقنية

من خيارات متعددة لتفعيل القراءة متكنه ، )...االحتفاظ بأكثر من نص، التقدم والرجوع

تفعيل ( رير مصريها، وتق...)الفهرس املتدحرج، الضغط والضغط املضاعف، املصعد القرائي(

تصل تطبيقات سريورة القراءة بالنظام  ، وامللفت يف الدعامة املعلوماتية أ�ا)الروابط النصية

االفرتاضي لتمثالت الشاشة، مبا يرهن ملموسيتها على صعيد التحقق املادي خالفًا لتطبيقات 
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ظام الرتقيم، قلب الصفحة، طي الصفحة أو تعليمها، ن(سريورة القراءة يف النص الورقي 

 .47...)الغالف

إىل طبيعة بالدرجة األوىل يعود ) القراءة الرقمية(إشكالية أّن أصل ) سعيد يقطني(الناقد واعترب    

من احلاسوب ختتلف عن نظري�ا من الكتاب، إضافة إىل  )القراءة(عملية  احلامل أو الوسيط، ألنّ 

  :وغريها املستخدمة يف عملية القراءة يقولبني أجهزة احلواسب املنتجة للنصوص الواضح التباين 

اختالف أجيال احلواسيب ومميزات بعضها عن بعض، يدفع بالضرورة يف اجتاه تطابق اجلهازين  إنّ "

 ليحصل التالقي املالئم، هذا التطابق ال ُيطرح مع الكتاب املطبوع، فنحن نقرأ الكتاب نفسه

اخلاصة من الكتاب لكن النص واحد، أما  ، قد تكون لكل منا نسخته)وإن اختلفت الطبعات(

مع احلاسوب فاختالف األجهزة وتباين مواصفا�ا جيعل مثًال بعض النصوص غري قابلة للتجلي 

   .48"إذا مل تكن هذه األجهزة متوفرة على ما يدعم اإلمكانات اليت استخدمت �ا تلك النصوص

ؤثرات السمعية والبصرية وتعدد الروابط للقراءة الرقمية مغريا�ا الكثرية من امل يف أنّ شك ال  

وغريها، اليت تشكل صعوبة  ...وديناميكية النصوص واأليقونات، ومرونة الصفحات اإللكرتونية

األدب الرقمي "االعرتاف بأّن لكل النقاد الذين اعتادوا القراءة من الكتاب املطبوع، لكن ينبغي 

الذكية واأللواح الرقمية، وتواجده ال يلغي  أدب جيل األندرويد، واهلواتف ،هو أدب املستقبل

تواجد الكتاب وال القراءة الورقية فهما معا يتعايشان جنبا إال جنب دون أن تنفي خصوصية 

أخرى، لكن ينبغي اإلشارة أن القراءة حىت قبل األدب الرقمي كانت تعرف عزوفا شديدا من 

... وء طباعته نظرا الرتفاع مثن تكلفة الورقطرف القراء الرتفاع مثن الكتاب وحمدودية توزيعه أو س

وقد حيل النشر االلكرتوين أزمة القراءة ألنه سيسهم يف توفري الكتاب، حىت احملظور أو املغمور 

 .49"الذي مل يالق حقه من اإلشهار والتسويق وبدون مثن

بالرغم من ية ، وهي إشكال )القراءة الرقمية(إلشكالية ) لبيبة مخار(كانت رؤية الناقدة هكذا   

األدب (ة كون بات حامسة من قبل النقاد املغاربمل جتد إجاإثار�ا لكثري من اجلدل والتساؤالت، 

بثقته  تهاال زال يفتقد لألرضية الصلبة اليت ميكن للناقد الوقوف عليها بثبات وممارسة قراء) الرقمي

 وانقسمت )الية القراءةإشك(تباينت مواقف النقاد خبصوص املعهودة مع األدب الورقي، حيث 

آرائهم بني متحمس للقراءة الرقمية وداعم هلا باعتبارها األنسب لفك شفرات النصوص الرقمية، 

مؤيد متحفظ بفعل تأثريها السليب ، وآخر يدعو إىل املوازنة بينها وبني القراءة الورقية، ولكن وبني 
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 العصر الرقمي وتبين معطياته يف يف العموم هناك شبه إمجاع من طرفهم على ضرورة االخنراط يف

  . املغاريب النهوض باإلبداع األديبسبيل 

  خاتمة            

يف مقاربة الكتابة النقدية املغاربية إشكاالت تسليط الضوء على بعض لقد حاولت الدراسة   

 عقدة ال تزال مطروحةماجلدل املصحوب بتساؤالت من  يثري الكثري، وهو موضوع األدب الرقمي

  :جاءت كما يليخلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج و على طاولة النقاش ومل يٌفصل فيها بعُد، 

  ).األدب الرقمي(غياب االتفاق التام والتفاهم بني النقاد املغاربة بشأن قضايا وإشكاالت  -

ة ء على املفاهيم والرتمجلدى النقاد، مع االتكا) األدب الرقمي(غموض والتباس حدود مفهوم  -

  .الغربية

جلوء أغلب النقاد إىل االستنجاد باملناهج النقدية الغربية أو تكييف األدوات اإلجرائية لبعضها  -

  ).األدب الرقمي(يف مقاربة نصوص 

دون التخلي النهائي عن القراءة بقليل من التحفظ، ) القراءة الرقمية(توجه النقاد إىل دعم  -

  .الورقية
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 لعز الّدين جالوجي" الفراشات و الغيالن"إشكالّية أنسنة الحيوان في رواية              

  The Problem ofAnimals’Personification in “Butterflies 
and Ghouls”Novel, By Azzedine Djellaoudji 

  *  د محمد مرتاض. أ،   1بن عمارة يسمينة   2

                   BENAMARA Yasmina1, MORTAD Mohamed2 
  )اجلزائر(جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان 

 أعالمها يف املغرب العريب من التأسيس إىل �اية القرن العشرينالدراسات النقدية األدبية و خمرب 

University Abou bekr Blkaid- Tlemcen- Algeria 
 yasminafedwa@gmail.com 1  / Cmortad2002@yahoo.fr  2  

  02/06/2021: تاریخ النشر  02/12/2020:تاریخ القبول  05/11/2020 :تاریخ اإلرسال

  
 

" الفراشات والغيالن"ائي من خالل أمنوذج تقف هذه الّدراسة على إشكالّية أنسنة احليوان يف الّسرد الّرو    

وقد وقع االختيار  ،لّتحليليللكاتب اجلزائري عز الّدين جالوجي حيث اعتمدنا يف حبثنا على املنهج الوصفي ا

 ،ةقليديّ القوالب التّ باقي  لىع ثائرةمضمونا شكال و على هذه الّرواية حتديدا نظرا لتمّيزها من غريها من الّروايات 

قنّيات جديدة  على رأسها األنسنة اليت تعّد ظاهرة أدبّية ذات طابع مجايل أسهمت يف االنزياح عن منط جمربّة ت

واسطتها اإلفالت من سلطة االمتاع واستطاع الكاتب بفأحدثت يف نفس املتلقي الّدهشة و  الكتابة املألوف

 .قع مليء بالّصراعات و املفارقاتفباح للقارئ بوا ،الّرقيب

 .رمز ؛استعارة ؛رواية ؛حيوان ؛تشخيص ؛أنسنة :مفتاح الكلمات ال

Abstract : 
 This study focuses on the problem of the personification of animals in 
narration through the model “Butterflies and Ghouls“by the Algerian writer 
Azzedine Djellaoudji. The study uses a descriptive analytical method. This 
novel has been specifically chosen due to its aspect of rebellion against 
traditional stereotypes and its experimentation of new techniques, mainly 
personification; a literary phenomenon of an aesthetic value that has 
contributed to a shift from the familiar writing style, causing astonishment 
and amusement in the reader’s mind. On the one han, the writer was able to 
escape censorship. On the other, it presented reality to the reader with its 
conflicts and ironies. 
Keywords:personification, characterisation, animal,a novel, metaphor, code.         

 

                                                           
*
  



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة     2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  69 -  56: ص 

 

57 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

 :تقديم

ر روائي ل إصداوهي أوّ  ؛بإقبال كبري من القرّاء" الغيالنالفراشات و "حظيت رواية       

واملطّلع عليها جيدها ثريّة دالليّا وفنيّا حيث كسرت قالب الّرواية  ،للكاتب عز الّدين جالوجي

كذلك من  ،خها ومفاجآ�ا غري املتوقّعةيدي وخرقت أفق ظّن القارئ من خالل فخاالّتقل

وما كان اهلدف من ذلك إّال إظهار  ،جاء مكثّفا وخمتزال وحيمل تضادا خالل عنوا�ا الذي

  .ة زيف اإلنسان املعاصرتناقضات الواقع املعيش من خالل تعريّ 

كما تسعى إىل كشف  ،تبحث يف املسكوت عنه ام كثريا ماواية بوجه عويُقال إّن الرّ       

حيث تدور أحداثها حول بقعة  ،ملسناه يف الّرواية قيد الّدراسةشني وهو ما اهلامش واملهمّ 

ّزل يف جمزرة شنيعة قام �ا جنود الّصرب ضّد العمتثّلت يف حرب لعينة و  ،إنسانّيةعاشت مأساة 

حتمله الكلمة من معىن وقعت فيها كل  وكانت مأساة بكّل ما ،قرية من قرى منطقة كوسوفو

رَسلت الّرواية رسالة مفادها ضرورة احلفاظ على األرض وقد أَ ...شكال الّتقتيل والّتشريدأ

  .والعرض مهما اشتّدت وطأة العدّو الغاشم

ومعروف عنه نزوحه لطابع  ،ن الكّتاب املبدعني شكال ومضموناوعز الّدين جالوجي م      

ّضياء على فهو كثريا ما يسّلط ال ،ى موسوعّية املضمون اليت ال تغيبعل الّتجريب مع احلرص

حتديدا شغل  يف روايتناو  ،شفا إيّاها يف قالب فّين مائزالّسياسّية كااألزمات االجتماعّية و 

 سرقت أحالمها إذ وجل فيه الكاتب إىل الّذات املضطربة واملضطهدة اليت ،اإلنسان حّيزا خاّصا

هذا و  ،أيضا احليوان مؤنسنا إيّاه بل وّظف ؛ومل يكتف جالوجي باإلنسان ،ةالوحوش املتغطرس

فقد حييل القارئ  ،الذي ختّطى دائرة املألوف" غيالنالفراشات و ال"نلمسه انطالقا من العنوان 

كتاب ندرِج ِضمن اخلرافات اليت جاءت على لسان احليوان كما يف  ألّول وهلة على أنّه يَ 

إّال أّن هذا  ،فلأو قد يُدرج أيضا ِضمن أدب الطّ "...ليلةألف ليلة و "تاب أو ك "كليلة ودمنة"

ومن هنا تنبثق إشكالّية  ،انتهج فيها الكاتب أسلوب األنسنةالعنوان َوجلََ بنا إىل َعوامل خمتلفة 

 ؟صّلت مظاهر أنسنة احليوان يف النّ إىل أي مدى جت:كربى وجب طرحها 

  :ملّخص الّرواية: أّوال

حيث دارت أحداثها حول  ،احلربثنائّية اخلوف و على " الغيالنالفراشات و "مت رواية قا     

العرق والدين بني الّصرب قضايا شائكة لعّل أبرزها الّنزاع حول األرض نظرا الختالف 
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هذا الّصراع بني أطراف متناقضة أّدى إىل إبادة مجاعّية راح ضحّيتها أطفال صغار  ،وكوسوفا

ل من لدن جنود الّصرب هل كوسوفا جرّاء ما عانوه من عنف وتقتيوعجائز كبار من أ

  .اهلمجّيني

حيث تصّور لنا الوقائع  ،ة يف قرية صغرية من منطقة كوسوفاتبدأ أحداث هذه الّرواي   

 ،إىل عقر داره) الّصرب املتوّحشنيجنود (شخصّية الطّفل حممد الذي الحقته الغيالن 

 ،والديه وال جّدته وعّمتيه مل يـَْنُج منهم أحد ال ،أبشع الطّرقعلى أهله بل قتلوهم بفتطاولوا 

غادر  ،ياة أخرى أو باألحرى معاناة أخرىبت هلما حتِ فقط هو وأخته الّصغرية وحدمها من كُ 

راجّيا أن حتفظ  ،ي كل ما تبّقى له من تلك األنقاضالطّفل وأخته املنزل حامال حمفظته فه

واصل الطّريق وقد كانت نّيته إخبار أهل القرية  ،مه املستقبلّيةآماله وحتّقق أحالتلك احملفظة 

رون لقوا املصري نفسه فهم اآلخ ،املسكني مبوت مجيع ساكنة املنطقةعّما حصل لكن فوجئ 

ليتوجه الطّفل  ،على حقد وغطرسة املستعمر الظامل تنكيل باجلثث وهذا لداللةمن إبادة و 

ويف طريقه إليها التقى جباره وصديقه عثمان الذي  ،ت خالتهالقرية ا�اورة قاصدا بيبعدها إىل 

ية ا�اورة حماولني إخبار ترافق األطفال الثالثة إىل القر  ،هو اآلخر من هذه املذحبة بأعجوبةجنا 

إّال أّ�م فوجئوا ثانّية بوحشّية  ،مهم اإلمام ملواراة جثث الّضحايافراح بعض الناس يتقدّ  ،أهلها

استقّر الطّفل ...منها مقربة مجاعّية اجلثث يف حفرة واحدة جاعلني موا كلّ الّصرب الذين رد

فالقادرون على محل  ،قّرر مغادرة تلك القرية فيما بعدليت ،أخته وصديقه يف بيت خالته مؤقّتاو 

الذين وصفهم جالوجي (ل األطفاجهتهم اجلبال بينما كبار الّسن والّنساء و الّسالح كانت و 

وكّلما تقّدم سري قافلتهم زادت معانا�م فقد وجدوا  ،ا الّلجوء إىل ألبانيافّضلو ) بالفراشات

عند الوصول إىل البلد و ...أمل العودة إىل الوطن األصلأنفسهم مشتّتني بني أمل الفراق و 

املقصود وبالّرغم من كّل الّصعاب اليت واجهتهم فإّن أحد الّشيوخ أقبل عليهم مطمئنا قائال 

أللبانّيني تكّفلوا بالّشيوخ والعجزة وحىت األطفال ما بعث يف نفوسهم األمل  بأن بعض اإلخوة ا

  1...وكّلهم عزم على العلم و العمل  والّشجاعة

ء إذ انتصرت الفراشات على الغيالن حمّلقة يف مسا ،لّرواية كانت سعيدة منتصرة للحقّ و�اية ا

  .احلريّة هازمة الظّلم واهلوان

  ":الفراشات و الغيالن"لحيوانّية ودورها في رواية الّشخصّية ا: ثانيا    
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بنية ال ّرواية بشكل عام وتسهم يف تشكيللعّل من أهّم العناصر األساسّية اليت تقوم عليها ال   

الذي تتمحور حوله كّل الوظائف واهلواجس  هذا العامل« ،الّسردية جند عنصر الّشخصية

كشخصّية  الطّفل الّرواية شخصّيات آدمّية   وّظف جالوجي يف هذه قدو 2»امليولوالعواطف و 

أّ�ا تكّلفت بسرد وهي الّشخصية الرّئيسة اليت دارت حوهلا األحداث ناهيك من " حممد"

 ذات نزعة رمزيّة وبعد حضاري ُجِلبت منحيوانّية  ومن الّشخصيات ما كانت ،الوقائع  أيضا

هذه  ،وهي رمز للطّفولة والرباءة ،ليت تبعث على الرّاحة واالطمئنانالطّبيعة كالفراشات ا

استقاها من األساطري  عجائبّيةوشخصّيات أخرى  ،ولة اليت ُسلبت من جنود متوّحشنيالطّف

وما الغول إّال اإلنسان الذي جتّرد  ،العدوان والوحشية ،ية كالغيالن اليت ترمز إىل الّشرالّشعب

   .دا وحشا أهوج ينشر الّرعب والّدممن إنسانّيته وغ

من أدوات األداء القصصي « :وإذا ما شئنا تعريف الّشخصية تعريفا دقيقا قلنا إ�ا   

كما يصطنع الّلغة والّزمان واحلّيز وباقي العناصر الّتقنية  ،صطنعها القاّص لبناء عمله الفّين ي

ولكن  .أو األدب ،ة فنّية واحدة هي اإلبداع الفّين األخرى اليت تتضافر جمتمعة لتشّكل حلم

إذ أّن  ،دي بطبيعة احلال يف العمل القصصيباملفهوم الّتقلي ،لّشخصية يف رأينا عظيمشأن ا

أو مؤثّرة  ،متأثّرة بسلوكها ،لّضرورة مرتبطة �ا متفاعلة معهاالعناصر األخراة تكون با

، ومل يكتف جالوجي بالّشخصيات 3»ها تظّل يف كل األحوال �ا شديدةولكن صلت...فيها

الّنقطة  وهذه ،ت احليوانّية مؤنسنا إيّاهاالذّكر بل وّظف أيضا الّشخصيااآلدمّية كما سبق 

وهل استطاع  ؟كيف أنسن الكاتب احليوان؟ ما غايته من األنسنة: حتديدا تدفعنا للّتساؤل

  ؟متثيل ذاته من خالل هذه الّتقنية

 :أنسنة الحيوان في العمل األدبي: ثالثا    

لكاتب جلأ إىل فقد وجدنا أّن ا ،وددم الوجواحليوان قدمية قِ  العالقة بني اإلنسان مبا أنّ     

 ،"دمنةكليلة و "ن املقفع من خالل كتابه وقد سبقه يف هذا املنحى اب ،إنطاق هذا احليوان

وإن كانت الغاية تربّر الوسيلة   ،والبهائم للّنطق باملواعظ واحلكمحيث وّظف فيه ألسنة الّطري 

ابن املقّفع هذا املسلك الذي ما كان غرضه منه إّال اإلفالت كما يقال فال غرو من انتهاج 

احلّكام حلكمته  فألفناه مجع حكمة و هلوا حىت اختاره« ،من نقد العوام ومن جربوت احلّكام

 ،"محاري قال يل"احلكيم يف روايته أّما يف العصر احلديث فنجد توفيق  ،4»والّسفهاء للهوه
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وأمحد شوقي من خالل أشعاره " محار احلكيم"كذلك أمحد رضا حوحو يف قصصه مع 

حلكمة يف الّسياسة كّلهم كان هدفهم نشر املوعظة وا ،هم الكثري ممّن انتهج هذا الّنهجوغري 

من خالل   *5)جورج أورويل(جد على سبيل املثال أّما من الكّتاب الغربّيني فن ،واحلياة عموما

  .ضه للّنظام الّسياسيالذي أظهر فيه شّدة اعرتا" مزرعة احليوان"كتابه 

وعملّية إنطاق احليوان وإسقاط صفات آدمّية عليه يسّمى يف البالغة الّتشخيص وهو ضرب   

واألعجم  ،إّنك لرتى �ا اجلماد حيّا ناطقاف«: من االستعارة مثلما يقول عبد القاهر اجلرجاين

ِشئت أَرَْتَك املعاين الّلطيفة إن ...واملعاين اخلفّية باديّة جلّية ،واألجسام اخلرس مبّينة ،فصيحا

وإن شئت لطّفت األوصاف  ،د ُجسَِّمت حىت رَأَتْـَها العيوناليت هي من خبايا العقل كأّ�ا ق

  .6»روحانّية ال تناهلا إّال الظّنوناجلسمانّية حّىت تعود 

لقدم ومن خالل قول اجلرجاين نستنتج أّن ُمصطلح الّتشخيص ُعرف يف الّنقد العرّيب منذ ا      

وقد  ،ر له على أنّه نوٌع من االستعارةفقد كان ُيشا ،َكْر �ذا املصطلح حتديًداإّال أنّه مل يُذْ 

ل وا�از ومل حيسبوه كمصطلح نقدي بالغي ب ،ّميات أخرى لعّل أبرزها الّتشبيهَعَرفوه مبس

 ،أثري الغريبعن طريق التّ ) ّتشخيصال(واشتهر �ذا املصطلح  ،حتّدثوا فقط عن داللته الفنّية

الل حديثهم إّن العرب قد َعَرفوا فّن الّتشخيص من خ«: هذا ما أّكده يوسف بّكار حني قال

أّىن هلم ذلك ما دامت الّلفظة  ،ون معرفة االصطالح العصري احلديثد ،عن االستعارة املكنية

 ،7»ول مضمونهتوا إىل معناه وداروا حلكن الّنقاد التف ،ا غري موجودة يف معامجنا القدميةنفسه

أّما يف العصر احلديث فقد كانت هنالك وقفات نقديّة عديدة خبصوص هذا املصطلح األمر 

  .يدة مع تعّدد املفاهيم باملقابلالذي متّخض عنه والدة مصطلحات جد

  :في مفهوم الّتشخيص -1

وغلب  ،شَّْخُص كّل جسم له ارتفاع وظهورال«: ورد يف معجم الوسيط: والّتشخيص لغة   

ويُقال ...سواء اإلنسان وغريه تراه من بعد الشَّْخصُ «: روسويف تاج الع8»اإلنسان يف 

وَشخََّص 9»طلع  :وشخص الّنجم ،اِخٌص إذا فتح عليه وجعل ال يطرفَشَخَص بصره فهو شَ 

الّتشخيص هو «: فورد يف املعجم األديب أنّ : أّما اصطالحا 10.بيّنه ومّيزه مما سواه :الّشيء

تمّيز بالّشعور واحلركة م ،ة من خالل الّصورة بشكل كائن حيّ و ا�رد من احلياإبراز اجلماد أ

مانسي الذين وهذا الّنهج ُعِرف عند الّشعراء خاّصة أولئك أصحاب اّالجتاه الّرو 11»واحلياة
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وأشار مصطفى ناصف يف تفسري هذه الظّاهرة إىل أّ�ا صفة عميقة  ،ينزحون إىل الطّبيعة

زالت يف سان تتوّغل ألسباب قد يكون بينها بقايا االعتقادات القدمية ماتدخل إىل كيان اإلن

  12 .وحاجته إىل ِوثاق يربطه بالطّبيعة ،نفس اإلنسان يف شكل غامض

الكاتب للغة خاّصة يف عملّية الّتشخيص وجب حتقيق الّصدق الفّين بالّرغم من استخدام    

 ،13من خالل تفعيل خياله الواسع  ،مل �ا الّناسة احلياة اليت يتعامبتعدة عن لغ ،مليئة با�از

ة محل فكر استطاعت االستعار  يضا يف تضخيم اهلّم اإلنساين إذم الّتشخيص أسهِ وقد يُ 

فخرقت  ،تفتيق املفردة إىل معان متعّددة كما استطاعت ،وفرحه وأمله ،األديب ومهومه وتأّزمه

قبل يص غاية مجالّية أّوال و شف أّن للّتشخومن هنا نست14املألوف وابتعدت عن معياريّة الّلغة 

رؤية املعاين الّلطيفة اليت «كّل شيء على حّد تصريح عبد القاهر اجلرجاين الذي أقّر على أنّه 

الّتشخيص  ناهيك عن غاية 15»هي من خبايا العقل كأّ�ا قد جّسمت حىت رأ�ا العيون

  .ّنصهي األخرى ال تقّل أمهّية يف الالّرمزية الّداللّية و 

سواء كان بشرا أو حيوانا إذ  إّن التَّشخيص كما قلنا ُحيوَّل عن طريقه اجلماد إىل كائن حيّ   

لتّايل فإنّنا جند مفهومه واسع تشرتط احلركة وال يشرتط اإلحساس واللَّمسة اإلنسانيَّة وبا

  .ألنسنةهو اعمال مصطلح أدق منه تعبريا أال و وهلذا ارتأينا يف هذه الّدراسة است ؛فضفاضو 

  :في مفهوم األنسنة و أصولها -2

الواحد  .الف اجلن وامللكالبشر أي خ«: يعين لغةيتفرّع هذا املصطلح عن جذر إنس و   

   16.»د وأناسي بالتخفيف وأناسية وآناسشديأَنسّي مجه أناس وأنّاسي بالتّ إنسّي و 

 ائنات بشريّةواألنسنة مصطلح نقدّي يُقصد به حتويل اجلمادات وحىت احليوانات إىل ك   

أو بتعبري أدق  17»إقامة اجلماد مقام الناطقني «أشار ابن رشد هلا بتعبري  وقد ،تعقل وتشعر

وهلا وظيفة تعبرييّة  ،18هي نسبة صفات البشر إىل أفكار جمّردة أو إىل أشياء ال تّتصف باحلياة

وهي وليدة  ؟انزياح غري معهود  كيف الاملتلقي ملا فيها من جتاوز و اه تعمل على لفت انتب

  .إبداعههما األديب مث يطرحهما يف فّنه و البالغة والّشعرية اليت يتشّرب من

رة ضاربة يف الّتاريخ حيث برزت يف األسطو ذِّكر فُأُصول األنسنة متجّذرة و وكما سبق ال   

إذ معروف عن شعراء اجلاهلّية  ،مث اسُتخِدمت يف الّشعر خاّصة ،وامللحمة واحلكايات اخلرافّية

مث  ،19هم تنعكس حني يندجمون يف األشياءأنسنتهم للطّلل ذلك أّن مشاعرهم وأحاسيس
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لت هذه الّتقنية إىل اجلنس األديب األكثر توّسعا يف وقتنا احلايل أال وهو الّرواية وذلك بعدها نُقِ 

اطفة كما هلا فاعلّية يف إثارة ع ،20اإلجيازمن قدرة على الّتكثيف واالقتصاد و ) األنسنة(ملا هلا 

د غري ناهيك عن أّ�ا وسيلة للّتوضيح والشرح كو�ا تربط البعيد بالقريب وتنقل ا�رّ  ،ّقياملتل

  .احملسوس إىل ماّدي ملموس

  ":الفراشات و الغيالن"تجلّيات األنسنة في رواية : رابعا     

إذ عن طريقها  ،ن وإبداع ومتّكن منقطعي الّنظريجلأ جالوجي إىل هذه الّتقنية ووظّفها بتفنّ     

ن أفكار استطاع أن يقتنص ظّل املعىن مرشدا القارئ إىل ما وراء الّلغة وما حتمله هذه الّلغة م

 ،ل يف تنشيط خمّيلة الكاتب من جهةوهذا األسلوب له فض ،ومفاهيم يصعب طرحها علنا

شد هذا ما سنراه يف الّنص حبكم أن الكاتب ح ،ة أخرى توسيع أفق توقّعات القارئومن جه

روايته مبجموعة من الّصور الّدالة على األنسنة ولعّل أبرزها حني تصّور أّن الكالب بشر فراح 

يقهقه «: يف قوله ،أفعاال ال يقوم �ا إّال العاقل حمرّكا تلك االستعارة الّنائمة موظّفا هلا

لن  ينّ مازالت بعيدة ع...أياديهم متتد متسكين من رقبيت...ما زالوا يعدون خلفي...الكالب

واضح أنّه جلأ يف هذه العبارة إىل أنسنة الكالب من خالل استخدامه ألفعال 21»...يصلوا إيلّ 

اه نسبها قصدا فجعل أن الكاتب وجدن إالّ  ،يّة غري متاحة للحيوان يف الواقعوصفات بشر 

ليس هذا فحسب بل صّورها يف هيأة جّبار متسّلط ميسك بيديه الغليظتني  ،الكالب تقهقه

  .بة الّضحيةرق

تعّلق بوصف الّشخصيات ال سيما ما ي ،الّرواية الوصف الّسردي املكّثف وقد غلب على  

ففي مقطع آخر يقول  ،ئعيفجعلها بذلك رواية مشهديّة تكّرس للّسرد الفجا ،احليوانّية

لن يدوسوا عليها بأقدامهم ...إىل صدري لن خيطفها الكالب مّين  أشد لعبيت«: الكاتب

جنده هنا حتديدا صّور الكالب يف هيأة لصوص ختطف . 22»أخذوها ألطفاهلملن يـ...الغليظة

هذا الّلفظ األخري أيضا جعلنا نقف متمّعنني قول الّسارد  ،عبة الطفل حممد وتأخذها ألطفاهلال

ار الكالب تسمى وهو األنسب حقيقة ألّن صغ" جراء"فهو عوض أن يوّظف مصطلح 

وهذا ما يندرج ضمن تقنّية " األطفال"لكاتب استعار مصطلح إّال أّن ا ،باجلراء يف األصل

  .وحّق لنا الّتساؤل والبحث فيها يف نفسه كاتبالاألنسنة لقرينة يضمرها 
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؟ واإلجابة على هذا ملاذا أنسن الكاتب احليوان: طرحهويتبادر إىل أذهاننا سؤال مهم وجب   

بيعة مبا حتويه إبراز األزمة اإلنسانيةّ مشركا الطّ ا إىل أّن الكاتب رمبّا حاول الّسؤال تقودنا مبدئيّ 

كانت ِخلقية   قد نسب كل الّصفات الّسلبية سواءف ،حيوان ومجاد يف تقاسم هذه األزمةمن 

وبتعبري أدق لقد أنسن الكاتب احليوان إعالء  ،للكالب اليت حتّملت عبء اإلنسان أو ُخلقية

ختلّيه عن قّيمه أي سانّيته بسبب مهجيّته و ان فقد إنمن شأنه وذلك لغرض إظهار أّن اإلنس

  .أو أّ�ا أحيانا أكثر قيمة منه َحْيون نفسه بتصرفاته وأصبحت احليوانات من حوله تضاهيه

 - بل هي فّن أديب مجايل ذو أبعاد حسّية ؛اليت مل تعد ظاهرة فحسب-األنسنة وعن طريق    

هذا اإلبداع الذي يصّور  ،تعة اإلبداعيال فنتذّوق منستطيع أن نسبح من خالهلا يف عامل اخل

جتّلى هذا بشكل واضح حني وّظف  ،نتمكن من رؤيتها يف عامل الواقع لنا عجائب وغرائب مل

ّروح اليت منحتها الطّابع جالوجي شخصّية الغيالن يف نّصه فراح مؤنسنا إيّاها أي معطيا هلا ال

 الكل يتصّوره ذا منظر غريب وخميف وكثريا واحلقيقة أّن ال أحد مّنا رأى الغول إّال انّ  ،البشري

استدعى شخصّية الغيالن وهذا ما قصده جالوجي عندما  ،ما �ّددنا صورته باحلرب واملوت

وقد  ،ُعرِفت كذلك يف املسرح الّروماينأتت من أسطورة شعبّية خرافّية و  و الغيالن ،يف روايته

ذ هر للنّاس يف الفالة فيهلكهم كّلما أختنوّع من الّشياطني يظ« :عرَّفها العرب على أّ�ا

مزيج من بشر «: رّفها على أّ�اأّما جالوجي فقد ع ،23»اإلنسان من حيث ال يدري فأهلكه

خمالب ...ة تلمع يلبسون أحذيّة ثقيلةطوال عراض حيملون قطعا حديديّ ...خنازيروكالب و 

 ،24»ألعلى أصوا�م نباح وتكشريإىل ا آذا�م ممتّدة...مناخريهم مدبّبة...أياديهم طويلة حاّدة

وهنا جند أّن جالوجي جلأ إىل األنسنة جمّددا وكسى الغيالن ثيابا بشريّة حني جعلهم حيملون 

أقدامهم « ،كأّ�م جنود يف ساحة املعركةة الثّقيلة و القطع احلديدية ويلبسون األحذيّ 

أبشع الّصفات ناعتا إياهم ب ،25»...طلقات رصاصهم تقرتب...نباحهم يقرتب...تقرتب

فمن جهة جنده يؤّكد ، وهنا يرجع النزياحه املعتاد 26»إّ�م وحوش بال قلب وال رمحة «: قائال

وأّىن  ،اليت هي خاصّية إنسانّية بامتيازمن جهة أخرى ينفي عنهم صفة الّرمحة أّ�م وحوش و 

: شات متسائالوقد جاء على لسان الكاتب واصفا جرائمهم مع الفرا!! ؟تتوفّر للغيالن الّرمحة

 ،ويقصد هنا حلم األطفال الذي ُسرق27»؟...حلمها اجلميل حني أينعأمل تقطف الغيالن «

الذي ارتفعت  و يف الوقت« القهقهةذه اجلرائم اكتفت بربودة الّدم و فالغيالن بالّرغم من كل ه
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أسهمت ظاهرة األنسنة  ،28»ارتفع عويل عميت ذات العشرين عاما...فيه قهقهات الغيالن

كما أّن الكاتب  ،لّشعرية من خالل غرائبّية الّلغةنا يف تفجري املعاين ناهيك من إضفاء اه

وذلك عن طريق اإلدراك احلسي أي  ،القارئ إلدراك الّرسائل املشّفرةسعى جاهدا إىل حتفيز 

تنشيط حواس القارئ ألّن ذلك أبلغ تأثريا من اإلدراك عن طريق العقل ومن ّمث يفهم القارئ 

دا هم جنود الّصرب املتوّحشني الذين عاثوا يف كوسوفا فساودين من وراء األنسنة أال و املقص

   .فقتلوا كبارها وشّردوا صغارها

يف مقطع آخر عثرنا على استعارة كان قوامها األنسنة املبنّية على املراوغة يف الّلغة حيث    

عاال عاقلة دالّة على العمل نسب إليها أفيار والفراشات باإلنسان و شّبه فيها الكاتب األط

فجعل  29»الفراشات زاهّية األلوانورقصت فوقه األطيار و «: ص قائالالوجداين مثل فعل الرّق

جاء  هنا الطّيور والفراشات تسرح ومترح وترقص متاما مثل اإلنسان بل وتتحداه أيضا وهذا ما

كأمنّا ص األزهار  راقِ و تُ أعدو خلف فراشة ظهرت للتّ  اندفعتُ «: على لسان الطّفل حممد ساردا

 كأمنّا تتحّداين أن أمسكها أو أمتكن من الّنظر إليها بإمعان...تستعرض كفاء�ا يف الرّقص

فالقارئ للّنص يلحظ سريعا ذلك الّتشبيه الكبري بني 30»وأكتشف دقائقها الفاتنة اجلميلة

فقد وجدنا الفراشات  ،خرينسانّية اليت نسبها هلذا األاإلنسان واحليوان نظرا لكثرة األفعال اإل

كّلها صفات إنسانّية خلعها  ،فاتنة اجلمال وكأّ�ا فتاة حسناءى حىت أّ�ا ترقص وتتحدّ 

ومن مثّ يتجّلى لنا أّن يف لّب هذه  ،على مدى الّتماه بينهما الكاتب على تلك احليوانات تدلّ 

كل احلدود   يت تتجاوزتنهض تلك العالقة ال ،غري مألوف ترب مشحونة بفيض شعري«الّرواية 

   .31»بني اإلنسان واحليوان

أكثر تصّورا جلأ جالوجي إىل اسرتاتيجيته هذه مستعينا مبدركات احلواس جاعال املتلّقي   

فاملنسرح يف هذه الرّائعة الّروائية يرى كيف ختّيل الطّفل حممد االطفال  ،للمعىن وتذوقا لّلفظ

ففي 32» األرض يف براءة وحتلم بشروق الشمس فراشات مجيلة تدغدغ خدّ «الّالعبني أمامه 

هذه الّصورة ذات الوصف الظريف والّتشبيه الّلطيف جعل من الفراشات كائنات بشريّة تقوم 

  ...ن جعلها حتلم وكأّ�ا إنسان عاقلبأفعال إنسانّية حمضة فَحْسُبه أ

ار العميقة يف الّنفس سر هذه الظّاهرة من األساليب ا�ازيّة غري الّصرحية جندها تعّرب عن األ  

و مبعىن أدق  فإّن الكاتب من خالل األنسنة التجأ إىل الّرتميز يف نّصه فنَـَعت  ،اإلنسانّية
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مستعمال  ،وعواطفه جتاهه دون البوح عالنّيةاحليوان مبا هو كائن يف اإلنسان معّربا عن رأيه 

  .املعلومات يف الّذهن اإلحياء حمدثا بذلك الّتأثري الّنفسي الذي أّدى إىل استقرار 

كأّ�ا ملكان أيضا فقد جعل لألرض خّدا و ومل يكتف جالوجي بأنسنة احليوان بل أنسن ا   

هذه  ،الطّبيعةّسدت ذلك الّتناغم بني اإلنسان و فكانت صورة مجيلة ج ،العذراء يف خدرها

هي ذي قرية  فها ،�مومه عليها وشاركها أسرارهاألخرية اليت جعلها الكاتب أنيسا له فرمى 

من بعيد وها مالمح القرية تظهر «الطّفل حممد قد ُشخِّصت هي األخرى عروسا حسناء 

   33.»...عروسا تنام يف حضن اجلبل

والغالب عندما يلجأ اإلنسان إىل الطّبيعة فإنّه يكون حني ذاك عاجزا عن فهم ما حيدث    

وتصبح الطّبيعة بالّنسبة إليه  ،متعّمدا ذاته على العامل اخلارجيحوله من متناقضات فيعكس 

  . حاله ويفرغ هلا ما عجز البوح به طرفا وذاتا خياطبها ويعاملها معاملة بشريّة فيشكوها

 ،ّل على مدى تعّلق الوجدان بالوطننفسّية تداملؤنسنة ترِسل داللة شعوريّة و  وهذه الّصور   

 وها الفجر راح ميد«الّزماين أيضا وليس املكان من أُنِسن فقط بل امتدت هذه الّتقنية للعنصر 

أّما اللّيل فقد جعله امرأة منّقبة يرفع الّنهار سرت  ،34»...خيوطه يسعى على األرض يف كربياء

 ،35»...يرفع برقع اللّيل لتتجّلى مالحمهمازال الّنهار مل يسفر عن وجهه لقد كاد «وجهها 

ى نفسّية املتلّقي فيجذبه وجيعله يتشّوق يؤثّر علأن هذه الّتقنية توّلد اإلحياء الذي  املالحظو 

قليل من  عن الّشيء بكثري من املعاين و لباقي الّصور واألحداث املتعاقبة حيث أّن األنسنة تعربّ 

  .  األلفاظ على حّد قول اجلرجاين يف شأن االستعارة

وهذا ما  ،ياةاء احمليطة به فيبعث فيها احلن الكاتب ينفخ بعضا من روحه يف األشيؤنسِ عندما يُ    

صوت الّرصاص يلعلع «حصل مع  الّرصاص مثال حني اكتسب يدين وصار قادرا على احلفر 

ثيال�ا برهان على عمق العاطفة مفهذه الّصورة و  ،36»...وق ظهر أّمي فيحفر فيه خنادق حقدف

و األنسنة يف رواية انتهج الّالمادي أيضا يف طريقه حن و قدهو  ،وقّوة اخليال لدى الكاتب

احلرية تطّل على شرفات ...الفجيعة تستحم يف املآقي"فها هي  ،"الفراشات والغيالن"

ليخاطب  ،38»يغتال عنه اخلوف...يتسّلل إىل شغاف القلب...فيتوّهج«أّما الّنور  ،37..."العيون

وق أيّها الشّ ...أيّها احلنان ضّمين إليك«: ئالالّشوق كأّ�م أشخاص مقرّبون لديه قاالّسارُد احلنان و 

، جتاوز جالوجي هنا حدود الّلغة ليجتاز إىل نفسّية املتلّقي موّلدا نوعا من 39»...ذّوبين فيك
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كون هذا الّنوع من االستعارة يزيل احلواجز بني اإلنسان وغريه  ،األلفة واحلميمّية بني املوجودات

ركة الكائنات تأنس الّنفس عندما ترى هذا اإلضفاء ألّ�ا عندئذ تشعر مبشا«من الكائنات إذ 

أّتى عن طريق الّلغة وهذا ال ميكن أن يت ،يها الرّاحة واالطمئنان والّسكونواملوجودات فتبعث ف

لغة الفّن واجلمال اليت تثري يف  ؛يتأّتى عن طريق الّلغة الّشعرية وإّمنا ،لغة احلقائق والوقائع ،الّتجريديّة

  40.»س لّذة اإلحساس بالّتصوير ومتعتهالّنف

  :خاتمة

فيها النّار واملاء يف يد  كانت رحلة جالوجي من خالل روايته هذه عبارة عن مغامرة مجع  

ة متازجت فيها الّصور املؤنسنة لتشي بسلبيّ  ،�اية املطاف كانت مغامرة شّيقة ولكن يف ،واحدة

ما هي إّال إحياء باحلزن  ومن جهة أخرى ،مضياع واستسال ،الواقع املعيش من ضعف وا�زام

حماوال بذلك الّتفاعل معه والّتأثري  ،آل إليه الكاتب  متأثّرا بواقعه الوحشة واالغرتاب الذي ،واألمل

احملّبة ووجوب إمساع صوت املقهورين لة مفادها الّدعوة إىل احلريّة والّتسامح و رسا فيه من خالل

 .املواملظلومني يف أي بقعة من الع

إّال أنّه وجب اإلجياز واالختصار ما  ،اإلطنابرة األنسنة شّيق إىل حّد واحلديث عن ظاه   

  :هيأهّم الّنتائج املتوصَّل إليها و دفعنا لذكر 

  يف رواية  ميزة فنّية ذات طابع مجايل برزت بشكل جليّ تعّد األنسنة ظاهرة أدبّية و

 .وما هي إالّ داللة على قّوة تفكري الكاتب وقدرته على اإلبداع ،"الفراشات والغيالن"

 وأيضا شعور الكاتب بوحدته هّم أسباب األنسنة ضياع القّيم االجتماعّية من بني أ

وكنوع من االنتفاض جلأ إىل أنسنة احليوان واألشياء من حوله تنديدا واحتجاجا  ،وغربته

 .ملا آل إليه حال اإلنسان يف هذا العصر

  ّة كان هدف األنسنة يف الّنص هدم صمت وسكون الّلغة ومن ّمث الّتكريس إلنساني

 .متحّررة وراقّية

 مبا أنّه سح ا�ال للقارئ كي يلج الّنص ويفّكك شفراته و استطاعت األنسنة أن تف

من مث انت شّيقة حمّفزة على الّتفاعل والفهم  و مفتوح على تأويالت خمتلفة فالقراءة ك

 .إجياد احللول املناسبة
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 ده من خالل هذا لألنسنة عالقة مع اجلانب الّنفسي فالكاتب بطريقة أو بأخرى جن

األسلوب الّسلس الّلني قد حافظ على نفسّية املتلقي فال خيفى علينا أنّه تناول قضّية 

ة وطن فككته احلرب لكن بذكائه وحنكته أظهر األحداث للقارئ يف قالب مسرحيّ 

 .شّيقة بالّرغم من كّل األهوال

 صفات إنسانّية  سيما حني خلع على احليوان ،يف أنسنة العامل اخلارجي جنح الكاتب

 .ترمجت سكونه

    لقد جتاوز جالوجي الّلغة الّتقريريّة املباشرة إىل لغة جمازيّة مّتخذة من الّتخييل منطلقا

ومن االنزياح والعدول يف الّتعبري طريقا ومنهجا ليكون اهلدف ونقطة الوصول هو 

 .تلقيإدهاش وإمتاع امل

 ضمر يف باطنها رسالة إنسانّية مفادها رفض  تعلى الّرواية يسمع صرخة مدويّة  إّن املطّلع

نسان وفق حياة يغمرها كّل أشكال االغرتاب واالضطهاد والّدعوى الحرتام كرامة اإل

 .الّتعايش بالّرغم من كّل االختالفاتالّتسامح و 
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 اإلنتاجية كمفهوم تناصي في النقد البالغي العربي القديم

 المثل السائر البن األثير أنموذجا
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دية الغربية الوافدة على الساحة النقدية العربية حتدث تقاطعات كبرية مع الشك يف أن النظريات النق

جدال أفضى بنا إىل حبث نظرية من و  بعض النظريات النقدية البالغية العربية القدمية، وتقيم معها حوارا

ن نظريات احلداثة وهي نظرية التناص ومدى مقاربتها مع نظرية السرقات الشعرية، وكان ذلك يف جزئية م

االشتغال ومت ، مصطلحات النظرية التناصية من أهم تعدجزئيات نظرية التناص وهي جزئية اإلنتاجية اليت 

األخري معلمة يف النقاد العرب، كما أن كتابه املثل السائر  ألن هذا؛املثل السائر البن األثري كتاب ىعل

اإلنتاجية يف النظرية التناصية وعرب  ؛ إذ نضجت معه جزئيةاألديب العريبو  منعطف خطري يف النقد البالغي

   .يف توليد املعاين عنها مبصطلح الكيمياء

  .جتليات التناص يف املدونة النقدية العربية القدمية؛ التناص يف املثل السائر؛ اإلنتاجية:المفاتيح الكلمات

Abstract: 
There is no doubt that Western critical theories entering the Arab criticism 
arena create great intersections with some ancient Arab rhetorical critical 
theories, and establish a dialogue and debate with them that led us to discuss 
one of the theories of modernity, which is the theory of intertextuality and 
the extent of its approach with the theory of poetic theft, and this was partly 
from partials of the theory of intertextuality, which is part of productivity 
and one of the most important terms of intertextuality theory. Work was 
carried out on Ibn al-Atheer's parable, because the latter is a teacher of Arab 

                                                           
   bkhadir846@gmail.com: خذير البشري *
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critics, and his book The Exemplar is a dangerous turning point in Arab 
rhetorical and literary criticism. As the partial productivity matured in 
intertextual theory, and it was expressed in the term the Alchemy in 
generating meanings. 
Keywords: productivity; Intersexuality is the saying- Manifestations 
ofintersexuality in the old Arab critics corpus. 

 
 : مقدمة

واملسامهة يف بناء  تعد ظاهرة التناص إحدى الظواهر الفنية، املؤثرة يف تشكيل اخلطاب اجلمايل

وظيفته البالغية واملساعدة له يف القيام بوظيفته التواصلية ؛ فلم يعد النص منغلقا عن ذاته ال خيرج 

ل النصوص تفتح بعضها إمنا أصبح عبارة عن شبكة من االقتباسات اليت جتعو  عن بيئته الداخلية

املعارف والتجارب، وكأن  نقل اخلرباتو  عالقات قائمة على التأثري والتأثرو  البعض بوشائج

يف األخري ال تنتج إال نصا واحدا يعاد إنتاجه وتشكيله باستمرار، يعاد فيه  -كما قيل  -اإلنسانية 

 .اكتشاف املاضي، وقراءته قي ضوء احلاضر 

اليوم يسعى إىل التأقلم مع اسرتاتيجيات التناص باعتباره آلية لتشريح أصبح  إن النقد العريب 

ومعرفته كبذرة  النصوص وسرب أغوارها وللوقوف على أسرارها، مث هو مطالب ببحث هذا املفهوم

 .جنينية قد يكون هلا وجود يف النقد العريب

مصطلحات  من أهم وقد سعينا لبحث جزئية من جزئيات التناص وهي جزئية اإلنتاجية اليت هي

 . لبعض ما جاء يف املدونة النقدية البالغية القدمية النظرية التناصية ومدى مقاربة هذا املصطلح

الكتاب الذي نضجت فيه ومعه هذه _يحسب اعتقاد_ومت اختيار املثل السائر البن األثري؛ ألنه

 .مل يعرفها كمصطلحاجلزئية النقدية احلداثية؛ فإنه تناوهلا ومثل هلا وعرفها كمعىن وإن 

 ؟التناص يف املثل السائر فما هي جتليات هذه اجلزئية من نظرية

 :التوليدو  الكيمياء: اإلنتاجية

يعرف مصطلح اإلنتاجية على أنه قدرة نص ما على تكوين عالقة تأثري وتأثر مع نصوص سابقة 

سيسا على هذا فالنص أو الحقة يعقد معها النص اجلديد عالقة إنتاجية قائمة على التفاعل، وتأ

 :إنتاجية؛ مبعىن
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بل هو شبكة من الوشائج والعالقات  منغلقا؛ لم يعد سكونيا: تعطل وقفية النص_ 1

وفق هذا املبدأ فهو يتداخل مع غريه من األنساق النصية وغري و  والتداخالت اخلفية أو الظاهرة

املعرفة اإلنسانية و  خلرباتوا التصوراتو  التبصرات ، تتسرب فيه ومن خالله جمموعة....النصية

كما   -يف األخري  كأن اإلنسانيةو  تكشفه؛و  تعريهو  املفتوحة، اليت �دم فرادة النـص و�دم عزلته

ال تنتج إال نصا واحدا يعاد إنتاجه وتشكيله باستمرار، يعاد فيه اكتشاف املاضي، وقراءته -قيل

حسب  –الذي يضم  The Bookوهو النص األم أو الكتاب األكرب ، قي ضوء احلاضر

 .كل ما كتب بالفعل  -بارت

 .إن الـنص يف ضوء مفهوم التناص بال حدود فهو ديناميكي متجدد متغري      

ليس فقط إثراء  وفق النظرية التناصية - قيد العملية اإلنشائية -النص احلاضر:التأويلو  التلقي -2

بالتايل حياة جديدة ونفسا و  يدا؛تفسريا جدو  لنصوص سابقة أو الحقة؛ بل يعطيها قراءة جديدة

 .تقف على مدى متاسكها وقو�او  ويسهم يف شاعريتها اليت ختترب لغة الكتابة األدبية.آخر

؛ألنه اعال رئيسا يف العملية اإلبداعيةو قد جعل مصطلح اإلنتاجية القارئ منتجا ألعمال األدبية ف

ذا يعود للقارئ متوقعه باعتباره هو و �......مواطن التناص يستخدم منتوجه الثقايف يف كـشف

يضع يده على و  يعطيه بعدا تأويليا يستشفه من خالل فحص النصوص،و  الذي يقرأ النص

 . التأثرو  مكامن التأثري

للمنشئ؛  النصوص انطالقا من موروثه الثقايف ال من املوروث الثقايف على تأويل القارئ ويعمل

ن النقد الذي ينظر يف أ »النقد واحلقيقة«لن يف كتابهوقد أعلن بارت جنائزية املؤلف عندما أع

من النقد سيكتسح الساحة  العالقة بني النص واملؤلف قد انتهى إىل غري رجعة، واستشرف نوعا

 . النقدية 

 : علل فكرة إماتة الذات املبدعة بـ مث

 .إيقاف العملية التأويليه لهو  الكتابة يوؤل إىل إغالق إن تعليق النص بالناص 

ليس هو املنشئ األول له من العدم؛ ألنه ينهل من معني و  كما أن املبدع ليس مالكا للنص

بني العديد من احلقول املعرفية؛   وحيدث إنساين مشرتك يقع فيه التداخل املعريف الذي حدث

تقع فيها  حىت أن بعض األعمال. الفلسفة وعلَمي االجتماع والنفس وجمايل النقد الفين واألديبك

 .ة يف تصنيفها صعوب



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة   2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد                    
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  81 -  70: ص 

 

73 

  University of Tamanghasset - Algeria                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

لقد كان : يف حديثه عن سارتر يف مقابلة تلفزيونية -بارت–كما قال  ناسخةة وكأن املؤلف آل

 … كان فيلسوفًا، وكاتب مقالة، ومسرحي�ا، وناقًدا. سارتر ذاته آلة ناسخة عظيمة

 .إن مسألة إجياد �ايات للنصوص أمر ال طائل حتته؛ ففي كل �اية تنبثق بداية جديدة

يضمــن و  ن خالل هذا الكالم خنرج إىل أّن حقيقة األدب هو التناص، الذي يعرب عن جوهره،وم

 هو وحده الذي يبعث على راحة القارئ التناصو  يكفل بقائه، ومينحه متيزه عن غريه،و  وجوده،

 يبعث فيه التلذذ جيعله يبحث عن النصوص اجلميلة لكي ميارس معها املتعة، أما القارئ احملرتفو 

 1."مث مكونات التأثر فيها من بعد ذلك، يبحث يف عناصر مشكال�ا، ومكونات التأثري فيه:"فـ

يستطيع أن يكتشف ما و  وينعت كذلك بالقارئ النموذجي الذي خيتلف عن القراء العاديني،   

النقاد بالقارئ  بالقارئ اخلارق ومساه غري واحد من"وراء السطور، وهذا الذي مساه مايكل ريفاتري 

فهو يقبل على ، وهو الذي توكل له مهمة البحث بني ثنايا السّطور" املطلع أو القارئ الكفء

النص مبعرفة مسبقة تسعفه يف اكتشاف القيم التأويلية اليت يطرحها النص، ويضع يده على الفكرة 

 .اجلنينية ايل يقوم عليها النص من خالل ربطه بالنصوص األخرى

ويعرض تودوروف علينا ثالثة أنواع من القراءة : نواع القراءة يقولوينقل الغدامي عن تودوروف أ

 :هي

تقليدي ال تركز على النص ولكنها متر و  وهي نوع من القراءة عتيق :القراءة اإلسقاطية  - أ

من خالله ومن فوقه متجهة حنو املؤلف أو ا�تمع، وتعامل النص كأنه وثيقة إلثبات 

والقارئ فيها يلعب دور املدعي العام الذي  قضية شخصية أو اجتماعية أو تارخيية،

 .حياول إثبات التهمة 

قراءة تلتزم بالنص ولكنها تأخذ منه ظاهر معناه فقط، وتعطي  وهذه :قراءة الـشرح  - ب

ولذا فإن شرح النص فيها يكون . املعىن الظاهري حصانة يرتفع �ا فوق الكلمات

 .ساذجا جيرت الكلمات نفسهابوضع كلمات بديلة للمعاين نفسها، أو يكون تکريرا 

من خالل شفرته بناء على معطيات سياقه الفين،  وهي قراءة الـنص :قراءة الـشاعرية   - ت

والنص هنا خلية حية تتحرك من داخلها مندفعة بقوة ال ترد لتكسر كل احلواجز بني 

ما هو يف بـاطن، وتقرأ فيه  النصوص، ولذلك فإن القراءة الشاعرية تسعى إىل كـشف
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وهذا جيعلها أقدر على جتلية حقائق التجربة األدبية، . د مما هو يف لفظه احلاضرأبع

 2"..حضاري قومي إنساين وعلى إثراء معطيات اللغة کاکتساب

   :فقدان المرجعية -3

 ):تاريخية العمل األدبي( المرجعية التاريخية  - أ

ضح املعامل واحلدود؛ فال ومل يعد وا، صار العمل اإلبداعي ال تاريخ له، وضاع يف األعماق    

 . انطالق، وال يستشرف منه معلم �اية يستطاع له حتديد معلم

إشاريات العمل األديب و  التناص الدكتور صربي حافظ خالصة يف حبثه و�ذا الصدد يقدم   

أن دراسة التناص ليست بأي حال من األحوال دراسة للمؤثرات أو املصادر أو حىت : مفادها

 والتأثر بني نصوص وأعمال أدبية معينة فهذا جمال األدب املقارن، ولكنها دراسة عالقات التأثري

وغري املعروفة ، لتشمل كل املمارسات املرتاكمة، تطرح شبكتها الرهيفة الفاتنة على حميط أوسع

 3" .واألنظمة اإلشارية والشفرات األدبية واملواضعات اليت فقدت أصوهلا

 فيما بينها فلم يبق تفاعلت الحقة من نصوص سابقة فانية فالتناص هو تشكيل نصوص جديد

لقارئ النموذجي الذي ينبش يف طبقا�ا ليقف ا �ا إالخياال�ا اليت ال يضطلع و  رسومهامنها إال 

 .خمتلف الوشائج والعالقات اخلفيةو  على نقاط التعالق

، الذي "اإلجراءو  قةالعال"من خالل املبحث الذي عقده بعنوان " عبد السالم املسدي"ويرى 

إّن ما مييز اخلطاب هو انقطاع وظيفته املرجعية ألنه ال يرجعنا "األسلوبية واألسلوب"ضمنه كتابه 

إىل شيء وال يبلغنا أمرًا خارجيًا إمنا هو يبلغ ذاته وذاته هي املرجع واملنقول يف نفس الوقت وملا  

أصبح و  ا هو نفسه قائال ومقوالكف النص عن أن يقول شيئا عن شئ إثباتا أو نفيا فإنه غد

 4"..اخلطاب األديب من مقوالت احلداثة اليت تدك تبويب أرسطو للمقوالت مطلقا

تارخيية، ( حتليله ضمن السياقات اخلارجيةو  ومعين انقطاع الوظيفة املرجعية للخطاب إلغاء دراسته   

 يف ظل غياب هذه املرجعيةبذا�ا  وهذا ما يعطيه عالقات إحالية تكتفي...) اجتماعية ،ثقافية

 تصوير الواقع بلغة ، وإمنا هولألحداث كما هي عليه يف الواقع عله متميزاً فاخلطاب ليس ناسخاً جت

الذي خيرج باللغة  التقنيات األسلوبية واالنزياح اللغوي متميزة حتلق يف عامل سحري مفارق وتتوسل

 . يناملعيار الواقعي إىل املعيار الف من الواقع إىل الفن

  ):الناص(مرجعيته إلى المبدع فقدان   - ب
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فقد تالشى دور املنشئ وانتقل مركز القيمة من الذات املبدعة إىل العمل األديب؛ فأصبح     

ينطلق من األعمال ليعود إليها ونقل مركز القيمة من السياق الذي كان يعىن باملؤلف وبالسياق 

ضعه يف السياق املنبثق من األعمال األدبية ذا�ا التارخيي والسياق االجتماعي والسياق النفسي لت

ذا كله أصبحت هذه النظرية خطوة عمالقة لفكاك األعمال من �باعتبار أن قيمتها تكمن فيها و 

أصبحت مهمة الناقد اختبار لغة الكتابة األدبية حبيث يقف و  منشئيها وجعلها عاملًا قائمًا بذاته

نصوص ظلمت بدعوى النظر  ر عن مبدعها ؛ فكم منبقطع النظ...على مدى متاسكها وقو�ا

 . توجها�مو  انتمائهمو  إليديولوجيات أصحا�ا

األبوة  تعين زوال سلطان اليت شعار موت املؤلف اليت رفعها ةصاليئاملقولة االستهي روح  وهذه  

من عدم، ألن الكاتب ال يكتب انطالقا " ال يرافق أعماله إال عند مرحلة الوضع؛ النصية؛ فاملبدع

واستعماله للغة مشرتكة تتقاطع فيها نصوص ال تعد وال حتصى تشكل حمفوظة الذي يؤسس 

ثقافته، ويهذب ذوقه، وخيلق دراية لسانه، ففي ذلك الزخم الطامي من النصوص تتشكل ملكته، 

ال يكتب جديدا،وإن ظن أنه يبدع وجيدد  - حينها  -مستفيدة من اجتهادات سابقيه، والكاتب 

5".غرتف من املشرتك العام للغة واألفكار واألذواقألنه ي
   

وهذه الفكرة وإن ظهرت يف حوارية األصوات املتعددة عند ميخائيل ياختني واستمرت يف منوها 

فمسألة رفض املؤلف ليست جديدة "على يد روالن وجوليا إال أ�ا قدمية يف املعرفة اإلنسانية 

بنيوية وازدهارها يف األعوام الستني من القرن العشرين، فابتدأت إرهاصا�ا قبل تأسيس النزعة ال

) 1871-1945(حل عليها يف أكثر من مقولة، هو الشاعر الفرنسي فالريي ولعل أهم من أ

ولقد ذهب هذا املذهب فيما بعد، مجلة من ". املؤلف تفصيل ال معىن له"الذي كان يزعم أن 

 .6"جريار جينات، وروالن بارث، وميشال فوكو، وكلود ليفي سرتاوس: املنظرين الفرنسيني منهم

أعمال الشكالنيني أصا�ا حتول جذري، فلم و  ابتداء من البنيوية معىن هذا أّن نظرية األدبو 

بل أصبحت نظرية يف األدب تركز على اجلوانب ... تصبح نظرية يف احلياة تعىن حبياة املؤلف 

 ). اللغوي، الفين، اجلمايل(الثالثة 

ال ضرورة من و  ربرهمل يعد هناك ما ي:احملور التارخيي يف الدراسات األدبية حمورا شنيعاً "اعتربت أن و 

  7."استمرار االستغراق فيه
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هؤالء التارخييني الذي حولوا كل شيء مجيل يف األدب إىل "فقد قامت هذه النظرية كرد فعل على 

تاريخ، بسن قوانني مفرتضة للماضي واملستقبل ال ميكن إثبات صحتها،ال ميكن إثبات صحتها 

  ...خ واألدب أدبفالتاريخ تاري ،8"التجريبية بإجراءات أمبريقية

،و هذا ينسجم مع ما ذهب ...التارخييةو  كما أعلنت هذه النظرية القطيعة مع املناهج النفسية    

عندما رأى بأّن علم اللغة جيب أن خيلص من كل التخصصات األخرى كالفلسفة "ديسويري"إليه

 .وعلم األخالق

املؤلف  ال يعىغري واعية  ليةومن خالل ما سبق نصل إىل أن املعاين والنصوص عبارة عن عم  

أّن الفنان الناثر ينمو يف عامل مليء : يقول تودروف يفكر بصو�اولكنه و  حضورها يف وجدانه،

بكلمات اآلخرين فيبحث تكرارية واعية أو غري واعية لنصوص حادثة أو ستحدث وهي حماكاة 

هذا يعين أ�ا ال تغلق على أسلوب يعتاده، و و  إعادة هدمها لبنائها ضمن نسق يألفه الكاتبو  هلا

إمنا هو يف دينامكية وتفاعلية مستمرة؛ املبدع يكتب بأيادي اجلماعة البشرية يف خضمها و  ذا�ا

أّن كل عضو من أعضاء ا�موعة الناطقة ال جيد كلمات لسانية حمايدة ومتحررة ... عن طريقه 

خري وهو يتلقاها بصوت من تقوميات اآلخرين وتوجيها�م بل جيد كلمات تسكنها أصوات أ

  9.اآلخرين مرتعة

ال : ...وحددها بثالثة أقسام فــــ اختالف قرائتهاو  املعاينو  تكلم ابن األثري عن تأويل النصوص    

إما أن يفهم منه شيء واحد ال حيتمل غريه، وإما أن يفهم منه : خيلو تأويل املعىن من ثالثة أقسام

 10.ن تكون ضد�ا، أو ال تكون ضد�ا، وليس لنا قسم رابعإمَّا أ: الشيء وغريه، وتلك الغريية

 :ومثل ببيت أليب متام يقول فيه    

 يف معشٍر، وبه عن معشٍر قصر.. بالشعر طوٌل إذا اصطكَّت قصائده

أحدمها أن الشعر يتَّسع جماله مبدحك، ويضيق مبدح : هذا البيت حيتمل تأويلني:"يقول الناقد

أن الشعر يكون ذا فخر ونباهة : كثرية، ومآثر غريه قليلة، واآلخرغريك، يريد بذلك أن مآثره  

يفهم منها ضد الِقَصر، ويفهم منها الفخر، من " الطول"مبدحك، وذا مخول مبدح غريك، فلفظة 

 11."فخر عليه: أي" طال فالن على فالن: " قولنا

 قول أيب كبري اهلذيل ومما يقع يف هذا السبيل

 فلمَّا انقضى ما بيننا سكن الدهر. …نها عجبت لسعي الدهر بيين وبي
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أحدمها أنه أراد بسعي الدهر سرعة تقضِّي األوقات مدة : و هذا حيتمل وجهني من التأويل" 

أنه أراد بسعي : اآلخر. الوصال، فلما انقضى الوصل عاد الدهر إىل حالته يف السكون والبطء

ضى ما كان بينهما من الوصل سكنوا وتركوا الدهر سعي أهل الدهر بالنمائم والوشايات، فلمَّا انق
  12"...السعاية

أطولكن يًدا، أسرعكن : "ألزواجه -صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب :"و يدخل يف هذا الباب

جعلن يطاولن بني أيديهن حىت ينظرن أيتهن أطول يًدا،  -صلوات اهللا عليه-فلمَّا مات " حلوقًا يب

كانت كثرية الصدقة، فعلمن حينئذ أنه مل يرد اجلارحة، وإمنا مث كانت زينب أسرعهن حلوقًا به، و 

 13."أراد الصدقة، فهذا القول يدل على املعنيني املشار إليهما

وقد أوىل ابن األثري الذائقة الفنية عناية عظيمة يف احلكم على املعاين، وذكر أن الرتجيح بني 

هذا الفصل هو :"ل النقد الفين فـــــــــــهو أصل مهم من أصو و  قواعد حيتكمو  املعاين خاضع ملقاييس

ميزان اخلواطر الذي يوزن به نقد درمهها ودينارها، بل احملك الذي يعلم منه مقدار عيارها، وال يزن 

به إّال ذو فكرة متَِّقَدة، وحملة منتقدة، فليس كل من محل ميزانًا ُمسَِّي صرَّافًا، وال كل من وزن به 

ُمسَِّي عرَّافًا
".14 

" أن الطرق تتحد وأن املقاصد ختتلف: "تعرض ابن األثري لفكرة ترحال النصوص عندما قال وقد

وهى الفكرة عينها اليت نادت  ،التنقل من قائل إىل آخرو  فهو يشري إىل أن النصوص تنمو بالتلقف

أن النصوص عبارة عن ملفوظات ومعاين مقتطعة من نصوص  �ا جوليا كريستيفا عندما رأت

ألن املعين عابر للزمان  ؛الحقة تتقاطع فيما بينها يقيم معها النص احلادث عالقة تفاعلسابقة أو 

  .وعابر للمكان

 .املعاينوتظهر إنتاجية املعىن عند ابن األثري من خالل مصطلح الكيمياء يف توليد 

امللفوظات، وأن و  املعاينو  إن مصطلح الكيمياء يوحي بذلك التفاعل احلاصل بني النصوص

 . ا حمصل من بعض منتج عنهبعضه

جيعله مثل اإلكسري يف صناعة :" فقد تأخذ املعىن الواحد وخترج منه معان عدة فكأن املبدع

  15."الكيمياء، مث خيرج منه ألوانًا خمتلفة من جوهر وذهب وفضة

 :و ميثل ابن األثري على هذا بقوله الذي أخذه من أيب متام

 يُِّجَها على السري اُحلَداءُ يـُهَ ... وخذهم بالرَُّقى إن املهارى 
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وقد علم أن لني القول أجنع قبوًال، وهو من أدب كليم اهللا إذ بعثه إىل فرعون رسوًال، أال "يقول

 16."ترى أن احلداء يبلغ من املطايا بلطفه، ما ال يبلغه السوط على عنفه

 :اإلنتاجية عندما تناول قول النابغةو  و قد مثل ابن األثري ملصطلح التوالد

 عصائب طري �تدي بعصائب... إذا ما غزا باجليش حلق فوقه

 إذا ما التقى اجلمعان أول غالب..  .جوانح قد أيقن أن قبيله 

قد توارد عليه الشعراء "... فهذا املعىن قد عطل العملية الوقفية؛ ومل يبقى ثابتا عند النابغة فـــــــــــ

  17".قدميا وحديثا، وأوردوه بضروب

 :اسفقال أبو نو 

 ثقة باللحم من جزره... تتمىن الطري غزوته 

 :وقال مسلم بن الوليد

 فهن يتبعنه يف كل مرحتل... قد عود الطري عادات وثقن �ا 

 ـ: وقال أبو متام

 بعقبان طري يف الدماء نواهل... وقد ظللت أعناق أعالمه ضحى

 من اجليش إال أ�ا مل تقاتل... أقامت مع الرايات حىت كأ�ا

وقد ذكر هذا املعىن غري هؤالء، إال أ�م :"رواجه يف أيدي الشعراء قالو  ر فشو هذا املعىنمث ذك

إال من جهة حسن السبك، أو من "وال إنتاجية فيه  18"جاءوا بشيء واحد ال تفاضل بينهم فيه

  19".جهة اإلجياز يف اللفظ

ومل أر أحدا ":يقولجية واستمر املعىن يف تكرارية حىت جاء مسلم بن الوليد وحقق له بعض اإلنتا

 :أغرب يف هذا املعىن فسلك هذه الطريق مع اختالف مقصده إليها إال مسلم بن الوليد، فقال

 خوفًا فأنفسها إليك تطري...أشربت أرواح العدا وقلو�ا

 شهدت عليك ثعالب ونسور.. .لو حاكمتك فطالبتك بذحلها

  ."20ا املعىنفهذا من املليح البديع الذي فضل به مسلم غريه يف هذ

وهكذا استمرت رحلة املعىن حىت وصل أليب الطيب املتنيب الذي أبدع فيه حىت حما طريقه وأزال    

وكذلك فعل أبو الطيب املتنيب، فإنه ملا انتهى األمر إليه :" أغرب سبيله يقولو  رسومه وعفا حدوده
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قصد الذي قصدوه، سلك هذه الطريق اليت سلكها من تقدمه، إال أنه خرج فيها إىل غري امل

 .فأغرب وأبدع وحاز اإلحسان جبملته، وصار كأنه مبتدع هلذا املعىن دون غريه

 :فمما جاء منه قوله

  نسور املال أحداثها والقشاعم... تفدى أمت الطري عمرًا سالحه

 وقد خلقت أسيافه والقوائم  ...وما ضرها خلق بغري خمالب 

 :، فقالمث أورد هذا املعىن يف موضع آخر من شعره

 سحاب إذا استسقت سقتها صوارمه... سحاب من العقبان ترجف حتتها

 :وهذا معىن قد حوى طريف اإلغراب واإلعجاب وقال يف موضع آخر

 بناج وال الوحش املثار بسامل... وذي جلب ال ذو اجلناح أمامه

 تطالعه من بني ريش القشاعم... متر عليه الشمس وهي ضعيفة 

 مثل الدراهم تدور فوق البيض.. لطري فرجة إذا ضوؤها القى من ا

وهذا من إعجاز أيب الطيب املشهور، ولو مل يكن له من اإلحسان يف شعره إال هذه األبيات 

  21".الستحق �ا فضيلة التقدم

 :بـ كذلك  وتتحقق إنتاجية املعىن 

ثابة تكون مب هذا املعىن األم سل منتنعاىن أخري مفيشتق منه غريه من أن يأخذ املعىن  -1

 .إياه يكون هتيشبهه، وال  فهي اليت تفرعت عن األصل ناألفنا

تكون  ،أن يأخذ هذا املعىن فيسلبه ثوبه اللفظي ويضفي عليه حلة جديدة تكسوه أو -2

 . أحسن من عباراته األصلية اليت جاء �ا من عند منشئه األب

يوائم الثوب يضمنه معىن جديدا و  أو أن يقوم بعمليه عكسية ملا سبق؛ فيأخذ اللفظ -3

  . اللفظي، فال يكون قصريا معريا وال طويال جمخيا

إبداعا إال إن كانت تبدو و  ه، وحيدث له قلبا وهذه العمليةوهو أن يؤخذ املعىن فيعكس  -4

اسرتفاد من املعىن األول؛ فهو الذي شق الطريق ومهد و  أ�ا يف صميمها استمداد

 .السبيل إمام هذا املعىن املولد

 :أيب نواسفمن ذلك قول 

  أشهى املطي إيل ما مل يركب... قالوا عشقت صغرية فأجبتهم 
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  لبست وحبة لؤلؤ مل تثقب......... كم بني حبة لؤلؤ مثقوبة 

  :فقال مسلم بن الوليد يف عكس ذلك

  حىت تذلل بالزمام وتركبا................ إن املطية ال يلذ ركو�ا

  يفصل يف النظام ويثقباحىت ........... واحلب ليس بنافع أربابه 

 :النتائجو  الخاتمة

ال يستطيع الفكاك منها وهو ما بان  قدر كل نص بشريو  حتيمة ومما سبق نستشف أن التناص

الذي صرح يف غري ما مرة أن الشاعر أو الناثر ينشأ يف  جليا لدى ابن األثري يف كتابه املثل السائر

  . طرق واعية أو غري واعيةاأللفاظ اليت ينهل منها بو  عامل ملئ باملعاين

 تتمظهر إنتاحية املعىن عنده من خالل مصطلح الكيمياء يف إنتاج اللفظ واملعىن على حد سواء،و  

 :كـــــــ كان أو شاعرا املبدع ناثرايقوم �ا  عدة تصرفات وتظهر من خالل

 .إياهأن يؤخذ املعىن ويستخرج منه ما يشبهه، وال يكون هو  -1

 . دا من اللفظأن يؤخذ املعىن جمر  -2

 .فيعكسهوهو أن يؤخذ املعىن  -3

 . يدرج فيه معىن جديدو  يأخذ اللفظ فيجرده من معناه -4

  

  :هوامش

                                                           
 .17:م، ص1969، )د ط(ي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، -عبد امللك مرتاض،أ 1

  70ص 6،2006 : الغذامي،املركز الثقايف،املغرب،طاخلطيئة والتكفري، عبد اهللا2
أفــق ا خلطــاب النقــدي دراســات : وقــد أعــاد العبــارة نفســها يف كتابــه ، 23األديب ص  لواشــاريات العمــ التنــاص 3

 .1996، 1ط ، القاهرة، دار شرقيات، 59تطبيقية ص  نارية وقراءات
 116 :م، ص1982، 03للكتاب، ط عبد السالم املسدي، األسلوب واألسلوبية،الدار العربية 4
 حبيب مونسي، فعـل القـراءة النشـأة والتحـول، مقاربـة تطبيقيـة يف قـراءة القـراءة عـرب أعمـال عبـد امللـك مرتـاض،دار5

 .197،ص2001:الغرب،ط
 .215، ص2002.عبد امللك مرتاض، نظرية النقد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،طـ6
ــــــــــاهج النقــــــــــد امل، صــــــــــالح7 ، 01:ط، املعلومــــــــــات، القــــــــــاهرة، مصــــــــــر،و  عاصــــــــــر، دار مــــــــــريت للنشــــــــــرفضــــــــــل، من

 91/90:،ص2002



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة   2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد                    
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  81 -  70: ص 

 

81 

  University of Tamanghasset - Algeria                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

 
 91املرجع نفسه،8
ــــاء بـــــــن ســـــــالمة، دار توبقـــــــال، الـــــــدار البيضـــــــاء، 9 ـــوت ورجـــ ـــودوروف، ترمجـــــــة شـــــــكري املبخــــ  1987الشـــــــعرية، تــــ

 .41/42:ص.م
دوي طبانـة، دار �ضـة مصـر أمحـد احلـويف، بـ:تـحاملثـل السـائر يف أدب الكاتـب والشـاعر، ضياء الدين بن األثـري، 10

 .64: ،ص01والنشر والتوزيع، ـ القاهرة،ج للطباعة
  .69: ،ص01،جنفسه املرجع11
 .70: ،ص01:،جالسابق املرجع 12

 .67: ،ص01:،جنفسه املرجع 13 

 .71: ،ص01:،جنفسه املرجع 14 

 .127: ،ص01:،جنفسه املرجع 15 

 .128: ،ص01:جنفسه، املرجع 16 

 .281: ،ص03جنفسه، املرجع 17 

  282: ،ص03جنفسه، املرجع 18 
 282: ،ص03جنفسه، املرجع 19

 283: ،ص03جنفسه، املرجع 20 
  284: ،ص03جنفسه، املرجع 21



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  101 -  82: ص 

 

82 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر -تامنغستجامعة 

السنة الرابعة من التعليم  متعّلمي لدىأثرها على التحصيل الدراسي و  الفروق الفردية

 . المتوسط

Individual differences and their impact on academic 
achievement among fourth year middle school pupils. 

  2رقيق كمال،  1عبد المالك حورية *

Houria abdelmalek 1, Kamel reguieg2  
  اجلزائر، جامعة طاهري حممد بشارخمرب الدراسات الصحراوية، 

university tahri mohamed bechar- Algeria 
abdelmalek.houria@univ-bechar.dz1 / reguieg.kamel@univ-bechar.dz 2 

 

  02/06/2021: تاریخ النشر  23/03/2021:یخ القبولتار   06/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

األمر الذي جيعل هو ، و ميةالتعلّ  -الفروق الفردية ؛ من املسائل اليت تطبع العملية التعليمية دتع  

حيث ، قابليتهم على التحصيل العلميو  مهارا�مو  تركيبة من متعلمني تتباين قدرا�م الصفوف الدراسية

  اليت تُعّد مرحلة مهّمة أستاذ مرحلة التعليم املتوسطخاّصًة ، مؤثر على أداء املعلّ بدأت هذه الفروقات ت

حيث يطغى النمو اجلسدي على النمو ، تتزامن مع دخول التلميذ مرحلة املراهقة لكو�ا حّساسةو 

، �االذي جيهل يف كثري من األحيان جماالاألستاذ وأي امهاٍل أو تقصِري هلذه الفروق من طرف ، العقلي

 حتديد أبعادها لغرض، لذلك حاولت هذه الدراسة تبيان هذه الفروق، يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي

من ،  و على التحصيل الدراسيمث حتديد ما هلا من تأثريات ، تتّبع مظاهراهاو  استجالء أسبا�او ، األساسية

 سي للتخفيف من حّدة هذه الفروقداخل الفصل الدرا األستاذمثّة اقرتاح إجراءات تعليمية يقوم �ا 

 .بالتايل التقليل من االخفاق الدراسيو 

 .قدرات ،  أستاذ، متعّلم ، حتصيل دراسي، فروق فردية :الكلمات المفتاحية 

Abstract : 
 Individual differences are considered among the issues that impact the 
teaching-learning process, is such a way as to make classrooms a 
combination of learners whose abilities, skills, and aptitude for educational 
attainment vary. These differences begin to affect the performance of the 
teacher, especially the teacher of the middle school, which is an important 
stage and a sensitive stage because it coincides with the student's entry into 

                                                           
 

*
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adolescence, a period during which physical growth dominates mental 
development. Nevertheless, any disregard or negligence of these differences 
on the part of the teacher who is often unaware of their importance, affects 
negatively on academic achievement. Hence, this study attempts to elucidate 
these differences, in order to determine their basic dimensions and 
principles, and uncover their common causes and manifestations before 
determining their effects on academic achievement. Finally, a set of 
educational measures to be undertaken by the teacher are suggested to 
alleviate these differences so as to reduce academic failure. 
Keywords: individual differences, academic achievement, learner, teacher , 
abilities. 

  
      :تمهيد

 اليت �م املدرسني، و من أهم املوضوعات اليت اهتّم �ا علم النفس، إّن دراسة الفروق الفردية    

بل أدرك ، مل يكن هذا االهتمام من ابتكار الرتبية املعاصرة، و التعليميو  العاملني يف احلقل الرتبويو 

 وصفوهاحظتها و فعكفوا على مال، عرفوا أمهيتها يف بناء ا�تمعاتف، املفكرون القدامى ذلك

يف ختصصات  اشتهرواكما أدرك املفكرون القدامى ذلك عندما وجدوا أفرادًا حاولوا تفسريها  و 

  .خمتلفة 

، كانت مع الفالسفة،  كما جاء يف األدب الرتبوي ؛ إّن بدايات البحث يف الفروق الفرديةو    

ذلك حسب و  تقسيم الناس إىل فئات، هداف أفالطون يف مجهوريتهحيث كان من بني أ

، و يف هذا الشأن.فئة مهنة تتالءم مع هذه الفروق كما حّدد لكل،  االختالفات املوجودة بينهم

عّرب الفالسفة عن تلك الفروق حيث كان من بني أهداف ....  :  طلعت منصوريقول 

فيقرر يف اجلزء الثاين من  ، وضع كل فرد يف عمل خاص، املثالية أفالطون األساسية يف مجهوريته

بل خيتلف كل فرد عن األخر يف املواهب ، أنه مل يولد اثنان متشا�ني ''الجمهورية '' كتاب 

يّتضح ، من هذا القولو  1 .... فيصلح أحدمها لعمل بينما يصلح الثاين لعمل أخر، الطبيعية

يبدو أّن تفسريه هلا كان مقتصرًا على ، و فطن لظاهرة الفروق الفردية بني الناسقد ت، أن أفالطون

، خاصة تلك الفروق اليت ُوجدت بني اجلماعات، أما أرسطو فتوغل يف شرحها. اجلوانب الوراثية

أصّر على وجوب مراعاة و  الفروق بني اجلنسني من الناحية العقلية، و األجناسمبا فيها الفروق بني 

  .2 اهل الرتبية
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 يف مدينته قد ظهر ذلك جليًا عند الفارايب، و كما أدرك العلماء املسلمون هذه األمهية أّيضاً    

األحاديث اليت توضح ، و اآلياتالُسنة النبوية الشريفة بالكثري من و  ن الكرميآحفل القر ، و الفاضلة

مما اجنّر عنه تركيبات ، تعاىل مل يسوِّ بني البشر يف أمور معيشتهم الدنياويةو  أّن اهللا سبحانه

لعّل هذا يقود إىل انتظام ، و غري ذلكو  الراعيو  التاجرو  الغينو  فنجد الفقري، متباينة اجتماعية

 يقول الرسول علية الصالة، هذه الفوارق مامل تراعَ ، هذا االنتظام حيث ال ُيكتمل3 مسرية احلياة

 همْ ولِ قُ عُ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  مْ ّلمهُ كَ نُ و  مْ هُ لَ ازِ نَ مَ  اسَ نَ لْ اَ  لَ زِ نـُنَ  نْ اَ  ناَ رْ أُمِ  اءِ يَ بِ نْ اْألَ  رَ شِ اْ عَ مَ  نُ حْ نَ  : السالم و 

سلم يف مراعاته للفروق و  لذلك تنوعت األساليب اليت استخدمها الرسول صلى اهللا عليه 4، 

  .يف هذا دعوة إىل العمل وفقها، و الفردية بني الصحابة

كان مع ،  السيما على مستوى الذكاء، و وق الفردية للقياس العلمي الدقيقغري أّن خضوع الفر     

وكانت حماوالت جادة جرت فعلياً ''  Alfred Binet'' ''ألفرد بينيه '' العامل الفرنسي 

جلنة لتطوير طرق ، 1904وبالذات عندما شكل وزير التعليم العام سنة ، لفهم الفروق الفردية

     ''ثيودور سيمون '' زميله و  فكّلف بينيه، وفق قدرا�موضع األطفال يف فصول خاصة 

''Théodore simon ''يف و  وزير التعليم الفرنسي تفّطنف 5 .بإنشاء أول اختبار للذكاء

هو األمر الذي جعله ، و وقت مبكر لذلك التفاوت امللحوظ يف التحصيل الدراسي هلؤالء األطفال

إّال أّن االهتمام مبسألة الفروق . م التحصيليةيفكر يف وضعهم يف فصول خاصة حسب قدرا�

هو األمر الذي أّدى إىل ، و ال يزال بعيدًا عن واقع املدرسة اجلزائرية، الفردية يف منظومتنا الرتبوية

للحّد من مشكلة ، و ظهور التسّرب املدرسي، و اتساع فجوة الفروق داخل الصفوف الدراسية

جاء هذا البحث للتعّرف على مدى تأثري هذه ، رديةاإلخفاق الدراسي الناتج عن الفروق الف

البحث يف  ميكن بلورة مشكلةو  .الفروق على التحصيل الدراسي عند املتعّلمني يف الطور املتوسط

متعلمي السنة الرابعة متوسط على هل تؤثر الفروق الفردية لدى  :السؤال الرئيس الذي يلي

  :جيدر بالباحثة اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية ،عن هذا السؤاللإلجابة و  ؟حتصيلهم الدراسي 

لدى متعّلمي السنة الرابعة متوسط على هل تؤثر الفروق الذاتية و  جماال�ا؟ ماو  لفروق الفردية ؟ا ما

لدى متعّلمي السنة الرابعة الثقافية لألسرة و  هل تؤثر الفروق االجتماعيةو  ؟حتصيلهم الدراسي 

هل تؤثر الفروق الدراسية لدى متعّلمي السنة الرابعة متوسط مث سي ؟ متوسط على حتصيلهم الدرا

   على حتصيلهم الدراسي؟
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  : أهداف البحث 

يهدف البحث إىل التعّرف على مدى تأثري الفروق الفردية بني املتعّلمني يف التحصيل الدراسي   

ى مبدأ التعامل بالفروق ضع تّصور ملدرسة تقوم علو ذلك من أجل ، و يف املرحلة التعليمية املتوسطة

  الفردية

  : أهمية البحث

إذ ال ، زاوية يف جماالت احلياة كافّةكون الفرد حجر المن  ، تأيت أمهية دراسة الفروق الفردية  

املا أسهمت اليت ط، و إّال بفهم طبيعة هذه الفروق، النفسة اإلرشاداتال ، و تستقيم املناهج الرتبوية

                 :لذلك تكمُن أمهية البحث يف، الدراسي عند املتعّلمني التحصيلعند إمهاهلا يف تدّين 

بالتايل تكييف و  بني املتعّلمنيالشائعة  املشكالت الصفّيةو  فهم موضوع الفروق الفردية -1

     .املعّلم مناسباً  يراه فق ماو  التدريس

أخذها كمعايري تُبىن و  ماعيةـاالجتو  العقليةو  البدنيةو  التعرف على خصائص املتعّلمني النفسية -2

                                             .عليها املناهج التعليمية

  :أسباب اختيار موضوع البحث  

وبالتايل كان من الضروري معرفة ، إّن موضوع البحث يدخل ضمن صلب ختّصص الباحثة     

                 .وراء تباين نتائج املتعّلمني البحث عن السر الذي يكمنُ و  خمتلف تعقيدات الفروق الفردية

   :فرضيات البحث 

                                    :البحث كالتايل اتميكن صياغة فرضي، النظري للدراسة اإلطاراستنادًا على  

              .على حتصيلهم الدراسي متعّلمي السنة الرابعة متوسط لدىتؤثر الفروق الذاتية  -

على حتصيلهم السنة الرابعة متوسط متعّلمي  لدىالثقافية لألسرة و  تؤثر الفروق االجتماعية–  

  .الدراسي

                                                                                      .على حتصيلهم الدراسي السنة الرابعة متوسطمتعّلمي  لدىتؤثر الفروق الدراسية –

  : حدود البحث 

                                    .متوسطات والية بشار: احلدود املكانية -

  2020/2021املوسم الدراسي : احلدود الزمنية -   

 : الفروق الفردية مفهوم  -1
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ركزت على إّال أّ�ا ، بالرغم من اختالفها، و ''الفروق الفردية ''لقد تعددت تعريفات مصطلح    

عرّفها : فيما يأيت عرض لبعض التعريفات ، و مدى االختالفات بني األفراد يف السمات املختلفة

 االحنرافات الفردية عن املتوسط اجلماعي يف الصفات املختلفة : على أّ�ا  طلعت منصور

املثال التايل ، و عة عن املتوسط احلسايباالحنراف يف اإلحصاء ميثل خروج القيمة من قيم ا�مو ، و 6

موعة من التالميذ يساوي إذا كان متوسط أوزان جم: يبني معىن االحنراف يف صفة جسمية الوزن 

إذا كان وزن أحد :  فمثالً ، فإّن أي زيادة أو نقصان عن هذا املتوسط يُعد فرقاً ، راماً كيلوغ  65

يساوي ، وزن متوسط اجلماعة اليت ينتمي هلاو  وزنه فإّن الفرق بني، كيلوغراماً   80التالميذ يبلغ 

الختالفات يف درجة وجود ا : فيعرفها على أ�ا أسعد شريف األمارةأما . كيلوغراماً   15

تعريفه للفروق الفردية على  يفشريف األمارة  يركز . 7لدى األفراد ) جسمية أم نفسية(  الصفة

بني ، إمنا يف درجة وجودها، و أّن هذه االختالفات ال تكمن يف نوعية الصفةهي ، و ةنقطة مهمّ 

بل تتعداها ، ال تقف عند الصفات اجلسمية فحسب، كما يوضح أّن هذه االختالفات،  اداألفر 

 :أّ�ا على '' التحليل النفسي و  نفسموسوعة علم ال'' عرّفتها و  .إىل صفات نفسية أيضاً 

، فهذا الفرد أكثر ذكاًء من ذلك، خرالنفسية اليت متيز كل فرد عن اآلو  ةالعقليو  ميةالفروق اجلس

حىت نعامل كًال بالطريقة اليت تناسبه ؛ فأسلوبنا يف ، يلزمنا معرفتها، و هذا أقل انطوائية من ذلكو 

بنا أسلو ، و التعامل مع املريض النفسي ينبغي أن خيتلف عن أسلوبنا يف التعامل مع السوي نفسياً 

هكذا و  يف التعامل مع ضعيف العقل ينبغي أن خيتلف عن أسلوبنا يف التعامل مع الشخص الذكي
أكدت على أسلوب التعامل و  غري أّ�ا أضافت، ني السابقنيمل تبتعد املوسوعة عن التعريفو 8

  .مع الناس وفق ما بينهم من فروق

املتعلمني داخل الفصول الدراسية ؛ جند الفروق يف إذا أسقطنا ما جاء به هذا التنظري على و    

لكن جيب أالّ ، و تزداد حّدة هذه الفروق حيث، خاصة يف فصول دراسية مزدمحة، أمسى صورها

ال يعي وجود هذه الفروق فيشرع يف تقدمي مادته الدراسية ، يف أغلب األحيانو  ننسى أّن املعلم

الوقوف و  سيًا أّن مثة فروق تستدعي االلتفات إليهانا، طريقة واحدة مع مجيع التالميذ  باعتماد

اليت يتميز �ا كل متعّلم عن  االجتاهاتو  القدراتو  ذلك ليتعرف على االستعدادات، و عندها

  .خمتلف املواقف التعلمية وفق هذه الفروق و  وبالتايل يعمل على تكييف املناهج، آخر

  : األبعاد األساسية للفروق الفردية  -2
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فهذا معناه اختالف وترية التعلم ، دنا احلديث عن الفروق الفردية داخل جمموعة القسمإذا أر    

،  ّل هذا أمر طبيعي إذا ما عرفنا أّن هذه الفروق مرتبطة بالطابع البيولوجيلع، و تعلمنيلدى امل

هذه اجلوانب تؤثر على سرعة ، الطاقة االنفعاليةو  أمناط التطور املعريفو  احلياة االجتماعيةو 

،  يعلى التحصيل الدراس ممّا ينعكس سلبًا أو إجياباً ، علم املعرفة من قبل املت إدراكو  االستيعاب

  :وق الفردية أبعاد أساسية أمههالفر فإّن ل منهو 

  : الفروق الفردية في الذكاء  -2-1

بالرغم من كون و  �م ؛اجند بني تالميذ الفصل الواحد فروقات فردية يف كثري من نواحي شخصي  

تعد الفروق و  .إّال أّ�ا جتعل املتعلمني يتفاوتون يف حتصيلهم الدراسي ، عاديةو  هذه الفروق طبيعية

، التعليمو  شيوعاً يف ميدان الرتبية، و الفردية يف الذكاء من أكثر املفاهيم ارتباطاً بالتحصيل الدراسي

التعلمية  -لعملية التعليميةاليت جتعل ا سةالوقوف عليه يساعد املعلم على فهم أحد العوامل الرئيو 

البد من الوقوف عند ، تأثريه على التحصيل الدراسيو  حىت تتضح لنا أمهية الذكاءو  .أكثر جناعة

شيء غري ملموس لذلك رمبا يعود االختالف لكون الذكاء و  مفهومه الذي اختلف فيه العلماء

حسن تصرفه يف و    الفردففي حياتنا اليومية قد يدل الذكاء على فطنة  .يصعب قياس مستواه

حل املشكالت و  عند املعلم يعين الذكاء قدرة التلميذ على التعلم بسهولة، و مواقف احلياة املختلفة

فالتلميذ ، يف حقيقة األمر هذا ال يوضح ما يعنيه الذكاء فعالً و 9.حتقيق نتائج أفضلو  املدرسية

، ألنّه حيقق عنده نتائج أفضل، خرقد يكون ذكيًا عند معلم أ، الذي حكم عليه املعلم بالغباء

  : النفس  لتعريفات اليت أوردها بعض منظّري علمهذا ما يدعونا إىل عرض او 

يف ، و  10القدرة على التفكري ا�رد  : على أنّه ''  Terman'' ''تيرمان '' عرّفه   

  .ءهذا التعريف إشارة إىل أمهية التفكري يف تكوين الذكا

 11التعلم و  القدرة على االكتساب : على أنّه '' Woodrow''  ''ودرو ''و عرّفه 

 '' ''وكسلر'' يف حني جعل  .إىل عدم وجود قدرة موحدة للتعلم  هنا إشارةو

Wechsler'' ،على العمل يف لفرد القدرة العقلية ل : عرّفه على أنّه و  الذكاء أكثر مشولية

ممّا سبق ذكره يتضح و  12القدرة على التعامل بكفاءة مع البيئة ، و على التفكري، و سبيل هدف

مما الشك و  .التكيفو  التفكريو  التخزينو  التعلمو  عددة ؛ االكتسابأّن الذكاء تركيبة من قدرات مت

  .تتجلى يف كل واحد منا  يةفالفردية خاص، أّن هذه القدرة ختتلف من تلميذ إىل أخر  ،فيه
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 ''جاردنر''املتعدد للعامل األمريكي  جاءت نظرية الذكاء، نظراً للتقدم اهلائل يف أحباث الدماغو    

 ''Gardner'' ، آمن بوجود عدة أنواع من الذكاء و  املفهوم التقليديمن خالهلا حتدى و

 ن من اللغة املكتوبةتمكّ خالل ال اللغوي الذي يظهر منكالذكاء ،  اإلنسانيزخر �ا دماغ 

الذي يتجلى من و  الذكاء املنطقي الرياضي، و يبالكتاو  يف التعبري الشفوي استخدامها، و وقةاملنطو 

الذكاء املكاين من ، حل املسائل الرياضيةو  على استخدام األرقام بكفاءة خالل قدرة التلميذ

 الذكاء البدينو  ،يال اخلصباخلو  إنشائهاو  يف الصور العقلية على التحكم خالل قدرة التلميذ

 التنسيق بني العقلو   املهارات احلسية احلركية استخدامعلى  احلركي وذلك من خالل قدرة التلميذو 

 ال توجد عالقة بني النشاط العقلي بأنهيبدو أن هذا الذكاء ؛ ّحتدى االعتقاد الشائع ، و اجلسمو 

  . 13الطبيعيو  ياالجتماعو  الذكاء املوسيقي فضالً عن، النشاط البدينو 

إّال أنّه استطاع أّن جيمع كل ، رغم اقتصار جاردنر على اجلانب الفطري يف شرحه للذكاءو    

ما و  .دف توظيفها داخل غرفة الصفلذلك تبدو هذه النظرية مناسبة �، جوانب شخصية الفرد

هو ، قومياتخمتلف التو  بناء االختبارات، و تقدميهاو  عيه يف بناء دروسهجيب على املعلم أن يرا

وجود فروق فردية على مستوى الذكاء بني املتعلمني تكون مسؤولة عن وجود فروق فردية يف 

  .األداء 

، إّال أّن عوامل أخرى تلوح يف األفق، على الرغم من تأثر الذكاء بالعوامل الوراثية إىل حّد ماو   

األدلة كثرية ، و صيلهم الدراسيوبالتايل على حت، على ذكاء التالميذ قد أثبتت جدار�ا يف التأثريو 

  : يلي  التحصيل الدراسي مايف تأثرياً األكثر من أهم العوامل ، و يف هذا املضمار

  : الثقافي لألسرة و  المستوى االجتماعي -2-1-1

 الثقايف لألسرةو  اتفق العديد من العلماء على وجود عالقة وطيدة بني املستوى االجتماعي  

الثقافية الدنيا على درجات أقل يف و  يث حيصل أبناء املستويات االجتماعيةح، الذكاء عند األبناءو 

لعّل و .14الثقافية األعلىو  من تلك اليت حيصل عليها أبناء املستويات االجتماعية، اختبارات الذكاء

عندما توصل ، من خالل دراساته'' Rosler'' ''روسلر '' هذا ما أكّده عامل النفس األملاين 

قد ، و 15'' ي للطفللدراساالتحصيل و  بني مهنة الوالدين القة ذات داللة إحصائيةجود ع''إىل 

إّن التأهيل املهين العايل لألم أو  : ذلك بقوله ''  Audrich''أودريش '' علّل العامل 

ل هذا واضح من خالو  .16النجاح املدرسي، و األب يُعد عامًال مشجعًا لنمو شخصية الطفل
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هم أبناء أسر مهنتهم مرموقة ، حيث أّن التالميذ ذوي التحصيل العلمي العايل، امليدانية املمارسة

  .طبعاً إذا ما استثنينا بعض احلاالت

من ذوي التحصيل الدراسي تلميذًا  20من التالميذ تتكون من لقد مت استجواب جمموعة  

يعانون من تفكك  تلميذاً  18، �موعةا فكان من بني، عن الوضعية االجتماعية هلم، املتدين

فوجود ) دج 1500يتعدى  دخل شهري الو  وفاة األب أو األم، انفصال األب عن األم( أسري 

  .بالتايل زيادة حتصيلهم الدراسي و  األم يف حياة الطفل يؤثر كثرياً يف منو ذكائهمو  األب

بصفات  عن االبن الصغري البكر خيتلفبن أّن االالرتبية و  من األمور اليت أّكدها علماء النفسو    

'' يف حماولة لتعليل هذا التفوق؛ اقرتح ، و ازدياد القابلية على التحصيل الدراسيعديدة أمهها 

فهو يرى أّن الطفل البكر يقيس ''  االجتماعيةنظرية املقارنة ''  Chacther''  ''شاختر

بني والديه و  ملدرسي لسد الثغرة بينهفيغدو قوي النزعة للتحصيل ا، نفسه يف إطار حتصيل والديه

و ما علينا إّال أّن نستنتج بأن نسبة الذكاء ميكن أن تتزايد مع تزايد املستوى 17''�م لاللتحاق

كما ميكن أن يتأثر التحصيل الدراسي ،  التعليمي للوالدين من خالل توفري اإلثارة الكافية لألبناء

بشكل مباشر و  رذلك يؤثّ  ألنّ ، األبناء يف األسرة عددو  لألسرة لدى املتعّلم بالظروف السكنية

رمبا يعود ذلك إىل قلة إمكانية تفاعل الوالدين مع ، و اخللقي للطفلو  النفسيو  على النمو اجلسمي

، التحصيل الدراسي لألبناء حبجم األسرةو  إضافة إىل تأثر النمو العقلي، و األطفال الصغار منهم

ت وبالتايل فكلما كان، ريًا كبريًا على النمو العقلي املعريف لديهمفإّن العالقة بني اإلخوة تؤثر تأث

  . كان تأثريها إجيابياً على النمو العقلي لألبناء،  إجيابيةو  العالقات األسرية طيبة

قد غّصت بأنواع التالميذ من ذوي األسر  جندها، صول الدراسية يف املدارسإذا عدنا إىل الفو    

فيقل ، مما يُفسد نفسية التلميذ، غريهاو  العالقات السيئة مع الوالدين، و الكثرية العدد، و املتفككة

  . ينخفض حتصيله الدراسيو  يتشتتو  انتباهه

   أّن الظروف السكنية لألسرة تؤثر، ''  Brand'' ''براند '' كما بّينت دراسة أجراها     

بارات الذكاء تاخ أظهرت نتائج، و اخللقي للطفلو  النفسيو  و اجلسميمبشكل مباشر على النو 

أّن ، و يعيشون يف مساكن الئقة، التحصيل الدراسي أّن التالميذ ذوي املستويات العقلية املرتفعةو ''

و يف مقابل ذلك ال 18''ممّا يساعدهم على اجناز واجبا�م املنزلية املدرسية، لديهم غرفا خاصة

،  ظروف سكنية مناسبةاالقتصادي املتدّين تأمني –تستطيع األسر ذات املستوى االجتماعي 
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مما ، عدم اجناز الواجبات املنزلية، و فينجم عن ذلك اضطرابات تؤثر على الرتكيز يف املدرسة

  . ينعكس سلباً على التحصيل الدراسي

تؤدي إىل ، االقتصاديو  وما ميكن استخالصه ؛ أّن الفروق الفردية يف املستوى االجتماعي   

يف معرض '' Piaget'' ''بياجي '' لعّل هذا ما أكده و  ،املعريفو  فروق يف املستوى العقلي

من بني العوامل املساعدة ، و عوامل مساعدةو  حديثه عن التطور املعريف من خالل مراحل منائية

           ما أمساه باخلربات الفيزيولوجية '' piaget'' ''بياجي '' ''على التطور املعريف حسب 

الطفل مع البيئىة االجتماعية السوية ُميّكنه من زيادة معدل الّن تفاعل ، االرسال االجتماعيو 

  .19''استخدامها تساعد يف توليد تفكري معقد بدرجة أكربو  فمشاهدة األشياء، التطور عنده

  : التحصيل المدرسي و  أثرها على الذكاءو  التربية -2-1-2

خاصة يف ، و قي معهااألوىل اليت يكون الطفل يف تفاعل حقي اجلماعة الصغرية األسرة تعد   

حيث تؤثر أساليب الرتبية السوية إجيابياً على النمو العقلي ، أثناء املدرسة االبتدائيةو  سنوات ماقبل

 من بني األساليب اليت تزيدو  .ياد دافعيته لإلجنازداز ، و إظهاره يف املستقبلو  من حيث تكوينه، له

الد ليف''   ما أكد عليه، م الدراسيبالتايل تزيد من حتصيلهو  من نسبة الذكاء عند التالميذ

Lehwald'' ،على العوامل العقلية من و  ،أّن الرتبية االستقاللية تؤثر على الدافعية ''يرى  إذ

؛ بل معرفية فقط -من خالل معارف عقليةفالطفل ال تتكون شخصيته ، خالل الطموح املعريف

ر قدرة عالية يف اإلجناز يظهو  ريهيطور أيضًا مع حميطه االجتماعي عالقات فعالة تؤثر يف تفك

  .20 ''املدرسي

أثرها اإلجيايب على التحصيل  هلا فالرتبية االستقاللية ''Lehwald ''ليقالد ''  حسبو    

االستقاللية يف ا�تمعات العربية  فالرتبية، ورمبا كان ذلك مالئمًا للمجتمعات الغربية، الدراسي

، خارج البيتو  يريده يف البيت نّنا نرتك الطفل يفعل ماال يعين أ، و عمومًا هلا حدودها اخلاصة

وبالتايل فإّن انتقال مثل ، مع صعوبة يف التكيف مع األقران، فيبدي تصرفات مفرطة يف الفحولة

فيصعب تكّيفه يف غرفة الصف ممّا يؤثر ، هذه التصرفات إىل املدرسة جتعله ال ميتثل ألوامر املعلم

نريدها استقاللية يف التعبري عن ، إذا أردنا احلديث عن االستقالليةو ، سلبًا على حتصيله الدراسي

  .يف التعلمو  الرأي
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، التحصيل الدراسي لألبناءو  احلماية الزائدة للوالدين من أثر على الذكاءو  ال ننسى ما للقسوة   

وجود معامل ارتباط موجب بني أسلوب ''  Fink''  ''فينك'' فقد أظهرت نتائج دراسات 

 هرمان ''   وباملقابل بيّنت دراسة، اإلجناز العقلي لألبناء، و ية الزائدة اليت يتبعها الوالداناحلما

Herman '' ، '' أّن األطفال ذوي التحصيل العايل قد قِدُموا من أسر متيزت أساليب األم

استخدام ك متعلقاً بالثقافة السائدة من حيث إميا�ا بللكن هنا ميكننا اعتبار ذو  21''فيها بالتسلط

فإّن هذا ، فإذا كانت الثقافة تؤمن بالقسوة، خاصة يف ا�ال الدراسيو  التسلط مع األبناءو  القسوة

  .على التحصيل لدراسي لألبناء األسلوب يؤثر إجيابياً 

  : التحصيل الدراسي و  النواحي الجسمية -2-2

، بعني االعتبار نواحي التكوين اجلسمي للتلميذ األخذال تكتمل دراسة الفروق الفردية دون     

لبعض النواحي اجلسمية أمهية كربى يف ، و تتأثر �او  فالنواحي اجلسمية تؤثر على احلالة النفسية له

بعض الفروق للتالميذ داخل الصف ؛ يلحظ  املتأملإذ ، التحصيل الدراسيو  العملية التعليمية

ورغم ، ع املعلم أن يلمسها بكل سهولة عند التالميذيستطيو  تبدو أكثر من غريها من الفروق

اليت تعترب حلقة و  ففي حالة احلواس مثالً ، تخيلهبساطتها إّال أّن وقعها على التعلم أقوى مما ن

، بني التلميذ، و إخل..... ألوان و  ضوء، و روائح، و الوصل بني ماجيري داخل غرفة الصف من صوت

 22، إحساسه للمؤثرات اخلارجيةو  وسيلة إدراكهو  للتلميذ فةأبواب املعر  -إْن صّح التعبري -فهي

هذا يؤدي إىل اختالف ، و بطبيعة احلال خيتلف التالميذ فيما بينهم يف قوة احلواس أو ضعفهاو 

  .قدرا�م على التكيف مع بيئة الصف

، ن واحدعوامل عقلية يف آو  ى عوامل جسميةاليت تتوقف علو  دون أن ننسى املظاهر احلركية   

حتتاج من التلميذ مهارات ، فبطئ احلركة أو سرعتها يف املشي أو الكتابة أو القيام بأعمال يدوية

 ات اإلحساسبني عمليو  العضليو  ى ما يتكون بني اجلهاز العصيبهذا يتوقف عل، و خاصة

ه هذا من شأن، و مزاجيةو  م من تغريات انفعاليةلمتعلّ لما حيدث ، و من ارتباطات، االنتباهو  واإلدراك

، واإلناث علمًا أ�ا تكون بشكل واضح بني الذكور، أّن جيعل فروقًا واسعة يف هذه املظاهر

إمنا هي ناجتة عن تشكيلة من ، بالتايل ما نالحظه على املتعلمني من اختالفات يف هذا اجلانبو 

  .مزاجية عندهمو  تغريات انفعاليةو  واإلدراك العمليات العقلية املعرفية كاالنتباه
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فقد ثبت ، ن بني الفروق الفردية الواضحة للعيان بني التالميذ ؛ الفروق يف النضج العضويمو     

                أّن األطفال خيتلفون فيما بينهم يف معدل النمو العضوي'' املالحظةو  بالبحث

وغري   العظامو  منو الغددو  وزنو  أي النمو اخلاص بالتكوين الفيزيولوجي من طول، 23''سرعتهو 

وصل إله غريهم  فقد يصل بعض التالميذ يف منوهم العضوي وهم يف سن السادسة إىل ما ،ذلك

، وقد لوحظ أّن ميول التالميذ داخل الصف إىل نوع من األعمال، يف سن السابعة أو الثامنة

وقد ثبت من دراسة حتصيل . مرتبط بالنضج العضوي أكثر من ارتباطه بالذكاء أو العمر العقلي

   أّن السبب يف نفور بعضهم أو تأخرهم يف التحصيل، مراحل التعليم املختلفةالتالميذ يف 

؛ هو أّن دوافعهم للعمل مل تُثر بالقدر الكايف بسبب عدم تقدير املعلم ألمهية الفروق الدراسي

  .أو جهله مبا يرتتب عليه من اختالف يف الدوافع واالجتاهات وامليول، الفردية يف النضج العضوي

  :طاقة االنفعالية للمتعلمين والتحصيل الدراسيال - 3 -2

وتظهر يف احلاالت الوجدانية ، تتصل االنفعاالت كثريًا باجلانب الفيزيولوجي والعصيب لألفراد   

    واالنفعاالت من حيث سرعتها أو استثار�ا أو بطئها أو قو�ا، والطبائع واملشاعر والدوافع

بل يعترب التكوين املزاجي أبرز ، السلوك'' عليها أساليب  فهي تعترب عوامل هامة تُبىن، ضعفهاو 

، وما جيب على املعلم أن يعلمه24'' نواحي الشخصية وأمهها يف تكوين احلاالت النفسية للتلميذ

من خالل اتّزان السلوك أو ، أّن فروقًا تبدو واضحة على مستوى الطاقة االنفعالية بني املتعلمني

العقل  واضطراب، كانت سارة أم مؤملةاالنفعال؛ إثارة املشاعر سواء   أنّ '' إذا ما عرفنا ، احنرافه

وهذا معناه أّن الطاقة الكامنة يف املتعلم تُعّرب عن نفسها ببعض املالمح ، 25''بسبب مثريات خاصة

  .اإلثارةوذلك بعد 

على  ينتج عن املتعلمني من سلوكات وما، وإذا قمنا مبقاربة نفسية داخل الصفوف الدراسية   

ميكننا القول إّن انفعاالت التالميذ حتددها ثالث صور؛ فبعضهم يُظهر اخلوف ، مستوى االنفعال

أو من العقاب والتوبيخ مما يؤثر سلباً أو إجياباً على ، االمتحاناتومن ، ومن املعلم، من االستهزاء

ملعلم وبعضهم يُظهر الغضب اخلارجي باالنزواء وعدم التحدث مع ا، التحصيل الدراسي

وبعضهم األخر تبدو عليه استجابة الكآبة اليت تعرب عن غضب التلميذ من نفسه ، واألصدقاء

 إفرازاتظهور أعراض فيزيولوجية تفصح عن ، وتُرافق هذه االستجابات، وتوجيه اللوم حنو الذات

 خمتلف بني املتعلمني يف وهذه االستجابات تتفاوت يف حّد�ا، )األدرينالني(هرمونية داخل اجلسم 
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إىل الشّدة  ترتاوح بني االعتيادية، حيث يستجيب الدماغ واجلسم؛ استجابة انفعالية ''املواقف

  .26'' وذلك حسب املوقف ونوع املثري

دعامة قوية ، اينةعاالت التالميذ املتبأّن انفيستغرب املعلم إذا َعلَم  ال، بناَء على هذا الطرح و    

 حيث ال، إىل تولد اخلوف واحلب واملشاركة الوجدانية فهي تدفع �م، هممن دعامات شخصيت

فعلى ، وليست هذه األخرية ضارة يف معظمها، نستطيع أن نتخيل عملية تعليمية بدون انفعاالت

شعورهم بالفشل ، سبيل املثال؛ لو اختذ التالميذ الذين يتعرضون لصعوبة يف حل مسألة رياضية

كما جيب أّال . ان انفعاهلم ذا قيمة فّعالة يف زيادة حتصيلهملك، حافزاً هلم على االجتهاد يف املادة

فالتلميذ شديد االنفعال ال ، اإلدراكيغيب عن بال املعلم؛ أّن االنفعاالت الشديدة والعنيفة تشوه 

يسمع من كالمه إّال األلفاظ العدوانية وكأ�ا متنع التفكري أو  وال، يرى يف سلوك املعلم إّال عيوبه

تأخذ وظائف ، ميكن استخالصه؛ أّن انفعاالت التالميذ داخل الصف الدراسيوما . تعطله

  .ي إىل ذلك التباين يف التحصيل الدراسيمما يؤد، الشّدةو  درجة االعتدال متعاكسة حسب

  :الفروق الفردية في األساليب المعرفية -2-4

إدراك املعلومات وتنظيمها تلك االختالفات الثابتة بني األفراد يف ، يُقصد باألساليب املعرفية   

وبناًء على هذا فقد مّيز العلماء بني منطني من األساليب املعرفية واليت هلا . ومعاجلتها وتذكرها

  :وهي كالتايل، تعمل على تدين التحصيل الدراسي أو رفعهأن مضامني تربوية من شأ�ا 

  :االعتماد على المجال واالستقالل عن المجال -2-4-1

مدى اعتماد التلميذ على السياق الذي حيدث ، عتماد على ا�ال واالستقالل عنهيُقصد باال   

كلما كان التلميذ مستقًال عن ،  ومعىن هذا، أو مدى تشتت ذهنه بسبب هذا السياق، فيه املثري

وكلما  ، كلما زادت عنده مهارة التحليل أو مستقًال عن ا�ال،  العوامل املشتتة داخل غرفة الدراسة

وقد . كلما كان مييل إىل العمومية أو معتمدًا على ا�ال،  ادرًا على جتاهل العوامل املشتتةكان ق

، أن يضعوا جمموعة من اخلصائص اليت متثل الصنفني، استطاع بعض الباحثني يف امليدان الرتبوي

لية يف التعلم ومييلون إىل االستقال، يهتمون كثريًا باجلوانب ا�ردة، فالتالميذ املستقلون عن ا�ال

يركزون على حيتاجون إىل تعزيز أل�م  ال، ياءويفضلون املواد الدراسية ا�ردة مثل الرياضيات والفيز 

أّن التالميذ '' وباملقابل جند، يتأثرون بالرفاق بسهولة جيدون يف حل املشكالت وال، التعزيز الذايت
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، ويدركون بشكل إمجايل باالنتقادرون يتأث، يفّضلون املواد االجتماعية، على ا�ال املعتمدين

   27.''وخيفقون كثرياً يف الرياضيات والفيزياء، ويبحثون عن التعزيز، ويتأثرون بالرفاق

فإن وجود مثل هذه الفروق يفرض على املدّرسني التعديل يف الطرائق اليت ، بناَء على ما سبقو    

فعلى ، ليت تستخدم يف توضيح املفاهيمال اإلشارات اجمفإذا أغفل املعتمدون على  .يدرسون �ا

كما ميكن للمعلم أن حياول مساعدة ،  املعلمني أن يربزوا هذه اإلشارات اليت تلّمح هلذه املفاهيم

العلمية واملستقلني عن ا�ال و  على تعلم بعض املهارات الرياضية، التالميذ املعتمدين على ا�ال

تغفل عن هذه الفروق اجلهات املختصة بعملية  ًا ماوكثري . على تعلم املواد األدبية واملطالعة

فلنا أن نتخيل التحصيل الدراسي للتالميذ املعتمدين على ا�ال عندما يوجهون إىل ، التوجيه

  .أو العكس والرياضيةالُشَعب العلمية 

  :األسلوب االندفاعي والتأملي -2-4-2

اهر األساليب املعرفية اليت تعكس  مظيعد األسلوب االندفاعي واألسلوب التأملي مظهرًا من   

ويستطيع املعلم أن ، السؤال املطروح عنبينما يستجيب اآلخرون يف احلال ، سرعة االستجابة

األخطاء الكثرية لسرعة  كارتكابهيتعرف على التلميذ املندفع من خالل بعض املالحظات  

إجابته متسرعة جداً ، و عالماتحيصل على أدىن ال، و ويسّلم أوراق االختبارات بسرعة، استجاباته

كما يستطيع . وعمومًا فهو يعاين من عجز يف التعلم، وضعيف التحصيل يف القراءة، دون تفكري

، فيأخذ وقتاً كافياً ليسلم أوراق االختبار، م أن يالحظ التلميذ املتأمل من خالل أسلوبه املتأيناملعلّ 

ذو مستوى جيد يف ، و ستفسارات يف الصفاالو  يُكثر من األسئلة، و وحيصل على أعلى العالمات

  . 28ويتمتع بقدرة تعليمية جيدة، القراءة

ولنا أن ، التأملو  فالفروق جلبة بني أصناف التالميذ داخل الفصل الواحد من حيث االندفاع  

فقد حتدث بعض املشاكل يف ، نتساءل عن أمكانية املعلم يف التعامل مع هذين األسلوبني

رقه بوابل من األسئلة واملعلومات دفعة حيث يُغ، تسرع والتلميذ املتأملعلم املمهمات معينة بني امل

ألن املعلم أمام تنفيذ الربامج املكتظة اليت ، مما يؤدي إىل نفور التلميذ من احلصة التعليمية، واحدة

  .وال حىت مع واقع املتعلم، التتالءم مع احلجم الساعي املخصص هلا

  :  التطبيقيالجانب 

                                     :راءات البحثإج-1
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  :عينة البحث و  مجتمع - 1- 1       

تتمّثل عّينة الدراسة يف تالميذ السنة الرابعة ، و دراسة يف تالميذ التعليم املتوسطجمتمع ال يتمّثل  

  ) مالك بن نيب، ابن خلدون، بن علي فضيل، الزاوي الشيخ( ألربع متوسطات متوسط 

  : اة البحثأد 1-2

أداة لتحديد مدى تأثري الفروق الفردية على التحصيل  باعتباره، يتم استخدام االستبيان   

  : اتبعنا اخلطوات التالية، و كما أّن االستبيان وسيلة جلمع املعلومات،  الدراسي ضماناً للموضوعية

  : ل التايل ّمت توجيه السؤا، و أساتذة السنة الرابعة متوسطعلى  االستبيانمت توزيع  -

  ''؟  السنة الرابعة متوسط على حتصيلهم الدراسيؤثر الفروق الفردية لدى متعّلمي هل ت'' 

أُدرجت حتت جماالت  ُحّددت الفروق الفردية على شكل فقرات، و األساتذةّمت حتليل إجابات  -

  .خاّصة �ا

ل أسبابًا لتدّين كل جمال حيتوي على عدد من الفقرات متث، و جماالت رئيسة) 03(ّمت حتديد 

  .التحصيل الدراسي

  ) .غري مواقف ، حمايد، مواقف( ّمت وضع مدرج ثالثي أمام كل فقرة -

  .spss: ّمت حتليل النتائج بالربنامج اإلحصائي -

  : تحليل النتائج  -2

كما يتضمن تغيري هذه النتائج وفق ،  يتّضمن هذا اجلزء عرضًا للنتائج اليت توصلت إليها الباحثة

  : االت التالية ا�

  

  )01(الجدول رقم 

 .تأثير الفروق الذاتية على التحصيل الدراسي

املتوسط   ال أوافق  حمايد  أوافق   الفقرات   الرقم 

  احلسايب 

 االحنراف

  املعياري

صحة التلميذ املعتلة تؤثر على   01

، البصر( التحصيل الدراسي 

  )السمع

35  0  5  1.25  0.670  
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نتباه يؤثر قلة االو  الشرود الذهين  02

  .على التحصيل الدراسي

37  0  5  1.15  0.533  

اخنفاض مستوى الذكاء يؤثر على   03

  .التحصيل الدراسي

39  1  0  1.03  0.158  

  0.687  1.30  5  2  33  ضعف الثقة بالنفس  04

كّل فقرة   االستالنةاالحنرافات املعيارية إلجابات أسئلة و  املتوسطات احلسابية 01يبّني اجلدول   

أّن الفروق الذاتية من العوامل اليت تؤدي إىل  قد اّتضح من خالل تلك األجوبة، و دةعلى ح

'' ىل أنّ حيث تشري النتائج أعاله إ، متوسط  السنة الرابعةاخنفاض التحصيل الدراسي عند تالميذ 

ط احلسايب هلذه الفقرة إذ بلغ املتوس، جاء يف مقدمة الفروق الذاتية ''اخنفاض مستوى الذكاء 

الذي حيتل املرتبة '' الشرود الذهين'' يليه ، و )0.05(  االفرتاضييذ عن املتوسط ز حيث ي 1.03

مبتوسط حسايب '' صحة التلميذ املعتلة''يأيت يف املرتبة الثالثة ، و )1.15( الثانية مبتوسط حسايب

أن  يالحظ، )1.30(مبتوسط حسايب '' ضعف الثقة بالنفس'' يف املرتبة األخرية يأيت و  )1.25(

عليه و ، مقارنة بالعوامل الثالثة األخرىالعامل األخري ليس له تأثري كبري على التحصيل الدراسي 

أي أّن الفروق ، يؤكد صحة الفرضيةما هذا ، و )0.05(فجميع الفقرات أعلى من القيمة ا�دولة 

  .تؤثر على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط الفروق الذاتية

  )02(ول رقم الجد

  تأثير الفروق االجتماعية والثقافية لألسرة على التحصيل الدراسي

املتوسط   ال أوافق  حمايد  أوافق   الفقرات   الرقم 

  احلسايب 

االحنراف 

  املعياري

  0.815  1.45  8  2  30  ضعف املستوى الثقايف لألسرة  01

معاملة أولياء األمور ألبنائهم   02

  معاملة قاسية 

25  5  10  1.63  0.868  

  0.545  1.27  2  7  31  اخنفاض الدخل لبعض األسر   03

  0.316  1.05  1  0  39  ضعف الرعاية األسرية للتلميذ  04

  0.868  1.62  10  5  25  احلماية الزائدة يف معاملة األبناء   05

  0.747  1.43  6  5  29  عدد األبناء يف األسرة   06
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رة من العوامل اليت تؤثر على التحصيل الثقايف لألسو  أّن املستوى االجتماعييرى األساتذة  

- 1.62( إذ أّن املتوسطات احلسابية تراوحت ما بني، السنة الرابعة متوسط الدراسي عند تالميذ 

ضعف  '' ُتشري النتائج أعاله إىل أنّ ، و )0.50( االفرتاضيعن املتوسط  مجيعها تزيدو  ) 1.05

إذ بلغ املتوسط ، الثقافية لألسرةو  الجتماعيةللتلميذ جاءت يف مقدمة الفروق ا ''الرعاية األسرية

الذي حيتل املرتبة الثانية مبتوسط '' اخنفاض الدخل لبعض األسر'' يليه ، و )1.05(احلسايب 

 )1.43(  مبتوسط حسايب'' عدد األبناء يف األسرى'' يأيت يف املرتبة الثالثة و  )1.27( حسايب 

يأيت يف املرتبة و  )1.45(مبتوسط حسايب '' قايف لألسرةضعف املستوى الث'' يأيت يف املرتبة الرابعةو 

'' يف املرتبة األخرية يأيتو  )1.62(مبتوسط حسايب '' احلماية الزائدة يف معاملة األبناء'' اخلامسة

يالحظ أّن العامل ، ) 1.63(مبتوسط حسايب '' معاملة أولياء األمور ألبنائهم معاملة قاسية

عليه فجميع و ، مقارنة بالعوامل اخلمسة األخرى التحصيل الدراسي األخري ليس له تأثري كبري على

أي أّن الفروق ، يؤكد صحة الفرضية ما هذا، و )0.05(الفقرات أعلى من القيمة ا�دولة 

.االجتماعية والثقافية لألسرة تؤثر على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط  

  )03(الجدول رقم 

  .دراسية على التحصيل الدراسيتأثير الفروق ال

ال   حمايد  أوافق   الفقرات   الرقم 

  أوافق 

املتوسط 

احلسا

  يب 

االحنراف 

  املعياري 

ال و  املنهج الدراسي ال يراعي الفروق الفردية  01

  يليب حاجات املتعّلم
38  1  1  1.08  0.350  

  0.705  1.38  5  5  30  تدين الدافعية واالستعداد  02

  0.463  1.13  2  1  37  يقة واحدةاستعمال املعلم طر   03

قلة اهتمام املدرسة مبتابعة مشكالت بعض   04

  التالميذ
30  1  9  1.47  0.847  
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حيث جاء يف مقدمة ، يتشري النتائج أعاله إىل أّن العوامل الدراسية تؤثر على التحصيل الدراس  

، مبتوسط حسايب''  ال يليب حاجات املتعّلمو  ال يراعي الفروق الفردية املنهاج''العوامل  هذه

يأيت يف و    )1.13(مبتوسط حسايب  ''استعمال املعّلم طريقة واحدة''يف األمهية  يليهو  )1.08(

قلة '' يأيت يف املرتبة األخريةو  )1.38( مبتوسط حسايب'' االستعدادو  تدين الدافعية'' املرتبة الثالثة

يالحظ أّن العامل ، )1.47( يب مبتوسط حسا'' اهتمام املدرسة مبتابعة مشكالت بعض التالميذ

عليه فجميع ، و األخري ليس له تأثري كبري على التحصيل الدراسي مقارنة بالعوامل الثالثة األخرى

أي أّن الفروق ، يؤكد صحة الفرضية ما هذا، و )0.05(الفقرات أعلى من القيمة ا�دولة 

  .متوسط الدراسية تؤثر على التحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة

  : خاتمة 

   توحيد املقرراتو  مبا فيها توحيد الفصل الدراسي، خيلص البحث إىل أّن فكرة التوحيدو   

توجهات و  املناهج الدراسية ؛ فكرة يف حقيقة األمر ال حتتكم إىل مقاييس علم النفس الفارقيو 

من ّمث ال يهتم ، و ديةألّن التوجه الرتبوي السائد ال يراعي خصوصيات املتعلم الفر ، علم االجتماع

إىل أْن يتم خلق ، و لدى املتعلم، احلركية ، و االنفعالية، و االجتماعية ، و الذكائية  مبختلف الفوارق

ختاذه إجراءات با، سؤول عن استحضار هذه الفوارقيبقى املعلم هو امل، مدرسة تؤمن بالفردية

  : لتكييف التعليم وفقها على أن تكون هذه اإلجراءات كالتايل 

اسرتاتيجيات التعلم كالتعلم التعاوين الذي جيعل كل تلميذ يف و  تنويع طرائق التدريس -1

  .جمموعته فرداً أقوى بذاته من خالل أمناط املشاركة اليت يُبديها املتعلم

اجلرأة يف ، و التلقائية يف النقاش، و ذلك بتشجيع التالميذ على املبادرة، و تنويع أساليب التعزيز -2

االندماج انفعاليا يف و  يساعد املتعلم على تقدير الذات، و ن ذلك يثري الدافعية حنو التعلمأل، احلوار

  .أعماله الصفية

بإشراك ، ملا هلا من وظائف كربى يف معاجلة الفروق الفردية بني املتعلمني، تنويع وسائل التعلم -3

  .ياحلرك -املتعلم احلسي، و السمعيو  فهناك املتعلم البصري، مجيع احلواس

اعتماد التقومي و  االبتعاد بقدر املستطاع عن التقومي التقليدي، و أدوات التقوميو  تنويع أساليب -4

  .الواقعي الذي يعرتف بوجود الفروق الفردية
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، يف تعداد التالميذ داخل الصفوف الدراسية، و يف األخري جيب إعادة النظر يف الربامج الدراسيةو   

لكن بتنويعه ، و م تعليمًا مراعيًا للفروق الفردية مع هذه املعوقاتألّن املعلم ال يستطيع أن يُقد

لو جلزء من و  ائرة التعّلماملتعلم يف د جتعل أنمن شأ�ا ، اسرتاتيجيات التدريسو  طرائقو  للوسائل

  .احلصة
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 باالستبيانملحق خاص 

 

  : ........املؤهل العلمي                       ...) : .................ة(األستاذ 

  : ...............اخلربة : .......................                       املتوسطة

هل تؤثر الفروق : استبيان جلمع املعلومات اخلاصة بالسؤال التايل 

  الفردية لدى متعّلمي السنة الرابعة متوسط على حتصيلهم الدراسي؟

  

  ال أوافق   حمايد  أوافق   الفقرات  �ال ا

  

  

  الفروق 

  الذاتية 

( صّحة التلميذ املعتّلة تؤثر على حتصيله الدراسي -1

  ....)السمع، البصر

      

على التحصيل  قّلة االنتباه يؤثرو  الشرود الذهين -2

  الدراسي 
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        .اخنفاض مستوى الذكاء يؤثر على التحصيل الدراسي -3

        .ؤثر على التحصيل الدراسي الثقة بالنفس يضعف  -4

  

  الفروق

  يةاالجتما

  و

الثقافية 

  لألسرة

ضعف املستوى الثقايف لألسرة يؤثر على التحصيل -1

  الدراسي 

      

ؤثر على تء األمور ألبنائهم معاملة قاسية معاملة أوليا 2

  .التحصيل الدراسي

      

صيل إخنفاض الدخل لبعض األسر يؤثر على التح -3

  .الدراسي

      

ضعف الرعاية األسرية للتلميذ تؤثر على التحصيل -4  

  .الدراسي 

ماية الزائدة يف معاملة األبناء تؤثر على التحصيل احل -5
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  الفروق 

   الدراسية

 يلّيب الو  الدراسي ال يراعي الفروق الفردية املنهج -1

  حاجات املتعّلم 

      

        .االستعدادو  تدّين الدافعية -2

استعمال املعّلم طريقة واحدة تؤثر على التحصيل -3

  .الدراسي

تابعة مشكالت بعض التالميذ ، قلة إهتمام املدرسة مب -4

  .يؤثر على التحصيل الدراسي 

  .ر ييؤثر على التحصيل الدراسي 

  

      

  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021: السنة 2: عدد 10: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  116 - 102: ص 

 

102 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

 صائص لغة البرمجة وأخطاء الرقمنةالتعامل اآللي مع المدّونات الّلغوية التراثية بين خ

Automated Processing of LinguisticHeritage 
Corpusesbetween Characteristics of the Programming 

Language and Digitization Errors 
 

رادیة حجبار. أ   
RADIA HADJEBAR 

 .، اجلزائروقرة بومرداسجامعة احممد ب 

  خمرب املمارسات اللغوية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، اجلزائر

M'hamed Bougara Univesity Boumerds, Laboratory of linguistic 

practices, University of Mouloud Mammeri Tizi ouzou, Algeria. 

radiahadjebar@gmail.com  

  02/06/2021: تاریخ النشر  03/01/2021:اریخ القبولت  05/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

  

؛ وذلك من خالل اسرتجاع ة العربية هو التعامل معها آلياإّن اهلدف من رقمنة مدّونات الّلغ  

وسنبّني يف حبثنا هذا، كيفية التعامل مع املدّونات الّلغوية . املفردات واملعلومات والتنقيب يف البيانات

كتاب اجلامع ملفردات األدوية   ،معجم لسان العرب البن منظورآليا، واليت اخرتنا منها الرتاثية الّرقمية 

هذه ولكن كيف يتم توصيف املفردات الواردة يف  .معجم اإلبل لألصمعيو  ،واألغذية البن بيطار

 ملدّونات الرتاثية للحاسوب؟ وهل تسمح لنا لغة الربجمة باسرتجاع كل املفردات مهما كان شكلها أوا

  ؟املدّونات غري مضبوطة بنيتها؟ وماهي اللوغاريتمات املناسبة لالسرتجاع اآليل يف حال كانت رقمنة

وألجل اإلجابة عن هذه اإلشكاالت، أنشأنا خوارزميات تتضمن توصيفا دقيقا للمفردة، من 

ملفردات لتتحّقق القراءة جلميع ا واصق الّيت حيتمل أن تلتصق �ا؛حيث حروفها وحركا�ا، وكذا للّ 

  .والرتاكيب املراد اسرتجاعها آليا من قاعدة البيانات

وننتهي من خالل االسرتجاع اآليل لبعض الصيغ واملفردات، من مناذج من املدّونات الّلغوية  

الرتاثية إىل وجوب إعادة النظر يف رقمنة هذه املدّونات؛ ألجل التعامل معها بلغات الربجمة دون 

  .إشكاالت

 . غوية رقمية، لغة برجمة، اسرتجاع آيللمدّونة : تيحالكلمات المفا

                                                           
  رادية حجبار radiahadjebar@gmail.com  
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Abstract :  
The aim of digitizing Arabic language corpuses is to deal with them 

automatically, as well as to accomplish the historical Arabic lexicon project, 
by retrieving vocabulary information and data mining. In this research, we 
will show how to deal with the digital linguistic heritage corpuses 
automatically, from which we chose the dictionary of « IBIL » of El-
Asma’i , the book of «the collection of the vocabulary of medicines and 
food» of Ibn Baytar, and the dictionary of the « Arabic tongue » by Ibn 
Mandhour. But how are these vocabulary words contained in the heritage 
corpuses described in the computer? Does the programming language allow 
us to retrieve all vocabulary, regardless the shape or structure? What are the 
appropriate logarithms for automatic retrieval if the digitization of corpus is 
not accurate or inaccurate? 

In order to answer these problems, we have created algorithms and 
instructions that include an accurate description of the single word in terms 
of its consonants and vowels, as well as the affixation that are likely to stick 
to them; so that the reading of all the vocabulary and structures to be 
retrieved automatically from the database is achieved. We conclude through 
the automatic retrieval of some formulas and vocabulary, from examples of 
linguistic heritage corpuses to the need to review the digitization of these 
corpuses in order to deal with them in programming languages without 
problems. 

Keywords :digital linguistic corpus , programming language, 
automatic retrieval, 

  
 

  :مقّدمة  

اريع ختدم إّن اهلدف من رقمنة مدّونات الّلغة العربية هو التعامل معها آليا؛ إلجناز مش

املعجم التارخيي لّلغة العربية؛ وذلك من خالل اسرتجاع املفردات اللغة العربية، مثل إجناز 

نات الّلغوية الرتاثية وسنبّني يف حبثنا هذا، كيفية التعامل مع املدوّ  .واملعلومات والتنقيب يف البيانات

كتاب اجلامع ملفردات األدوية و  ،معجم لسان العرب البن منظور واليت اخرتنا منها ،الرّقمية آليا

؛ ألجل اسرتجاع املفردات اليت تدّل على احلرفة من معجم اإلبل لألصمعي، و واألغذية البن بيطار

جلامع ملفردات األدوية واألغذية، معجم لسان العرب، واملفردات اليت تدل على املرض من كتاب ا

ولكن كيف يتم توصيف هذه  واملفردات اليت تدّل على الّصفات من معجم اإلبل لألصمعي،
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املفردات الواردة يف املدّونات الرتاثية للحاسوب؟ وهل تسمح لنا لغة الربجمة باسرتجاع كل املفردات 

ة لالسرتجاع اآليل يف حال كانت رقمنة مهما كان شكلها أو بنيتها؟ وماهي اللوغاريتمات املناسب

  املدّونات غري مضبوطة وغري دقيقة؟

وقبل اإلجابة عن هذه التساؤالت، ال بأس أن نقّدم مفاهيم املصطلحات ذات العالقة 

  .باملوضوع

هي جمموعة ضخمة من النصوص الّلغوية، ّمت مجعها من مصادر  :المدّونة الّلغوية -1

جمموعة معيّنة من النصوص املكتوبة أو املقولة، أو جمموعة من "ي أ�ا ويذكر رشاد احلمزاو  خمتلفة

، 1"املراجع املختارة، تؤخذ سندا أسس لوضع لغة ما أو معجم أو مؤلف يف موضوع من املواضيع

الوورد أو بصيغة  ) (wordوتنسيق هذه النصوص وختزينها يف احلاسوب سواء أكانت بصيغة 

)pdf (غالهلا لالستشهاد، أو لتدريب برجميات حوسبة اللغة، واألسهل اليب دي أف إلتاحة است

يف التناول واالستخدام هي ملفات الوورد؛ أل�ا متّكننا من أخذ املعلومات كما نريدها، وتوفّر 

، ومتّثل هذه خاصية تنسيقها و�يئتها لبيئة احلوسبة، وهذه التهيئة للمادة الّلغوية هي الرقمنة

احلوسبة، وال حوسبة ألي مادة لغوية دون وجود مصادر أو مدّونات رقمية األخرية أوىل خطوات 

  .متاحة أو مهيأة للحوسبة

مصطلحي  قدمي مفهوميستوجب ت ،مصطلح املعاجلة مفهومإّن : المعالجة اآللية -2

لغة أّوال، فالربنامج هو جمموعة متتالية من اجلمل وظيفتها أداء مهمة، أّما  الربنامج وكذا لغة الربجمة

كتابة أي و . 2الربجمة فهي بعض القوانني والرموز والكلمات اخلاصة اليت تستعمل لكتابة الربنامج

برنامج يسبقه فهم اإلشكال أّوال، ومعرفة كيفية حتويل العمليات الفكرية إىل قوانني، وبعدها اتّباع 

 .أو الربنامج) code(اخلطوات الالزمة يف كتابة ال

  :برنامج كما يليكتابة أي   3وتكون خطوات

  .أو معطيات) input(إعطاء مدخالت -

  .ومعادالت للمعاجلة) process(إعطاء قوانني  -

أي النتائج احملّصل عليها وإظهارها ) output(إعطاء أمر اإلعالن عن املخرجات  -

  . على الشاشة



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021: السنة 2: عدد 10: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  116 - 102: ص 

 

105 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

من  والرتاكيب ،أو االسرتجاع اآليل للمفردات تعرفإّن ال: لغات البرمجة وأصنافها -3

واليت  النصوص الرقمية يكون باعتماد واحدة من لغات الربجمة أو الّلغات احلاسوبّية املختلفة

  :4تنقسم إىل ثالثة أصناف

لغات برجمّية ختّول للمستعمل صناعة برامج احلاسوب، تطبيقات اجلوال، مواقع  - أ

ايثون ، ب)++c++ (، سي )java(ومنّثل بلغة جافا ... إلكرتونّية وأنظمة تشغيل 

)python(،...  

لغات االستعالم اليت تسمح باسرتجاع املعطيات ومعاجلتها من نظم حاسوبّية حتتوي  -ب

  .SPARQLولغة  QUERYولغة  SQLعلى بيانات، ومنّثل هلا بلغة 

 HTMLلغات واصفة تسمح بوصف احملتوى الرّقمي وفق قواعد حمددة وأشهرها  - ج

املعلومات بطريقة موّحدة مهما اختلفت أنظمة  الذي اخرتع لتسهيل نقل وتبادل XMLو 

التشغيل، وقد تطورت هذه الّلغات الواصفة بشكل مذهل يف العقد األخري، مستفيدة من املنطق 

  .OWLو RDFsو  RDFالوصفي والذكاء االصطناعي وأشهرها 

أو  ،يكون اسرتجاع املفردات والرتاكيب آليا من املدّونات الرّقمية بتوصيفها للحاسوب  

كما  ،بتبيني الّلواصق الّيت تضاف إىل اجلذر، والّتغيريات الّيت تكون على مستوى بعض احلركات

أّن هذا االسرتجاع يكون من املدّونات الرّقمّية فقط؛ مبعىن أن تكون مكتوبة على حمّرر الّنصوص 

يب دي ف  ؛ ألنّه ال يستطيع أي برنامج، تشفري املدّونة اليت تكون على شكل)word(الوورد 

)pdf ( أو اليت ّمت مسحها ضوئيا، وإمنا جيب أن تكون مكتوبة على الوورد)word ( واليت حتّول

حىت ) txt(أي ذات امتداد ) bloc- notes(إىل نسخة ثانّية مكتوبة على utf8)5 (بنمط 

  . يتمكن مرتجم الربنامج من تشفريها، وهي متّثل قاعدة البيانات

ّية بتشكيل فرق خاصة، تقوم برقمنة املدّونات الّلغويّة العربّية اليت ولقد بدأت البلدان العرب

وإجناز  ،ُدّونت يف خمتلف العصور، واليت تنتمي إىل خمتلف االختصاصات؛ ألجل استغالهلا آليا

مشروع الذخرية الّلغويّة العربّية، الذي تشرف عليه اهليأة العليا التابعة جلامعة الّدول العربّية، وكذا 

 . وع املعجم التارخيي للغة العربّية، الذي بدأت الّدول العربّية بإجنازهمشر 

  :معجم لسان العرب البن منظورمدّونة التعامل اآللي مع  -1
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أليب الفضل مجال  6نتعامل آليا يف حبثنا هذا مع املدّونة الّلغوية الرّقمية، لسان العرب  

تخراج أو اسرتجاع الصيغة الّصرفية ِفعالة وذلك باس) ه711ت(الّدين حممد بن مكرم بن منظور 

اليت حتمل داللة احلرفة، ونشري إىل أّن معجم لسان العرب ميّثل املدّونة الرقمية الوحيدة اليت وجدنا 

فيها رقمنة مضبوطة ودقيقة، إذ تتوّفر على احلركات أو التشكيل، كما جند فيها غياب عالمات 

  . الوقف

ية املستخدمة، ألجل االسرتجاع اآليل من قاعدة البيانات ونبّني يف ما يلي اخلوارزم  

).txt املوجودة على سطح املكتب، واليت تتوفر على ربط التعليمات مبكتبة ) لسان العرب

   codecs(7(وكذلك مكتبة خاصة بقراءة كل الّلغات ) re(الّنصوص 

import codecs 
import re 
file = 

codecs.open("C:/Users/Client/Desktop/لسانالعرب.txt", 
"r",encoding= "utf-8") 

fileSave = 
codecs.open("D:/newfileSave.txt","w",encoding= "utf-8") 

com= re.compile ( r" \w   ِ◌ \w \ ا  \w \ ة  ") 
for ligne in file: 
  tab = com.findall(ligne) 
  for mot in tab: 
    print (mot) 
    fileSave.write(mot+" ") 
fileSave.close() 

 

ِفعالة، الذي  أو الصيغة الصرفّية لقالبلونشري إىل أن هذه اخلوارزمّية متّثل القراءة اآللّية  

تأيت عليه داللة احلرفة، من املدّونة الرّقمية لسان العرب البن منظور، كما هو وارد يف التعليمة اليت 

  : جاءت يف الّسطر الّسابع من اخلوارزمّية وهي

 com= re.compile( r" \w {2} ا\ wة ")  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021: السنة 2: عدد 10: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  116 - 102: ص 

 

107 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

حرفان مث ألف مث حرف مث تاء، لتظهر : واليت يكون شكلها أو بنية الصيغة الصرفية ِفعالة 

  ).fileSave(نتائج البحث على الّشاشة وكذلك يف ملف خاص للتخزين 

سان من مدّونة ل) على وزن ِفعالة(حتّصلنا عند اسرتجاع املفردات اليت تدّل على احلرفة 

مفردة  )63(على ثالث وستني  العرب من باب األلف، عند إضافة الكسرة للفاء يف التعليمة

  :كما تبّني هذه الصورة  ،فقط

  
 صورة لنتائج االسرتجاع اآليل لصيغة ِفعالة من معجم لسان العرب: 1شكل       

 إضافة دونمن معجم لسان العرب، لصيغة ِفعالة، ونتحصل يف نتائج االسرتجاع اآليل 

منها ما وردت بكسر الفاء، ومنها ما وردت بفتح ، مفردة 225على  ،يف التعليمة الكسرة حركة

  :وهذه أمثلة من نتائج البحثالفاء أو ضّمها، 

  ...صناعة، قراءة، إشارة، عبارة، قيامة، رواية، والية: مثل مفردات وردت بكسر الفاء -

سالمة، مجاعة، ثالثة، كرامة، داللة، دناءة، صحابة، : مثل مفردات مفتوحة الفاء -

  ...حمالة، مقالة، خمافة
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  ... أسامة، ساللة: مثل مفردات مضمومة الفاء -

إّن ترك "وحنن نعلم أّن احلركات يف الّلغة العربّية متّكننا من متييز صيغة عن أخرى، و

ورة حمتومة، بل رمبا كان العكس هو الّشكل يف الّلغة العربّية ليس أصال من أصوهلا، وال ضر 

إىل ظهور صيغ  ترك الشكل يف املدّونات الرقمية أدىو  8"الّصحيح، كما ينطق بذلك اخلط العريب

وهذا ما تبّينه هذه الصورة . يف نتائج التعرف اآليل لكن حبركات خمتلفة ،حتمل نفس الّشكل

  :التوضيحية لنتائج االسرتجاع اآليل

  
 ج االسرتجاع اآليل لصيغة ِفعالة دون إضافة احلركاتصورة لنتائ: 2شكل 

 ،رّقمية لسان العربمن املدّونة ال، االسرتجاع اآليل للصيغة الصرفية ِفعالة قرتح بأن يكونون

أّوال بإضافة حركة الكسرة يف التعليمة، وحنتفظ بالنتائج املتحّصل عليها، وبعدها تغيري التعليمة 

أن تظهر يف النتائج املفردات اليت جاءت على القالب ِفعالة،  حبذف حركة الكسرة منها؛ ألجل

خنتار املفردات اليت جاءت  دون تشكيل أو دون حركات، لنقوم بعد ذلك بتصفية النتائج؛ أي

  .بالكسر فقط
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ومرّد هذا اإلشكال هو أخطاء يف الرقمنة؛ أي عدم وجود احلركات يف كّل مفردات 

لة، وبعضها جاءت غري مشّكلة، كما أّن من خصائص لغة إذ إّن بعضها جاءت مشكّ  ،املدّونة

  . الربجمة أن تسرتجع متاما ما ورد يف التعليمات ال غري

  :بيطارالالتعامل اآللي مع كتاب الجامع لمفردات األدوية واألغذية البن  -2

دين أيب اجلامع ملفردات األدوية واألغذية، لضياء الاملدّونة الرتاثية إّن التعامل اآليل مع   

باسرتجاع  يكونيف هذا البحث  ،9حممد عبد اهللا بن أمحد األندلسي املالقي املعروف بابن البيطار

  ). فُعال( املفردات اليت تدّل على مرض، واليت يأيت أغلبها على صيغة 

على مدّونة ابن بيطار، ولكن من أجل اسرتجاع الصيغة السابقة وبتطبيق اخلوارزمية 

  : ّري التعليمة لتصبح كما يليعال، نغالصرفية فُ 

com= re.compile( r” \w {2} ا\ w ”) 

مفردة جاءت على القالب فُعال، ومبا أنّه ال وجود  7571ونتحّصل يف النتائج على  

  :للحركات يف املدّونة الرّقمية، تظهر

  كراث، غراب، رعاف، ذباب، زجاج، مساق، هوام، سعال: كلمات مضمومة الفاء  -

  ...، حناس، غبارخناق، صداع

بيان، دواء، هالك، نبات، سذاب، حصاة، عباس، بياض، : فاءكلمات مفتوحة ال  -

  ...رصاص، طعام، هواء، وباء، هلاة، سواد، غزال، محام مذاق

كتاب، ديار، لسان، جبال، قالع، مياه، ثياب، دماغ،   :كلمات جاءت بكسر الفاء  -

  ... طحال إجاص، غشاء، مجاع، عراق، طالء

   :ح الصورة املوالية هذه النتائج املتحّصل عليهاوتوضّ 
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  .فُعال من مدّونة ابن البيطار صورة لنتائج االسرتجاع اآليل لصيغة: 3شكل     

  

ورود بعض املفردات اليت جاءت على النمط الصريف فُعال مّتصلة بلواصق نشري إىل أّن و 

  :هذا الشكلإىل التعليمة نغّري جعلنا ) كاأللف والالم، وعالمات الوقف املختلفة(

com= re.compile(r " \w {2} ا\ w  " ) 

واء يف بدايتها أو الصيغة الصرفية ُفعال مهما التصق �ا، س ويعين هذا أنّه سيتم اسرتجاع

وهذه صورة من نتائج االسرتجاع  مفردة، 61421نتائج القراءة أو االسرتجاع  لتكون�ايتها، 

  :اآليل
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  .ُفعال املتصلة بلواصق جاع اآليل لصيغةصورة لالسرت : 4شكل    

  

ونالحظ من خالل هذه الصورة ورود مفردات جاءت على صيغة فُعال، إضافة إىل  

: كلمات تشبه صيغة ُفعال شكال فقط، وإمنا ال تدّل على املرض، وأخرى أنصاف كلمات؛ مثل

يرجع إىل افتقار املدّونة وهذا ... وقال يقال، أراد، مباء، وكان، وراء، شراب، تعان، االس، يالن

  .الرقمية للحركات

ونفّسر النتائج اليت توّصلنا إليها من خالل االسرتجاع اآليل لصيغة ُفعال من املدّونة   

يف  )اإلعجام(ضبط احلركي ال خلو الكلمات منبيطار، إىل أخطاء يف الرقمنة؛ كالالرقمية البن 

فتقر إىل الكفاءة املعرفية؛ إذ يتعرف على الكلمات وإىل خصائص لغة الربجمة، فالربنامج ي املدّونة
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داخل النص، من خالل الفراغات املوجودة بينها، كما أنّه يظهر يف النتائج ما هو مطابق متاما ملا 

كّل قراءة آلية، والذي يتطلب جهدا   بعد ما جيعلنا نقوم بتصفية النتائجوارد يف التعليمات، وهذا 

القارئ مدى اإلحباط الذي يصاب به الباحث، حني ظهور تلك  وليتخّيل معي، ا كبريينووقت

صوص تلقائيا الربجمة اآللّية لتشكيل النّ  ورغم توفر. فيتها يدوياالّنتائج اليت ُجتربه على إعادة تص

التشكيل اليدوي  إّال أنّ  )يف تشكيل الّنصوص املراد إعرا�ا آلياالذي يعتمد  مثل برنامج مشكال(

 .أثناء الرقمنة هو احلل الوحيد هلذا اإلشكالمن خالل لوحة املفاتيح  إضافة احلركات أو

  : التعامل اآللي مع معجم اإلبل لألصمعي -3

لألصمعي أبو  10اخرتنا مدّونة لغويّة تراثية أخرى للتعامل معها آليا، وهي كتاب اإلبل

أو الصيغ ألجل استخراج املفردات ) ه216ت (سعيد عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع 

  .اليت تدّل الصفات، واليت تأيت أغلبها على وزن فعيل

مع تغيري على مستوى  ،وتتحقق القراءة اآللية للصيغة الصرفية فعيل باخلوارزمية نفسها

  :التعليمة اليت تصبح �ذا الشكل

com= re.compile( r” \w {2} ي\ w ”) 

مفردة، كما هو مبّني يف  337ونتحصل من القراءة اآللية لصيغة فعيل دون لواصق على 

  : هذه الصورة التالية
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  .فعيل من مدّونة معجم اإلبل لألصمعي صورة لالسرتجاع اآليل لصيغة: 5شكل 

ونظرا لورود بعض املفردات اليت جاءت على صيغة فعيل ملتصقة بلواصق، حنقق إمكانية 

  :قراء�ا بتغيري التعليمة كما يلي

com= re.compile( r” \w {2} ي\ w”) 

  :مفردة كما توّضح هذه الصورة 1608: وتكون نتائج القراءة أو االسرتجاع اآليل
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  .فعيل املّتصلة بلواصق صورة لالسرتجاع اآليل لصيغة: 6شكل 

  

ونالحظ من خالل االسرتجاع اآليل للمفردات اليت جاءت على صيغة فعيل، ظهور   

... محيد، مسني، حكيم، نبيه، رقيقطويل، شديد، صغري، : مفردات تدّل على الصفات مثل

أي بنيتها حسب لغة (وظهور مفردات جامدة غري مشتقة، أو تشبه صيغة فعيل شكال فقط 

 ،، اليا، لقيا، وعيا، منيةورية، عليه: وال تدّل على الصفات مثل) الربجمة حرفان مث ياء مث حرف

  ...كزيت، إليه وليس

السرتجاع اآليل لصيغة فعيل، خبصائص لغة ونفّسر النتائج املتحّصل عليها من خالل ا

  . الربجمة اليت تنفذ األوامر كما طلب منها؛ الفتقارها للكفاءة املعرفية

  :خاتمة
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ّن أ من خالل حبثنا إىل أّن اللغة العربية مرنة وقابلة للتعامل معها حاسوبيا، إالّ خلصنا   

   :ج إىلحتقيق التعامل اآليل مع املدّونات الّلغوية الرقمية، حيتا 

وجوب إعادة الّنظر يف رقمنتها؛ ألنّه مهما يكن الربنامج املعتمد، فإن من خصائصه  -

أنه يُظهر يف نتائج البحث متاما ما يطابق التعليمات اليت قّدمت له، وعليه جيب أن ُتكتب بطريقة 

  . دقيقة ومضبوطة

ات املعلوماتية من ضرورة تكثيف اجلهود املبذولة يف جماالت األحباث والتطوير لتقني -

من أجل  ؛خالل تفعيل آليات التعاون بني علماء اللغة، وكافة املتخصصني يف جماالت املعلوماتية

 .ةال مع اللغة العربيتطويع هذه التقنيات للتعامل الكفؤ والفعّ 

شروع مل وإّن األخذ �ذه املقرتحات يف رقمنة املدّونات هو تيسري للتعامل معها آليا، وحتقيق -

آليا  للتعامل معهمشروع جاهز  ، وأفضلكما هو خمطط له ،لذخرية الّلغويّة، وكذا مشروع املعجم التارخييا

االجنليزيّة اليت متثل مكنزا، ومدّونة ضخمة ّمت رقمنتها بطريقة ) Brown(براون مدّونة  وحيتذى به،

  . للتعامل معها آليا ،صحيحة ومنظمة وجاهزة

  

  :هوامش
                                                           

، دار 2010: عمان. 1عبد الكرمي جماهد مرداوي، مناهج التأليف عند العرب، معاجم املعاين واملفردات، ط - 1

  .11الثقافة، ص
  الرقمنة هي إتاحة املادة اللغوية و�يئتها على وسيط إلكرتوين عوضا عن الوسيط الورقي، أّما احلوسبة فهي

  .تصميم خوارزميات حاسوبية وبرامج للتعامل مع املادة اللغوية املرقمنة، ومعاجلتها آليا
عن  ++variables, data types». « your first program in c, حممد إبراهيم الدسوقي - 2

  .2015جوان 3األربعاء : بتاريخ  www.youtube.com موقع
  .تاريخ نفسهحممد إبراهيم الدسوقي، املوقع نفسه، ال -  3
: املغرب. 1طارق املالكي، أنطولوجيا حاسوبّية للنحو العريب، حنو توصيف منطقي ولساين حديث، ط- 4

  .6، دار الّنابغة للنشر والتوزيع، ص2015
  يوجد فرق بني الوصف والتوصيف، واألصل يف ذلك هو متلقي العمل، فإذا كان املتلقي هو اإلنسان نسمي

 .ا إذا كان احلاسوب هو الذي سيتلقى العمل فاملصطلح املناسب هلذه العملّية هو التوصيفالعملّية بالوصف، أمّ 

  .8أنطولوجّية حاسوبّية للنحو العريب، ص طارق املالكي



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021: السنة 2: عدد 10: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  116 - 102: ص 

 

116 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

 
5 -Gérard swinnen, apprendre à programmer avec python, Paris: 2009, 

Editions Eyrolles 61, bd saint-germain 75240, p37. 
  .دت، دار صادر: بريوت. 1أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط -  6

7  - Tarek ziadé, programmation python conception et optimisation, 2e 

édition. Paris:2009, Editions Eyrolles 61, bd saint-germain 75240, p105 
، ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 1994: الكويت. ، دطنبيل علي، العرب وعصر املعلومات -7

  .137ص
  .، دار الكتب العلمية2001: لبنان. ابن بيطار، كتاب اجلامع ملفردات األدوية واألغذية، دط -8
، دار البشائر، 2003: دمشق. 1األصمعي أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع، اإلبل، ط -9

   .الضامن حامت صاحل: تح
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  "سمير قسيمي"لـ) ساللم تروالر(تجّليات الّشعرية في رواية 

The manifestations of poetic in« Salalim trolar» novel 
by "Samir Kacimi" 

  نبيلة أعبش .د *

Nabila Abbeche  
  )اجلزائر( العريب بن مهيدي بأم البواقيجامعة 

University of Larbi ben Mhidi_Oum El Bouaghi (Algeria)  

nabilaabbeche@gmail.com  

  02/06/2021: تاریخ النشر  02/04/2021:تاریخ القبول  06/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

�دف من خالل هذا البحث، إىل حماولة حتديد مفهوم الّشعرية وفاعليته اإلجرائّية يف الرواية  

عرية يف الّسرد الروائي العريب اجلزائري تأيت هذه الّدراسة لتقف عند جتّليات الشّ اجلزائرية املعاصرة، لذلك 

، واعتمادها جماال للبحث "مسري قسيمي"، للكاتب اجلزائري "سالمل تروالر"بالّتطبيق على املدّونة الروائّية 

  .يف حضور هذا الّنمط من الكتابة يف أدبنا الروائيّ 

ّالواقعي، يف عالقة تفاعلّية أن خيلق لنا عاملا ُمغايرا يتداخل فيه الواقعي بال" قسيمي"قد حاول ل  

  .تُثري يف نفس املتلّقي احلرية والّدهشة والعجب، من خالل توظيف جمموعة من الّتقنيات املهّمة

  .مجالية ؛نقد ؛مسري قسيمي ؛سالمل تروالر ؛شعريّة :ّيةالكلمات المفتاح

Abstract: 
 Through this research, we aim trying define a concept of poetic  and 
its procedural effectiveness in the modern Algerian novel therefore, this 
study comes to stop at the  poetic manifestations in the Algerian Arabic 
narrative narration, by applying  to the  narrative blog « Salalim Trolar » by 
the Algerian writer  «Samir Kacimi». And  its adoption as a field of research 
in the presence of this type of writing in our literature novels.  
 And the writer "Samir Kacimi  "  tried to create for us a different world 
 Overlapping between real and irreal, in an intractive relationship raises in 
the spinit of recipient bewilderment, astonishment and wonder, by 
employing  a collection of an important techniques.    
Keywords : Poetic; Salalim trolar; Samir Kacimi; Criticism; Aesthetic. 
 

                                                           
  nabilaabbeche@gmail.com :نبيلة أعبش  * 
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  : مقدمة  

لّتعبري اإلنساين، ومن أكثر الفنون األدبية انفتاحا، مقارنة إّن الرواية اليوم من أبرز أشكال ا  

املتمثّلة  عريّة،ألّ�ا ال ختضع للقيود اليت عهدها القارئ يف الّنصوص الشّ  ؛ببقية األجناس األخرى

حيث استطاعت أن تستعري من الّشعر شعريّته . والكلمات وأبعادها اجلمالية يف اإليقاع واملوسيقى

جديد، �ذا تكون قد مزجت بني ما هو  ّياته، لتعيد صياغتهم يف قالب روائيّ ومجاليّته وأساس

شعري وما هو نثري يف آن واحد، لتتداخل األنواع فيما بينها لتشّكل نسيجا متفّردا ومتمّيزا 

  . بأبعاده اجلمالية والفنّية

نها الّروائي مزاوجة أّما إذا رّكزت احلديث عن الّرواية اجلزائرية احلديثة، فإنّنا سنلحظ يف مت  

بني لغة الّسرد ولغة الّشعر، ملا حتمله من قدرة إبداعية يف تقنية الكتابة واألسلوب املّتبع، ولعّل من 

، اليت شّكلت ماّدة دمسة من حيث األداء الّسردي "مسري قسيمي"لـ ) سالمل تروالر(بينها رواية 

ولذلك نطرح الّتساؤالت . ية ودالالت مجاليةاّلذي جتاوزه من الّتقليدي إىل احلديث يف تعابري شعر 

 .؟فيهاوكيف جتّلت هذه الّشعريّة  ،وما عالقتها بالرواية؟ ،ما هو املقصود بالّشعرية؟: الّتالية

  ":Poetic:"مفهوم الّشعرية لغة واصطالحا: الأوّ 

علماء األدب موضوع الّشعرية من املواضيع احلديثة، اليت نالت اهتمام النّقاد والباحثني و إّن   

وفالسفته، لطبيعة هذا املصطلح اليت تتميز باالختالف والّتنوع، علما أّن هذه الّشعرية، مل تعد 

مقتصرة يف داللتها على الّشعرية فقط؛ بل تغلغلت يف مجيع األجناس األدبية، حىت أّ�ا أصبحت 

ة على وجه عام، والّروائية تفرض نفسها بتمّيزها، إىل أن أصبحت مرتكزا تقوم عليه الكتابات الّنثري

تلك الفكرة اليت تدعو إىل البحث عن اخلصائص الّداخلية لألدب؛ أي البحث . على وجه خاص

  .عن مكونات الّنص األدّيب، وكيفية حتقيق الوظيفة اجلمالية فيه

تناول تعريف مصطلح الّشعرية الكثري من الّنقاد، واختلفوا يف حتديد مفهوم دقيق له، حىت 

وذلك راجع ألصوهلا . »1أشكل املصطلحات وأكثرها زئبقية وأشّدها تداخال« :أصبحت منأّ�ا 

  . الغربية والعربية العريقة، حىت أّن البحث عن جذورها أصبح أمرا صعبا لتشّعبها

فالّشعرية ظاهرة لغوية، عرفت منذ القدم يف ثنايا الّنصوص اليت وصلتنا، ومل يسدل الّستار 

راسات احلديثة اخلوض فيها، إلثبات أصالتها وقيمتها، حيث تناولت أغلب عنها؛ بل واصلت الدّ 
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فإذا عدنا إىل املعاجم العربية جند أن أصلها . املعاجم العربية القدمية أغلب املعاين والّتعريفات

شعر به وَشُعَر، َيْشُعُر، ِشْعرًا، وِشْعرًَة « :وهو يف الّلغة) ش،ع،ر(مأخوذ من اجلذر الّثالثي 

(...) علم ما شعرت مبشعوره حىت جاء فالن، وأشعر لفالن ما عمله : ْشُعورًَة، وشعورا كّلهومَ 

القريض احملدود بعالمات « :أّما الّشعر عند العرب فهو  »2.وليت شعري أي علمي وليتين علمت

مى ويس(...) ال جياوزها واجلمع أشعار، وقائله شاعر؛ ألنّه يشعر مبا ال يشعر به غريه، أي يعلم 

فالّشعر عنده مبعىن العلم بالّشيء ويضيف معىن للّشعر؛ أي مفهوم الكالم مبا .  »3شاعرا لفطنته

  .فيه من وزن وقافية، والّشاعر هو مرتجم األحاسيس بامتياز

ّمسي الّشاعر « :عن الّشاعر) معجم مقاييس الّلغة(يف " ابن فارس"ويف هذا اخلصوص يقول 

  ):عنرتة(والّدليل على ذلك قول : قالوا.هألنّه يفطن ملا ال يفطن له غري 

اَر بـَْعَد تـََوهُّمِ *** َهْل َغاَدَر الشَُّعرَاُء ِمْن ُمتَـَردَِّم     »4 أَْم َهْل َعَرْفَت الدَّ

هذا البيت دليل على مكانة الّشعراء، كما هلم من ذكاء وفطنة وبديهة، فلهم نظرة ممّيزة وخاّصة 

 .أكثر من الّناس العاديني

غلب على منظوم « :فوردت الّشعرية على أّ�ا" للفريوز آبادي) "القاموس احمليط( أّما يف

  . »5القول، لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كّل علم شعرا

أّما مفهوم الّشعرية اصطالحا؛ فهي مصطلح قدمي وحديث، لكّن اجلديد فيه هو املفهوم 

حديث ومعاصر، هذا اجلنس  واية كجنس أديبّ اّلذي صار يستعمل عليه، واّلذي أصبح مرتبطا بالرّ 

املنفتح اّلذي استطاع أن يدرج الّشعرية يف بنيته، هلذا فقد تعّددت مفاهيمها يف الّنقد العريب 

حىت أصبحت موضوع جدل لتعّدد تعاريفها وتشابك معانيها، مما جعل  والغريب معا، واختلفت

بسبب الطّبيعة  ،بقدر ما فيه من الّصعوبة البحث عن مفهوم شامل هلا يوّلد نوعا من الّتشويق

اّلذي " ألرسطو) "فّن الّشعر(الزئبقية هلذا املصطلح، لكّن اجلميع يقّر بأّن أصوهلا تعود إىل كتاب 

  .اعتمد على نظريّة احملاكاة كأساس نظري لشعريّته

ة وضع حماول« :، اّلذي عّرف الّشعرية بأّ�ا"حسن ناظم"جند ممّن خاضوا يف هذا املصطلح

ا، إّ�ا تستنبط القوانني اليت يتوّجه اخلطاب الّلغوي ا لفظيّ نظرية عاّمة وجمّردة لألدب بوصفه فنّ 

مبوجبها وجهة أدبّية، فهي إذن، تشّخص قوانني األدبية يف أي خطاب لغوي وبغّض الّنظر عن 

جمموعة من فالّشعرية على العموم هي ضابط من ضوابط اخلطاب األديب، و .  »6اختالف الّلغات
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القوانني والقواعد، اليت جتعل من العمل األديب عمال فّنيا، له أبعاد مجالية، جاعال من اخلطاب 

    هلذا الّسبب أطلقت البنيويّة عليها تسمية. من فنون الكالم األديب ركيزته األساسّية، باعتباره فنا� 

حيث هي قوانني حمايثة تنتج عنها يكشف عن القوانني العاّمة لألدب من « :اّلذي" العلم اجلديد"

هادفة بذلك إىل حتديد القوانني اليت يقوم عليها العمل .  »7األعمال األدبية وجتليها يف آن واحد

األدّيب، حىت يرتقي إىل مصاف األعمال اإلبداعية معتمدة يف ذلك على اإلنتاج األديب يف حّد 

  .ديب الّداخلية، وليس على البنية اخلارجيةذاته؛ يعين ذلك على أّ�ا ترتكز على بنية العمل األ

اإلحساس اجلمايل اخلاص النّاتج يف العادة عن « :فقد عرّفها بأّ�ا" جون كوهني"أّما 

البحث عن األساس املوضوعي، اّلذي يستند إليه تصنيف الّنص « واهلدف منها هو.  »8القصيدة

كز على اإلحساس اجلمايل اّلذي ينبعث ترت" كوهني"إذن شعريّة .  »9الّروائي، وذلك باالنزياح

أّما الّرواية فهي تعتمد على العناصر املشّكلة لذلك . من القصيدة، هذا فيما خيّص الّشعر

كما ميكن القول إّن . اإلحساس اجلمايل، وأّمهها االنزياح أي اخلروج عن املألوف يف الكالم

ّسد نّصي يتشاكل على هيئة شبكة من قوانني الكتابة اإلبداعية، والّشعرية جت« :الّشعرية هي

العالقات تنمو بني مكونات أولّية؛ حبيث أّن كّل منها ميكن أن يقع يف سّياق آخر دون أن يكون 

فالّشعرية هي جمموع املبادئ والقواعد األساسية اليت ترتكز عليها الكتابة .  »10شعريّا بالّضرورة

من جمموعة من العالقات، تكون كّل منها يف اإلبداعية وبذلك فهي أيضا التحام نّصي يتكّون 

  .سياق على حدة دون أن يكون هذا الّسياق شعريا بالّضرورة

إجياد أدوات مفهومية ملقارنة « فهي ترى أّن الّشعرية تسعى إىل" ميىن العيد"وفيما خيصّ 

ه الّنص، وتعيني عناصره البنائية، وتنضيد مستوياته، ووصف العالقات اليت تشارك فيها هذ

هذا الّنص يشري إىل أّن الّشعرية جزء ال يتجزّأ من وحدة الّنص الّداخلية فهي كيان   »11.العناصر

  .بدرجة كبرية أساسّي يقوم عليه الّنص

موضوع الّشعرية مؤّكدا أّن العمل األديب يف حّد ذاته ليس هو ما  "تودوروف"لقد تناول

ائص هذا اخلطاب الّنوعي الذي هو فما تستنطقه هو خص« تناولته الّشعرية كموضوع هلا،

اخلطاب األدّيب، وكّل عمل عندئذ ال يعترب إال جتليّا لبنية حمدودة وعاّمة، ليس العمل إال إجنازا من 

وبعبارة أخرى يعىن بتلك اخلصائص ا�ردة اليت تصنع فرادة احلدث (...) إجنازا�ا املمكنة 

األدب احلقيقّي أي أّ�ا ال �تم باإلجناز األديب اّلذي يعين بذلك أّن الّشعرية ال �تّم ب.  »12األديب
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بذلك فالّشعرية . ينجزه املبدع، بل �تّم باألدب املمكن؛ أي بالقوانني اليت حتكم العمل األديب

يبقى البحث « مع ذلك،. تويل أمهية كبرية للخصائص واملميزات اليت حتكم وتشّكل العمل األديبّ 

سيبقى جماال خصبا (...) لعثور على بنية مفهومية هاربة دائما وأبدا يف الّشعرية حماولة فحسب ل

  . »13لتصّورات ونظريات خمتلفة

 :معاني الّشعرية في الّنقد الغربي .1

اهتم الّدارسون يف الفكر الغريب قدميا وحديثا مبوضوع الّشعرية، ومن خمتلف الزوايا، حيث 

لّشعرية مصطلح قدمي حديث يف الوقت ا« :أنّ " حلسن ناظم)"مفاهيم الّشعرية(جاء يف كتاب

إذ تعود أصول الّشعرية إىل العصور اليونانية القدمية .  »14ذاته، ويعود أصل املصطلح إىل أرسطو

، اّلذي اعتمد عليه )فّن الّشعر(األب الّروحي للّشعرية الغربية، من خالل كتابه  "أرسطو"كانو 

خلاّصة بالكتابة، من هذا انطلقت الّشعرية لتبلغ النقاد الذين جاءوا بعده لوضع األسس والقوانني ا

أعلى مراتبها يف الّتطور خالل العصور إىل أن بلغت أوج الّتطور يف الّدراسات الّنقدية املعاصرة 

" شعرية أرسطو":تنتمي إىل صاحبها، ولعّل أبرزهالتظهر من خالهلا شعريات متعّددة، كّل شعرية 

  .حملدثنيمن ا "شعرية جاكبسون"و"من القدماء

  )م.ق 322 –م .ق Aristote)"384":"أرسطو"الّشعرية عند  . أ

كان مع الفيلسوف " الّشعرية"اتّفقت جّل الّدراسات احلديثة، على أّن أول ظهور ملصطلح 

، واليت ارتبطت أيضا باحملاكاة "فّن الّشعر"اّلذي تناول موضوع الّشعرية يف كتابه " أرسطو"اليوناين 

ينحصر يف احملاكاة أي متّثل أفعال النّاس ما بني خّرية وشريرة، حبيث « عرلذلك جند مفهومه للشّ 

تكون مرتبطة األجزاء على حنو يعطيها طابع الّضرورة أو طابع االحتمال يف توّلد بعضها من 

فاحملاكاة األرسطية ال .  »15بعض، والّشعر احلق عند أرسطو يتجّلى يف املأساة وامللحمة وامللهاة

   د الّنقل احلريف ملا يف الطّبيعة، بل �تّم إىل جتاوز ما يراه الفنان إىل ما يراه خيالتنحصر يف جمر 

أو على نقل صورة هلا وليس كذلك وقوفا  قصرا على إنتاج ما يف الطّبيعة ليست« :ألّن احملاكاة

كماهلا من الفنّان على حدود الّتشابه اخلارجي لألشياء، ولكّنها حماكاة جلوهر ما يف الطّبيعة إل 

  .  »16وجالء أغراضها

يده باألحداث كما جاءت فعلى الّشاعر أن يقّدم رؤية مجالية يف تصويره للواقع، وعدم تق

فهو . ، باعتماده على عنصر اخليال يف حماكاته للطّبيعة، وعدم اكتفائه مبا يشاهد فقطبتفاصيلها
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الية، هو إذن ال يلتزم باألحداث  يتعّدى ذلك إىل ما تراه ذاته وتتأثر به متخّللة يف ذلك رؤية مج

كما يلتزم �ا املؤرّخ؛ بل خيرج عن املألوف بطريقة فنّية خيالية، فله احلق يف تقدمي نظريته اخلاّصة 

ثالث طرق يسلكها هذا الفنّان، أو الّشاعر احملاكي، حيث " أرسطو"لألشياء، لذلك فقد وضع 

    فإنّه جيب عليه املصّور، أو أي حماك آخذ ذلك شأنكما كان الّشاعر حماكيا، شأنه يف « :قال

  : أن يسلك يف حماكاة األشياء إحدى هذه الطّرق الّثالث املمكنة_ بالّضرورة _ 

أو كما جيب أن  ،و كما حيكى عنها أو يظن أن تكون، أأن حياكي األشياء كما كانت أو تكون«

  رجة األوىل على الّشاعرتقتصر بالدّ " أرسطو"نفهم من ذلك أّن احملاكاة حسب  .»17تكون

بل رواية ما ميكن أن يقع، واألشياء  ؛ليست يف رواية األمور كما وقعت فعال«:ومهمته احلقيقية

  . »18إّما حبسب االحتمال، أو حبسب الّضرورة: املمكنة

" أرسطو"و". كصناعة الّشعر"كما وردت الّشعرية يف كتابات القدامى بتسميات خمتلفة     

الّشكل : ا املصطلح، وقد رّكز اهتمامه على جانبني يف العمل األدّيب مهاأول من استخدم هذ

الّشعر إّمنا يتجّلى يف صناعته وتنظيمه للعمل  الّشعر صنعة فنّية وأّن فنّ « واملضمون، حيث جعل

  . 19 »الّشعري، حىت يكتسب الّصفة الّشعرية مستندا إىل احملاكاة لعنصر جوهري يف الّشعر

 –Roman Jakobson)"1896":"مان جاكبسونرو "الّشعرية عند  . ب

1982(:  

مسامهة فّعالة يف الّتأسيس ملفهوم الّشعرية وتطويره، حيث أّن هذا " جاكبسون"ساهم 

). علم الّشعرية(املصطلح ظهر معه حّىت أنّه كان من اّلذين دعموا فكرة الّتأسيس هلذا العلم 

ي يعاجل الوظيفة الّشعرية يف عالقا�ا مع ذلك الفرع من الّلسانيات اّلذ« :فالّشعرية عنده هي

باملعىن الواسع للحكمة؛ وبالوظيفة الّشعرية ال يف « كما أّ�ا �تم. 20 »الوظائف األخرى لّلغة 

الّشعر فحسب، حيث �يمن هذه الوظيفة على الوظائف األخرى لّلغة، وإّمنا �تم �ا أيضا خارج 

ومعناها مجلة وتفصيال، إضافة إىل أّ�ا تتعّدى الّشعر أي أّ�ا تبحث يف أصل الكلمة .  »21الّشعر

  .أخرىسرديّة  إىل أنواع أدبية

الوظيفة الّلغوية اليت جتعل الرسالة « :الوظيفة الّشعرية بأّ�ا" جاكبسون"يعّرف 

Message  يعين أّن الوظيفة الّلغوية تتمثل يف الّلغة، اليت تتمّيز بنوع من . 22»أثرا أدبيا

كلمة، واليت تعطي للّنص ميزة شعريّة مما يرتك يف نفس املتلّقي أثرا ما، وذلك اجلمال يف ال
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ألنّه " جاكبسون"يكون يف الّشعر أو غريه من األجناس األخرى النّثرية كالّرواية، لذا اهتّم �ا 

اعتربها من أساسيات العمل األديب اإلبداعي اليت تساعده على اكتساب ميزات مجالية 

ارتباطا وثيقا بالّلسانيات،  بل إّ�ا انبثقت منها، ومبا " جاكبسون"تبطت شعريّة وقد ار . وفنّية

اعتبار الّشعرية جزءا ال « أّن موضوع الّشعرية هو اخلصائص الّنوعية للفّن الّلفظي، أمكن

  .  »23يتجزّأ من الّلسانيات

فية الّشعرية بوصفها الّدراسة الّلسانية للوظي« يف هذا اخلصوص ميكن للّشعرية أن تعّرف

كون الّشعرية تتعّلق .  »24يف سياق الرسائل الّلفظية عموما، ويف الّشعر على وجه اخلصوص

بالّرتكيب الفّين للّنصوص، واليت تتجلى يف الكالم والّلغة، وكّل ما يتعّلق بالّنص الّسردي 

يف الّنص  والّشعري، وكو�ا كذلك �تم باملعىن الواسع للكلمة ومدلوال�ا وآليات تركيبها

؛ أي أّ�ا �تم   »25 العلم الّشامل للبىن الّلغوية« وهذا يرتبط بالّضرورة بالّلسانيات،. األديب

  .بالّلغة وكّل ما يتعّلق مبكّونات الّنص الّسردي والّشعري

خمّططا شامال لعملّية الّتواصل، كون العمل الّتواصلي حيتاج إىل " جاكبسون"ووضع 

تاّما، فالعملية االّتصالية بني األشخاص تقوم على املرسل الذي  عناصر أخرى جتعل اخلطاب

وهذه الرسالة ال تكتمل إال بوجود ثالث  ،يرسل الّرسالة، وتلك الرسالة ترسل إىل مرسل إليه

  :عناصر فاعلة وهي كاآليت

  »يكون لفظيا وهو مرجع يستطيع من خالله املتلّقي إدراك املعىن: الّسياق. 

 مله الرسالة من رموزهي ما حت: الّشفرة. 

 بالوظائف " جاكبسون"هذا ما مسّاه . قد تكون مباشرة أو غري مباشرة: وسيلة االّتصال

 :الّلغوية، اليت تنتج لنا سّت وظائف رئيسية وهي كما يلي

   الوظيفة الّتعبرييةExpressiue. 

  الوظيفة االفهاميةConatiue. 

   الوظيفة املرجعيةReférentiel. 

 نتباهية  الوظيفة االPhatique. 

   الوظيفة املا وراء لغويةUetalingauistique  . 

 الوظيفة الّشعرية  poétique 26« . 
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 :ني الّشعرية في الّنقد العربيّ معا .2

يف دراستهم حول هذا " الّشعرية"ساهم النقاد العرب بشكل كبري يف إثراء موضوع   

" فن الّشعر"،"الّشعريات"،"الّشاعرية"،"عريةالشّ "املصطلح، اّلذي ظهر بتسميات خمتلفة لعّل أّمهها 

، حيث تعّرض هلا العديد من الّنقاد احملرتفني يف كتابا�م إخل..."علم األدب"،"نظرية الّشعر"

  ."كمال أبو ديب:"، ومن احملدثني جندمن القدماء"اجلرجاين عبد القاهر:"أمثال

  )ه471ت:(عبد القاهر الجرجاني"الّشعرية عند . أ

اقد من بني الّنقاد العرب القدامى اّلذين اهتموا مبوضوع الّشعرية، وقد جتّسد يعد هذا النّ   

، حيث تظهر شعريّته يف نظرية )أسرار البالغة(، و)دالئل اإلعجاز:(ذلك من خالل أشهر مؤّلفاته

: الّنظم، حماوال يف ذلك إ�اء اجلدل القائم بني الّلفظ واملعىن، متحّدثا يف ذلك عن مستويني مهما

_ تقتضي احلروف يف نظمها _ يف نظم الكلم « :ستوى الّرتكييب والّداليل، إذ يقول يف دالئلهامل

آثار املعاين وترتيبها على حسب ترتيب املعاين يف الّنفس، فهو نظم يعترب يف حال املنظوم بعضه 

ن ولذلك كا ،يء كيف جاء واتّفقيء إىل الشّ عن بعض، وليس هو الّنظم اّلذي معناه ضّم الشّ 

  .  »27سج والّتأليف والّصياغة، والبناء والوشي والّتعبري، وما أشبه ذلكعنده نظري للنّ 

كما أّن أساس ترتيب املعاين يف . فالّشعرية تربز املعىن وتوّضحه من خالل املعىن يف الّنص  

واعلم أّنك إذا رجعت إىل نفسك علمت « :الّنفس، أوال قبل ترمجتها إىل ألفاظ مكتوبة، يقول

ال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، ويبىن بعضها  ما ال يعرتضه الّشك، أنّ عل

يرّكز الّناقد على طبيعة العالقة بني الّلفظة وجارا�ا .  »28وجتعل هذه بسبب تلك ،على بعض

 مؤّكدا أنّ . فالكلمة أو الّلفظة ال يفهم معناها إّال داخل الّسياق، أو اجلملة اليت وردت فيها

طريقة إلثبات املعىن، وأّن اكتشاف الّشعرية ال يتّم بالّسماع وحده، وإّمنا جيب « :الّشعرية هي

  .  »29الّنظر إىل الّنص

، حتّدد املعىن وتربزه، فهي ال تكشف بالّسمع فقط؛ بل أيضا "اجلرجاين"الّشعرية حسب   

ية الّنظم واعتربها مصطلحا نظر  الناقدوقد وضع . من خالل الغوص يف معاين الّنص والّتعمق فيها

أّن « ":اجلرجاين"للّشعرية واليت تعين التأليف والّنسيج وفق منظور الّشكالنني الروس، فقد ورد عن 

وتعمل على قوانينه (...) ليس الّنظم إّال أن تضع كالمك الوضع اّلذي يقتضيه علم الّنحو 
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بشيء  سوم اليت رمست لك، فال ختلوظ الر فال تزيغ عنها وحتف ،وأصوله وتعرف مناهجه اليت ذهبت

  .  »30منها

  ":كمال أبو ديب"الّشعرية عند . ب

يصّنف هذا النّاقد يف خانة الّنقاد العرب احملدثني اّلذين برزوا يف جمال الّشعرية، حيث   

أسهمت جهوده يف تأسيس نظرية عربية حديثة يف الّشعرية، ويعترب من أهم املنظّرين هلا، إذ أنّه 

، معتمدا يف ذلك على حقلني )يف الّشعرية:(عنوانا لكتابه املوسوم بـ" الّشعرية" استخدم مصطلح

الّرتاث العريب القدمي من جهة، وأعمال الّنقاد الغربيني اّلذين برزوا يف هذا ا�ال من : أساسني مها

  .جهة ثانية

 الّنص من خالل شبكة العالقات القائمة يف"الّشعرية"إىل مفهوم " كمال أبو ديب"تطّرق   

جتّسد يف الّنص شبكة من « :الّشعرية خّصيصة عالئقية، أي أّ�ا: الواحد، معّربا عن ذلك يف قوله

العالقات اليت تنمو بني مكّونات أّولية مسا�ا األساسية أّن كال منهما ميكن أن يقع يف سياق 

حركته املتواشجة مع آخر، دون أن يكون شعري�ا، ويف الّسياق الذي تنشأ فيه هذه العالقات، ويف 

مكّونات أخرى هلا الّسمة األساسية ذا�ا يتحّول إىل فاعلية خلق للّشعرية، ومؤّشر على 

مشريا بذلك إىل أّن شعريّته لسانية باعتماده على البنية الّلغوية املكّونة للّنص .  »31وجودها

، اليت تعمل على تنسيق فمفهوم الّشعرية عنده هو جمموعة العالقات املتشابكة القائمة يف الّنص

  .وغريهاوتنظيم شبكة من الوحدات الّداللية، والّصوتية والّنحوية، والبالغية، والّسياقية 

شعريّته على مبدأ الفجوة أو مسافة التوتّر اليت تعترب حتديدا " كمال أبو ديب"أّسس   

جان  "هوم االنزياح عند ملفهوم الّشعرية أو مفهوم الفجوة أي مسافة التوتّر، حييل على مف« مبدئيا

، وذلك عن طريق حتّول املكّونات األّولية من نص يف الّسياق لتكون دالة على "كوهني

مبدأ التّنظيم « :يف طرحه ملفهوم الفجوة هو هذا الّناقدولعّل أهم ما أّكد عليه .  »32الّشعرية

ا، وإّن خلو الّلغة من فاعلية مبدأ فالفجوة متّيز الّشعر متيزا موضوعيا ال قيميّ  ؛اّلذي ميّيز لغة الّشعر

التّنظيم ال يعين سقوطها أو أصوليتها أو احنطاطها بالّنسبة لّلغة اليت تتجّسد فيها فاعلية مبدأ 

فالفجوة هي اليت متيز وجتّمل العمل األدّيب، من خالل احنراف الّلغة عن طبيعتها .  »33التّنظيم

ما ينتج الّشعرية هو اخلروج بالكلمات عن « :س يقولوبالّتايل تتحّقق الّشعرية، وعلى هذا األسا
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طبيعتها الرّاسخة إىل طبيعة جديدة، وهذا اخلروج هو خلق أمسيته الفجوة، أو مسافة التوتّر، وخلق 

  .  »34املسافة بني الّلغة املرتّسبة والّلغة املبتكرة

" ون كوهنيجل"بنظرية االنزياح " كمال أبو ديب"نلحظ من خالل ما سبق ذكره، تأثر   

بالعدول عن الّلغة إلنتاج الّشعرية، اليت تقوم على حمورين أساسيني ساعداه على تأسيسها فقد 

  .  »35يف ذلك إىل مفهومني نظرّيني مها العالئقية والكلّية« أسند

  :تجّليات الّشعرية في الرواية: نياثا

 :شعرية الّلغة -1

قي األجناس األدبية األخرى، فهي عنصر إّن الّلغة الروائية هي اليت متّيز الرواية عن با  

أساسّي يف العمل األدّيب؛ ألنّه بواسطتها يظهر ويتشّكل العمل اإلبداعّي، لقد استطاع 

بلغته الّشعرية أن يسرد األحداث يف روايته ببناء فّين حمكم، فقد أخذت " مسري قسيمي"الروائي

القارئ ال حمالة إىل الولوج يف أحداثها هلذا الّلغة منطا ممّيزا، إذ متّيزت بسحر وتفّنن مما سيدفع 

هي الّتفكري، هي الّتخيل، بل لعّلها املعرفة نفسها، بل هي احلياة نفسها، إذ ال يعقل أن « :فالّلغة

يفّكر املرء خارج إطار الّلغة، فهو ال يفكر، إذن، إّال داخلها، أو بواسطتها فهي اليت تتيح له أن 

إذن هي مادة .  »36 نفسه، ويعرب عن عواطفه، فيكشف عّما يف قلبهيعّرب عن أفكاره فيبلغ ما يف

  .األديب ووسيلة يف نقل أفكاره، من خالهلا يرتجم ما يف داخله إىل نص مكتوب

يف عمله إىل التّنويع يف الّلغة، وذلك �دف إثراء اخلطاب " مسري قسيمي"عمد الروائيّ   

 العربية الفصحى بالّدرجة األوىل جنده مزج بني الّلغة الروائي ببعض القيم اجلمالية والّداللية، هلذا

 مية، إضافة إىل الّلغة األجنبيةوبنسبة كبرية، كذلك الّلغة العامية، واملمثلة يف بعض األلفاظ العا

  .واملتمثّلة يف بعض الكلمات، األجنبية املعربة مع أّ�ا نادرة الوجود

  :الّلغة الفصحى. أ

رآن، تستعمل يف كتابة الّنصوص، تقابلها الّلغة العامية، فقارئ الّلغة الفصحى هي لغة الق  

استطاع بقدرته اإلبداعية والفنّية والّلغوية، وجتربته الغزيرة أن " قسيمي"الرواية سيكتشف أّن 

يتالعب باأللفاظ والعبارات، اليت أكسبت الّنص إيقاعا فريدا من نوعه، واّلذي بدوره حقق شعرية 

.  »37كانت تلك أوىل مزحات املشيئة« :أمثلة ذلك كثرية منها قول الكاتبالّنص ومجاليته، و 

يف باب القدر ثقب « :وورد كذلك.  »محله على ظهره احللم للحظة أو حلظتني« :وقوله أيضا
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ولعقود    مسح للّشعب« :ومنه.  » مفتاح وأّن ال أحد غري املشيئة قادر على حتريكه ليفتح الباب

وأّن الواقع مهّم  بدا مغريا  ليس إّال ومها ترمسه « :وأيضا.  »تنقع الوهمكثرية بالّسباحة يف مس

نلحظ �ذا أّن الرواية خرجت عن املألوف، لتدخل إىل عامل املتعة، هذه .  »(...)أصابع رجال 

واخلياالت  رواية املعاصرة حافلة با�ازاتاألخرية امتّدت يف الرواية لتشمل الّلغة هلذا أصبحت ال

  . اءات اليت تضفي على املعىن بريقا جيذب انتباه القارئواإلحي

ّمث إّن ما زاد ثراء هذا الّنص، هو توظيف الّتضاد بشكل كبري، ومثل ذلك يف قول   

كان يف الرابعة من عمره، ويف هذا الّسن مل يكن قد امتلك بعد ما يليق من غباء « :الكاتب

بيحا مل يكن مؤملا وال ممتعا، مل يكن أمرا بشري، ليصف املوت بأي شيء، مل يكن مجيال وال ق

حدث يف « :ويف موضع آخر يظهر الّتضاد يف قوله.  »حيبه أو يكرهه، كان املوت موتا فحسب

املدينة الّدولة ما مل يتوقعه أحد حني نزل ملكوت الّسماء إىل األرض، بكّل ما فيه من عرش 

ساد يف نفسه اعتقاد مضحك يف أنّه « :ومثال آخر يقول فيه.  »ومالئكة وشياطني وجنة وجحيم

كانت أولفا بالرغم من بشاعتها، أكثر مجاال من « :وقوله . »يستقبل من العمر أكثر مما استدبر

  . »38تلك الّنصوص اليت اعتادت أن جتلد �ا ظهر الّشعر

ة األسلوب، وأمثلة ذلك كثرية منها قول اّتسمت هذه الّلغة بالرمزية، واخليال الواسع وروع  

يرتفع  ى اإلطالق، بالون ينفخ إىل أقصاهكانت تلك أكرب خدعة قام �ا أحدهم عل« :الكاتب

يف اهلواء، يطري  يسبح متطلعا إىل الّسماء، وفجأة مبجّرد أن يتمّلكه اليقني أنّه أعلى، تفّجره إبرة 

مدينة فقدت « :ويف مقطع آخر يقول فيه.  »العدم حقرية، لتحيله إىل العدم حقرية، لتحيله إىل

باإلضافة إىل هذا املقطع اّلذي حيمل رمزية ساخرة، حيث .  »روحها يف زمحة البحث عن هوية ما

.  »يشبه أبناء املدينة الّدولة الفخورين بأم ترفع ساقيها إىل الّسماء كلما شرعت يف الّدعاء« :يقول

ت ورموز كثرية، واليت قد تدمر من املعاين ما ال يبدو لقارئها للوهلة هذه الّلغة يف املقاطع هلا دالال

األوىل، معتمدا يف طرحه لفكرته على لغة تتسم بالبساطة واالبتعاد عن التكّلف، حّققت متعة 

فريدة يف نفس القارئ، كما أّ�ا لغة ساخرة توحي إىل الّصراع القائم بني الّسلطة والّشعب، فهي 

لواقع، مع أّ�ا تتناول اخليال بشكل كبري، إّال أّن الواقع طغى عليها وقارئ هذه لغة تقرتب من ا

الرواية سيجد أّن الروائي استطاع أن يتالعب باأللفاظ، والعبارات بقدرة لغوية منحت الّنص 

  .إيقاعا فريدا من نوعه واّلذي بدوره حقق شعرية الّنص ومجاليته
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 :الّلغة العامّية. ب

 بل جتاوز�ا إىل الّلغة العامية ام هذه الرواية اجلزائرية بالّلغة الفصحى فقط،مل يقتصر اهتم  

من أجل إيصال الفكرة للقارئ بشكل أفضل، خاّصة القارئ اجلزائري اّلذي يتداول هذه الّلغة 

الّلغة " مسري قسيمي"فعلى الّرغم من اختيار . يومّيا ويفهمها، فهي تساعد على فهم الفكرة أفضل

إّال أّن الرواية تتخّللها الّلهجة العامية يف مواقع عديدة وإن كانت قليلة، اعتمدها  الفصحى،

الكاتب لريسم أحداث الرواية بواقعية أكرب، وليعّرب عن املعاين بعمق أكثر دقة، وطرح األفكار 

 بصدق فّين يف العمل الّسردي، كما أّ�ا تساعد على جذب انتباه القارئ إضافة إىل إضفاء اجلو

الّشعيب يف الرواية لتكون يف متناول القارئ، كما ال ننسى أّ�ا تكشف عن هوية صاحبها وأصوله 

إّال أّن العلم غري املكتوب حينئذ « :يف قول الكاتب) سالمل تروالر(وتظهر الّلغة العامية يف رواية 

ألمساء اليت نوع بشري غري قابل للّتطور، وما ا" اإلندجيان"وجد أكثر من طريقة إلثبات أّن 

والد "، وهي جينات مجعت يف خانة "(...)الّشعب"، "الرعية"، "الغاشي"أطلقت عليه الحقا 

أوردها الكاتب يف سياق " الغاشي"فلفظة .  »"أوالد العائلة"وما يرتجم يف الّلغة إىل " الفاميليا

باإلضافة إىل . هحديثه للّداللة على الّشعب اجلزائري وفيها تقليل من شأن هذا الّشعب واحتقار 

، هذه األخرية تطلق غالبا على األبناء اّلذين ينسلون إىل أب وأم، أي أّ�م " والد الفاميليا"لفظة 

أوالد شرعيون يعرفون آباءهم وأمها�م األصليني، وداللة هذا الّلفظ هو اإلشارة إىل أّن أغلب 

  . أوالد احلكام ال ينسلون إىل أب وأم معينني

فيجد فيها ما يصلح للبيع يف أسواق « :ى على هذه األلفاظ نذكر منهاهناك شواهد أخر   

َلة"اخلردة املسماة يف لغة اإلندجيان  هذه األخرية هي كّل شيء قدمي أو مستعمل يباع يف .  »"َدالَّ

  .األسواق بثمن رخيص

هي أكلة جزائرية تقليدية، تعّد من األكالت الّسريعة، معروفة يف كّل : احملاجب -

 .زائرربوع اجل

كنية تطلق على كّل من ولد بالعاصمة وعاش فيها، وهي ميزة متّيزهم : والد العاصمة -

عن غري العاميني كو�م ولدوا يف أهم منطقة يف اجلزائر سياسّيا وجغرافيّا واقتصاديّا 

   .إخل... وثقافّيا 

 .احلبوبتقابل هذه اللفظة بالّلغة العربية الفاصولياء وهي نوع من : ملك الّلوبيا -
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آه على (...) حواس العاصمي احلذق « :هناك قول آخر للكاتب يف وصفه للعاصميني قائال

حذقون مارقون، أذكياء، وسيمون، مثقفون، فايقني، زيرو نساء : أوصاف العاصميني ألنفسهم

تدّل على الفطنة والذّكاء " فايقني"فكلمة .  »39"شبارك"و" كعب"و" كوافا"البقية جمرد (...) 

فتعين الغباء والّتخلف تطلق على سكان القرى من قبل أصحاب " الكايف"بديهة، أّما لفظة وال

فهي كّلها " شبارك"تدل كذلك على الّتخلف، وكذلك الّشأن بالّنسبة إىل كلمة " كعب"املدن، و

  . هلا دالالت من قيمة غري العاصمي وتقّلل من شأنه

لرواية إلكسا�ا واقعية أكثر، فبما أّن الرواية هذه املفردات والعبارات العامية وردت يف ا    

وضعت هذه األلفاظ . ترى الواقع املعاش منطلقا هلا، فيجب أن تكون لغتها قريبة من هذا الواقع

 علما أّن بعض هذه األلفاظ مفهومة، لكن مل يفّسر معناها يف احلاشية، " "بني عالميت تنصيص 

بالتّايل فـ . داول بينهم واليت ال خيفى معناها عن أحدخاّصة للقارئ اجلزائري كو�ا كثرية التّ 

وّظف هذه الّلغة جلذب انتباه القارئ، وتتجّلى مجالية الّلغة الّشعرية، يف هذه الرواية من " قسيمي"

خالل قدرة الروائي على اختيار األلفاظ املناسبة، وحسن توظيفها كما أّن توزيع العامية يف 

  .خلق متازج فّين وانتقال مجايل بني أجزاء الروايةاخلطاب الروائي، ساعد يف 

  :الّلغة األجنبية . ت

وجب توظيف هذه الّلغة حسب ما يتطلبه الّنص، ويقصد �ا املفردات اليت تكون ذات     

أصل غري عرّيب جاءت يف الرواية على هيئة أمساء ومصطلحات معربة، ونستدل على ذلك من 

مبقهى  اجللوس« . »"الّديكانز"و"الروتشار" كتلك املوجودة يف« :خالل قوله الكاتب

   .ة املتحركةيقصد �ذا الّلفظ اجلثّ .  »معها" الزوميب"محلت رأسها « و . »كلوزال"

وهو أحد وسائل الّتصوير الّطيب تعتمد على األّشعة .  »الّلعينة" الّسكانر"أجهزة « -       

  .وريالّسينية، يقابلها يف العربية، الّتصوير الطّبقي احمل

والكرت هي بطاقة .  »لرصيد فارغ" كرت"يف جييب ألف دينار وعشرون يورو و«  -  

   .ائتمان تستعمل يف عملية الّدفع والّشراء

  .الكنبري، الريفورمي -  

هو نظام الّتموضع العاملي، يقوم بتوفري معلومات عن املوقع والوقت يف مجيع : ي يب أس_ 

 .40مرسيليا بوادي ال فارين، سان بازل، أليي غمبيطا، يجريال ف، األحوال اجلوية يف أي مكان
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معظم هذه األلفاظ مثّلت أمساء ألماكن، وأصلها فرنسي، وأغلبية األلفاظ معروفة لدى اجلميع  

داللة على ) سالمل تروالر(كالّسكانر والّزوميب والكرت، واستخدم الكاتب هلذه األلفاظ يف روايته 

قلب « :كما استعمل الروائي لفظتني بالّلغة الفرنسية وذلك يف قوله.يثراء رصيده املعريف والّلغو 

أبقى على جزء « :وآخر يف قوله.  »بقلم حربي جاف" Griga"الّصورة على ظهرها، قرأ كلمة 

   . » ".Deprincipatibus/ IIpriapيسري من عنوانه 

 :شعرية الّتضمين -2

يف األدب العريب القدمي يف حكايات  من األساليب الّسردية اليت ظهرت" الّتضمني"يُعّد   

، يتمّيز بكونه خاصّية تشّد انتباه القارئ للحدث الّروائي، له تسميات عدة "ألف ليلة وليلة"

أن تكون حكاية أو جمموعة من احلكايات متضّمنة « الّتسلسل والّتداخل الّسردي، وهو: منها

داخل فيها جمموعة من احلكايات أي أّن حكاية واحدة أصلية تت.  »41داخل احلكاية األصلية

والّتضمني هو .  »42هو إقحام حكاية داخل حكاية أخرى« اجلانبية يف رواية ما؛ أو مبعىن آخر

: وتقوم تقنية الّتضمني على ثالث قيم، هي. احتواء احلكاية اإلطار، جمموعة من احلكايات

. يت أشكلت على املروي لهوهو ما يأيت به الّروائي لتوضيح األمور ال: الّتضمني الّتفسريي«

الذي : الّتعارض املوضوعايت. وهو اّلذي يهدف إىل معارضة حكاية سابقة: الّتضمني الّتعارضي

لكن ال شّك أّن بروز .  »43يرّكز على سرد حكايات خمتلفة، تتقاطع يف موضوعات متشا�ة

واإلكثار منه سيفقد حكايات جانبية يف الّرواية يعمل على تباطؤ األحداث الرئيسية املسرودة، 

  .احلدث الرئيس توّهجه وإثارته مما سيشعر القارئ برتّهل البناء القصصي

 :شعرية االنزياح  -3

كثريا يف الكتابات احلديثة، إذ أنّه إحدى املوضوعات األساسية " االنزياح"شاع مصطلح   

  لّلسانية العربية أيضايف الّدراسة األسلوبية واستعمل على نطاق واسع يف الّدراسات الّنقدية، وا

ألنّه يرتبط باملعىن الفّين بشكل كبري، وال يكاد خيرج عنه، فهو يسعى إىل متييز الكالم الفّين عن 

مثّ . غريه من اخلطابات األخرى، إذا هو الّسمة البارزة يف تشكيل القيمة الفّنية واجلمالية للّنص

قياسا إىل االستعمال، لغة وصورة وصياغة  االنزياح هو اخلروج عن الّلسان املتعارف عليه« إنّ 

وتركيبا، وال سيما وأّن الّلغة يف مظهرها األول مفردة مرهونة باستعمال الّشاعر هلا، وزّجها يف 

اجللّي من خالل هذا الّتعريف، أّن االنزياح هو .  »44تركيب حنوي ضمن مناخ دالّيل ونفسيّ 
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بعبارة . ّنص لكّنه حاضر يف ذهن املتلّقيوهذا سيكون خارج ال. عدول عن القاعدةو احنراف 

خروج عن املألوف أو ما يقتضيه « :أّن االنزياح هو_ واليت أمجع عليها جّل الّنقاد _ أخرى 

يف حني أنّه قد يكون دون قصد .  »45الظّاهر، أو هو خروج عن املعيار لغرض قصد إليه املتكّلم

  . ل أو بآخر بدرجات متفاوتةمنه، إّال أنّه يف كلتا احلالتني خيدم الّنص بشك

املنظّر األول لالنزياح يف الكالم، حيث قام بصياغة لسانية لنظرية  " جون كوهني"يعترب   

كاملة لالنزياح، مقابل ذلك جند الكثري من األسلوبيني عّدوا االنزياح جوهر اإلبداع، هلذا فقد 

كتابا يف األسلوبية، أو البالغة، أو تناولوه يف جماالت عدة يف دراستهم وتنظريا�م، فال نكاد جند  

االنزياح إذن ال يتحّقق إّال .  »46مفهوم واسع وجيب ختصيصه «فهو. الّنحو، إّال وقد تطّرق إليه

من بني تلك املفهومات اليت صاغتها األسلوبية « :عن طريق خرق القواعد املألوفة يف الّلغة، فهو

فكّلما حصل أكرب قدر من خرق للمعايري .  »47بتةاملعاصرة لوصف الّلغة، وحتديد خاّصيتها الثّا

فاالنزياح حدث لغوّي يتعّدد بتعّدد نظام الّلغة . الّلغوية العادية، اقرتبت الّلغة من جوهر الّشعرية

عن االستعمال املألوف  وينحرف بأسلوب اخلطاب عّما هو شائع؛ والكاتب عند خروجه عن 

هلذا فقد لقي اهتماما كبريا من الّدارسني والّنقاد  ألنّه . ّيزااملألوف حيّقق مجالية، وبعدا إحيائيّا مم

  .يهتم بالّغة يف مجيع مستويا�ا

كما يُعّد االنزياح من اآلليات الّتعبريية اليت تعتمد عليها الروايات املعاصرة بكثرة، حيث   

وائي، ميّثل خروجا عن متّيزت باستعماال�ا الواسعة هلا، ملا هلا من وقع مجايل ممّيز على اخلطاب الر 

    املألوف؛ أي أنّه خروجا عن قانون الّلغة لكّنه يف نفس الوقت خرقا يعيد بناء الّلغة من جديد

هو نوع من اخلروج عن االستعمال العادي لّلغة، حبيث ينأى الّشاعر أو الكاتب عّما تقتضيه  «

ا، اهلدف منه هو معرفة مكامن اجلمالّية فالّرتكيز عليه هن.  »48املعايري املقّررة يف الّنظام الّلغوي

 لكالم العادي، واالحنراف عن نسقهاليت أضافها االنزياح يف الرواية املتمثّلة يف خروج الروائّي عن ا

  :باالنزياح" مسري قسيمي"وهذه مناذج تبّني اهتمام الروائي

  .35مل تكن اجلنة إّال حّيا راقيا يقذف بالّتافهني واألوغاد ص_ 1

  .38ت تلك أوىل مزحات املشيئة، صكان_ 2

  .47محله على ظهر احللم للحظة أو الّلحظتني، ص_ 3

  .57خلف ستار حياة مل تعد تعين له شيئا، ص_ 4
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  .66  انتظار أن يأيت دورها لتتحّقق،كانت األحالم تقف طوابري يف_ 5

  .66الفخر بوطن تعّهر بكّل شرف، ص_ 6

  . 67حد غري املشيئة قادر على حتريكه ليفتح الباب صيف باب القدر ثقب مفتاح، وأّن ال أ_ 7

  .70يستلذ باجللوس على حجر احلماقة، ص_ 8

  .72مدينة فقدت روحها يف زمحة البحث عن هوية ما، ص_ 9

كانت تلك طريقته يف إخراج الفضول من صدره على شكل كلمات، من دون أن يعنيه أن _ 10

  .74تنتهي يف قبضة اإلصغاء، ص

  .77مبقدورها أن حتقن الّناس �ذا الوهم، ص طيف كان_ 11

يّتضح لنا من خالل هذه األمثلة املتقّدمة، وجود مكّثف لظاهرة االنزياح اليت ساعدت يف   

، وذلك ملا له من دور "مسري قسيمي"بناء الّنص الّروائي، وهذا حييل إىل مدى تأثريها وأمهيتها عند 

وسنكتفي بتحليل بعض الّنماذج منها إلبراز .  الّتأثري فيهمجايل كبري وهو لفت انتباه القارئ ومن مث

يستلّذ باجللوس على « ":مسري قسيمي"مجالية الّلغة من خالل االعتماد على الّصور البيانية، يقول 

هو ) يستلّذ باجللوس(فاملتمّعن هلذه العبارة مباشرة يعتقد أّن ما يأيت بعد .  »49حجر احلماقة

وهي شيء معنوي، ألّن اجللوس عادة يكون على ) احلماقة(م بكلمة شيء مادي، ولكّنه اصطد

شيء معني كاألريكة أو الكرسّي أو الّسرير وغريها من األمور املرحية، فهو أّدى إىل كسر أفق 

الّتوقع لدى القارئ كّل هذا يدّل على قدرة الكاتب اإلبداعية يف خلق نوع من الّصور الفنّية 

هذه الكلمات داللة على الغباء والّسقوط والفساد واال�زام، بذلك فهو املتمثّلة يف الكناية، ف

  .خروج عن املتداول الّلغوي املألوف، حيث أمّدنا بصورة غريبة أحدثت وقعا مجاليا خاّصا

كانت األحالم تقف طوابري يف انتظار أن يأيت دورها « :هناك انزياح آخر يف قوله  

االستعارة املكنية، فليس من خاصية األحالم أن تقف يف  هنا انزياح بارز متثل يف .»لتتحّقق

الّطوابري وتنتظر، هي صفة ختّص اإلنسان وحده، �ذا صارت األحالم منزاحة عن املعىن العادي 

، وترك شيئا من لوازمه يّدل عليه )اإلنسان(حيث شّبه األحالم باإلنسان، فحذف املشبه به وهو 

ستعارة املكنية، وظهرت شعريتها يف جتسيد و حتويل شيء ، على سبيل اال)تقف، انتظار( وهو 

  . فيه املتلّقي والّتأثري إفهاممعنوي إىل شيء مادي حمسوس، وهذا من أجل 
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كما مل تعد ياقة قميصه األبيض بالّنظافة نفسها « :نلحظ يف مقطع انزياحي آخر قوله  

ل خروج الّلغة عن املألوف حيث يظهر االنزياح من خال. »اليت كثريا ما حسده عليها الثّلج

املتمّثل يف ا�از املرسل؛ حيث عمد الروائي على استنطاق شيء مادي وأضفى عليه بعض 

وكان لذلك أثر خاص على . الّصفات اإلنسانية، فالثّلج ال حيسد؛ إّمنا اإلنسان هو اّلذي حيسد

  . ال و�اءاملتلّقي من خالل تلك الّلغة املشّفرة واليت مل تزد الّنص إّال مجا

كان يؤمن بوجود كائن « :كما يظهر اخليال أيضا ممّثال االنزياح، حيث جند الراوي يقول  

أمسى جيلس يف عرشه بسماء غري الّسماء الطّبيعية، يرى اجلميع من دون أن يراه أحد، كان هذا 

ا تعجز فالّلغة خرجت عن قواعدها املألوفة لرسم م.  »الكائن يعرف كّل ما جيري قبل أن جيري

جيلس يف عرشه بسماء غري الّسماء :(الّلغة عن رمسه، ومن الّتجاوزات الّلغوية يف هذا املقطع نذكر

، منحت هذه الّتجاوزات للّنص الروائي مجاال مميزا جيذب القارئ ويوّضح الّصورة والفكرة )الطّبيعية

  .أكثر بالّنسبة للمتلّقي، ليذهب معها إىل أبعد احلدود

 :ةشعرية المفارق -3

من املصطلحات الّنقدية اليت شّقت طريقها إىل مصطلح الّنقد العريب " املفارقة"إّن   

احلديث على حنو مفاجئ بعدما كانت متجّذرة يف الّنقد الغريب منذ زمن طويل، حيث لقيت هذه 

حيث أضحت عنصرا . الّتقنية اهتماما كبريا، وأثارت تساؤالت عديدة وكثر حوهلا اجلدل العلمي

لذلك فإّن الوصول إىل تعريف جامع ملصطلح . ا على الكتابة الّروائية، مبكانته املرموقةمهيمن

 واحد، فلكّل باحث مفهوم خاّص به صُعب نوعا ما لغموضه، فلم يثبت على مفهوم" املفارقة"

  . لتعّدد اجتاها�م واختالف ثقافا�م ومشار�م

تفرتض من املخاطب ازدواجية االستماع صيغة من الّتعبري، « :أّ�ا" حممد العبد"عرّفها   

 مبعىن أّن املخاطب يدرك يف الّتعبري املنطوق معىن عرفيا ميكن فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى 

فإنّه يدرك أّن هذا املنطوق يف هذا السيّاق بالّذات ال يصلح معه أن يؤخذ على قيمته الّسطحية 

خر حيّدده املوقف التّبليغي وهو معىن مناقض عادة ونعين بذلك أّن هذا املنطوق، يرمي إىل معىن آ

، وآخر باطين )مباشر(له معنيني، معىن ظاهري " املفارقة"فعنصر .  »50هلذا املعىن العريف احلريف

، يعين أّن هناك تضاد بينهما، وهذا الّتضاد يلحظه املخاطب أثناء قراءته للعمل من )غري مباشر(

ملبدع يرسل معىن عرب رسالته، والقارئ يفّسر تلك الّرسالة خالل السّياق اّلذي يكون فيه، فا
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فهي لعبة ذكّية تصدر أساسا عن ذهن متوّقد ، ووعي « بذكائه ويكتشف تلك اخلبايا العميقة،

  .  »51شديد للّذات مبا حوهلا

يقوم ببنائها مبدع مدرك لقوانني هذه الّلعبة، لتصل إىل املتلّقي اّلذي سرعان ما يقع   

. ظاهرها بسيط وباطنها معّقد، هي وجهان لعملة واحدة. فهي ليست ظاهرة معّقدةضحية هلا 

واحدة من اإلمكانيّات « كما حتتاج هذه املفارقة يف دراستها إىل مهارات لغوية خاّصة، فهي

األسلوبية اليت تقّدمها خطابات خمتلفة يف الّتواصل الّلغوي، فهي تعرض طريقة من طرائق استخدام 

ذلك أنّ  املفارقة تقوم على نوع من .  »52الّسياق الّنصي والسيّاق اخلارجي عن الّنصالّلغة يف 

الّتضاد بني معنيني اثنني، معىن سطحيّا وآخر عميقا، تقوم هذه املعاين على مهارات لغوية 

بني املنطوق الّلفظي وبني _ وأحكام بالغة الّدقة لتوازن بني الّشكل والوظيفة، هذه االزدواجية 

لقد تنّوعت أشكال وأساليب املفارقة، من . يرّسخها الّسياق يف ذلك العمل اإلبداعي_ اللة الدّ 

   .املفارقة الّلفظية، ومفارقة املواقف: أمهها

 :خاتمة  

وّظف جمموعة من " مسري قسيمي"بناء على ما سبق ذكره، ميكن القول إّن الروائي اجلزائريّ   

  :نذكر أبرزها. الّسردية وإكساب الرواية بُعدا مجاليا مهّماالعناصر اليت سامهت يف بناء الّشعرية 

  ّإّن الّشعرية علم يهتم بدراسة األدب ككّل، حماوال بذلك الكشف عن مجالية كل 

وهي ظاهرة فّنية يف الّنصوص . كما تبحث يف قوانني إنتاج ذلك العمل األديبّ . إبداع

وال تزال قضية الّشعرية . خطاب واحد يتفاعل فيها الّشعر والنّثر؛ أي الّشعر والّسرد يف

 . من القضايا املثرية اليت أثارت جدال واسعا يف الّساحة الّنقدية املعاصرة

 تدفع القارئ للرتّكيز واالنتباه أكثر عند تتّبعه  إّ�ا ة الرواية لغة انزياحية بامتياز،لغ

الك م"شخصيات ذاع صيتها كـ كما جند الروائي استحضر مقوالت ل  ،لألحداث

 .فكان توظيف االقتباس واضحا يف بداية الفصول اخلاّصة بالرواية؛ "حداد

    على " قسيمي"ساعد متازج الّلغات يف بناء الرواية على بنائها بناء حمكما، اعتمد فيه

مراسه يف الكتابة الروائية باإلضافة إىل رشاقة الّلغة ووضوحها، أّدى إىل الّنهوض باملبىن 

ا كامال، ال يتخلّله ووضع بني يديه نّصا إبداعيّ ، ضاء يف ذهن القارئالروائي، ليشّكل ف

مما ساهم يف تقوية  ،لغته وظّفت أقصى ما تستطيع توظيفه. ت وال متاهاتأّي تشتّ 
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استخدم فيه الرموز واإلشارات والّصور، �ذا اصطبغت لغته الّشعرية . الّنص وسالسته

  .انتقاال مجاليّا بني أجزاء الرواية، ممّا خيلق والفّنية بالّتكثيف والّتنوع

   حداثة الّتشكيل ) سالمل تروالر(يف رواية  واملفارقة والّتضمني جّسدت خاصية االنزياح

ساعدت على نقل الّتجربة الّشعورية  ،الّلغوي باالعتماد على أمناط لغوية جديدة

 املألوف للمتلّقي يف أحسن صورة من خالل الّتالعب باأللفاظ، واخلروج عن املعىن

 ... ، مما أثار فيه العجب والّدهشة والّتأثرياملباشر اّلذي يُفهم من القراءة األوىل
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 ا�ال هذا يف القصائد الدائرة واغلب املعاصر، العريب الشعر يف كبرية مساحة الصوفية املفردة حتتل     

 بني الصراع فينشأ به يصطدم ما كثرياو  يرفضه الشاعر واقع عمق يف تغوص رسائل أو خطابات عن عبارة

 مظاهر تبقى راملعاص اإلنسان على املسلط القهر من فانطالقا السلطةو  الشاعر بني واآلخر، األنا

 وملن لذا�ا الذات تأمل جراء التعيس الوعي تعكس ذلك صرخة هي واالنسحاب واإلدانة االحتجاج

 أمام البدايات، براءات إىل متوحشة  ومفتقدة إنسانية عالقات خالل املهرتئ من الوجود وإدراك حوهلا

 هذا به رفض ليواجه من به سمات ما منه ليستلهم التصوف حنو الشاعر يرتع أن طبيعيا كان هذا الوضع

 بعض ولعل. والثورة  بالتمرد وقت بعيد منذ عرف قد التصوف ألن ذلك املتأكلة، القيم ذي العامل

 النفس أحوال عن تعرب لصالح عبدالصبور وغريها من القصائد احلالج مأساة: مثل عناوين القصائد

 فهو وجماهدة، وقلق وحرية التصوف فناء وأن السيماو  وتتشعب  إماء�ا تتفاوت ذات دالالت بعبارات

  .املوروثة األشكال على متواصلة تطهريية عملية

   .معاصرتصوف ؛ صالح عبدالصبور؛ دالالت ؛شعر :  الكلمات المفتاحية

Abstract : 
 The Sufi vocabulary occupies a large area in contemporary Arab poetry, and 
most of the poems in this area are letters or letters that dive deep into a 
reality rejected by the poet and often collide with it, creating a conflict 
between the poet and the other, between the poet and the authority, starting 
from the oppression of the contemporary human being, the manifestations of 
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protest, condemnation and withdrawal remain a cry that reflects that 
unhappy awareness of self-reflection and those around it and the realization 
of the existence of the lost through brutal human relations and the lack of 
patents of beginnings, in front of this situation, in front of this situation. It is 
natural for the poet to aspire to Sufism to be inspired by his refusal to 
confront this world of eating values, because Sufism has long been known as 
rebellion and revolution. Some of the titles of the poems, such as: The 
Tragedy of Halaj by Salah Abdel Saboor and other poems express the 
conditions of the soul in terms of semantics that vary in nature and branch, 
especially since sufism is vanishing, confusion, anxiety and struggle, it is a 
continuous cleansing process on inherited forms.  
Keywords: Sufism, Salah Abdel Sabour , Indications, Contemporary poetry 

 
  تمهيد

لقد ظلت القصيدة العربية من خالل لغتها على عالقة برتاثها الشعري بل وتستمد       

لينهل منه ويطور به نتاجه يه الشاعر املعاصر حيث اجته ال. مشروعيتها من خالل ذلك الرتاث

كما يعد الرتاث الصويف من اهم املصادر اليت استخدمها الشاعر املعاصر كشخصيات . الشعري

واصوات يعرب من خالهلا عن ابعاد جتربته يف جوانبها املختلفة فكرية وروحية واجتماعية وسياسية 

ديب واشتد االبتذال يف حميطه ازداد امعانا يف التجربة واالكيد انه كلما ازداد تعقد احلياة حول اال

فالشاعر يسعى يف هذا الوجود اىل حتقيق ذاته اال اننا نالحظ الذات تعيش نوعا من .  الصوفية

القلق والتوتر كما حياصرها الفناء من كل جانب مما ولد لديها شعورا باآلالم واملعاناة هذا ما دفع 

 عن هذه املعاناة يف اشكال واطر خمتلفة وكانت التجربة الصوفية هي الشاعر املعاصر اىل التعبري

ففي التجربة الصوفية تتحد االرادة االنسانية .االطار االقرب للتعبري عن الصراع مع هذا الوجود 

مع العاطفة يف الرغبة امللحة اليت تدفع بالنفس دفعا اىل جتاوز عامل احلس والعقل اىل عامل تصل 

فالصويف مثل الشاعر الهم له اال اكتشاف احلقيقة ولتحقيق . احلب اىل حمبو�افيه عن طريق 

ويكون اهال للكشف . الغاية يقوم برحلة لتصفية النفس وترويضها و�ذيبها حىت تكتشف روحه 

وقد كان من الضروري ان يستلهم الشاعر املعاصر تلك التجربة ليتمكن من . واملشاهدة والتلقي

وقد . االنسانية وكشف مالمح القوة والضعف وصراع االنسان يف هذا العصرسري اغوار الذات 

وظفت هذه التجربة يف شعرنا املعاصر مبستويات خمتلفة اال ا�ا قد ارتبطت يف جمملها بظاهرة 
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احلزن والتشاؤم اليت يعيشها االنسان يف عامله السفلي وبالتايل فقد كانت االشعار حتمل فكرة 

الزائف وهذه الفكرة تبناها  الشاعر صالح عبدالصبور فقد ارتدى قناع الصويف اخلالص من الواقع 

فهو يعيش مواجهة مع . وقام برحلة اتسمت باملعاناة غايتها اخلالص من سجن املادة والزمن

لذا جلا .فقد قام بتعرية الذات وهذا املوقف قد جعله يستحضر مواقف صوفية عرفانية . نفسه

الذات حنو اخلالص الواقعي من منظور  إلبرازة الصوفية بدالال�ا املختلفة عبدالصبور اىل التجرب

  .صويف حبت

  : صالح عبد الصبور وتجربته الصوفية: أوال  

ارتبط التصوف يف سريورته التارخيية  بالدين والفلسفة وتداخل معهما وامتزج �ما فقد يؤول       

سفيا ختتلط فيه روحانيته بالنزعة امليتافيزيقية اىل عامل الصويف جتربته من منظور ديين وينزع منزعا فل

ويذهب صالح عبد الصبور اىل احلد  الذي ، اإلهليعامله  اإلنسانالطهر والنقاء يستعيد فيه  

تنبعان من منبع واحد  وتلتقيان عند غاية واحدة هي " يوجد فيه بني التجربتني فهما كما يرى 

  1"مه العودة بالكون اىل صفاته وانسجا

الصويف لكل منهما  معناه وقلقه وحبثه املتواصل عن العدل واحلقيقة وترقبه للحظة و  فالشاعر      

ولعل التقاء عبد الصبور مع الصويف للحياة والكون هي اليت جعلته يرى يف ، والتجلي اإلهلام

ملواجهة قضايا وللخيال عن الواقع وسيلة ، الرتاث الروحي الصويف الذي ينتصر للقلب على العقل

فأنسحب من الواقع وجتاوزه بقوة روحه االفق االنساين وتسعت ، الكون وطغيان احلياة القاسية

فقد كانت ثقافته الصوفية مسة بارزة يف أشعاره، واستمد ، أنانيتهو  رؤيته وبصريته بعيدا عن جمتمعه

 ،الفكرية والروحية ه بشىت جوانبهامنها شخصيات وأصوات يعرب من خالهلا عن أبعاد من جتربت

املصطلحات كالعشق واجلد  الصويف وعايشه واستخدم الكثري منوقرأ عبد الصبور الرتاث 

مذكرات الصويف سرت "استمد منها النماذج البشرية ذات االحياءات الصوفية و  ...والنار ، ،واخلروج

  "  مأساة احلالج"وقصيدة " رسالة اىل صديقة" وقصيدة " احلايف 

مشى : " ح قصة بشر احلايف  بعد أن مال  اىل التصوف فيشري كما يذكر  الشاعر قرأ صال   

فلم ، وانطلق جيري يف الرمضاء، ضعهما حتت إبطيهو  يوما يف السوق فأنزعه الناس فخلع نعليه 

                    2"يدركه أحد  وكان ذلك مئة سبع وعرين ومائتني 
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وكأ�ا مقدمة لظهور العالج ومذهب اخلري املطلق  فقصيدة مذكرات صويف لبشري احلايف تبدو

     .  فالصوفية يف هذه الشخصية تصلح لتفسريات الوثبات الوجدانية  

  :            يقول خماطبا الشبلي 

  هبنا جانبنا الدنيا : احلالج 

  !ما نصنع عندئذ بالبشر ؟

  الشر : الشبلي 

  ماذا تعين بالشر ؟

  فقر الفقراء: احلالج 

                                   3... وعي جوع اجل

استسقى صالح مسرحيته من التاريخ وأعد صياغة االحداث بتشكيل جديد  يتفق وجما�ة       

الشاعر هلا فكان صالح هو القناع أو البديل املوضوعي للشاعر يف معاناته ولعله تعبري عن أزمة 

  احلالج معربا عن صوته الشعري وموقفه الذايت ولذا يكون ، صالح عبد الصبور ومأساته اخلاصة

واّليت يلتقي فيها بالّشيخ حمي الّدين اّلذي يرمز إىل معىن " رسالة إىل صديقة"أما يف قصيدته     

  :االرتقاء الّروحي إىل درجة الّتسامي يقول

 باألمس يف نومي رأيت الّشيخ حمي الّدين

 جمذوب حاريت العجوز

 لهكان يف حياته يعاين اال

 تصوري، وحيتلي سناه

 ونسهر املساء: وقال يل

 مسافرين يف حديقة الّصفاء

   4يكون ما يكون من جمالس السحر 

فقد كان عذاب احلّالج طرحا لعذاب املفكرين يف معظم ا�تمعات احلديثة، وحري�م بني        

لقضية اّليت نطرحها أّما ا"الّسيف والكلمة، يقول صالح عبد الصبور معّلقا على هذه املسرحية 

وكنت ...فقد كانت خالصي الّشخصي، فقد كنت أعاين حرية مدمرة إزاء كثري من ظواهر عصرنا 

أسأل نفسي السؤال اّلذي سأله احلّالج لنفسه ماذا أفعل؟ وكانت إجابة احلّالج هي أن يتكلم 
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ة والفّنية تنبعان فليس عندي احلّالج صوفيا فحسب، ولكنه شاعر أيضا والّتجربة الّصوفي. وميوت

قد جيتمع الشاعر والصويف يف الشخص     5"وهي العودة بالكون إىل صفائه...من منبع واحد

 .الواحد، فيغدو من املفكرين الذين آلوا على أنفسهم خدمة قضيتهم ولو كان املوت بانتظارهم 

  :الدالالت الروحية:ثانيا  

فاإلنسان ال يصل إىل حقيقة هذه املعرفة   تعد التجربة الصوفية ذوقية ذات طابع فردي،     

وقد عرب عنها الصوفية مبصطلحات ) األحوال، املقامات (الصوفية وصفاء التوحيد حىت  يعرب 

ألن " اإلشراقي، وهي معارف ال تستوعبها اللغة الطبيعية / التجلي / املكاشفة "  6 متنوعة

نها على التحقيق بل تعلم باملنزالت مكاشفات األسرار ال ميكن العبارة عو  مشاهدات القلوب

  .... " واملواجيد ألن األحوال ال تدرك بالنظر والقياس

عني اليقني / علم اليقني   7: وقد اشتهر عند الصوفية تقسيم املعرفة إىل درجات ثالث هي      

 تنتج عنها معارف وهي ألفاظ مستمدة من القرآن الكرمي، وهذه التجربة ال، /حق اليقني /  

ملزمة تقدم حجة على الغري، تبقى متتلك أحقيتها يف الوجود بصفتها جزءا من الوجود اإلنسان 

يف التأمل الديين تشهد على أ�ا أمر من بني األمور اليت  تمثل حالة قصوى من الرتوح الروحيل

  8يزيل نتعرف عليها، ولكن ال حتيط �ا علما واملالحظ أن هناك يف الظاهرة العرفانية جانبني مما

العرفان كموقف من العامل، والعرفان كنظرية لتفسري الكون واإلنسان، إن العرفان كموقف من 

العامل هو موقف نفسي وفكري ووجودي، والطابع العام هلذا املوقف هو االنزواء واهلروب من 

تضخيم العامل والتشكي من وضعية اإلنسان فيه، وبالتايل اجلنوح إىل تضخيم الفردية والذاتية، 

ينطلق هذا الرفض أول ما  ينطلق من القلق والشعور باخليبة إزاء الواقع الذي ) اناه: (العارف ب

بالغربة، فيسعى إىل الرحيل عن  جيد العارف نفسه فيه حقريا، فريفض هذا الواقع، يتمرد ويشعر

ات، عن هذا العامل بالبحث عن طريق اخلالص، فهذا املوقف العرفان يتلخص يف البحث عن الذ

حقيقتها وجوهرها األصلي، وهذا النوع من الطريق إىل اخلالص هو مقصور على الصفوة الذين 

اجلسمانيني وللصويف و  وعن املاديني" النفسانيني"الروحانيني الذين يتميزون عن " يشكلون طبقة 

إىل غاية نيل حالة تسبق املعرفة وتتمثل يف اإلقبال على احملبوب : مع هذه املعرفة الصوفية حالتان

الثانية فهي حالة امتالك  -رضاه واالبتعاد بذلك تدرجييا عن حاالت القلق والتوتر، أما احلالة 
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الصويف للمعرفة ويف هذه املرحلة يتحقق االستقرار التام، واملعرفة العرفانية الصوفية هي حياة 

  .خلوة السريرة على كل ما سواه و  القلوب من عالم الغيوب

ان العلماء يطلقون لقطة املعرفة على علم اهللا، فان املتصوفة قد أكدوا أن املعرفة فإذا ك      

أكمل وامشل، فاملعرفة الصوفية هي نوع من اإلدراك عن طريق الذوق والوجدان بعيدا عن البعد 

العقالن الصرف جندها مبدركات احلواس، وغايتهم من اىل املعرفة هو اللقاء باهللا مباشرة، 

تلقى املعرفة دون اختيار وال إرادة وامنا عري نور يهبط من السماء بعد عملية الوارد أو واملتصوف ي

  ". أناه"فيختل اتزان ، اهلاتف أو الصوت اخلفي فتصبح حالته جراءها سلبية صرفة فيحدث الفناء

 فإذا كان التصوف يتميز عن الشاعر حيث يرى �اية الطريق الفناء باهللا، ومع ذلك فهناك      

فني، ألن الشاعر تشابه بني املوقو  وشائح جتمع بني موقفي كل من الصويف والشاعر، فهناك متاثل 

�اء نقص العامل، وعلى هذا فان الصلة مهما تنبثق من سعى كل منهما إىل كالصويف يسعى إل

تصور عامل أكثر كماال من الواقع، وتلعب العاطفة دورها األساسي يف التجربة الصوفية، حيث 

تحد اإلرادة اإلنسانية مع العاطفة يف رغبة ملحمة، تدفع بالنفس إىل جتاور عامل احلس إىل عامل ت

تصل فيه عن طريق احلب إىل حمبو�ا األول الذي تدركه النفس ذوقيا، ذلك ألن التصوف كالفن 

  .ال وجود له بدون العاطفة اجلاحمة باعتباره ميثل اجلانب الروحي

املعاصر بالتجربة الصوفية لوجود قواسم مشرتكة بني الشاعر والصويف  ولقد استعان الشاعر    

السيما التأمل واالستكشاف، فقد ساعدته التجربة الصوفية يف  تشكيل رؤية معرفية إلدراك 

لغاية ليعيش مرحلة �يؤ حقيقة الكون والوقوف على حتديد العالقات، من اجل حتقيق هذه ا

فإن الشاعر خيتار " التمكني والتلوين"تأمالته ينطلق من عملييت فإذا كان الصويف يف ، واستعداد

حلظة زمنية يكون فيها أقرب إىل ذاته، وهذه اللحظة غالبا ما جتيء يف الليل أين تكون ذاته صافية 

مهيأة لتدبر الكون وما فيه بعيدا عن ماديات الواقع، يف هذه اللحظات تعيش الذات مع خالقها 

   .حبثا عن احلقيقة

  .لصالح عبد الصبور من القصائد الدائرة يف هذا ا�ال   9"رؤيا " ولعل قصيدة       

  :يقول الشاعر

  يف كل مساء

  حني تدق الساعة نصف الليل،
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  وتدوي األصوات

  أتداخل يف جلدي، أتشرب أنفاسي

  وأنادم ظلي فوق احلائط

  أجتول يف تارخيي، أترته يف تذكاريت 

  اليوم املميت احتد جبسمي املتفتت يف أجزاء

  تستيقظ أيامي املدفونة يف جسمي املتفتت

  اتشابك طفال وصبيا وحكيما حمزونا

  يتألف ضحكي وبكائي مثل قرار وجواب

  اجدل حيال من زهدي وضياعي

  ألعلقه يف سقف الليل األزرق

القصيدة �ا شطحة صوفية حيث تتكئ الذات على نفسها، ومتثل كيان الشاعر ولكنها       

  .فية صرفةليست صو 

أتداخل، أتشرب،أنادم، (يكشف املقطع من خالل دالالت األفعال املضارعة املتعاقبة       

يف رحلتهما الطقوسية اليت يستيقظ فيها عامل ) ذات الشاعر(عن دخول الذات ...) أجتول، احتد

، األحالم والذكريات، فتقف الذات كما يعرب صالح عبد الصبور  يف مواجهة حادة مع نفسها

فتنقسم إىل ذات ناظرة وذات منظور فيها، هذه الذات تعيش حالة من الضدية ضحك وبكاء، 

متهمة يف نفس و  حماكمة الذات املنقسمة على نفسها لتصبح قاضية: زهو وضياع، فتبدأ احملاكمة

الوقت، فهي حالة عرض الذات على مرآمها وبلوغ املعرفة عن طريق كشف سر هذه الذات وإزالة 

بدا الذات رحلتها الشاقة عرب تعاقب الليل والنهار، تبدأ الرحلة عندما ختلد الذات إىل حجبها ت

  .نفسها وتتخلص من آثام النهار 

   10:-يقول صالح 

  حني تدق الساعة دقتها األوىل

  تبدأ رحليت الليلية

  أختري ركنا من أركان األرض الستة

  كي أنفذ منه غريبا جمهوال
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  ينوتسيل غضون جي، ينكشف وجهي

  تتماوج فيه عينان معذبتان مساحمتان

  يتحول جسمي دخانا ونداوة

  )املنطفئة(ترقد أعضائي  يف ظل جنوم الليل الوهاجة 

أختري ( فهو معذب ومقهور، حياول اهلرب من مواجهة احلقيقة ، تبدو ذات الشاعر متعبة      

ا، فهي مفردة ووحيدة، فالذات عاجزة عن مواجهة مصريها، لكو�ا تعي حقيقته) ركنا كي أنفذ

وأ�ا للفناء الذي حياصرها من كل جانب، ومن مثة فهي جمربة على االستسالم لتلك القوى، 

السيما وأن الليل يكون فيه اإلنسان اقرب إىل ذاته، أو باألحرى أقرب إىل حقيقة وجوده، 

مليئة " صالح"راها وتتجلى حقيقة الذات أكثر عند هبوطها إىل عوامل النهار، تلك العوامل اليت ي

بالزيف والكذب والنفاق اليت كشفت أسراره وعمقت إحساسه بالقهر واحملدودية والضآلة، وهذا 

فهذه هي صورة إنسان هذا العصر املثقل ) أجتمع فأرا، أهوى من عليائي( ما جعله يتزوى ويتقزم 

، م وذلك الشعور املدمرباألمل والعاجز أمام تلك القوى القاهرة، فالشاعر مدرك حلقيقة تلك اآلال

   11 :وهذا التمرد اقرب إىل الصوفية يتجلى ذلك يف قوله

  تضنيهو  تظل حقيقة يف القلب توجعه

  ولو جفت حبار القول مل يبحر �ا خاطر

  ومل ينشر شراع الظن فوق مياهها مالمح

  وذلك ما نلقاه ال نبغيه، وما تبغية ال نلقاه ،

  رءتعاىل اهللا، هذا الكون موبوء وال ب

  تعاىل اهللا، هذا الكون ال يصلحه شيء

  فأين املوت ؟ أين املوت ؟ أين املوت ؟

انطالقا من النماذج السابقة يتضح أن الشاعر قد كشف ذاته، كشف سرتها وأزال حاجبها       

ليضعها وجها لوجه أمام حقيقة عارية، فهذه املواجهة مع الذات إما أن تسفر عن مصاحلة تامة 

نفس كما هو الشأن مع الصوفية عندما يتخلون عن عواملهم وتتمحي ذوا�م ودائمة مع ال

خبالصهم يف اهللا، وإما أن تسفر عن قلق إنساين مدمر يشكل آالم اإلنسان كما جسدته بعض 

  .لصالح عبد الصبور" رؤيا "مقاطع قصيدة 
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اإلهلي ولكنه ال يلبث وهكذا جند أن الشعر الصويف املبين على العلو والتجاوز، يثري املركز       

بعد ذلك أن يرتفع باجلانب اإلنسان إىل هذا املركز ليتماهى معه ويتحقق بصفة االكتمال، وهنا 

تنتهي العالقة القائمة على التضحية بأحد الطرفني الصاحل اآلخر، فبدال من إفقار اإلنسان 

خالل ارتقاء الصويف يف إطالقه يتم السمو بالطرف اإلنساين من و  وإبطاله لصاحل أغناء اإلهلي

اجلوهر العايل والتحامه به رمبا كان من املمكن القول أن إثراء الصويف للمركز اإلهلي ال يعدو أن 

  .يكون اثراء لذاته وإعالء لكينونته وتعزيزا ملعىن وجوده

  الدالالت االجتماعية والسياسية:ثالثا  

اجتاه و  لسلوكياته متحمال مسؤوليته جتاه ذاتهيعيش اإلنسان يف حياته متمتعا حبريته ومراقبا       

اآلخرين، ال يكدر صفو حياته سوى القهر املسلط عليه من قبل القوى اليت تتحكم يف مصريه 

لة اإلدانة الكاملة للوجود واإلنسان، وهي رؤية على نز وجربوت املوت، حيث تعترب جتربة املوت مب

إال أ�ا ذات نزوع اجيايب من حيث كو�ا تنظر إىل الرغم مما يبدو فيها من العدمية واالستجابة 

تريد أن تتجاوزه، ولذلك فإ�ا انطالقا من هذا املنظور الوجودي و  الرفض الواقع املتهدم بعني

شبيهة إىل حد كبري بالرؤية الصوفية اليت ال تعدو أن تكون موقفا وجوديا من احلياة حماولة من 

براء�ا األوىل والقضاء و  العودة باألشياء إىل انسجامهاخالل الرفض واالنصياع الذي تنتهجه، 

على الوعي املنقسم، وحتقيق االحتاد املطلق، وبالتايل قهر االغرتاب هذا االغرتاب مل يكن شبيها 

وليد ا�يار حضاري ودخول تشكيلة اجتماعية واقتصادية "  12باغرتاب الفرد العريب الذي كان 

وإمنا كان اقرتابه " بل مؤسسات فيشعر بالضياع وا�يار قيمه حيث حياصر الفرد من ق، يف مأزق

قهريا افرتضه واقع رجعي دكتاتوري ال جيد فيه هناءته، وال حتقيقا للطموحات، أمام هذه اإلشكالية 

تتشكل االمه ومعاناته، فراح يعرب عن قربته، سواء أكانت انفرادية او موضوعية، وال شك إن 

يتأتى إال عرب التجربة الصوفية اليت تعترب اإلطار األقرب للتعبري �ا خالصه من هذه الوضعية ال 

وفيها عن صراع اإلنسان مع هذا الكون، حيث استطاع اإلنسان أن حيمل تلك التجربة قلقه 

وإحساسه بالعجز أمام مسؤولياته اهلائلة، كما محلها موقفه من هذا الوجود، السيما وأن الصوفية 

يف  واإلغراق�يار الذي دلفت إليه احلياة، وضد التشبث بقشور الدنيا جاءت كردة فعل  ضد اال

منها ثورة أيب ذر الغفاري ولذلك فلجوء الشاعر اىل هذه التجربة هو مواجهة قيم ، و الشهوات
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معاناة االنسالخ . ا�تمع املتأكلة، وال شك أن وعي الشاعر بإشكالية العصر االنساين هو وليد

  .تمخضة عن غياب احلس األخالقيوالغربة الروحية امل

 احلس ملعاز من هنا وجد الشاعر مالذه يف التجربة الصوفية، اليت تدفع بالنفس إىل جتاو      

  .ل إىل عامل تصل فيه عن طريق احلب إىل حمبو�ا األول الذي تدركه النفس بالذوق الصويفعقوال

معاناة اإلنسان  يطرح الشاعرلصالح عبد الصبور " مذكرات رجل جمهول"  13ففي قصيدة     

،  وقد جنح يف رسم تلك املعاناة لكونه قد جعل تلك املذكرات لرجل غري حمدد، يف هذه األرض

كما صيغ على تلك املذكرات صفة استمرارية زمنيا ،  كما جعلها تستمر عرب الزمن واملكان

  .فهي تسعى دوما إىل اخلالص، ومكانيا

  :يقول

  أصحو أحيانا ال ادري يل امسا

  أو وطنا، أو أهال،

  أمتهل يف باب اهلجرة حىت يدركين وجداين

  فيثيب إىل بداهة عرفاين

  متمهلة يف رأسي �وى يف أطرايف ثقال

  ...تلقى مرساها يف قليب 

  هذا يوم مكروه من أيامي

  يوم مكروه من أيام العامل

  تلقتين فيه أبواب يف أبواب

  ا نسجته الشمس امللتهبةويعللين عرقي ثوب

  ثوبا من إعياء وعذاب

  وأعود إىل بييت مقهورا

  ال ادري يل امسا 

  أو وطنا أو أهال

يتعلق باهلوية  السيما وأن األمر) اإلنسان(يربز املقطع حالة الفقد املؤمل اليت يعيشها الشاعر       

حيس اإلنسان بأنه يواجه زمنا وتتعاظم هذه األزمة عندما ) ال ادري يل امسا، أو وطنا، أو أهال (
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أو عاملا زائفا، فحياته مل تعد سوى عملية اجرتارية روتينية ال طعم فيها، فأمام هذا الوضع وجد 

  ".و أعود إىل بييت مقهورا"نفسه مقهورا 

وقد حرص الشاعر على حتقيق هذا املوقف الذي سيعمق أكثر إحساسه بأزمة اإلنسان       

   14: بقوله

  امثاألرض بغي ط

  دمها جيمد يف فخذيها السوداوين

  ال يطهرها محل أو غسل

  من ضاجعها ملعون

  األبنية املرصوصة يف وجه املارين سجون

  سجانوها احليطان وقرب اإلنسان من اإلنسان

  يا مسجون.... سجنا أبديا 

  واأليام األشراك

  من حتت مالء�ا أخفتها عنا مائدة اإلفطار

  اريف الشارع غطتها أوراق األشج

  وأوراق الصحف املمذوقة، علب التبغ امللقاة

  والبسمة يف عني اجلار

  فاسقط يا مطعون

يدرك ما مدى فساد الواقع الذي يعيش " صالح"إن أول ما يالحظه القارئ هو أن الشاعر       

فيه نتيجة لشعوره بفقدان الوجودية وبالتايل الذاتية، فهو يصرح بأن األرض اليت تطأ عليها قدماه 

ي ارض ملعونة، فليس أمام النفس األبية إال الرحيل، والسيما وأ�ا حماصرة بكل ما حيث على ه

/ سجون /فاألبنية املرصوصة "الفرار، ميكننا تلمس ذلك من خالل التشكيل اللغوي للمفردات 

قرب اإلنسان من اإلنسان سجن آخر، فاإلنسان يصطدم بواقعه / األيام شراك/شجون / احليطان

  .عوق سبيله من اجل حتقيق طموحاته الذي ي

إن القصيدة السابقة يف واقع األمر قصيدة صور فيها الشاعر أيامه يف ظل اهلزمية، أين عاش      

يوم تافه أحرقناه إربا " ألنه أمام زمنا أليما شعر أمامه بالضياع ومتلكته الرغبة يف اهلروب واالنتماء،
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يوم بعناه للموت " ويزداد طغيان األسي عليه ألنه أمام... إربا ورميناه لساعات هذا يوم كاذب

  "اليومي

هذا ما ، هلذا فإن ما شعر به من قلق وحزن كان نتيجة ملا أصاب وطنه من هزمية قاسية      

بشر "وقد ظلت الرتعة التشاؤمية تطارده حيث يقول على لسان . جعل فكرة املوت تسيطر عليه

   15"لصويف احلايفمذكرات بشر ا"يف قصيدته " احلايف

   16تظل حقيقة يف القلب توجعه وتضنيه

  ولو جفت حبار القول مل يبحر �ا خاطر

  ومل ينشر شراع الظن فوق مياهها مالمح

  وأن ذلك أن ما نلقاه ال نبغيه

  وما تبغية ال نلقاه

 إن الشعور باألسى هو اهلاجس املسيطر يف اغلب قصائد صالح لعل املفارقة اليت ذكرها يف      

يؤكد " ما نلقاه ال نبغيه وما نبغيه ال نلقاه"املقطع السابق بني ما هو كائن وبني ما ينبغي أن يكون 

  .ما ذهبنا إليه

فظاهرة احلزن هذه قد ارتبطت بقصائد صالح غري أن الشاعر أو اإلنسان يظل يبحث عن       

  .يف أعماقه) احلزن(املعىن احلقيقي هلذه املفردة 

   17: يقول صالح

  اك شيء يف نفوسنا حزينهن

  قد خيتفي، وال يبني

  لكنه مكنون

  شيء غريب، غامض، حنون

  لعله التذكار،

  تذكار يوم تافه بال قرار

  أو ليلة قد ضمها النسيان يف إزار

  لو غصت يف دفائن البحار"

  جلمعت كفاك من حمارها



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة       2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  158 - 138: ص 

 

150 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  ".تذكار

  لعله الندم

  فأنت لو دفنت جثة بأرض

  مثار تينعأو  ذورها،ألورقت ج

  ثقيلة القدم

  لعله األسى

  الليل حينما ارمتى على شوارع املدينة

  واغرق الشطآن بالسكينة

  �دمت معابر السرور واجللد

  ال احد... ال شيء يوقف األساه 

  يستيقظ الشيء احلزين يف أواخر املساء

  ميدد يف األطراف واألعضاء

  ويثقل العينني والبزة واإلمياء

  لكنه حنون

احليثيات الكافية ملضمون احلزن، فهو يتسم بالغموض واملراوغة والغرابة، فهو لقد قدم الشاعر كل 

  :يعد ظاهرة يستعصي تفسريها ولعل تكرار لفظة لعل يؤكد ذلك

  لعله التذ كار

  لعله الندم

  لعله األسى

ولعل السر يف ذلك يعود إىل طبيعة " نونج"لبس فإن الشاعر يصف احلزن بأنه ورغم هذا ال     

   بني األمل الذي يعانيه اإلنسان، وما يفضي إليه ذلك األملالعالقة 

حسب تعبري ) احلزن(تعيد للذات اتزا�ا وتواز�ا، السيما وأن هذا الزائر " تطهرييةال" عمليةفلل      

يستيقظ الشيء احلزين يف أواخر ) (أواخر املساء(الشاعر جييء مرتبطا بفرتة زمنية حمددة هي 

يف هذه الفرتة يقرتب من ذاته أكثر، كما يقرتب من احلقيقة الكربى، إ�ا  ألن اإلنسان) املساء

فرتة يقرتب من احلقيقة ويبتعد عن الزيف والنفاق، يكون أكثر مواجهة لذاته، ومن مثة حياول 
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لصالح من أكثر القصائد  18احلزن"التخفيف غري أن احلزن يظل جامثا على صدره، وتعد قصيدة 

  :يقول يف بعض مقاطعها ا�سدة لظاهرة احلزن

  يا صاحيب، إين حزين

  طلع الصباح، فما ابتسمت، ومل ينر وجهي الصباح

  وخرجت من جرف املدينة اطلب الرزق املتاح

  حزن طويل كالطريق من اجلحيم إىل اجلحيم،

  حزن صموت،

  والصمت ال يعين بأن الرضا أمنية  متوت

  وبان أياما تفوت

  وبأن مرفقنا رهن

  فنوبان رحيا من ع

  مس احلياة، فأصبحت ومجيع ما فيها مقيت

  احلزن قد مسل العيون

  احلزن قد عقد احلياة

  ليقيم حكاما طغاة

  احلزن يفرتش الطريق

إن حزن صالح يتميز بكونه حزنا تارخييا متجددا، ميتد يف الزمان واملكان، فهو ميثل قهرا       

ثايل فحسب، بل هو أيضا قهر أرضي صنعته ليس نامجا عن علة ميتافيزيقية أو أخالقية باملعىن امل

  ).ليقيم حكاما طغاة/ قد عقد احلياة/ احلزن قد مسل العيون(قوى إنسانية من اجل هدف حمدد 

رحلة حزن مؤملة، فاملعاناة تسيطر عليه، كما متتزج بالقلق " أغنية إىل اهللا"كما متثل قصيدته 

لك األغنية تصور أشد حلظات العذاب وأعمق والتوتر، فتتلبسه الرغبة يف البحث عن ا�هول، فت

حلظات احلزن حني تتمزق النفس وتتكسر، فيها حملات من صوفية الشاعر اليت انطلقت من فكر 

  .وصنعت موقفا

    19 :يقول

  لينثر فتات حلمنا على جناح عيشنا الغريب
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  ولنتغرب يف قفار العمر والسهوب

  يف كل يوم مرتني... ولنتكسر 

  مساء أمنياتنا

  هللا يا وحديت املغلقة األبوابا

  اهللا لو منحتين الصفاء

  اهللا لو جلست يف ظاللك الوارفة اللقاء

  أجدل حبل اخلوف والسأم

  طول �اري

  أشنق فيه العامل الذي تركته وراء جداري

  حلم ...مث أنام غارقا، فال يغوص يل

يعيش الغربة يف العامل يبدو من خالل املقطع ما مدى شعور الشاعر باألسى والسأم، فهو       

" األنا"أو الغربة السالبة، هذا ما جعله يرفض العامل الظاهري ويسعى لتجاوزه، السيما وأن حضور 

بصورة بارزة، يف هذا املقطع يكشف عن إصرار الشاعر القوي يف جتاوز الواقع، ولعل العبارات 

لننكسر يف كل يوم مرتني، أن ولنتغرب يف قفار العمر، ، لينثر فتات حلمنا"التالية توضح ذلك 

  أشنق ، القصرية، أجدل| نطول باليد 

كما يوظف الشاعر يف املقطع العديد من العبارات ذات املنحى الصويف الدالة على القلق      

اهللا يا وحديت املغلقة األبواب، اهللا لو منحين الصفاء، اهللا لو جلست يف ظاللك الوارفة "واحلرية 

ال شك أن ورود لفظ اجلاللة يف أول اجلمل ...". ن أحداقنا، مساع أمنياتنااللقاء، نرى أوسع م

تربز ..." اهللا يا وحديت املغلقة األبواب، اهللا لو منحيت الصفاء اهللا لو جلست يف ظاللك الوارفة"

  ).العامل، مث أنام غارقا أشنق يف(مث تأيت اجلمل الفعلية معربة عن احلرية اليت أعقبت النداء  االبتهال

خروج من دائرة ، إن نص صالح ميثل اخلروج من عامل املاديات والدخول إىل عامل األبدية      

 20السالب واملوجب ورحيل حنو املركز الثابت الذي يدور حوله الوجود، وقد قسم أحد الباحثني

  :النص إىل جمموعة من الوحدات هي

  .قفار العمر سالبة يف معناها إىل جانب أ�ا تتم يف: دائرة الغربة -

  .سالبة حيث تتم عند ذوبان الشمس: دائرة االنكسار -



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة       2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  158 - 138: ص 

 

153 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  .سالبة أل�ا بعيدة مقنعة مهاجرة: دائرة األمنيات -

  .سالية أل�ا بعيدة كرؤية العميان : دائرة الرؤية -

  .سالبة أل�ا ثقيلة اخلطى تنتهى بالسقوط: دائرة السري  -

ائرة موجبة هي حضور األنا اليت متثل املفردات التالية أمام تلك الدوائر السالبة، هناك د       

  ".أنام/أشنق / أجدل /نرى / نطول"

يتحرك من الداخل إىل اخلارج فقد حتدث عن  الوحدة " أغنية إىل اهللا"فالشاعر يف قصيدته       

ه فأبرز يأسه من العامل اخلارجي، كما حتدث عن أمنيات، والصفاء والتأمل مث ارتد إىل اخلارج

البعيدة، ومن مثة فإن القصيدة تبدو غري ثابتة على وترية واحدة مثل الصويف الذي يبدو منقلب 

فمنذ بداية املقطع ، األحوال، ويظهر عدم ثبات القصيدة من خالل هجرة األمنيات وموت احللم

ولكن قوة عدم التحقق تتحدد من داللة بعض ، ترتاوح األمنيات بني إمكان التحقق من عدمه

  :فردات مثلامل

  أل�ا تفتحت بالغيم والضباب/ مها و  تصري األمنيات/ أل�ا بعيادة املطال يف السماء"

إضافة إىل هذا فإن البنية الزمنية تقع يف ،..."واستوطنت أعايل اهلضاب/ هاجرت مع السحاب/ 

  :حمور ين

  حمور عدم حتقق األمنيات يف اللحظة احلاضرة -

  .حمور انعدام احللم اآليت -

ومن مثة فإن املقطع يشكل جتسيد رؤية مأساوية من خالل رحلة األمنيات اليت حتولت إىل       

  .وهم وتقنعت بالغيم مث هاجرت مع السحاب فصارت حلما وصار احللم بأسا

أمام هذا الوضع املتسم بالعجز والفتور فال مناص من التوجه إىل اهللا طالبا العون، والالفت       

  :ناك فرقا واضحا يف احلالة النفسية للشاعر بني مقاطع النص لالنتباه أن ه

فإذا كان يف املقطع األول يبدو فيه متمردا قويا يريد حتقيق األمنيات، فإنه على خالف ذلك جنده 

وان رأت فما يرى /أثقل من أن ترى "حمدوديته من خالل املفردات و  يف املقطع الثاين يعلن عجزه

أليس يكفي مويت بال أكفان / يا إهلنا / ربنا العظيم يا/ ىطمن أن تنقل اخل أقدامنا أثقل/ ن العميا

  ". كربياءناو  حىت تذل زهونا/ 
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انتابت حنن أمام حزن ثقيل يعيشه الشاعر، وقد بدا يف املقطع الثالث أكثر حدة حيث      

  .ما يعرتي الصويف يف حبثه عن اخلالص الشاعر حالة من القلق تشي

   21: يقول صالح

  حزين ثقيل فادح هذا املساء 

  كأنه عذاب مصفدين يف السعري

  حزين غريب األبوين

  ألنه تكون ابن حلظة مفاجئة

  خمضته بطن ما

  أراد فجأة إذ ميتد، وسط ضحكيت

  مكتمل اخللقة، موفور البدن

  كأنه استيقظ من حتت الركام

  بعد سيات يف الدهور

يسكن الذات القلقة اليت متر بتجربة  إن حزن صالح ليس حزنا عاديا، فهو حزن صويف     

  . "السبات/ السعري / احلزن الغريب الثقيل " روحية، ولعل املفردات 

توضح أن احلزن الصويف الذي يوجه العقل والنفس إىل طريق البحث واملعرفة، إمنا نوع من     

�ذه احلالة املواجيد اليت تطرأ فجأة فتعطي شعورا بأن شيئا سيحدث، ويظل اإلنسان مأخوذا 

كرجل حيدثك فأخذته فكرة يف أمر، "   22 :الفجائية الواردة إليه، واليت يصفها ابن عريب بقوله 

فصرف حسه إليه يف خياله، فجمدت عينه ونظره وأنت حتدثه، فتنظر إليه غري قابل حديثك 

  "فتشعر أن باطنه متفكر يف أمر آخر خالف ما أنت عليه 

م حزن صويف هو أن الشاعر قد خص املساء حبلول احلزن، ذلك ألن ولعل ما يؤكد أننا أما     

املساء كما نعرف هو وقت التأمل والتعبد لدى الصويف، فهو وقت التجلي، وقت املناجاة، 

  .والوقوف يف حضرة احلق، بينما النهار قد خص بالسعي 

   23: يقول صالح

  لقد بلوت احلزن حني يزدحم اهلواء كالدخان

  هل ترى صحابتنا املسافرينفيوقظ احلنني، 



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة       2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  158 - 138: ص 

 

155 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغست ةجامع

  أحبابنا املهاجرين

  وهل يعود يوما الذي مضى من رحلة الزمان؟

  عوانفمت بلوت احلزن حني يتلوى كأ

يشتمل املقطع على رؤية صوفية تتمثل يف السفر واهلجرة اللذين حتتالن نقطة مركزية يف     

دية تتوخى  البحث وحتقيق  املقطع، فتتحقق بذلك وظيفتان األوىل شعرية مجالية واألخرى ما

هدف اللجوء إىل واقع آخر فاحتا للشاعر بني السفر واهلجرة، يتشكل باعتباره بؤرة انفتاح جلالء 

النفس املليئة باحلزن، فالبحث واحلزن والليل، تلك الرؤى اليت تنبثق من النص متثل يوتوبيا األسطر 

  الشعرية 

مبقاطعها اخلمسة يتدرج يف رصد مشاعره، منطلقا  "أغنية إىل اهللا"فالشاعر يف قصيدته       

باحلديث عن الغربة واالنكسار حيث احلزن الوحشي، مث راح يبحث عن الصفاء واالتصال 

باملطلق، بينما جعل املقطع األخري مبثابة نداء إىل اهللا، ليتحقق من خالله اتصاله بالذات الكربى، 

ة احلزن والقلق املسيطر على الشعر العريب املعاصر، وتبقى القصيدة يف صور�ا النهائية متثل تيم

والسيما شعر صالح عبد الصبور، غري أن حزنه يبدو هادفا ومثاليا، لكونه يعد بالدرجة األوىل 

عملية تطهريية للذات، ويف نفس الوقت حتمل اهلم اجلمعي، فإذا كان صالح على حد تعبري عز 

   24 :ديثا عن احلزن، فإن الشاعر يقولالدين إمساعيل أكثر شعرائنا املعاصرين ح

" لست شاعرا حزينا، ولكن شاعر متأمل، وتلك ألن الكون ال يعجبين، أو ألين أمحل بني جواحني"

إننا نتأمل ألننا حنس مبسؤوليتنا، " كما يردد كذلك " شهوة إلصالح العامل: "كما قال شيلي

  ".ونعرف أن هذا الكون هو قدرنا 

حزن "أسباب حزنه تعود إىل طبيعة شخصيته، وصفوة القول أن حزنه هو  ويرى الكثري أن      

فشاعرنا رغم الصيحات املوجهة للخالق للتخفيف من حزنه ومعاناته، يظل " أمل وجودي ومعريف

  نسيتين ؟ نسيتين؟: الشك يساوره، فيعود إىل التساؤل من جديد خماطبا  اهللا عز وجل

ري من قصائده ومسرحياته اليت يستعني  فيها ببعض الفنون ومع هذا يظل ساخرا من مأساته يف كث

إلثراء مواقفه وآرائه، وقد كان بالفعل جرحه عميقا، حيث توالت اإلخفاقات يف حياته، فقد 

مذكرات "باحلزن واإلدانة الصرحية لواقعه منها قصيدته  –يف أغلب املراحل  -اتسمت نصوصه 
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ناس قطعانا من احليوانات يأكل القوي ضعيفها، هذا ما اليت اعترب فيها ال" بشر الصويف احلايف

  أين اإلنسان؟ أين اإلنسان ؟: جعله يتساءل

رؤيته وإحساسه بالقهر، الذي طرح مفهومه، فهو ) مأساة احلالج(كما عكست مسرحيته       

  :القائل على لسان احلالج حني سأله الشبلي

  ماذا تعن بالشر ؟

  جلوعى، يف أعينهم تتوهج ألفاظ  ال أوقن معناهاجوع ا  25فقر الفقراء : " يقول

  ...الفقر هو القهر 

  الفقر هو استخدام الفقر إلذالل الرمح

  "الفقر هو استخدام لقتل احلب وزرع البغضاء 

فاملسرحية حتسد صورة املثقف يف أي عصر، وهي صورة تتسم بالقسوة والقهر واالستغالل       

   26اإلحساس باملعاناة بني الناس حيث ترى إحدى الباحثاتوالعنف من جانب السلطة والفقر و 

  أن الشاعر قد جنح يف جتسيد شخصية احلالج كمثقف ناضل بالكلمة ليسهم يف نقل رؤيته 

) البعد الواقعي والبعد الصويف (فقد صور الشاعر احلالج من خالل بعدين هامني        

اليقني / النور / الفيض / السكر / احلب : لواملسرحية يف عمومها تعج باملصطلحات الصوفية مث

  /.......العشق / السر / البوح / األحوال الفقر / الباطن / الوجد/ العرفان / الوهج / 

  :خاتمة 

لقد اتضح لنا من خالل تناولنا للدالالت الصوفية عند صالح عبد الصبور وتوظيفه للتجربة     

وتتجسد هذه التجربة من . اته والكون عمومااملبدع جتاه ذالصوفية اليت تعد معربا إلبراز وجهة نظر 

جتربة . خالل معاجلة ازمة االنسان الوجودية ذلك االنسان املقهور الثائر ضد التسلط والعبودية

  عربت يف جوهرها عن ازمة املثقف يف ا�تمع طارحة من خالهلا مهومه وقضاياه حبثا عن اخلالص

اضح يف النص الصويف للجوئه اىل توظيف مصطلحات  كان لصالح عبدالصبور االثر الو  -

لكون االنسان مل يعد انسانا . بشر الصويف احلايف كاحلزن والقلق من خالل قصيدته مذكرات

 .الختالف مراتبهم يف ا�تمع

مثال احلالج وبشر احلايف ليعرب من خالهلا استدعى عبدالصبور شخصيات صوفية أ كما -

ة والعدالة ومعربا يف الوقت ذاته عن زيف الواقع عن طموحات االنسان اىل احلري
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عرب لغة تتسم بالغموض الذي اكسب النص حيوية وقدرة جعله حيمل اكثر . ومفارقاته 

 .من قراءة

الذات اما ما سلط عليها من طرف القوى اليت  تأزممدى  وقد كشفت تلك الدالالت ما -

ناة عبدالصبور فراح يعرب عن تشكلت مهوم ومع تتحكم يف مصريها وامام هذه االشكالية

 .جتربته من اجل الوصول اىل الغاية الفنية
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ردي يف النقد اجلزائري، وقد اخرتنا لذلك  يميائي السّ قد السّ ف البحث إىل استجالء مظاهر النّ يهد    

االشتغال العاملي؛ دراسة سيميائية لرواية غدا يوم جديد لعبد احلميد " (السعيد بوطاجني"كتاب الناقد 

الناقد هلذا املنهج يف جانبه  حليل كيفية تبينّ رح والتّ عنا بالوصف والشّ كأمنوذج للبحث، وقد تتبّ ) بن هدوقة

زنا يف األوىل منها على عرض األصول ركّ : ، وعلى ضوء ذلك جاء البحث يف جزئيتنيالتطبيقي

املبادئ اليت انبىن عليها، يف حني  رت املنهج، وكذا أهمّ الفلسفية واملصادر املعرفية اليت كانت أطّ 

ظهر الوصف كما سيُ " بوطاجني"قد رصد خصائص مقاربة الناانية على زنا يف اجلزئية الثّ ركّ 

  .حليلوالتّ 

   .ترسيمة سردية،  ذواتسيميائية سردية، نقد جزائري،  :الكلمات المفتاح 

Abstract: 
          The present paper attempts at exploring the aspects of narrative 
semiotic criticism in Algerian criticism; accordingly, we have chosen the 
book of the critic “Al SaiddButajin” (the Actantial Model, A Semiotic Study 
of the novel:”Ghadan yawm jadid”(Tomorrow is  A New Day) by Abd El-
Hamid Ben Hadouga) as a study case, describing and explaining his 
application of such approach in the practical part. Within this framework, the 
research is divided into two parts: in the first one we focused on presenting 
the philosophical roots and the epistemological sources that framed the 

                                                           
مرمي  شويشيmeryemch14@gmail.com 
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approach, as well as the most important principles on which they were built, 
while we dealt in the second part with the characteristics of the approach of 
the critic “Butajin” through our description and analysis. 
Keywords:Narrative Semiotic, Algerian Criticism, Subjects, Narratif 
schema. 

 
 

  :رديةالسّ  ةيميائيللسّ  ـ الخلفيات الفلسفية أوال

يميائي مذ انفصل اإلنسان عن حياته املوحشة وبدأ يبلور لوك السّ يعود ظهور السّ  

أدوات تواصلية جديدة تتجاوز االستعمال العشوائي للجسد واإلمياءات، مث تبلورت أشكال رمزية 

 1.شكال الرمزيةاأل" كاسيري"عليه  أطلقية من العرف والتواضع وهو ما ت قيمتها التعبري استمدّ 

فالعالمة موجودة منذ القدم باعتبارها أوىل الوسائل اليت فصلت اإلنسان عن الطبيعة املوحشة 

 "تو إيكوأمرب "وأصبحت موضع التساؤل والنقاش يف األعمال الفلسفية الكربى؛ إذ جعل 

Umberto Eco ،ا واعترب أ�ّ   من اخلطاب الفلسفي خطابا تأسيسيا للسيميائيات العامة

ال تدرس نظاما معينا، ولكنها تطرح مقوالت عامة ميكن يف ضوئها "ا ات طبيعة فلسفية؛ أل�ّ ذ

مقارنة أنظمة خمتلفة فيما بينها واخلطاب الفلسفي بالنسبة إىل السيميائية العامة ليس حمبذا أو 

 ، مما يعين أن مجلة من القضايا اليت تدخل يف اهتمامات2"أكيدا، بل هو بكل بساطة تأسيسي

السيميائية جند هلا جذور يف الفلسفات القدمية، ومبا أن موضوع السيميائيات هو املعىن وأشكال 

فلسفة اللغة، من الرواقيني إىل   "وجوده فإنه ال ميكن جتاهل مقرتحات الفلسفة يف هذا ا�ال؛ فـ 

 كاسيري، ومن القروسطيني إىل فيكو، ومن القديس أوغسطني إىل فتغنشتاين، مل تكف عن

مساءلة أنساق العالمات، وبذلك تكون هذه الفلسفات قد طرحت بشكل جذري قضية 

  . 3"السيميائيات

  :الفكر األرسطي  ) أ

ما خيرج بالصوت دال على اآلثار اليت يف النفس، وما أن " "أرسطو طاليس"يعترب   

ه هو يكتب دال على ما خيرج بالصوت، فاللغة سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة فإن ما تتكون من

، 4"ويبقى أن نعرف كيف تدل هذه الدالئل على ما تدل عليه) Signes( عبارة عن دالئل 

دت طرق وسبل ذاته، بل كوسيلة الستجالء احلقيقة اليت تعدّ  و�ذا ال يصبح املعىن هدفا يف حدّ 
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د املكونة و تلك األمهية اليت يوليها للعالقة اليت تربط بني احلد هكما تستوقفنا يف فكر . الوصول إليها

 ل الوظيفة الكالمية أنّ ـ كما يوضح ذلك سعيد بن كراد ـ وهو يتأمّ  "أرسطو"للعالمة، فقد الحظ 

الكالم، األشياء، األفكار، الكتابة وال ميكن :  بوجود العناصر التاليةإّال  احلوار اإلنساين ال يتمّ 

وهذا ما . ا على إنتاج داللةهلذه العناصر االشتغال جمتمعة دون وجود رابط جيعل منها كيانا قادر 

. ج. أ"أو املسار التوليدي كما جاء مع  5.بعدها بسريورة التدليل' بورس'و' سوسري'أطلق عليه 

يف الربنامج " غرمياس) "العالقات(منها  استفاد، و )Greimas )1917 /1992 "غرمياس

إذ  ؛من خالل ضبط العالقة بني الفاعل وموضوع القيمة Schéma Narratif السردي

القيمة ال تتحقق يف تفردها وال توظف "ة مكانة خاصة يف النص السردي فـتكتسي هذه العالق

لذا�ا، بل تستمد وجودها من هذه الرغبة الدفينة اليت متلك كيان الفاعل وتقوده إىل الصراع من 

  .6"أجلها ومتلكها

نظريات اليت ن خالل اليميائية النصية مكما نلمس حضور الفكر األرسطي يف السّ     

ف دت فيما عرُ واليت جتسّ  )نظرية التقابالت ونظرية منطق اجلهات(ومها " العبارة"يف كتابه  طرحها

تلتفت إىل األحكام احلملية اليت " أمحد يوسف"ح فالنسقية األرسطية كما يوضّ . ع املنطقيباملربّ 

قابل بني اإلثبات ترتكز على التّ فالثنائية اليت تنتظم فيها األحكام  ،واجلهةع إىل الكيف والكم تتفّر 

ينبثق مبدأ التناقض؛ إذ ال وجود لتناقض ما مل يكن هناك تطابق بني ) الثنائية(والنفي  ومنها 

إذا كانت القضايا املتقابلة خمتلفة يف الكيف : وميكن أن نستوضح ذلك كما يلي ،اإلثبات والنفي

وكان الكم كليا يف القضيتني فإن ) ي الكلياحلكم املثبت الكلي واحلكم املنف(ومتشا�ة يف الكم 

احلكم املثبت الكلي واحلكم (العالقة هنا عالقة تضاد، أما إذا كانت القضايا خمتلفة كما وكيفا 

فإننا ندعو هذه العالقة ) املنفي اجلزئي وكذلك احلكم املنفي الكلي واحلكم املثبت اجلزئي

يف املعجم  J. Courtés" كورتيسجوزيف  "و" غرمياس"بالتناقض، وهو ما يشري إليه كل من 

، ويف مقابل ذلك تبدو )عالقة تضاد( يف آن واحد أ يستحيل وجودمها جمتمعني/املعلقن؛ إذ أن أ

و ) أو الأ( اليت ينبثق منها التناقض أ) أو الأ(ال أ اليت تنجز على احلد أ /عالقة النفي جلية أ

7:يتوضح األمر أكثر  من خالل املخطط اآليت
  

اجلهة املنطقية، اجلهة املعرفية، اجلهة املعيارية، جهة : د كما يليأما منطق اجلهات فيتحدّ    

  :كما يلي" حممد مفتاح"حها احلقيقة، وكل جهة هلا صدى يف املربع السيميائي وضّ 
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جهة الضرورة، جهة اإلمكان، جهة (ـ  حسب أرسطو وتتضمن ـ: اجلهة املنطقية

لتحديد ملفوظ احلالة من " كورتيسجوزيف  "و" غرمياس"من وقد تعرض هلا كل ) االستحالة

  ).الضرورة، اإلمكان، االحتمال، االستحالة( جهات 

وتشتمل اليقني، االحتمال، االستحالة، الوهم وكل جهة من هذه : اجلهة املعرفية

 التناقض، التضاد، وعالقة(اجلهات تتخذ هلا موقعا يف املربع السيميائي تتحكم فيها العالئق 

  ).العموم باخلصوص إثباتا ونفيا

أو أي تعبري يؤدي معناه " وجب"وحمول منطق هذه اجلهة هو الفعل : اجلهة املعيارية

عدم وجوب / وجوب الفعل: وهو حيدد قول الفعل، وقد انطلق املؤلفان من وجهتني متقابلتني 

  .الفعل

ينونة من الدرجات ومن هذه اجلهة يكون احلديث عن كينونة الك: جهة احلقيقة القولية

8.الكينونة، الظهور، الالظهور، الالكينونة، وهو ما يقابله مربع املصداقية السيميائي: اآلتية
  

 :الفكر النيتشوي) ب    

،  )نيتشه(أيضا من بعض املسائل املطروحة يف الفكر النيتشوي " غرمياس"استفاد     

إرادة "م يف كتابه قد تكلّ " نيتشه" فـة؛ كفكرة اإلرادة يف الفعل، التحول، الذات، الذات املضادّ 

فكرة اإلرادة يف  عن نظريته حول إرادة الفعل، والفعل املضاد، وصراع الذوات والقوى، ففي" القوة

اإلحساسات هي  اإلحساس، الفكرة، االنفعال، على أنّ : بثالث زوايا هيالقوة اهتم 

يوجهها يف حني تتعلق على اإلرادة و  فكار هي ما يسيطرؤ له، واألاالستعدادات للفعل والتهيّ 

فاإلرادة متر �ذه املراحل  ،واحلركة ،واملقاومة ،والضغط ،االنفعاالت بإحساسات اإلرغام

اح، وهو ما جنده وقد تنتهي باحلكم على اإلرادة بالفشل أو النج) اإلحساس، الفكر، االنفعال(

، )، االجناز، اجلزاءالتحريك، الكفاءة(رمسه للخطاطة السردية اليت متر بأطوار  يف" غرمياس"عند 

أن هذه اخلطاطة تشتغل يف ظل وجود هيكل عام حيددها هو الربنامج السردي للفعل  فهو يرى

الذي يرتبط مبدى حتقيق الذات الفاعلة أو املنجزة ملوضوع القيمة  وقد تنتهي بالفشل أو 

  .9النجاح

أنه ال ميكن أن تظهر إرادة القوة : الذوات وهو بصدد حديثه عن صراع" نيتشه"يقول             

إال من خالل عالقة مقاومة؛ أي البحث عن وحدات عليا حمددة، والوحدة تضم عالقة قوى 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  176 - 159: ص 

 

163 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست جامعة

فكل ظاهرة يف العامل جيب اعتبارها كتعبري عن صراع قوى ) رد فعل/ فعل(، )مقاومة/ هجوم(

للنموذج العاملي؛ إذ اعتمد يف عوامل السرد " غرمياس"بعضها ضد بعض وهو ما سنلحظه عند 

على وجود الذات الذي يسعى لتحقيق املوضوع، وأيضا الذات املضادة أو املعارض الذي يعمل 

وقد استنتج . على عرقلة عامل الذات حنو حتقيق املوضوع ويقوم على برنامج سردي مضاد

مضاد يسعى إىل وجود برنامج سردي لعامل الذات حنو حتقيق املوضوع، وبرنامج سردي " غرمياس"

كما جند أيضا صراعا بني . اهليمنة، وهناك صراع بني هذه الربامج السردية حول حتقيق املوضوع

و ذات ) م(تسعى إىل حتقيق املوضوع ) 1ذ(أن هناك ذات " غرمياس"الذوات؛ إذ جند يف نظرية 

حول ) 2ذ(و ) 1ذ(و هناك صراع بينهما؛ أي بني ) م(تسعى أيضا إىل حتقيق املوضوع ) 2ذ(

10هذا املوضوع
  

  ثانيا ـ المصادر المعرفية والفكرية للسيميائيات السردية

  :المصدر اللساني  ) أ

 ،السردية باإلرث اللساين من خالل جمموعة من املفاهيم منها ةلقد ارتبطت السيميائي        

الكالم، /اللغة: مثل )1857/1913( "فرديناند دي سوسري" مجلة الثنائيات اليت طرحها

يشري ) راهنية النزعة السوسريية(وغريها، ففي مقالته الشهرية ... املدلول،/االختالف، الدال/حدةالو 

 "سوسري" ، فـثنائياتهذه المن ) استفادة العلوم اإلنسانية(إىل ضرورة االستفادة " غرمياس"

ليست إال  هجية لأللسنية، فاللسانيات يف نظر ل نظريته إىل نظرية يف املعرفة ومنهاستطاع أن حيوّ 

فالقوانني اليت ستكتشفها هذه ) Sémiotiquesالسيميائيات (فرعا من هذا العلم العام 

 )1956( "غرمياس"أعلن  ويف موضع آخر  .11األخرية ستكون قابلة ألن تطبق على اللسانيات

  .12، جاكبسون، هياملسلف)السوسريية واهلياملسالفية(عن توجهه اهلياملسلفلي بعد دراسته للعالقة 

لت األساس اإلجرائي لنظريته أدوات شكّ " غرمياس"ات استلهم ومن هذه التصورّ  

ل وهو بصدد تعريفه للغة  تتمثّ  "سوسري"السيميائية، آخذا يف اعتباره أهم الفرضيات اليت قدمها 

  :يف أن

  .ـ اللغة موضوع شكلي؛ أل�ا شكل ال جوهر، ذات طبيعة متجانسة و حتتمل التحليل" 

  .غة هي موضوع داليل، هي هندسة األشكال املشحونة بالداللةـ الل         
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ال (ـ اللغة موضوع اجتماعي، تتضح طبيعة نظامها االجتماعي على حد تعبري سوسري يف كو�ا 

وهذا بالنظر إىل كون السيميائية نظرية ، 13)"توجد إال مبقتضى عقد مربم بني أعضاء اجلماعة

حني رأى أن املعىن ال يكون إال مع ويف االختالف ، وهو  "سوسري"للمعىن، واالنطالقة كانت مع 

14.األمر الذي ساهم يف تقدم األحباث البنيوية وكان نقطة انطالق السيميائية
  

 Immanence  )احملايثة(ومن آثار الدرس اللساين يف النظرية الغرمياسية مبدأ      

رجعي وكل املعطيات اخلارجية، وهذا الذي خيضع فيه املعىن لقوانني داخلية مفصولة عن الواقع امل

وهو بصدد حديثه عن " دروس يف اللسانيات العامة"يف كتابه  "دي سوسري"ما نلمحه عند 

 عن مبدأ احملايثة باستناده إىل لعبة الشطرنج اليت استقاللية اللسانيات موضوعا ومنهجا، وقد عّرب 

 "لويس يلمسلف"هذا املبدأ عند  كما نلمح. 15ال يشرتط يف فهم قواعدها العودة إىل أصوهلا

شكل التعبري، شكل : بطريقة رباعية كالتايل لم الدال واملدلو الذي يقسّ ) 1899/1965(

احملتوى، جوهر التعبري، جوهر احملتوى، وقد استندت النظرية السيميائية ملدرسة باريس يف حتليلها 

ئي دراسة شكل املضمون خلطاب النص إىل هذه التقسيمات، حبيث يستهدف حتليلها السيميا

للوصول إىل املعىن الذي يبىن من خالل لعبة االختالفات والتضاد، فما يهم احمللل السيميائي هو 

فالسيميائيات السردية تدرس النص بعيدا عن أي  16.البحث عن دال أو شكل املدلول أو احملتوى

      .لسيميائيات النصيةمؤثرات خارجية؛ لذا جند البعض يدعوها بالسيميائيات احملايثة أو ا

على تقسيم النص إىل  ـ على صعيد معرفة كيفية تشكل املعىنقد عمل السيميائيون ـ و     

 Structure de surface/ Structureالبنية السطحية والبنية العميقة : مستويني

Profond  نوام تشومسكي"مستلهمني هذا التصنيف من قواعد اللساين "Noam 

Chomsky ب على البنيويني والسلوكيني اكتفاءهم يف حتليال�م بالبنية السطحية الذي عا

على قواعده " غرمياس"، وقد اعتمدت سيمياء 17واعترب انعدام التفسريات العميقة نقطة ضعفهم

حبيث يتم على مستوى البنية السطحية دراسة الربنامج السردي ومكوناته، أما ) تشومسكي(

ذلك باستقراء اليل إىل جانب املكون املنطقي؛ و يدرس املكون الداملستوى العميق للنص السردي ف

  .18املربع السيميائيالتشاكل و 

 حول البنيتني السطحية والعميقة" تشومسكي"ات من تصورّ " غرمياس"وكما استفاد   

ى إال من خالل ثنائييت اته حول اكتساب اللغة الذي ال يتأتّ استفاد كذلك من تصورّ 
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يف ما جيعل " "غرمياس"د الكفاءة ـ يف بعض جوانبهاـ من منظور ث تتجسّ األداء، حبي/الكفاءة

أو الواجب /، و)الرغبة يف العمل(احلدث ممكنا، وال سيما تأهيل الذات على حماور الرغبة 

. 19)أن تكون قادرة على العمل(أو القدرة /و) معرفة كيفية العمل(وحماور املعرفة ) وجوب العمل(

أحدمها يستهدف استحواذ قيم اجلهة، : غرمياس بني نوعني من األداءز وعلى هذا األساس ميّ 

  . 20واآلخر يتميز بامتالكه وإنتاجه القيم الوصفية

" رومان جاكبسون"أحباث  ،"غرمياس"ليت كانت مصدر إهلام من األحباث اللسانية اجند         

رسلة، السياق، النظام، قناة املرسل ،املرسل إليه، امل: حول منوذج التواصل املكون من ستة عناصر

يف النموذج العاملي وتطويره انطالقا من عالقة الفاعل  ) غرمياس(االتصال، وقد استفاد منه 

باملرسل واملرسل إليه يف عملية تبليغ الرسالة، وكذا يف إعداده للبنية األساسية للداللة احملققة للمربع 

  .  21السيميائي

ل يف ر لساين آخر يتمثّ يف نظريتها العاملية إىل تصوّ  السردية يةالسيميائ قد استندتو   

والذي يركز على العامل لتحديد منوذج الوحدة   اخلاص باجلملة" (تنيري"النحو التوليدي لدى 

، والذي يعترب الفعل مركز تنظيم العالقات العاملية ومركز منظم للحدث، واألفعال )الرتكيبية

يف منوذجه على مطابقة األدوار الداللية مع  كزيرت ذ ؛ إأفعال احلدث وأفعال احلالة:نوعان

امللفوظ بالنظر " تنيري"م ويقسّ . العالقات النحوية، فالعامل الفاعل دالليا هو عينه الفاعل تركيبيا

عنصر يضمن استمرارية  الفعل، الفاعل، املفعول به، ويرى أن أهمّ : إىل طبيعته إىل ثالث مكونات

فقد " غرمياس"أما طبيعة هذه األدوار العاملية عند .لثابت والدائم لألدوارهذا امللفوظ هو التوزيع ا

مرسل إليه مفرقا بني  vsموضوع، مرسل  vsذات : أعيد صياغتها على شكل التقابالت التالية

  .حدود اجلملة إىل بنية اخلطاب" غرمياس"و�ذا جتاوز  22.العوامل النظمية والعوامل الوظيفية

  :المصدر المعرفي) ب 

 ،)كلود ليفي شرتاوس(والشرتوسي  ،)فالدمري بروب( انطالقا من اإلرث الربويب            

جيتهد " غرمياس"راح  ،ل مصدر إهلام العديد من األحباثالذي شكّ ) جورج دوميزال(والدوميزايل 

�ا  يف بلورة معامل منوذجه يف حماولة إلجياد طريقة جديدة ملعاجلة السرد، فاإلجنازات اليت قام

، وجديرة 23"ال تزال تشجع كل تفكري يف السردية" ) 1895/1970" ( بروبفالدميري"الروسي 

وعلى الرغم من كل هذا يثمن  .ل بالنجاحات لوال اهلفوات والنقائص اليت طبعتهابأن تكلّ 
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ال تكمن أمهيته يف عمق التحليالت اليت حتتمله وال "، فما قدمه منوذجه "بروب"جهود " غرمياس"

دقة العبارات، وإمنا يف فضل اإلثارة ويف القدرة على إحداث فرضيات، إنه جتاوز خلصوصية يف 

24."احلكاية العجيبة، اليت ختص مسعى السيميائية السردية منذ بدايتها
  

ـ الذي نشر عام "مورفولوجية احلكاية العجيبة"من خالل كتابه  "بروب"كان مسعى    

ليت متيز منت ومضمون احلكايات العجيبة عن غريها ـ  الكشف عن اخلصائص املشرتكة ا1928

، فقد )دراسة نوع حمدد من السرد و اكتشاف ما مييزه عن غريه(من اخلطابات السردية األخرى 

قارن يف دراسته بني مئة حكاية روسية عجيبة مستخلصا أ�ا ذات بنية سردية واحدة مشرتكة متيز 

أمساء وصفات (عمل على إمهال ما أمساه بالقيم املتغرية هذا النوع من القص، وللقيام �ذه املهمة 

أن هلا قابلية ) وظيفة الربوبية 31الـ (، واستخلص من جممل الوسائل النظمية نفسها )الشخصيات

لالستغالل الداليل، مثل ما يشهد على ذلك واقع أن املائة حكاية املدروسة، اليت حتكي كل 

يف هذه احلال أن نصل إىل حقيقة أن الشكل ثابت، وأن  واحدة منها أحداثا خمتلفة، تسمح لنا

 على" ورتيسك"ولعل هذا األمر هو ما شجع . فاصال بني الشكل واملضمون ،25الداللة متغرية

تتكفل على أساسها باملعطى الداليل الواحد "جديدة  تتبىن وجهة نظر معاكسة  اخلوض يف جتربة

لداللية حينئذ ثابتة، يف الوقت الذي سيكون موقعها يف أبنية سردية خمالفة، حيث تعترب الرتكيبة ا

" فالدميري بروب"حيث اخرتنا بعض القيم املتغرية لدى (...) مثل هذا املسار السردي متغريا،

باعتبارها ثابتا، و أوضحنا باالعتماد على النماذج إمكانية إجياد داللة حقيقية للحكاية السحرية 

"26 .  

: على مبدأي   ـ "بروب"عمال أمراجعته  هتمامه ـ بعدحمور ا" غرمياس" وقد ركز 

جتاوز حدود الظاهر البسيط  سم �ما احلكاية عموما، أين يتمّ البساطة والشمولية اللذين تتّ 

أكثر حني عمل على إسقاط  تهاتضحت رؤيقد و . واستجالء الباطن وما يعرتوه من دالالت

كتوب متجاوزا حدود احلكاية الشعبية إىل أدبية النموذج الربويب يف األدب الشفوي على األدب امل

اخلطاب يف النصوص السردية عموما، وهي حماولة لبناء نظرية حتقق نسقا للخيال البشري؛ أي 

ظائف اليت تكثف طابع االستعصاء اهتم أكثر بالو "، فقد 27إجياد منوذج مثايل وعام حيتذى به

نفسه على وجوب  "بروب"و "ليفي سرتوس"التعقيد يف الدراسة الشكلية للنصوص، واتفق مع و 

اختزال عددها من إحدى وثالثني وظيفة إىل عشرين، باستعمال ازدواجي هلا ويف حدود مراعاة 
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" تستدعي" منع"ووظيفة " انتصار"تستدعي " صراع"العالقات املنطقية هلا، كأن تكون وظيفة 

ما يبقى ثابتا هو األفعال فات و حسب بروب ـ هو األمساء والصفما يتغري ـ . 28"وغريه" خرقا له"

تشابه بني /والوظائف، هذه األخرية اليت ظلت مركز اهتمامه للربهنة على وجود أوجه اختالف

احلكايات؛ إذ ليس هنالك فارق بني احلكايات من حيث البناء الشكلي، وإمنا يكمن الفارق يف 

  .اجلانب الداليل

الوظائف واالحتفاظ بأقل عدد ممكن منها بل  وهو اقرتاح ال يفهم منه حماولة اختصار       

را قائما على تصوّ " سرتوس"أن يقرتح بالوظائف، ويف هذا الشّ  تابع اخلاصّ ق األمر بتكسري التّ يتعلّ 

اهر البسيط إىل الباطن االستبدال بغية االنتقال من الظّ / افق املنسجم بني حموري التوزيعالتوّ 

بوصفها عنصرا وملكا مشرتكا " وظائف الشخصيات"نظر إىل العميق، فإذا كان النموذج الربويب ي

بني مجيع احلكايات الشعبية، وإذا كان يعطي األمهية لدراسة أشكال الظواهر لكل حاالت احلكي 

 قد ضاع معه املضمون" بروب"ـ كما يبني لنا سعيد بن كراد ـ يرى بأن " كلود ليفي سرتوس"فإن 

تمدا على مع ،ذهب إليه بروبل الربهنة على عكس ما حاو و وهذا ما رفضه ) مضمون احلكاية(

وهي مناذج تدحض الفصل بني الشكل واملضمون، فالفصل بينهماـ   ،مناذج حكائية من أمريكا

واألمثلة اليت يقدمها تبني أن ما كان يف نظر بروب . كما يرى سرتوس ـ فصل فاسد وغري علمي

وأساس تلوينها الثقايف؛ أي أن املضمون عنصرا عرضيا وغري وظيفي سيصبح هو أساس احلكاية 

  .29هو ما يؤسس خصوصيا�ا

و " بروب"السبعة عند ) دوائر الفعل(كذلك إىل جماالت احلدث " غرمياس"التفت  وقد        

  :30احملددة كاآليت

  .ـ املعتدي أو الشرير1

  .ـ الواهب أو املانح2

  .ـ املساعد3

  .ـ األمرية4

رَسل5
ُ
  ـ  الوسيلة أوامل

  .ـ البطل6
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بثالثة أزواج يف شكل ثنائيات " غرمياس) "دوائر الفعل(وقد استبدهلا . ـ البطل املزيف7

  :31متعارضة تشتمل على كل األدوار أو الذوات كاآليت

  مفعول/ فاعل

  مستقبل/ ُمرسل

معارض، و ترسم هذه األزواج ثالثة مناذج رئيسية ميكن أن تتكرر يف كل ألوان / مساعد

  )مفعول/ فاعل(أو حبث  ـ رغبة1: القص

  )مستقبل/ مرسل(ـ اتصال 2

  ).معارض/ مساعد(ـ دعم ومساعدة إضافيني 3

عوض احلديث عن "هذه التعديالت طرحا جديدا للنموذج الربويب، وهكذا  قد مثلتو          

الوظيفة، جيب احلديث عن امللفوظ السردي، وبدل احلديث عن دوائر الفعل، جيب احلديث عن 

ؤرة لالستثمار الداليل، وبدل النظرة التوزيعية، جيب التفكري يف الكشف عن مستوى العامل كب

آخر لتنظيم السردية وهو ما توفره النظرة االستبدالية، وبدل احلديث عن التتابع الوظيفي جيب 

  .32"احلديث عن خطاطة سردية، متثل متفصال منظما للنشاط اإلنساين توزيعيا واستبداليا 

اليت ال تقل ) 1898/1986" (جورج دوميزال"ـ أفكار األسطوري  وحتضر ـ أيضا 

املتعلق " دوميزال"لبحث ) غرمياس(ومن أمثلة ذلك حتليله ". غرمياس"رات أمهية يف بناء تصوّ 

كما ) الشكل(بوصف العامل اإلهلي وفق معطيات منطقية صورية ورياضية حمددا مستويني للوصف 

  : يلي

  .ل عامال يف حد ذاتهاستحضار أفعاله و وظائفه يشكّ  ـ اختيار إله معني عن طريق

  .ـ استظهار أهم الصفات اليت متيزه عن غريه من اآلهلة باإلضافة إىل مساته األخالقية

، والتعريف الثاين منظور إليه )فعله(منظور إليه من خالل وظيفة اإلله فالتعريف األول  

إذ أن الوصف عنده  ؛بني مستويني للتحليل "غرمياس"من خالل األمساء والصفات، ومن مث مييز 

؛ أي وصف العوامل اجلزئية اليت تتحرك فيها هذه )احملتوى(إال بعد استخراج العوامل  ال يتمّ 

فروقا جوهرية بني األسطورة واحلكاية وهي فروق كانت حمل  ووفق مقاييس دقيقة أوجد .العوامل

لتشخيص التصويري للعوامل يف الرتكيب سم باطوال حياته، فاألسطورة تتّ " دوميزال"تساؤل 

، بينما يفضل هؤالء الشخوص الظهور يف احلكاية )شخوص(السردي على هيئة قائمني بالفعل 
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وانطالقا من هذه املرجعيات املعرفية والفلسفية املختلفة أقام  .33على شكل موضوعات سحرية

مكتوبة أو (ميع أنواعها تصوراته وطرح منهجا متميزا لدراسة النصوص السردية جب" غرمياس"

  ).شفوية

  :السردية ةثا ـ  المبادئ العامة للسيميائيثال

يشكل املعىن املوضوع األساسي للسيميائيات عامة؛ أي أن ما يهمها بالدرجة األوىل            

تعددت اختصاصا�ا اليت ) السيميائيات(فهم سريورة التدليل أو إنتاجية املعىن هذه األخرية 

مدارس كثرية ومتشابكة �دف كل واحدة منها إىل إجياد حنو يعتمد لتحليل و  اهاتفطرحت اجت

إجياد حنو سردي يكون مبثابة "النصوص، فكان هم  السيميائيات السردية من هذا املنظور 

له القدرة على التنبؤ ليس فقط بكل األداءات السردية الفعلية بل كذلك تلك   Modèleمنوذج

فالسيميائيات تدرس النص األديب باعتباره عالمة كربى، فهي تعترب األبنية . 34"القابلة لإلمكان

العامة للنصوص األدبية نسقا من العالمات منغلقا على نفسه بعيدا عن أي سياقات خارجية  

هذه النظرة على ما يبدو هو أن  ردّ مو . جود اإلنساين على وجه العمومكالواقع االجتماعي، أو الو 

احمليط العام الذي تظهر فيه، بل تستوجب بني الظاهرة التجريبية الواحدة و صل السيميائيات ال تف

كلية األنساق شبكة من األنساق املتشابكة، تضع هذه الظواهر يف وحدة كربى تتألف من  

  .35تتباعد يف مواضع أخرىاملختلفة فتتقاطع وتتعارض يف مواقف خمتلفة و 

هو  مصطفى الشاذيل ـ وضحنظرية السيميائية ـ كما يلية الاملبدأ األساس الذي ترتكز عو         

املتفحص يف بعده النحوي الشكلي الذي ميفصل ) االستقالل الوجودي للشكل السيميائي(مبدأ 

املكونني الصريف والرتكييب، ويف رؤيته الداللية بصفته بنية دالة، فاهلدف األساسي بالنسبة إىل 

ة املتمثلة يف حتديد جمال البحث واالستقالل املفهومي غرمياس  يكمن يف حتديد املبادئ الرئيسي

إجياد قواعد حمددة وشاملة للسرد " غرمياس"فما كان يسعى إليه . 36للموضوع والوصف التحليلي

ى مستوى سريورة املعاين بصفة عامة، وهذا ما دفعه للعمل على تقدمي مناذج حتليلية للمضمون عل

م يف إنتاج اخلطاب من جهة وتتحكّ ) املضامني(ها مقابلتها بنماذج شكلية تنظممن جهة و 

البىن األساسية ـ حيث تتلقى املادة "أخرى، فغرمياس يراعي يف نظريته البىن السيميائية اليت تتوسط 

أوىل حتليال�ا وتتكون يف شكل داليل ـ والبىن النهائية حيث تتجلى الداللة عرب العديد من 

من بينها تنظم فيها البىن السيميائية ـ و  أجل إقامة بنية وسيطةجيهز هذا احليز الواسع من . اللغات
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ل مكانا تنتظم فيه التحليالت اإلضافية للمضمون يشكّ سردية ـ اليت تتمتع بوضع مستقل و البىن ال

  .  37"ونوعا من القواعد العامة واألساسية، يف الوقت نفسه تنظم إنتاج اخلطابات املنطوقة

ل السيميائي ليس الوصول إىل ما قاله النص و إمنا املهم هو الكيفية اليت فاملهم يف التحلي         

املعىن ال يوجد فيما حتيل عليه األشياء بداهة، بل مكمنه "فـ ،ال �ا لنا هذا النص ما قالهق

ال من فالداللة ال تتشكل إ 38"السريورة اليت تتشكل من خالهلا األشياء باعتبارها دالة على معىن

ة فالبني ،إال من خالل مستويني اثنني يستدعي أحدمها اآلخر ذلكو ال يتأتى  خالل سريورة

اس ـ ال مير بإنتاج باعتبار أن توليد الداللةـ كما يرى غرمي العميقة تستدعي البنية السطحية

عالقا�ا باخلطاب بل إ�ا مرتبطة يف مسارها بالبىن السردية املنتجة للخطاب ذا امللفوظات و 

  .39فصل إىل ملفوظاتالداللة املم

ال على الطابع السردي  Narrativité منصب على السردية" غرمياس"اهتمام  إن         

باعتبارها نشاطا مرتبطا بالسلوك اإلنساين يف ) "السردية(د شروط وجودها قد حدّ و للنصوص 

ال من ويف هذا االجتاه يقرتح لالنتق. منطقي يشتغل كمعادل لبنية مشخصة/ وجود منوذج داليل

مظهر املستوى األول إىل املستوى الثاين مسارا توليديا يقودنا من البنية الداللية املنطقية إىل التّ 

وما دام احلديث عن السردية هو بشكل من . النصي عرب حمطات ختضع �موعة من املقتضيات

لنص السردي األشكال احلديث عن السيميائيات باعتبارها علما عاما للداللة، فإن شروط إنتاج ا

  .40"يف االشتغالو ال تنفصل عن شروط إنتاج الداللة باعتبارها سريورة يف الوجود 

ال ميكن أن تظهر إال  "غرمياس"كما يرى   فقراءة النص يف بعده السردي السطحي         

ناقصة؛ إذ ال يعد هذا البعد معيارا كافيا لألخذ بنظام احملكي ما مل ينظر إىل اإلسقاطات 

، فغرمياس اقرتح منوذجا يقوم على 41الية اليت تسمح باحلديث عن وجود البنيات السرديةاالستبد

املعىن يقوم على أساس اختاليف وبالتايل فتحديده ال يتم " التقابل بني األضداد الثنائية ويرى أن 

ه إال مبقابلته بضده وفق عالقة ثنائية متقابلة، وقد صاغ غرمياس أفكاره هذه من خالل ما أمسا

  42"باملربع السيميائي

  االشتغال العاملي: السعيد بوطاجينـ  4

 :المنطلقات المنهجية  ) أ
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اها خمصصا إيّ " غرمياس"يف دراسته التطبيقية هذه على أعمال " بوطاجني" استند الناقد

ح يف العنوان، وقد اعتمد البىن بإجراء سيميائي واحد اقتصر على البنية العاملية كما هو موضّ 

انتقاء الذوات الكربى املهيمنة "الوحدات الصغرى املنتجة للمعىن، وهذا ما ألزمه  الشاملة دون

نصيا وربطها بالربامج السردية لتبيان أهم االتصاالت واالنفصاالت بني الذوات واملوضوعات حىت 

  43"يتسىن لنا توضيح كيفية انتشار خمتلف القيم وفق بىن عاملية متميزة

الذوات ومتشابكة قائمة على عدد من امللفوظات و ) دا يوم جديدغ(ونظرا لكون رواية        

الرغبات، وقف ناقدنا على ما رآه جوهريا مركزا على احلديث عن البىن الصغرى اليت تتطلب عمال 

صها يف مخسة مجل متحور حوهلا موسوعيا، وهذا ما دفعه إىل انتقاء جمموعة من املقطوعات خلّ 

  : 44ضوعات مخس كاآليتدت على أساسها مو اخلطاب وحتدّ 

  املدينة.......مسعودة تريد الذهاب إىل العاصمة

  الكتابة..............مسعودة تريد تدوين حيا�ا

  الزاوية..........احلبيب يريد الذهاب إىل الزاوية

  األرض........عزوز يريد احلصول على األراضي

  .املدينة...العمة حليمة تريد تزويج خدجية بقدور

 : لنقدياإلجراء ا  ) ب

يف املبحث األول من دراسته، الكشف عن العالقة القائمة بني " بوطاجني"حاول الناقد 

لته الرغبة يف الذهاب إىل املدينة؛ ألن الذات يف وموضوع القيمة الذي مثّ ) مسعودة(الذات 

" غرمياس"ملوضوع، فهي كما يوضح د إال بعد دخوهلا يف عالقة مع اوجودها السيميائي ال تتحدّ 

ال تتحدد إال من خالل عالقتها مبوضوعات القيمة ويف مشاركتها يف عوامل أخالقية متنوعة، "

كذلك إال إذا كانت هدفا للذوات، وبتعبري آخر ليس   وموضوعات القيمة هي بدورها ليست

وكذلك الشأن مع املوضوعات عند . هناك تعريف ممكن للذوات دون وضعها يف عالقة باملوضوع

ذات احلالة شكلل ملفوظ حالة تتحدد وظيفته من خالل عالقة الذات  هذا احلد ستأخذ

  45"م ᴜم، ذ  ∩باملوضوع ذ 

سيمة السردية عامل داخل الرتّ  على حتديد كلّ  ـاستنادا إىل هذه الصيغة عمل الناقد ـ 

اد باالعتم مة لعامل احملكيالقوانني املنظّ  ، وهذا بعدما عمل على توضيح أهمّ "غرمياس"اليت اقرتحها 
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، خمتصرا ما توصل )الفرضية، التحيني، الغائية(ة يف على أمناط الوجود السيميائي كما طرحها ممثلّ 

توضيحي ملكونات الرتسيمة العاملية والوضعيات اليت حتتلها خمتلف العوامل  46إليه يف جدول

مال ـ الذات، املرسل إليه ـ متثل عا) مسعودة(ومدى اشتغاهلا من منظور النحو السردي؛ فـ 

ـ املوضوع ـ اليت متثل عامال جمردا قيميا وحتتل الدشرة دور ) املدينة(مشخصا فرديا، يف مقابل 

تأخذ وضع ) رجل احملطة، الدركيان، املسدس، القبعة، اللغة الغرابية(املرسل اجلماعي القيمي، أما 

ا كما حال ، أو مشخصا قيميّ )رجل احملطة(صا فرديا كما هو احلال مع عامل معارض، إما مشخّ 

  .، أو مشخصا مجاعيا قيميا كما هو حال البقية)القطار(، أو مشيئا فرديا )الدركيان(

االنزالقات اليت ميكن  إبراز أهمّ  ،مبوضوع الكتابة ول الناقد يف املبحث الثاين املتعلقحا

 حدوثها على مستوى البنية من خالل لعب استبدايل يهدف إىل تغيري البىن اجلملية للكشف عن

 األدوار العاملية من شكل بنائي إىل آخر، بعدها عمل الناقد على توضيح كيفية تغريّ  إمكانية

تعد البؤرة "انتظام الربامج السردية والعمل على إبراز احنرافات خمتلف البىن العاملية؛ فهذه األخرية 

أي من ( األساسية اليت يتم من خالهلا االنتقال من املستوى العميق إىل املستوى السطحي

تأخذ الدور العاملي ) مسعودة(، وبالتايل جند 47)"العالقات إىل العمليات إىل امللفوظ السردي

، مث حيدث استبدال يف )املتلقي(فيه الكاتب الدور العاملي يف الوقت الذي حيتل ّ ) املرسل(

ينتقل الكاتب  يف حني) املتلقي(الدور العاملي الثاين ) مسعودة(الربنامج السردي الثاين تأخذ فيه 

صه الناقد الث فقد خصّ ، أما املبحث الثّ 48، ويبقى أبناء األثرياء متلقني)املرسل(إىل الدور العاملي 

لرصد كيفية متفصل جمموع احلكايات اليت تؤلف جمتمعة احلكاية اإلطار، مع إبراز العالقة املركبة 

حاول فيه الناقد إبراز كيفية بني جمموع الشخصيات اليت تشرتك يف امتالك رغبات وأهداف، كما 

  49املرور من شخصية إىل أخرى ومن موضوع إىل آخر

عمل الناقد على حتديد العالقة بني  )موضوع قيمة(ل األرض إىل ولتوضيح كيفية حتوّ 

وات، كما عمل على توضيح أهم الربامج السردية االستعمالية اليت خصيات والذّ جمموع الشّ 

ة من خالل عملية اهلدبناء وكذا تفكيك جزئيات البنية العاملية، كما تساعد على املرور إىل الغائي

عمل يف املبحث اخلامس من الدراسة على توضيح العالقة القائمة بني بعض الشخصيات وكيفية 

أما املبحث . يف التوزيعات العاملية املركبة وأهم انزالقا�ا من مرحلة قصصية إىل أخرىإسهامها 
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ثات العاملية، وفيه التفت الناقد إىل بعض الشخصيات اليت بدت له السادس فقد خصه للمثل

  50ثانوية لكنها تقوم بأدوار تسهم يف تغيري جمرى احلكاية وتعقيد األنظمة العاملية

بفضل االقرتاب من املكون اخلطايب الذي يساعد على ضبط قد استطاع ناقدنا ـ و 

وهرية اليت خترتق النص، فعلى الرغم من أنه اإلحاطة بالدالالت اجل ور واملسارات الصورية ـالصّ 

ترسم يف مقاربته هلذا النص الروائي العريب، خطابا نقديا يتمرجع إىل جهاز نظري عرف بوفرة "

مصطلحاته وتعقد مفاهيمه، اليت تداخلت وتقاطعت يف بلور�ا عدة علوم، إال أنه استطاع من 

، ومن اجلهاز النظري وتصنع صرامته من جهة خالل التزامه بنسقية هذه املعرفة اليت ترفد هذا

خالل تفاعله مع النص من جهة أخرى، استطاع اكتناه دالالت النص، والكشف عن بنيته 

العميقة عرب استقراء مكوناته ورصد شبكات العالقات  اليت حتكمه وتفحص العالقات القائمة 

ومل تؤد . الروائي لرواية غدا يوم جديد فيما بينها وا�سدة لبنية كربى معقدة هي بنية عامل املتخيل

به صرامة األدوات املوظفة يف التحليل وطابعها التقين إىل إغفال الوعي اجلمايل الذي يرفد خطاب 

  51"الروائي، كما مل تؤد به إىل إغفال خصائصه اجلمالية وتقنياته التعبرييةهذا املتخيل 

  :خاتمة

أثناء تطبيقه لآلليات " السعيد بوطاجني"أن الناقد  نستطيع القول من خالل ما سبق

هلا، مستعينا يف حتليله للنص ) اآليل(قد جتاوز التطبيق احلريف " غرمياس"اإلجرائية اليت اقرتحها 

الروائي املدروس بالنص نفسه دون سواه، وقد عكست دراسته هذه مستواه العلمي ورصيده املعريف 

  .يف حقل السيميائية السردية

  

 :هوامش
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26.  
  .36، ص 2005، )بريوت، لبنان(السيميائية وفلسفة اللغة، مركز دراسات الوحدة العربية :  أمربتو إيكو  2

3 Umberto Eco : Sémiotique et philosophie du langage, éd P U F, 

1988, p : 10.  
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بن رشيق املسيلي يف يروم هذا املقال مساءلة قصيدة الرثاء املغربية القدمية من خالل مرثية ا   

مدينة القريوان، وتنوير داللتها عرب خطاب املدينة الذي تلّون بأحداث العصر ومالبساته، حيث توّسل 

الّشاعر بطاقات الّلغة التعبريية ليصنع خصوصية خطابه الرِّثائي، ممّا جيعل القارئ يستمتع بقراءة ذلك 

ك الّشاعر نكبته عرب جسر التحّول من القوة إىل اخلطاب، ويتلّذذ باكتشاف فنياته التعبريية، ويشار 

هل استطاع ابن رشيق يف مرثيته أن ينقل للقارئ صورة حّية -:الضعف، ويتلخص ذلك يف التساؤل اآليت

هي األدوات  عن أوضاع مدينة القريوان من خالل اجلمع بني ماضيها التليد وحاضرها  املأساوي؟ ما

  شاعر إليصال خطابه الرثائي احلزين ملدينة القريوان؟الفنية واجلمالية اليت توّسلها ال

ويف خضم هذا االنتقال تبدو مدينة القريوان فضاء مكانّيا ومأساويّا بعد أن كانت فضاًء مكانيا 

 .حضاريّا يف أوّج قّوته وعظمته

  .رثاء، نكبة القريوان، ابن رشيق، فنيات التعبري: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This paper argues the ancient Moroccan poem of lamentation through the 
elegy of Ibn Rashiq to enlighten its significance that the poet created the 
particularity of his elegiac speech utilizing expressive language, driving the 
reader to enjoy it. Transforming, from strength to weakness, the poet shares 
his calamity in a context which is summarized in the following 
questions:Was Ibn Rashiq able to convey to the city’s circumstances by 
combining its ancient past with its tragic present? What are the aesthetic 

                                                           
 

*
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tools used to express his elegy speech? Amid this transition, the city appears 
to be a tragic space after it was a civilized extent at the peak of its greatness. 

Keywords:Lament, the calamity of Kairouan, Ibn Rushiq, Art of 
expression. 

  
  :مقدمة

ّية بالنسبة لإلنسان، وذلك عن طريق عالقة األلفة اليت تنشأ بينه وبني ُميّثل الوطن أُّما ثان

ا يألف مكانا َما، ويرتعرع بني أحضانه، تنشأ بينه وبني ذلك املكان عالقة 
ّ
املكان، فاإلنسان مل

  . وطيدة، وهذا حال اإلنسان عاّمة، والّشاعر خباّصة

نظرا حلياته القائمة يف أساسها على  مل يعرف الّشاعر العريب قدميا الوطن مبعناه احلقيقي،

الرتحال تتّبعا ملساقط الغيث، وطلبا للكإل واملاء، فانتماؤه كان انتماًء قبليّا فحسب، وبتقّدم 

العصور، وحتّضر ا�تمعات، واستقرارها يف مكان واحد، أّدى ذلك إىل نشوء عالقة جديدة، 

ان، واألندلس، وأصبحت مصدرا لالنتساب، فكانت احلواضر،كالكوفة، والبصرة، والعراق، والقريو 

ومن هنا بدأت معامل كلمة الوطن يف الوضوح، ونشأت عالقة ... بصرّي، كويف، قريواينّ : فنقول

جديدة بني الفرد ووطنه، ومع ضياع ذلك الوطن أو حدوث طارئ َما يلجأ الّشاعر إىل ِشعره ليبثّه 

عاشها وطنه وأهله، وترجم الّشاعر تلك  شكواه ومشاعره، وينقل صورا صادقة، وحقائق أليمة

باخلصوص يف الفرتات اليت مّرت " وازدهر" شعر الحنين إلى األوطان"ــــُعرف بـالتعابري احلزينة فيما 

فابن الرومي بكى مدينته البصرة على إثر ما حّل �ا يف ثورة ..فيها املدن بصعوبات ونكبات

رثوا مدينتهم بعد أن أُبعدوا عنها إثر ) ف واحلصريابن رشيق وابن شر (وشعراء القريوان . الزنج

. وابن محديس سكب دموعه على صقلية بعد الذي أصا�ا من النورمان. غزو بين هالل إفريقية

أّما بالد األندلس فقد كانت مصدر عديد القصائد ألّ�ا كانت مهّددة بالغزو على مدى فرتات 

  . 1"بقاء الرندي وغريمهاالتاريخ، وقد ترجم ذلك ابن األبّار وأبو ال

القريوان مهدا للحضارة العربية اإلسالمية يف إفريقية، ومركز إشعاع علمي مدينة كانت 

كانت تزخر به من عمران ومعامل حضارية وثقافية جعلتها حتتل الريادة  وفقهي، باإلضافة إىل ما

فبمجّرد ذا الوضع مل يدّم طويال واملدينة املنورة، لكن هاملكّرمة بعد احلواضر املشرقية الكربى كمكة 

نقض بنو هالل العهد الذي أبرم بينهم وبني القريوانيني حّىت هّبوا كالعاصفة القوية على مدينة أن 
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و�بوا األموال، وشّردوا األطفال، ودّمروا بوها، ودّمروها، وقتلوا أهلها، وشّردوهم، القريوان، خرّ 

ماء فيها، فكانت حبّق تلك نكبة عظمى ومأساة كربى وقضوا على العلم والعلمعاملها احلضارية، 

الذي تُرمجت على ألسنة كثري من الّشعراء، كابن شرف القريواين واحلصري الضرير، وابن رشيق 

، وصف فيها نكبة القريوان عرب ثالث  "كم كان فيها ِمْن كرام سادة" رثاها مبرثية طويلة 

لكّل منها أدوات فنية وعناصر خاّصة . نكبة املدينةحمطّات؛ نكبة العلم والدين، نكبة السّكان، 

  :استنادا إىل هذا الطرح يسعى املقال إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتيةو   .مالئمة

هل استطاع ابن رشيق يف مرثيته أن ينقل للقارئ صورة حّية عن أوضاع مدينة القريوان من  -

  خالل اجلمع بني ماضيها التليد وحاضرها  املأساوي؟

ماهي األدوات الفنية واجلمالية اليت توّسلها الشاعر إليصال خطابه الرثائي احلزين ملدينة  -

  القريوان؟

  : رثاء المدن في الشِّعر العربيّ  -أّوال

سنحاول يف هذا العنصر إلقاء نظرة سريعة على شعر رثاء املدن يف األدب العريب، بدءا 

هّم املالمح اليت مّيزت هذا الغرض الّشعري على باملشرق، ، فاألندلس، فاملغرب من أجل رصد أ

وينبغي بادئ ذي بدء أن حنّدد مفهوم املدينة الذي نقصده . اختالف بيئاته، ومنطلقاته الفكرية

املدينة اليت يتحّدث عنها الّشعراء يف قصائدهم، واليت نقصدها حنن يف دراستنا، إّن  .بالّدراسة، هنا

مقرا �موعة بشريّة َما، تربط بني عناصرها عالقات " قاط هي حسب الدكتور عبد اجلواد الس

شّىت، منها العائلّي، والعملّي، والّديّين، واالجتماعّي، واالقتصادّي، كما تربط هؤالء �ذا املقّر 

السَّكين عالقة االنتماء أو اإلعجاب أو الّشوق أو الكره أحيانا أو غري هذا وذاك من األحاسيس 

مبعىن أّن املدينة هي ذلك الفضاء املكاين . 2"اليت تنتاب اإلنسان إجيابا أو سلًبا واملشاعر املختلفة

  . الواسع الذي يضّم أفرادا تربطهم عالقات خمتلفة، وتنتا�م مشاعر وأحاسيس اّجتاه ذلك املكان

  :  رثاء المدن في المشرق -1-1

شأن املغاربة واألندلسيني،  مل يبلغوا فيه" عرف شعراء املشرق شعر ُبكاء املدن إّال أّ�م 

الذين كانوا فيه أكثر روعة ولعّل ذلك يعود لكون خراب املدائن، وزوال الّدول تباعا، إّمنا وقع 

فكثرة األنظار املوّجهة صوب بالد األندلس . 3"بكثرة يف املغرب العريب، وال سيما يف األندلس

يقول . فدخله غازيا، وعاث فيه فسادا، )العدوّ (واملغرب جعلت منها حمّال يتنازعه طمع اآلخر 
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" األدب األندلسي بني التأثري والتأثّر"الدكتور حممد رجب البيومي يف فصل من كتابه املوسوم بــــــ 

لقد رأينا ُمدنا يف الشرق تتساقط تساقط أوراق الشجر تستوجُب الرثاء : " ُمتحدِّثا عن رثاء املدن

ار، وأزالوا ُكلَّ ما فيها من مظاهر املدينة واحلضارة، وفعل والبكاء كما سقطت بغداد يف أيدي التت

التتار �ا ما ال يقّل عما يفعله األسبانيون يف األندلس، وغزا هوالكو وتيمور لنك وحنومها بالد 

وكان ذلك السقوط مبثابة الفتيل الذي أشعل نار الغرية على . 4"الشام، وأسقطوها بلًدا بلًدا

ف اجلّياشة على الشاعر، وترمجها يف قصائد تُدمي القلوب، فكانت بغداد الوطن، فا�الت العواط

أّول مدينة تعّرضت للتدمري واحلريق يف صدر الدولة العباسية، وذلك بسبب كثرة اخلالفات بني 

املأمون واألمني، وهجمت اخلراسانية مبجانيقها ورماحها وخيوهلا، فدّمروا بغداد واقتحموا الدور 

، فتحّولت بغداد حاضرة العامل، وعاصمة اإلسالم، إىل أطالل دارسة، 5األموال والقصور و�بوا

فـَرَاَع الّشعراء منظر مدينتهم، ملا رأو فيها من أنواع التخريب والتدمري، فراحوا يبكو�ا بشعر كله أمل 

وأسى على ما حّل ببغداد، منهم الشاعر أبو يعقوب إسحاق اخلزميي الذي تعّرض يف مرثيته 

  :6اد إىل عّزها وجمدها الذي كانت عليه قبل النكبة إىل أن وصل إىل قولهلبغد

  يا بُؤس بغــــــَداد دار مملكٍة       دارت علــــــى أهــــــلها دوائــــــرها

  َأْمــــــَهَلَها اهللا ثُـــــــــّم عاقبــــــها       حــيَن أحاطــــــــْت بِـــــــها كبائــــرها

  والقذف والحريق وبا        لحرِب التي أصبحت ُتساورهابالخسف 

ويف سنة مخس ومخسني ومائتني كانت فتنة الزنج يف البصرة، وهزموا جيوش اخلليفة، 

: 8، ودّمروها عن آخرها، فبكاها ابن الرومي يف قوله7واستباحوا البصرة وغريها، وفعلوا فعلهم

  )خفيف(

  ـــ       رِة ِمْن تِلُكــــــُم الــــــِهناِت الــــــِعظَامِ َأيُّ نوٍم ِمْن بعِد ما حّل بالبصــ

  أيُّ نوٍم ِمْن بعِد أن انتهك الُزنْــــــ        ُج َجـــــــهارا َمحـــــارَم اإلســــالِم؟

  .لكن يبقى بكاء املدن يف املشرق أقّل من ناحية الكّم بالنسبة إىل نظرييه املغريب واألندلسي

  :لمدن في األندلسرثاء ا -1-2

ظهر شعر رثاء املدن يف األندلس بصورة واضحة املعامل، دقيقة األوصاف، وذلك بسبب 

ختاذل ملوك الطّوائف عن نصرة بالدهم، فدخلها اإلفرنج غازين، وعجز األبناء على نصرة أرض 

دة تلو اجلدود اليت دخلوها فاحتني مبشيئة املوىل جّل وعال، فبدأت ُمدن األندلس تسقط الواح
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كالذي !   فما رأينا عاطفة قوية، وال رثاًء صارخا، وال أدبا رقيقا، وال تارخيا ُمسّجال" األخرى، 

رأيناه يف األندلس فإن قُلنا إّن هذه الناحية يف التاريخ األندلسي أقوى وأشّد مل نبعد عن 

" فقد وجدوا يف  فالشعراء األندلسيون برعوا يف هذا الغرض الّشعرّي براعة فائقة،. 9"الّصواب

مآسيها الّدامية ما أذكى عواطف احلسرة والّلهف فاندلعت زفرا�ا الّشعرية تتحّدث عن املساجد 

يقول الدكتور أمحد طاهر . 10"املتهّدمة والكنائس املشّيدة، واآلذان الصامت، والناقوس ا�لجل

ما أرى وجدت دوافعه يف فبكاء املمالك املنهارة، واملدن الذاهبة، فّن أندلسي أصيل في:" مكي

املشرق واملغرب على السواء، وخّص األندلس ببعضها، وتفّرد بأنّه جرى مع هذه الدوافع إىل 

غايتها، فكان له معها قصيد رائع أحيانا، ودون اجلّيد أحيانا أخرى،  تبعا لثقافة الّشاعر وطاقاته 

من خراب بالدهم اجلميلة، واندثار  فشعراء األندلس اهتزوا هزّة شديدة ملا رأوه. 11..." النفسّية

معاملها احلضارية، وسقوطها يف أيدي اإلفرنج املسيحيني، ففاضت مشاعرهم شوقا وحنينا إىل 

  . معاهد الّصبا، فبكو مد�م بقصائد خّلدها التاريخ إىل يومنا هذا

" ، حيث 12كانت الفتنة يف قرطبة سببا يف بداية انتشار شعر ُبكاء املدن يف األندلس

احتدم الّصراع بني الفئات املتصارعة، من عرب وبربر وإسبان، وأمويني وشيعة، واستمّرت حّىت 

م، وعرب أحداثها تعّرضت العاصمة اجلليلة واجلميلة لكّل ألوان املهانة، من الذبح 1026عام 

حزم  ، وترك الّشاعر ابن13"اجلماعي الّشامل للشيوخ والنساء واألطفال، والنهب والتدمري واحلرائق

  .، كما بكاها ابن شهيد األندلسي وغريه من الّشعراء14العاصمة جناًة بنفسه، فبكاها نثرا وشعرا

ه 478سنة  15بعدها كان سقوط مدينة طليطلة اليت كانت أوىل املدن الكربى الذاهبة 

لسقوط طليطلة أثر عظيم يف نفوس أهل املدن " عندما استوىل عليها النصارى اإلفرنج، وكان 

، بكاها الفقيه  16"لسية األخرى، وهو احلادث الذي جرت نتائجه إىل استدعاء املرابطنياألند

الزاهد ابن العّسال بثالث أبيات تُنسب له، كانت مبثابة برقية مزلزلة إىل أهل األندلس ليستفيقوا 

  )بسيط:(17من غفو�م، وليستيقضوا من ُسبا�م، قال

  َن الَغَلطِ ـــــُم            فَـَما الُمَقاُم ِبَهـا إالَّ مِ يَا َأْهَل أَْنَدُلٍس ُحثـُّوا َمِطيَّكُ 

  الثـَّْوُب يـَْنُسُل ِمْن َأْطَراِفِه َوَأَرى          ثـَْوَب الَجزِيـَْرِة َمْنُسوًال ِمَن الَوَسطِ 

  َمْن َجاَوَر الشَّرَّ الَيأمن بـََوائَِقُه         َكْيَف الَحَياُة َمَع الَحيَّاِت ِفي َسَفِط؟
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عاصمتها إشبيلية، وبكاها  18كما بكى املعتمد بن عبّاد دولته العّبادية. ولألبيات روايات خمتلفة

ه ملا أزاح املرابطون 487عام " ويف .  20، كما بكى ابن عبدون دولة بين األفطس19ابن اللّبانة

ه م وبقيت حتت ُحكم1094دولة بين األفطس كان السيد القنبيطور يقتحم مدينة بلنسية عام 

، وقد رثى الّشاعر ابن خفاجة مدينة بلنسية مسقط 21"أعواما عانت فيها من الشقاء والذّل ألوانا

رأسه، يف أبيات تكاد تكون إىل الوصف أقرب منها إىل الرِّثاء، وسقطت بعدها املدن األندلسية 

دن األندلسية الواحدة تلو األخرى، وبكاها كثري من الّشعراء، وا�ال، هنا، ال يسعنا لذكر كّل امل

  .اليت سقطت، وكذا األشعار اليت قيلت فيها

، 22أّما املغرب فعرف هو اآلخر نكبات خمتلفة، لعّل أمهها على اإلطالق نكبة القريوان

عندما غزاها اهلالليون، وما خّلفوه فيها من دمار، وهالك أهلها، وزوال معاملها التارخيية، فبكاها 

يف قصائد ُتدِمي القلوب  23ابن شرف القريواين، وابن رشيقشعراؤها، منهم احلصري الضرير، و 

  .حزنا وأسى، وسنتعّرف على ذلك يف الصفحات اآلتية

  :القيروان من التأسيس إلى النكبة - ثانيا

تأّسست مدينة القريوان سنة مخسني من اهلجرة، حني وفد الّصحايب اجلليل عقبة بن نافع 

م الدولة اإلسالمية، واجليش اإلسالمي، وتدعيم السلطة الفهرّي إىل إفريقية، وبدأ يف وضع دعائ

اإلسالمية، فاختّط بذلك مدينة القريوان، فأخذت هذه املدينة املباركة يف التوّسع، وتواىل عليها 

فراح مؤّسسها إبراهيم ) م800-ه184(الوالّة والسالطني إىل أن انتصبت الدولة األغلبية سنة 

ّسع منها ومن عمرا�ا، وأنشأ املؤسسات العمومية، وكذا فعل بن سامل ابن األغلب األكرب يُو 

ا تغّلب عبيد اهللا املهدي الفاطمي سنة 
ّ
على األغالبة وافتّك منهم ) ه296(خلفاؤه من بعده، ومل

لك بالقوة، انبهر إعجابا ملا وجده بالقريوان من معامل حضارية جليلة مل يرها يف املشرق قّط،  
ُ
امل

ناؤه على تشييد املدن والقصور، وخلفهم بعد ذلك يف امللك أمراء صنهاجة وعمل عبيد اهللا وأب

الربابرة الذين عملوا على تشييد املباين واملعامل احلضارية يف القريوان، حّىت أّ�م أقاموا املباين 

العجيبة، وفاقوا معاصريهم من ملوك الطوائف باألندلس، ومن أشهر ملوكهم املعّز بن باديس 

، وزهت أيّام املعّز، َوذاَع صيته، وشاعت  )ه406(لذي استوىل على احلكم سنة الصنهاجي ا

ه، وهنا تغّري مسار حكمه بسبب 435أخباره يف األحناء، وبقي املعّز يف حكمه إىل حدود سنة 

ثورة داخلية شّنها الشعب على املتمسكني مبذهب الشيعة، وقتل أهل القريوان الشيعة أشنع قتلة، 
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ملعّز من تعطيل هذه احلركة الرافضة، فاضطر إىل مساعدة األّمة على الرغم من تساحمه ومل يتمّكن ا

وكرهه سفك الّدماء، فنبذ دعوة الفاطميني، وخلع طاعتهم ألنّه كان ُيِكنُّ هلم البغضاء، ومحل 

على " ، فصّمم املعّز الفاطمي 24مجيع أهل املغرب على التمّسك مبذهب اإلمام مالك بن أنس

م من صنهاجة ومبا أنّه مل يقدر على حماربتهم بالسيف أرسل إىل املغرب قبائل هالل وسليم االنتقا

فدخل أولئك (...) وزغبة ورياح ومعقل اليت انتقلت من اجلزيرة العربية إىل الّصعيد املصري 

ه 449ويف سنة. 25"األعراب إىل إفريقية واجلزائر وأصبحوا عناصر فوضى واضطراب وختريب

ه بينهم وبني املعّز، وأشعلوا نار احلرب، 444هالل وسليم الصلح املربم سنىة نقض أعراب 

وحاصروا القريوان وصربة جبموعهم وعاثوا يف األرض فسادا، خيرّبون ويسفكون الدماء، فلم يـََر 

 املعّز بُّدا سوى الّرحيل، وترك عاصمة إفريقية �با يف أيدي الغزاة، وخرج املعّز بأهله إىل املهدية يف

محاية أصهاره من األعراب، فدخل اهلالليون القريوان وقصور صربة، فخربوا، وقتلوا، و�بوا، 

وقاست العاصمة حمنة ُتدمي القلوب، فاندثرت معامل القريوان البهية، وتشتت جمامع العلم 

 ، فخّلف ذلك أثرا كبريا يف26واألدب، وتفّرق ُرّوادها الذين كانت حتتفل �م مساجدها ومدارسها

نفسية أبنائها عاّمة، وشعرائها خاّصة، فراحوا يندبو�ا بقصائد خّلدها التاريخ، ومنهم ابن رشيق، 

وابن شرف، واحلصري، وغريهم، وهذا يدخل ضمن شعر النكبة الذي هو موضوع دراستنا يف 

  .نّص املرثية

  :القيروان من المجد إلى المأساة دراسة فنية في مرثية ابن رشيق - ثالثا

مركز إشعاع حضاري، وثقايف، ) ه449سنة (لقريوان يف القرن اخلامس للهجرة كانت ا

، يف أوّج عظمتها، وقّمة حضار�ا، تشّم عبق الدين 27وديين، تعّج بالعلماء والفقهاء واألدباء

والعلم يف كّل شرب منها، هذا باإلضافة إىل املعامل احلضارية اليت تزخر �ا، حيث كان للقريوان 

مسجد األنصار، ومسجد الزّيتونة، ومسجد أيب ميسرة، ومسجد احلُُبلّي، مسجد  سبعة مساجد؛

حنش الّصنعاّين، مسجد علي بن رباح اللُّخمي، مسجد السبت، ومسجد اخلميس، ومسجد 

عظيمة تّتخذ يف غالب األوقات كمدارس تدّرس فيها أنواع " وكانت تلك املساجد . 28عبد اهللا

كن عندما دخلها عرب بين هالل وسليم دّمروها، وخرّبوها، فأضحت ل. 29"العلوم الدينية وغريها 

معاملها أطالال دارسة، ففّر كثري من أدباء القريوان منها إىل املدن األخرى، كابن شرف، وابن 
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رشيق القريواين الّلذان فرّا إىل جزيرة صقلية، لكّن ابن شرف غادرها إىل األندلس، أّما ابن رشيق 

  :31بكاها ابن شرف يف قوله.   30أن وافته املنية على أرضها فبقى يف صقلية إىل

َرواِن َتعاظَمْت       َفَجلَّْت عِن الُغفراِن واهللاُ َغاِفُر؟   ُترى سيّئاُت الَقيـْ

  ُتراها ُأصيبْت بالَكَبائِِر َوْحَدَها       ألْم َتُك ِقْدًما في البالد الكبائُر؟

  َسائٍر أو قاِطٍن وهو سائرُ ترّحل عنها قاطُنوها فال َترى     سوى 

  :32كما بكاها احلصري الضرير أيضا يف قصيدته اليت منها

  أَال سقى اهللاُ أرَض القيروان َحًيا      كأنّــــــــــــــــــُه َعَبراتِـــــــــي الُمستِهـــــــالَّتُ 

اليت هي  "سادةٍ كم كان فيها من كرام " ومن أشهر القصائد يف بكاء القريوان، مرثية ابن رشيق 

  .موضوع دراستنا

  : بين يدي المرثية-3-1

تعّد القصيدة اليت بني أيدينا مرثية بكائية جادت �ا قرحية الّشاعر ابن رشيق القريواين، 

أثناء خراب مدينة القريوان وهالك أهلها على أيدي اهلالليني، فعصف به احلزن، وأنضاه، وحّرك 

بّثها ما يُثقل كاهله، فراح يعزف على قيثارة شعره أنغاما  شعوره إىل الرتويح عن نفسه بنفثات

ت به
ّ
  . حزينة تبعث على اإلحساس بقّوة اجلزع، وهول املصيبة اليت أمل

َتُضمُّ القصيدة بني ثناياها ستة ومخسني بيتا شعريّا، تعّرض الّشاعر يف مساحا�ا إىل 

لدين، والفقه، من خالل اجلمع بني وصف أمله الشديد بفقدانه أرض الكرامات، وبالد العلم، وا

ماضيها العريق املتحضر، وحاضرها املأساوي الذي ينبئ بالفناء، وزوال الّنعم، عن طريق 

لتعزيز حالة الغياب اليت طالت املدينة ) هي، هو، هم(استخدامه ضمري الغائب يف خطاب املدينة 

  .عندما عبثت فيها أيدي الغازين فسادا

  : دراسة المرثية-3-2

سنحاول يف هذه الّدراسة تقسيم القصيدة إىل مقاطع، أو إىل حمطات، لرصد حالة 

التحّول من ا�د والعظمة إىل الضعف واال�يار، وقد حّدد الناقد حممد البدوي يف مقال له بعنوان 

ثالث نكبات تضّمنتها نونية ابن رشيق يف رثاء القريوان؛ نكبة " القريوان على شاطئ احلرب"

  .نكبة املدينة، نكبة العلم والدين، وعلى أساس هذا التقسيم ستكون دراستنا للمرثية السّكان،

  : القيروان في أوّج حضارتها ومجدها وعظمتها: المحطّة األولى/ أ
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أظهر الّشاعر يف هذه احملطة من املرثية حتّسره على ضياع العلم والدين مبدينة القريوان، بعد 

يرى خراب القريوان يف هالك العلماء والفقهاء، ويقّدم بذلك أن كانت منارة علم وفقه، فهو 

وصفا دقيقا ملا كانت تزخر به مدينة القريوان من علماء وفقهاء، أناروا سبيل اإلسالم، ومّهدوا 

  )الكامل: (33الطريق به لقلوب النّاس، يقول ابن رشيق يف ذلك

  ـانِ ــــــــِض الُوُجــــوِه َشواِمــــَخ اِإليَمـــــــــٍة      بِيْن كِـــــراٍم سادَ ــــــــاَن فيها مِ ــــــَكـــــْم ك

يانَِة والتـَُّقــــــــَن عَلى الـــــــُمتـــــعاوني   ـالنِ ـــــــــــراِر واإلعــــــــــــي اإلســـــــلِلّــــِه ِفـ    ـــى   ــــــدِّ

  ـِه َصــــــــــــــــــــــوَّانِ ـــــــلَِنوالِــــــــــــِه َوِلَعرِضـــ       ِل بَاِذٍل مِّ الَفَضـــائِ ــــَهـــــذٍَّب َجـــــــــَومُ 

بُوا        ُقْرآنِ ـــــَل الـِديِث وُمْشكِ ــــــُسَنَن الحَ     َوأَئِّمــــــٍَة َجَمُعـــــوا الُعلُــــوَم وَهـــــذَّ

  ــَيانِ ــــــــبَِفَقاَهـــــــــٍة وَفَصاَحـــــــــــٍة وبَــــــ    وا الَعَمى   ُعَلَماَء إْن َساَءْلتَـُهـــْم َكَشُفــــ

  ِفــــــــي َجــــّنِة الِفْرَدوِس َأْكـــَرِم َمْنِزٍل      بَيْن الِحـــــَساِن الُحـــــوِر والِغْلــــــَمانِ 

  ــــــَم التِّجــــــارُة طَاَعـــــــــــُة الرَّْحَمانِ َتِجــــُروا بـِـها الِفْردوَس ِمْن أرباِحِهْم        نِعْ 

  ـَد الشَّْيــــــطَانِ الُمتَِّقيـــــَن اَهللا َحــــــــــــــــــــقَّ تُـــــــَقاتِـــــــِه        والعَارِفيـــــــــــَن َمَكايِـــــــــــــ

  ِهــــــــــُم        ُخُضـــــَع الـــــرِّقَاِب نواكِــــــــَس األْذقانِ َوتَـــــرى َجَبابِـــــَرَة الُملُـــــوِك َلَديْ 

  ـــــــــــــــَنانِ ال َيْستطيعـــــوَن الــــــــــكالَم َمَهابـــــــــًة         إالّ إشـــــــــــــارَة َأْعـــــيُــــــــــــــــــٍن َوبَ 

  ُهــــــْم ُكــلُّ الَورى       َحـــــّتى ِضـــــَراُء اُألْســـــِد ِفـــي الــــــِغيالنِ َخافُـــــوا اإللَــــــَه َفَخافَـ 

ْلــــــــــدانِ ـــــــــُر  َزْهــــــُعــــــدَّ الــــمَنابِ         ْم إذا رواُن ِبِهـــــــدُّ الـــــَقْيـــَكانـــــْت تـُعَ    ـــــَرَة البـُ

ا كانت تزخر تكشف هذه األبيات ع
ّ
ن صورة مدينة القريوان يف أوّج عظمتها وجمدها، مل

نيا، وتفوقها، ذلك أّن أهل القريوان من قوم "  بالعلماء والفقهاء، حّىت صارت تُناِفُس عواصم الدُّ

سلفهم األّول أفاضل الّصحابة والّتابعني الذين فتح اهللا �م أقطار املغارب، وجالت يف أرجائه 

يوش والكتائب، وعلى أيديهم أسلم سائرُه، وانتصفت من طائفة الُكفر جنوُد احلّق منهم أفضُل اجل

وعساكره، وأّما من جاء بعدهم فعلماء الّدين والُقدوة لسائر املسلمني، مصابيح الظالم، وأئمة 

رب فاّلذي كان أهل القريوان عليه قدميا من قّوة اإلميان باهللا واالنتصار للحّق، والصّ (...) االقتداء

على األذى يف اهللا، واجلهاد إلعزاز الّدين، والقيام بالرّد على أهل األهواء بالدالئل القاطعة 

فقد ناضلوا بالسيوف، وجادلوا باللسان يف تقرير الّدين وتثبيت قواعد (...) واحلجج الّدامغة، 

  .34"اليقني 
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ْن كان يف املدينة ِمْن العددية، ككناية عن كثرة مَ " كم"افتتح الّشاعر مرثيته هذه باألداة 

أصحاب العلم والّدين، والفقه؛ فهم منارة املدينة مبا قّدموه من خدمة للعلم والدين، ومىت متّسك 

قوم بدينهم وفقهوه، وأجادوا علمهم ودرسوه فلن يكون تشتيتهم وتفريقهم سهل املنال، وقد 

ليت تتفّجر بطاقات إحيائية، كأسلوب توّسل الّشاعر على إبراز صورة القريوان العظيمة أدوات الّلغة ا

) ُمتعاونني، مهّذب( احلذف الذي بدا واضحا يف األبيات األوىل من املرثية، فنلحظ أّن الكلمات 

العائدان على ) هم، هو(جاءت خربا ملبتدإ حمذوف تقديره الضمري الغائب بصيغيت اجلمع واملفرد 

خربا  ملبتدإ حمذوف تقديره " ُمتعاونني"نعّد  األئمة والعلماء، وعلى كّل إمام وعامل، وميكن أن

، وتأيت فائدة احلذف هذه من حيث استئناف )رّب عامل(، ومهّذب خربا ملبتدإ حمذوف "العلماء"

الّشاعر كالمه على فقهاء مدينة القريوان وعلمائها؛ فهم متعاونني على الّديانة والّتقى، مجعوا يف 

ريوان أرض طاهرة ومكّرمة، فاملقام ال يستدعي مبتدأ، بل شخصهم الفضائل والعلوم، كيف ال والق

ومن : "يسرع الشاعر إلخبارنا عن هؤالء العلماء والفقهاء، وهذا ما أشار إليه اجلرجاين يف قوله

املواضع اليت َيطَّرُِّد فيها حذف املبتدأ القطع واالستئناف، يبدأون ِبذِكر الّرجل، ويُقّدمون بعض 

الكالم األّول، ويستأنفون كالما آخر، وإذا فعلوا ذلك أتوا يف أكثر األمور خبرب من أمره ّمث يََدُعوَن 

كما استعان الشاعر أيضا بأسلويب التقدمي والتأخري يف وصف جمد القريوان . 35"غري مبتدإٍ 

  :وعظمتها؛ حيث قّدم مجلة جواب الشرط على مجلة الشرط يف قوله

  ـــــــــرواُن ِبِهــــــــْم إذا       ُعـــــــــــدَّ الــــمَنابِــــــُر  َزْهـــــــــــــــَرَة البُـْلــــــــدانِ َكانــــــــــْت تـَُعــــــدُّ الَقيْ 

جتذب املتأّمل يف هذا البيت الّشعري ظاهرة ممّيزة تعكس يف حقيقتها متّيز أسلوب 

لشرط واألداة، فقد مارس صاحبها، وهذه الظاهرة هي تقدمي عبارة جواب الشرط على عبارة ا

الّشاعر، هنا، إرادته الّشعرية على مستوى الرتكيب ليضمن أكرب قدر من التأثري يف املتلقي، 

ولتأكيد رسالته سيما أّ�ا تعبريية ُتشيد بعلماء القريوان وفقهائها، فهم زهرة البالد البهية، تفتخر 

ف وُمستعجل إىل بيان ما ميكن أن ينجّر عن �م القريوان يف كّل منرب، وكأّن الّشاعر ،هنا، ُمتلهّ 

  .شرطه ذلك

زاوج الشاعر يف وصف جمد مدينة القريوان وعظمتها بني األفعال املاضية واملضارعة لريسم 

بذلك صورة تنقل القارئ بني مرحلتني خمتلفني؛ مرحلة القوة، ومرحلة الضعف، نلمس ذلك يف 

، استغلقت، حّلوا، هجروا، دجا، رأيتهم، ِجتروا، كان، مجعوا، هّذبوا، كشفوا، استبهمت: "قوله
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ليدّل على أّن األفعال اليت قام �ا العلماء والفقهاء حتّققت يف ..." ترى، ال يستطيعون، تُنسيك

املاضي؛ فهم مجعوا العلوم، وهّذبوا احلديث، َوَحلُّوا ُكّل ُمبهم، ليأيت الفعل املضارع بذلك مؤّكدا 

؛ ألّ�م اتّقوا اهللا، فخافهم كّل )جّنة الفردوس(اجلزاء احلسن عند اهللا على ما سيلقاه هؤالء من 

الورى، بل أكثر من ذلك جتد جبابرة امللوك خاضعني هلم، فتقوى اهللا أكسبتهم قّوة، وهيبة عند 

فالصفات احلسنة والفضائل النبيلة اليت حتّلى �ا علماء القريوان، وفقهائها كانت تعبريا . عباده

  .جمد القريوان وعظمتها يف مرحلة ما من التاريخ اإلسالميصرحيا عن 

  نكبة السّكان  : المحطّة الثانية/ ب

متثّلت النكبة الثانية للقريوان يف نكبة السّكان، وذلك ما عّرب عنه بصراحة مؤملة وصف الشاعر يف 

  )الكامل: (36قوله

  ِم وَكْشَفَة النِّْسَوانِ فاْسَتْحَسُنوا َغْدَر الَجواِر وآثـَُروا      َسْبَي الَحرِي

  َساُموُهْم ُسوَء العذاِب وَأْظَهُروا       ُمتَـَعسِّفيَن َكـــــــَواِمَن اَألْضـــــغانِ 

  والُمسلموَن ُمَقسَُّموَن تـََنالُُهْم        أيدي الُعصاِة ِبِذلـَّـــــــٍة َوَهـــــوانِ 

  َوُمَقتٍَّل ظُْلًما وآخـــــــــــــــــَر عــــــانِ    مابين ُمْضَطرٍّ وبيــــــَن ُمَعــــــــذٍَّب     

  َيْسَتْصرخوَن َفَال يُغاُث َصرِيُخُهْم       َحّتى إذا َسِئُموا ِمَن االْرنَانِ 

  بادوا نـُُفوَسُهـــــــُم فلــــــما أَنـَْفُذوا       ما جمَُّعوا ِمْن َصامٍت َوصوانِ 

  ٍس      وطرائــــــــٍف وذخائـــــــــٍر وأوانِ واْسَتْخلُصوا مْن َجوَهٍر َوَمالبِ 

  َخَرُجوا ُحفاًة عائذيَن ِبَربِّهْم       ِمْن َخوِفهْم َوَمصاِئِب األلــــــوانِ 

عكست هذه األبيات يف مضمو�ا صورة سّكان مدينة القريوان املنكوبني، وما تعّرضوا له 

إىل جانب الصور –ل يف ثنايا هذا املقطع من إعتداء وتنكيل من ِقبل عرب بين هالل، فتوسّ 

بني الثنائيات  37ببعض األساليب البديعية، كأسلوب الرتصيع، وخباصة الرتصيع املطّرف -البيانية

فواعل، / كوامن         ُمتفّعلني/ فاعلوا، ُمتعسفني/ آثروا         استفعلوا/ استحسنوا(

فهذا االختالف الوزين يطرب القارئ إليقاعه، ) ُمفّعلون/ ُمقّسمون         مفعلون/ املسلمون

  .وجيعله يتنّقل بفكره بني ماضي القريوان ا�يد، وحاضرها املأساوي

وظّفها الّشاعر يف املرثية، كما يف قوله أشاعت التمديدات الّصوتية الكثرية اليت 

الُعصاة، سئموا،  استحسنوا، اجلواِر، النسوان، ساُموهم، العذاب، كوامن، املسلمون، ُمقّسُمون،(
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اد تبليغ الرِّسالة إىل كّل نغما حزينا أفاد تقريع املتلقي، كما أف...) حفاة، األلوان، وليدٍة، فطيمةٍ 

ااملسلمني مهما بعدت �م الّشّقة وأينما كانوا، يف املشرق، أو يف املغرب، أو يف األندلس،  كّلهم 

معنيون بأمر القريوان، وذلك من خالل تصوير نكبة السّكان، فتفّرق املسلمون، وُسبيت النساء، 

ر هذه مدّوية حتمل يف طيا�ا حزنا وأسى وُشّرد األطفال، وُ�بت األموال، فكانت صرخة الّشاع

  . عميقا على مدينة القريوان وما حّل �ا

  : كما توّسل الّشاعر التشبيه لريسم صورة حزينة، تلّخصها معاناة النسوة واألطفال، يقول

  َهَربُوا ِبُكلِّ َوليَدٍة َوَفطيَمٍة       َوِبُكلِّ أْرملٍة وَُكــــــلِّ َحصانِ 

  كالَمَهاِة َعزيَزٍة       َتْسِبي الُعُقوَل ِبطَْرِفها الَفتَّانِ وبُكّل ِبْكِر  

  ُمْبتّـّلة الوشاِح كأنّها      َقَمٌر يـَُلوُح على قضيِب البانِ  38ُخودٍ 

يها الشُّعور،  تتجّلى يف هذه األبيات براعة الّشاعر يف خلق الّصورة التشبيهية الّيت يُغذِّ

يَها اإلحساس، ويرفدها الذّ  هن اّلذي يتعامل مع معطيات هذه الّصورة يف تعاطف وجداين ويـَُنمِّ

بالغ الرهافة، فتتعانق الّصور وتنمو الّدالالت يف النفس، فكّلما وقـَْفَت على صورة تشبيهية 

جذبتك الّصورة الّيت تليها، فضال عن أّنك تتفاعل شعوري�ا، ونفسي�ا مع دالالت املفردات يف هذه 

نكيل بنساء القريوان وسبيهّن ماثلة يف صور متعددة؛ صورة املهاة؛ وصورة األبيات، فتبدو صورة الت

" الكاف"فهي صورة تقوم على التشبيه عن طريق األداتني . القمر الذي يلوح على قضيب البان

لرفع درجة املشبه به إىل درجة املشّبه؛ صّور الّشاعر " كأنّ "لإلشعار باملشا�ة بني طريف التشبيه، و 

نكبة نساء القريوان احلرائر، وذلك من خالل إجياد معادل موضوعي هلا يتمّثل يف  من خالهلا

صوريت املهاة العزيزة، والقمر الذي يلوح على قضيب الباِن، فالّشاعر، هنا، شّبه احملسوس 

باحملسوس؛ شّبه نساء القريوان باملهاة اجلميلة اليت تسيب عقل كّل من نظر إليها، مبعىن أنّه شّبه 

عيين املرأة القريوانية بعيين املها يف احلسن واجلمال،  واستمر يف عرض ذلك اجلّمال الفتّان،  مجال

فشّبههن يف مجاهلّن ومتام خلقهّن بالقمر الذي يتألأل بُنوره على قضيب البان، وهي كما نرى 

م املعىن يف صورة حّسّية تنبض باحلياة، وتزخر باحلركة، وقد جاءت ا لّصياغة مؤّكدة صورة جّيدة تُقدِّ

للّصورة، ومقويّة هلا يف داللتها الفكرية والّشعورية، رسم الّشاعر من خالهلا ذهاب احلسن 

واجلمال، وكّل مايشي باحلياة، لتتحّول القريوان إىل أطالل دارسة، ويتحّول سّكا�ا إىل أناس 
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كس حزنه الشديد الذي ُمشّردين ال مأوى هلم، غارقني يف جلّة الفقر واحلرمان، والشاعر بذلك يع

  .هو يف حقيقة األمر حزن األّمة اإلسالمية مجعاء 

  نكبة القيروان المدينة: المحطّة الثالثة/ ج

جرى على القريوان ما جرى من �ب " ه، فقد 449أحلت بالقريوان نكبة عظيمة سنة  

 نزلت آبارها، وهدم العرب هلا، وسْيب حرميها، ودخوهلا بالّسيف؛ ومل يبق �ا دار إّال ُدِخلت، حّىت 

ما اّ�م أّن فيه َخْبًء منها، وبقيت خالية ال أنيس �ا، وأهلها قد ذهلت عقوهلم وزهقت 

نفوسهم، وفـَّر اخلليل عن خليله، واشتغل كّل بنفسه، ومل يبق بالقريوان أنيٌس غري رجل واحد محّال 

اللّيل عليه يقوم ينوح ويندب؛  جنّ يعرف بِعبُّود، طلع صومعة جامعها وقام �ا مّدة خالئها، إذا 

، فانتقلت بذلك من ا�د إىل 39"وتفّرق أهلها يف األرض بعد هالك أكثرهم وتبديد معظمهم

  : 40املأساة الكربى حّقا، ويبدو ذلك واضحا من خالل هذه األبيات من املرثية، يقول ابن رشيق

  َرِة َكاِشٍح ِمْعَيانِ َنظَرْت لها األيّاُم  نَْظَرَة َكاِشٍح      تـَْرنُو  بَِنظْ 

ٍة َوَأوانِ ـــــَضاُء ِلمُ ـــــــقَ ـَوَدنا ال    ها    ــــــمَّ وُقوعُ ـــــَحّتى إذا األقداُر حُ    دَّ

  َأْهــــــَدْت لها ِفــــــتًنا كلــــــيٍل ُمْظِلِم       وأرادها كــــالنَّاِطـــــِح معيـــــــدانِ 

  ادٍع وَأَشائِـــٍب         مّمْن َتَجمََّع ِمْن بَني َدْهمانِ ِبمصائــــــٍب ِمــْن فـــــ

  فـََتُكوا بأّمــــــــِة أْحَمــــــــِد أتُراُهـــــــــــُم        َأِمنُـــــوا ِعـــَقاب اِهللا في رََمضانِ 

  نقُضوا العهوَد المبرماِت وَأْخَفُروا         ِذَمَم اإللِه َوَلْم يـَُفوا بَضمانِ 

  مسجِد المعُموُر جاِمُع ُعْقَبٍة        َخِرُب المعاِطِن ُمْظِلُم األْركوال

ْفــــــٌر فما تـَْغَشاُه بـَْعُد جماعٌة        لصـــــالِة َخــــــْمٍس ال وال َألذانِ    قـَ

  ـــــــــَباَدُة األوثانِ بيٌت بِـــــِه ُعـــــِبَد اإللَـــُه َوبُطِّلَـــــــْت        بـَْعـــــَد الغُلُــــــوِّ ِعــ

  بيٌت ِبوحــــــّي اهللا َكـــــــــاَن بِــــــناُؤُه       نِْعـــــــَم الـــــِبَنا والُمبتَـَنى والبانِــــــــي

  أعظْم بتلك ُمصيبـــــًة ما تنجلي       َحَســـــراتها أو ينقضـــــي الَملَـــوانِ 

  رِها         لََتدَْكــــــدَكــــــْت ِمَنها ُذرا ثَهـــــالنِ ــــــِبُعشْ  لـــــو أنَّ ثـَْهالنًا ُأصيـــــبَ 

  وأرى النُُّجــــــوَم طَلعـــــــَن َغيَر َزواِهــــِر        فــــــي ُأُفِقِهـــــــنَّ َوَأْظلَـــــَم الَقـــمرانِ 

  ـَها وتـََزْعـــــــَزَع الثـََّقـــــــــالنِ وأرى الِجَباَل الُشمَّ أْمَسْت ُخّشعا        ِلُمَصابِـــــ

  واألرُض ِمـــــْن َولَـــٍه ِبها َقْد أْصبحْت       بعــــــد الَقراِر َشديـــــدَة الــــَميالنِ 
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  أَتَـــــرى اللَّياِلي بعَد ما صنعـــــــْت بَِنا        تقضــــــي لــــضَنا بَِتواُصـــــٍل َوَتدانِ 

  ـــُد أرض الـــــــــقيرواِن َكَعْهِدها        فـــــــيما َمضـــــى ِمْن ساِلِف األزمانِ َوتُعيــــ

  ئتانِ ــــــــــها فِ ـــــْت بـــــتلفــــــِمْن بعِد ما َسَلَبْت َنضائَِر ُحْسِنها آْل       أياُم واخ

  ْصِر غيَر ُمهانِ وَغَدْت كأْن لْم تـَْغَن َقطُّ ولم تكن       َحَرًما عزيَز النَّ 

  أْمســـــْت َوَقْد َلِعــــَب الزَّماُن بأهلها       َوتـََقطََّعـــــْت ِبِهـــــُم ُعـــــَرا األْقرانِ 

  فَتفرَّقُـــــوا أَيـــــدي َســـــبا وَتَشتَّتُـــــوا       بـَْعــــَد اجتماِعِهُم عــــــلى األوطانِ 

الّشاعر غّري مسار الوصف عن طريق تغيري دالالت ما ُيالحظ على هذه األبيات أّن 

اخلطاب الذي يُومئ إىل تغّري األوضاع، وانقالب املوازين؛ خطاب نشّم منه رائحة الغدر واخليانة، 

ا غدر اهلالليون بالقريوانيني، ونقضوا العهد املربم بينهم، وهنا بدأت معامل القريوان 
ّ
وذلك مل

دها بدأ يف التهاوي، وجنمها باألفول، وعّرب الّشاعر عن هذا املعىن وحضار�ا يف اال�يار، بل إّن جم

باستعمال أدوات الّلغة املوسيقية، والرتكيبية، والتصويرية؛ فجاءت القصيدة كّلها منظومة على 

، لنأخذ على سبيل )x2متفاعلن متفاعلن متفاعلن(البحر الكامل ذي التفعيالت طويلة املقاطع 

  :املثال البيت اآليت

  َرا األْقرانِ ـــأْمسْت َوَقْد َلِعَب الزَّماُن بأهلها       َوتـََقطََّعْت ِبِهُم عُ 

  ُمْتفاعلْن ُمَتفاعلـــــــــــــــــــن مَتفاعلن        ُمَتفاعلن ُمتفاعلن ُمْتفاعلْ                  

، جاءت العروض صحيحة، أّما الضرب فأصابه 41أصاب بداية البيت زحاف اإلضمار

القبض، وإيقاع الكامل، هنا، يُفصح عن عاطفة األسى واحلزن ملا حّل بالقريوان وأهلها، فقد 

لعب الّزمان بأهلها وتشتّتوا، وتفرّقوا، فالبحر الكامل خدم أفكار الشاعر وعّرب عن عواطفه أحسن 

 تعبري وذلك ملا وفره له من مساحة زمنية واسعة لعرض أفكاره ومشاعره، أضف إىل ذلك طول

  .مقاطعه الّصوتية اليت حّققت للشاعر غرضه املنشود

ر استقرار اإليقاع الّصويت من جانب ربّ يُ  وهذا ما 42جاءت القافية مطلقة من نوع املتواتر 

يف ضرب األبيات، ممّا أسهم يف خلق رنّة ) ُمْتفاِعلْ (القافية من ناحية التزام الّشاعر بالتفعيلة 

اية كّل صوت من خالل مقطع القافية املتواترة يف �اية موسيقية جتعل صداها يتكّرر يف �

، )األلف(ُسِبَق حبركة طويلة أما الرَّوي جاء حرف النون، وهو من األصوات ا�هورة . األبيات

، ولكن خروج النغمة مستطيلة )النهاية(وهذا من شأنه أن يرفع درجة اإليقاع يف منطقة القافية 
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لشيء، معّربة عن أفكار الّشاعر ومشاعره، من خالل طول النفس يشغل مدى زمني�ا واسعا بعض ا

اّلذي يتمّتع به هذا الّصوت ا�هور، حيث ساعد الّشاعر على مّد صوته وإيصال حزنه وُبكائه 

على خراب مدينة القريوان إىل أبعد مكان، وباّحتاد حرف الّروي مع الّصائت القصري الكسرة 

بأمهّية املكان يف قلب الّشاعر، وما يفعله فيه من إثارة يكون الّشاعر قد عّمق اإلحساس 

  .األشجان، واألحزان يف ذاك القلب املكتوي بآالم الَفْقِد والفراق

يدرك املتأّمل يف هذه األبيات أّن قائلها قد التصق ببالده التصاقا شديداً، فنفسيته منكسرة      

األصوات واملفردات اليت جاءت مشبعة هلوا�ا، وهذا ما يبدو جليا من خالل توظيفه لبعض 

ه يف جلّة احلدث الفاجع، فتسّرب شعوره سبالداللة النفسية، وذلك ألّن الّشاعر قد غرق بأحاسي

: ة مثلألصوات املطبقوجاءت ااخلي إىل مفردات القصيدة، وهذا ما وجدناه يف هذه األبيات، الدّ 

ائل، نظرت، نظرة، القضاء، ُمظلم، الّناطح، طرف، الفض:( اء، يف قولهظالطاء  والصاد والضاد وال

صا�ا، األرض
ُ
�ا عن غضبه وسخطه على الواقع األليم الذي الّشاعر عربِّ ليُ ...) طلعن، أظلم، مل

آلت إليه مدينة القريوان العريقة، ويف املقابل وّظف األصوات املهموسة، مثل التاء، والسني، يف 

فاختيار الّشاعر هلذه ...) الف، سلبت، أمستحسنت، َمسا، جتّمعت، أمست، س: ( قوله

عور باحلزن واألسى على املصري املشؤوم الذي آلت إليه عاصمة األصوات أشاع جو�ا من الشّ 

رًا يف هذه احملنة احملطِّمة، وهذه املأساة الكربى فكِّ إفريقية، القريوان، ممّا جعل املتلقي يقف وامجًا مُ 

مسجد (اجلامع األعظم  تدمريمع حّدة، وتفاقما ازدادت املأساة اليت عصفت بالقريوان وبأهلها، و 

قام فيه الذي كان حمّل الذاكرين والعابدين، فأصبح اآلن قفرا خاليا من أهله، ال تُ ) عقبة بن نافع

، صالة، وال يذكر فيه اسم اهللا، وقد بّني الّشاعر هول املصيبة بوساطة أسلوب التكرار

بتىن، الَباِين : (ولهيف ق واملتجانسات الّصوتية،
ُ
ليؤّكد أمهية هذا املكان املقّدس ) بيٌت، بِناؤه، الِبَنا، امل

بالنسبة له، وللقريوان وأهلها؛ فهو بيت مبارك، بناه عقبة بن نافع بوحي من اهللا عّز وجّل، حيث 

جلامع كان للقريوان زهاء ثالمثائة بيت يُعبد فيها اهللا ، أشهرها على ترتيب ِقدمها وأمهيتها ا" 

عند ) هجرية  50(األعظم املنسوب إىل الصحايب عقبة بن نافع رضي اهللا عنه الذي أنشأه سنة 

، تقول الروايات أنّه ملا اختّط عقبة بن   43"ختطيطه القريوان، وهو أّول معهد لإلسالم بإفريقية 

يضع قبلته على قبلة  إّن مجيع َمْن باملغرب: اختلف الّناس عليه يف الِقبلة وقالوا له" نافع املسجد 

هذا اجلامع، فأقاموا أيّاما ينظرون مطالع الّشمس ومغار�ا، فاختلف رأيهم يف نْصبها فاْغتمَّ لذلك 
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إذا أصبحت فامحل لواءك على عاتقَك، فإّنك تسمع بني : ودعا اهللا، فأتاه آٍت يف منامه وقال له

ي يُقَطُع عنك التكبري فيه فهو يديك تكبريا ال يسمعه أحد من املؤمنني غريك، فاملوضع الذ

اهللا أمر هذا العسكر وهذه املدينة، وسوف يُعّز اهللا �ا  رضيُمصّالك وهو حمراب مسجدك، وقد 

دينه ويذّل �ا من كفر إىل آخر الّدهر؛ فاستيقظ من نومه وهو يف املسجد ومعه أشراف قريش 

أتسمعون شيئا؟ : ديه، فقال ملن حولهفتوّضأ، فلما طلع الفجر صّلى ركعتني، فإذا بالتكبري بني ي

ال، فعلم أّن األمر من ِقبل اهللا، فأخذ اللواء فجعله على عاتقه وأقبل يتبع التكبري حّىت أتى : قالوا

هذا حمرابكم، فاقتدي به يف مجيع : حمراب املسجد اآلن، فانقطع عنه التكبري، فركز لواءه وقال

صرا على أهلها فقط، وإّمنا جتاوزه إىل البلدان فحزن القريوان مل يكن منح.44"مساجد املغرب

العربية اإلسالمية من العراق إىل مصر إىل الشام إىل خرسان وصوال إىل بالد اهلند، وهذا دليل 

على أّن هذه املأساة هي مأساة أّمة بأكملها ال مأساة شعب فقط، وقد عّرب الّشاعر عن هذا 

  : رة االستعارية يف قولهاملعىن تعبريا حسنا عن طريق توّسله الّصو 

  َحزنْت لها ُكَوُر الِعــــراِق بأْســـــرَِها      َوقـَُرى الشَّآم َوِمصُر والُخَرسانِ 

ْنـــــدانِ  ــــــَدْت       َأَســـــًفا بالُد الــــِهْنِد والسِّ   وتـََزْعـــــَزعْت لمصابها َوتَنكَّ

  ِلُمَصابِـــــَها وتـََزْعــــــَزَع الثـََّقالنِ وأرى الِجَباَل الُشمَّ أْمَسْت ُخّشعا       

، بعملية خلق فين؛ حيث خلع على املكان صفات إنسانية، وحّوله من يقوم الّشاعر، هنا

ومن اجلبال أناسا حيّسون ويشعرون،  ،شيء جامد إىل شيء متحّرك، جعل من أماكن بعينها

دمار وخراب، فاجلبال املعروفة بالرصانة  حيزنون ويتزعزعون، وخيشعون أسفا ملا أصاب القريوان من

اعر كشف عن أصداء املصيبة، وآثارها والثبات أضحت خاشعة وذليلة ملصاب القريوان، فالشّ 

على حواضر األمم، وأهلها، وحىت على اجلماد، وهو يعّرب من خالهلا عن وقع املصيبة يف نفسه 

سمو �ذا التصوير الفين من الواقع إىل املكلومة، وذلك من خالل التصوير االستعاري، فالشاعر ي

ليست " اخليال، فال يُعقل أن جند املكان حيّس ويشعر، وبالتايل يصّح لنا أن نُقّر بأّن االستعارة 

حركة يف ألفاظ فارغة من معانيها، وال َتالُعًبا بكلمات، وإّمنا هي إحساس وجداّين عميق ورؤية 

ستعارةقلبية هلذه املتشا�ات اليت تشّكلت يف 
ُ
وتضّخما هو  والً وما زاد األمر هَ . 45"الكلمات امل

أّن احلزن على القريوان مل يقف عند حدود اإلنسان فقط، وإّمنا جتاوزه إىل الطّبيعة؛ فالنجوم 

صاب القريوان، وذلك عرب 
ُ
الزاهرة، والّشمس، والقمر، واجلبال، واألرض، قد اهّتزت مجيعها مل
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رى النُّجوم طلعن غَري زواِهَر، وأظلم القمران، واألرض شديدة وأ: (التصوير الكنائي يف قوله

ينقلنا الّشاعر �ذه الكنايات مباشرة إىل مشهد مأساوّي وكارثّي، يوحي باحلزن املخّيم ). امليالن

على كّل شيء يف الطّبيعة، فاألرض قد اهتّزت حزنا ملصاب القريوان؛ والنجوم يف السماءمل تـَُعّد  

ئة، والقمر أظلم، واألرض أصبحت شديدة امليالن، فهل من املمكن أن حتزن كسابق عهدها مضي

الكواكب واألرض حقيقة ملصاب القريوان؟ يستدعي منّا ذلك اإلقرار بأنّه ميكنها ذلك لكن عن 

؛ حيث كّىن الّشاعر عن )غري زواهر، أظلم، شديدة امليالن(  طريق االستعمال ا�ازي لأللفاظ

امللفوظات اليت تُنِبئ بذلك املعىن، وهي صور منحت التعبري مجاال، وأعطت  صفة احلزن بكّل هذه

: املعىن قّوة ورسوخا، ملا فيها من اخلفاء الّلطيف، كما نلمس التوظيف الكنائي يف قول الشاعر

وهي كناية عن التشّتت وعدم ّمل الشمل، فأهل القريوان بعدما كانوا ) فتفرّقوا أيدي سبا وتَشتَُّتوا(

ّسكني بعصا واحدة، الوطن والدين، أصبحوا بعد خراب القريوان متشتّتني، منفصلني عن متم

بعضهم، ويف هذا داللة واضحة على حماوالت العدّو القضاء على اإلسالم واملسلمني يف إفريقية، 

 فكان التعبري الكنائي، هنا، لطيفا ومعّربا عن املعىن أحسن تعبري، ليرتك ا�ال للقارئ لكي يفكّ 

شفرات الرِّسالة، ويصل إىل املعىن املقصود من خالل عّدة قرائن لغوية، فخصوبة الكناية وقيمتها 

تدّل على املعىن داللة مباشرة، وإّمنا تلوح، وتُومئ وُتشُري، وترتك حتديد " الفنية تكمن يف كو�ا ال 

وفا من املعاين، وضروبا من املراد، والّنص عليه للقوى وامللكات البيانية تشقق فيما وراء اُحلجب صن

  . 46"اإلشارات

وخيتّم الّشاعر مرثيته يف القريوان باستفهام غري حقيقي، غرضه التمين؛ فهو ُميَينِّ نفسه  

بالتساؤل  عّما إذا كان يف اإلمكان أن تعود القريوان إىل سابق جمدها وعّزها، فقد أصيبت يف 

الّشاعر هذا املعىن يف أسلوب جمازي، عن طريق الّصميم، وعاث فيها ا�رمون فساًدا، وقد صاغ 

أترى الّليايل بعد ما صنعْت بنا، وتعيُد أرض القريوان كعهدها، ِمْن :( االستعارة املكنية، يف قوله

، فهي كّلها استعارات )بعد ما سلبت نضائَر ُحسنها األيّاُم، أْمَسْت وقد لعب الزَّماُن بأهلها

لوب التشخيص، فأسند األفعال إىل غري فاعليها احلقيقيني؛ مكنية، استخدم فيها الّشاعر أس

بإنسان ُحيّس ويشعر، يتمّلكه احلقد، والغرية، واحلسد، ) حيث شّبه الّليايل، واأليّام، والزّمان

، فجعل يتساءل عّما إذا كان يف مقدور )الّليايل، األيّام، الّزمان(والظّلم، واالنتقام، فذكر املشّبه 

عيد للقريوان جمدها وعظمتها، وجعل من األيّام إنسانا يسلُب اجلمال واُحلسن، ومن الّليايل أن تُ 
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ويف هذا نـَْوٌع من التشخيص للجمادات وجعلها إنسانًا ذا عقل الّزمان إنسانا يلعب ويغدر، 

فإّنك لرتى �ا اجلماد حي�ا ناطًقا، واألعجم فصيًحا، ) "االستعارة(وروح، وهي غاية هذا األسلوب 

عاين اخلفّية بادية جلّية، وأرتك املعاين الّلطيفة الّيت هي من خبايا العقل كأّ�ا قد ُجسَِّمْت حّىت وامل

، وهي كّلها تعابري جمازية عّرب الّشاعر بوساطتها عن حجم املأساة والكارثة اليت 47"رأ�ا العيون

ت بالقريوان وأهلها، بل إّن هذه املأساة وصل صداها إىل أبعد احلد
ّ
ود، فالقضية قضية أّمة أمل

  .بأكملها

   :خاتمة

خنلص يف اخلتام إىل أّن مرثية ابن رشيق يف القريوان هي وجه من وجوه املأساة اليت كابد�ا 

الشعوب املظلومة حتت وطأة االستعمار، وهو حال الشعوب العربية مجيعا، وختاذهلا يف نصرة 

وبالتايل يكون . خري مثال على ذلكبعضها، وما حدث يف بالد األندلس عصر ملوك الطوائف 

  :املقال قد خلص إىل مجلة من النتائج ميكن حصرها يف اآليت

مثّلت مرثية ابن رشيق نكبة القريوان أحسن متثيل، حيث أعطت للقارئ صورة واضحة املعامل  -1

رب وصف عن احلالة اليت كانت عليها مدينة القريوان قبل النكبة، وانتقلت به إىل احلالة املضادة ع

جمريات األحداث بدقائقها وتفاصيلها، من دمار وخراب، وبؤس، وشقاء، وكان ذلك بوساطة 

أدوات فنية ومجالية ساعدت الّشاعر على إخراج مكبوتاته احلزينة، وما حيّسه من أالم إزاء ما حّل 

ف مقدار ببلدته القريوان، فكانت قصيدته هذه صرخة مدّوية لكّل العامل العريب اإلسالمي، ليعر 

  .الشريفةالفاجعة والنكبة اليت أملت ببلدته 

اعتبار مرثية ابن رشيق هذه وثيقة تارخيية بامتياز، عّربت عن واقع املغرب العريب يف  ميكن-2

مرحلة ما من التاريخ اإلسالمي، فنقلت صورة حّية عن مدينة القريوان وما كان فيها من علماء 

اإلسالم كانت تسري يف كّل شرب منها، كيف ال وهي  وفقهاء، ومعامل حضارية، بل إّن روح

 .واملدينة املنّورة املكّرمة، املدينة املباركة بعد مّكة

تبدو عاطفة الّشاعر صادقة وحارة، متأّججة؛ ألنّه يعّرب عن واقع مرير، ويرصد حالة التحّول -3

 .دت خسائر الفراقعره هذا نابع من ذات تأّلمت وتكبّ اليت آلت إليها مدينة القريوان، فشِ 

 .متّيزت املرثية بطول النفس الّشعري لصاحبها، حيث بلغ عدد أبيا�ا ستة ومخسني بيتا شعريّا-4

 مل ختل املرثية من معامل البالغة والّشعرية اليت أكسبتها طاقة تأثريية وزانتها حبّلة أدبية -5
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زمنية واسعة لعرض أفكاره يف مرثيته ممّا أعطاه ذلك مساحة  اعر البحر الكاملوّظف الشّ -6

 ومشاعره 

جاءت القافية مطلقة يف كامل أبيات املرثية، أطلق الّشاعر من خالهلا العنان لنفسه ليعّرب عن -7

 .حرقة أمل الفقد والفراق

احتوت املرثية على كثري من الصور البيانية اليت من شأ�ا تقوية املعىن، وتقريبه من ذهن -8

 . الّسامع

فلم حتفل به املرثية بكثرة، فقد استغنت عن التقليد الفين املتوارث يف افتتاح  أّما البديع-9

القصيدة بالتصريع، وختّلصت من كثري من أساليب البديع؛ ألّن املوقف املعّرب عنه ال يستدعي 

تنميقا، وال زخرفة لفظية أو معنوية، فالشاعر نقل حقيقة مأساوية عاشتها مدينة القريوان وأهلها، 

فبذلك تكون مرثيته قد شّقت طريقها يف  األمة اإلسالمية، بل نقل صورة اغرتابه عن الوطن،  وكلّ 

حبر الّشعر العريب، ورمست لنفسها حيّـزًا خاّصا، كسر به الّشاعر النمط القدمي يف قصيدة الرّثاء، 

اًء مكانيّا فتحّول الرّثاء من رثاء األشخاص إىل رثاء البلدان واألماكن؛ أي أّن املرثي أصبح فض

ة، ودينية، وحضارية، عن قضايا تارخيية، واجتماعيكما عّربت مرثية ابن رشيق  .بأبعاده املختلفة

  .عكست يف جمملها صورة القريوان من ا�د إىل املأساة

  

 :هوامش

                                                           
: مقال متاح على الرابط االلكرتوين على شاطئ احلرب، القريوان ،البدوي حممد 1

http://mohamedbedoui.com/biblioadabweb/kairouan.htm  
اد الكّتاب اجلزائريني ، اجلزائر،  منشورات إحت، ودراسات أخرى سعد بوفالقة، يف سيمياء الّشعر العريب القدمي 2

  .122:ص، 2004، مايو 1ط
  .148:املرجع نفسه، ص 3
ر والتأثري، إدارة الثقافة والنشر، جامعة اإلمام حممد بن سعود حممد رجب البيومي، األدب األندلسي بني التأثّ  4

  .210:، ص)1980) (د، ط(اإلسالمية، 
  213-212:، صاملرجع نفسه 5
  .214:ص، املرجع نفسه 6



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  198 - 177: ص 

 

196 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست جامعة

 
حممد األرناؤوط، وحممود األرناؤوط، دار ابن  : حتقيق وتعليقابن العماد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  7

  .245:، ص3،ج)1988(1كثري، دمشق، بريوت، ط
، 6، ج)2003(3حسني نصار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط: ابن الرومي، الديوان، حتقيق 8

  2377: ص
  .210:ص ،ر والتأثرياألدب األندلسي بني التأثّ د رجب البيومي، حمم 9

  .221:ص ،املرجع نفسه 10
 ،)1987(3دار املعارف، مصر، ط أمحد طاهر مكي، دراسات أندلسية يف األدب والتاريخ والفلسفة، 11

  .205:ص

  .152:، صودراسات أخرى يف سيمياء الّشعر العريب القدميسعد بوفالقة،  12 
  .213:، صمكي، دراسات أندلسية يف األدب والتاريخ والفلسفة أمحد طاهر  13

  .214:ص ،املرجع نفسه 14 
  .226:ص ،دراسات أندلسية يف األدب والتاريخ والفلسفة أمحد طاهر مكي،  15
، )1997(1إحسان عّباس، تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف واملرابطني، دار الشروق، عمان، ط 16

  .19:ص
، 4، ج1968الطّيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان عّباس، دار الفكر، بريوت، ري، نفح املقّ  17

  .352:ص
  .وما بعدها 235:ص أمحد طاهر مكي، دراسات أندلسية يف األدب والتاريخ والفلسفة، 18
  .241:ص ،املرجع نفسه 19
  .245:ص ،املرجع نفسه 20
  .247:ص ،املرجع نفسه 21
 الغرب اإلسالمي، وهي البلد األعظم واملصر املخصوص بالشرف األقدم، قاعدة أّول مدينة بُنيت يفالقيروان  22

قاعدة . قرارة الدين واإلميان، واألرض املطّهرة من رجس الكافرين وعبادة األصنام(...) اإلسالم واملسلمني باملغرب 

رها أمواًال، والغالب على البالد اإلفريقية وأّم مدائنها، وكانت أعظم مدن املغرب نظرا، وأكثرها بشرا، وأيس

فضالئهم التمّسك باخلري والوفاء بالعهد واجتناب احملارم والتفّنن يف العلوم، واختلف يف لغة العرب يف لفظ 

أبو ينظر  –. القريوان، فقيل هي موضع اجتماع الّناس واجليش؛ وقيل حمّط أثقال اجليش؛ وقيل هي اجليش نفسه

: تصحيح وتعليقي األسيدي الدبّاغ، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، زيد عبد الرمحان بن حممد األنصار 

  .13 -9- 8 -7- 6:، ص1ج) 1968(2إبراهيم شّبوح، مكتبة اخلاجني، مصر، ط

حممد العروسي : حسن حسين عبد الوهاب، بساط العقيق يف حضارة القريوان وشاعرها ابن رشيق، تقدميينظر -

  .11:، ص)د، ت( 2اب والعلوم والفنون، تونس، طداملطوي، ا�مع التونسي لآل
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إحسان عباس، مكتبة لبنان، بريوت، : ينظر حممد عبد املنعم احلمريي، الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق -

  .486: ، ص)1984(2ط
عدة ، واملتوىف يف ليلة السبت غرة ذي الق)م999(ه 390أبو علي احلسن بن رشيق األزدي، املولود يف عام   23

أحد األفاضل البلغاء، له . ، وهو صاحب كتاب العمدة يف حماسن الّشعر وآدابه)م1064(ه 456من عام 

راضة الذهب التصانيف احلسنة، منها كتاب العمدة يف صناعة الّشعر ونقده وُعيوبه، وكتاب األمنوذج، وكتاب قُ 

ملهدية سنة تسعني وثلثمائة، وأبوه مملوك رومي من ولد باأنّه : وقال أحد الباحثني. والرسائل الفائقة، والنظم اجليد

موايل األزد، وكانت صنعة أبيه الصياغة، وقرأ األدب والّشعر باحملمدية، فتاقت نفسه إىل التزّيد منه ومالقاة أهل 

ل األدب، فرحل إىل القريوان، ومل يزل �ا إىل أن هاجم عرب صعيد مصر القريوان، وقتلوا أهلها، وأخربوها، فانتق

ليلة الّسبت غرة ذي القعدة وقيل إنّه تويف . ستني وأربعمائةإىل جزيرة صقلية، وأقام �ا إىل أن مات، سنة ثالث و 

أبو علي احلسن بن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،  –. سنة ست ومخسني وأربعمائة

  .3:، ص1، ج)1981(5لتوزيع والطباعة، طحممد حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل للنشر وا: حتقيق

، 2إحسان عباس، دار صادر، بريوت، دط، دت،ج : وأنباء أبناء الزمان، حتقيق ابن خلكان، وفيات األعيان-

   .86: ص
، 13، 12، 11: ص ن وشاعرها ابن رشيق،حسن حسين عبد الوهاب، بساط العقيق يف حضارة القريوا  24

68 ،69 ،70.  
  .43:، ص)د، ت)(د، ط(ريخ األدب اجلزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، حممد الطّمار، تا 25
حممد املرزوقي، اجليالين بن احلاج حيي، علي احلصري دراسة وخمتارات، الشركة التونسية للتوزيع،  26

  .45-44: ، ص)1974(2ط
ابن رشيق، ابن شرف، احلصري الضرير،  حممد بن جعفر النحوي املعروف بالقزاز، إبراهيم احلصري،: من أمثال 27

 ينظر -. 154-153:سعد بوفالقة، يف سيمياء الشعر العريب القدمي ودراسات أخرى، ص –. احلسن اجللويل

  34:حممد املرزوقي، اجليالين بن احلاج حيي، علي احلصري دراسة وخمتارات، ص
: ، ص1مل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، جأبو زيد عبد الرمحان بن حممد األنصاري األسيدي الدبّاغ، معا 28

27-33.  
  .18: حسن حسين عبد الوهاب، بساط العقيق يف حضارة القريوان وشاعرها ابن رشيق، ص 29
  .154:سعد بوفالقة، يف سيمياء الشعر العريب القدمي ودراسات أخرى، ص 30
  47: ات، صحممد املرزوقي، اجليالين بن احلاج حيي، علي احلصري دراسة وخمتار   31
  49: املرجع نفسه، ص32

  .204:، ص)1989) (دط(عبد الرمحن ياغي، دار الثقافة، بريوت، لبنان، : ابن رشيق، الديوان، مجعه ورتبه  33
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: ، ص1ج أبو زيد عبد الرمحان بن حممد األنصاري األسيدي الدبّاغ، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، 34

24.  
أبو فهر حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، : الئل اإلعجاز، قراءة وتعليقعبد القاهر اجلرجاين، د 35

  146:، ص)2004(5ط
  .209- 208:ص ،ديوانالابن رشيق،  36

ينظر  –. ما اّتفقت فيه الثنائيات يف الروي واختلفت يف الوزن: حسب رابح بوحوش هو فالتجنيس المطرّ   37

  46:، ص1993بوصريي، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، رابح بوحوش، البنية اللغوية لربدة ال
د، (ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، – .الفتاة احلسنة اخلَلق الشابة مامل تصر َنَصًفا :ودُ الخَ  38

  .َخَودَ : ، مادة)د، ت)(ط
  .15: صان يف معرفة أهل القريوان، أبو زيد عبد الرمحان بن حممد األنصاري األسيدي الدبّاغ، معامل اإلمي 39
  .212-211-209-208- 207:صالديوان، ابن رشيق،  40
  تسكني احلرف الثاين :اإلضمار 41
  .القافية املتواترة هي كّل قافية بني ساكنيها متحّرك 42

  .17: حسن حسين عبد الوهاب، بساط العقيق يف حضارة القريوان وشاعرها ابن رشيق،  ص 43 
: ، ص1ج لرمحان بن حممد األنصاري األسيدي الدبّاغ، معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان،أبو زيد عبد ا 44

10-11.  
، )1993(3حممد أبو موسى، التصوير البياين دراسة حتليلية ملسائل البيان، مكتبة وهبه، القاهرة، مصر، ط 45

  .184:ص
  .376: ن، صحممد أبو موسى، التصوير البياين دراسة حتليلية ملسائل البيا 46
أبو فهر حممود حممد شاكر، دار املدين، جّدة، السعودية، : قراءة وتعليق ،عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة 47

  .43:ص، )د، ت)(د، ط(
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 وترجمتها العربية وتحقيقها جمع المخطوطات في الفرنسية وجهودها االستشراقية المدرسة

  )1962-1830(إبان فترة احتالل الجزائر

The Efforts of the French Orientalist School in 
Collecting, Verifying and Translating Arabic 

Manuscripts during the Colonial Period of Algeria )1962-
1830(  

  

 رشيد بن قسمية. د*

dr. rachid benguesmia 

 اجلزائر/املدرسة العليا لألساتذة بوسعادة

e.n.s bousaada/ algeria  

Bgs.rachid@gmail.com  
   

 02/06/2021: تاریخ النشر 20/12/2020:تاریخ القبول 05/11/2020:تاریخ اإلرسال

    

  

تأيت هذه الدراسة لتبحث يف جهود املدرسة االستشراقية الفرنسية  يف اجلزائر إبّان فرتة االحتالل       

ويف أعماهلا ، حماولة بسط الكالم يف إسهاما�ا ومنجزا�ا املادية والعلمية) م1962-1830(الفرنسي 

مث حتدثت . طوطات اللغة واألدب العريباليت اختارت منها مجع املخطوطات، واليت اقتصرت منها على خم

، مث عن ترمجتها إىل اللغة الفرنسية، الدراسة عن جهد هذه املدرسة يف حتقيق تلك املخطوطات وطبعها

وقبل هذا كّله تعّرضت الدراسة يف توطئتها للموضوع ملصطلح . واألسس اليت اعتمد�ا يف ذلك

ويف نشأة املدرسة ، أته حىت استوى على سوقهاالستشراق من خالل تعريفه لغة واصطالحا ويف نش

          .نفوذها يف أوروبا والشرقويف ، االستشراقية الفرنسية ومراحلها التارخيية

     .جزائر، ترمجة، حتقيق، مجع، استشراق فرنسي، خمطوط: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
        This study is concerned by examine the efforts of the French Orientalist 
School in Algeria during the period of the French occupation (1830-1962 ) 
to try to broaden the words about its contributions and material and scientific 
achievements, and its works from which it chose to collect manuscripts, 
which were limited to manuscripts of Arabic language and literature. Then, 
the study spoke about the effort of this school in investigating these 

                                                           
*
  Bgs.rachid@gmail.com   رشيد بن قسمية :  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  218 - 199: ص 

 

200 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

manuscripts and printing them, and then about their translation into French, 
and the foundations it adopted in that. And before all this, the study was 
exposed in its preface to the topic of the term Orientalism, through its 
definition of a language and idiomatically, and in its inception until it 
reached its marketplace; the rise of the French Orientalist school and its 
historical stages and its influence in Europe and the East. 
Key words: French Orientalism, manuscript, collection, investigation, 
translation, Algeria. 

 
         :تمهيد

ارتفع الشرق مكانا عليّا يف سّلم احلضارة البشريّة ما إّن كنوزه لتنوء بالعصبة أويل القوة يف  

حضارة ما "زمخها وتنوعها وأثرها ؛ فقد كان مهد احلضارات اإلنسانية منذ فجر التاريخ خاصة 

يف اجلهة الشرقية من العامل  والشرق هو املوقع اجلغرايف الواقع. "احلضارة املصرية"و، "بني النهرين

املنطقة املمتدة بني أطراف الصني  “: أي، وهو ممتد شرقي البحر األبيض املتوسط، مواجها الغرب

ويف هذا املقام وجب  .1“ومن العراق وتركيا مشاال إىل أندونيسيا جنوبا، شرقا إىل موريتانيا غربا

كروسيا والصني واليابان وبني الشرق   التفريق بني الشرق اجلغرايف الطبيعي الذي يشمل دوال

، وبني الديانة اإلسالمية، بني موقعه اجلغرايف الشرقي“ :هذا األخري الذي جيمع، اإلسالمي

لكنه إسالمي املعتقد والثقافة ، ويضاف هلذا الشرق ويلحق به ما هو غري شرقي يف املوقع اجلغرايف

   . 2“واحلضارة واالنتماء

ومصدر العناية واالهتمام أّوال وآخرا ؛ ألنّه يشّكل االمتداد التارخيي  فالشرق هو حمور         

كما يشّكل اإلطار االسرتاتيجي األهم سياسيا واقتصاديا ،  والزخم احلضاري للبشرية مجعاء

ويف . إضافة إىل أنّه مهد األديان السماوية مجيعها بأنبيائها وكتبها وأماكنها املقدسة. وعسكريا

أفقيه ، دراسة شاملة دقيقة “، ن االهتمام بالشرق ودراسته من لدن الغربينيإطار ما سبق كا

هذا لتغطية الشرق ومعرفته تارخييا وجغرافيا وحضاريا وثقافيا واجتماعيا ودينيا ونفسيا . وعمودية

واالجتاه حنو  .3“مل يكتف الغرب �ذا فقط بل قاموا بتشريح الشرق تشرحيا دقيقا ، واقتصاديا

الذي ) l'orientalisme(أطلق عليه يف الغرب مصطلح  ...رخيه وحضارته وأديانه والشرق وتا

رافق االحتالل الغريب لدول الشرق  - يف معظم اجتاهاته-واالستشراق . "االستشراق"تُرجم عندنا بـ

خاصة اإلسالمية منها ؛ فقد سار مع احملتلني من ساسة وجيوش طائفة من أهل العلم واألدب 
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وقد تعّددت أوجهه ومدارسه حبسب الدول احملتلة ؛ .راسة الشرق وما يتصل به منكبني على د

وهناك أملانية وهولندية ، فُوجدت مدارس فرنسية وأخرى إجنليزية وثالثة إيطالية ورابعة روسية

  ...  وإسبانية و

سة ولعّل من أكثر مدارس االستشراق اهتماما بالعامل اإلسالمي وحضاراته هي املدر            

االستشراقية الفرنسية وذلك يعود إىل مجلة من األسباب ميكن إمجاهلا يف مكانة هذه الدولة الدينية 

ويف ، والسياسية والثقافية يف الغرب، ويف قر�ا ودرجة احتكاكها باملشرق يف احلروب الصليبية أّوال

دول املغرب اليت  حركات االحتالل اليت كان هلا فيها قدح املعلى من الدول العربية خاصة يف

؛ فهي أّول وآخر ر أكثر دول الشرق ارتباطا بفرنساوقد كانت اجلزائ. احتلتها مجيعها عدا ليبيا

  .وأكرب وأغىن من تناوهلا احتالل فرنسا

يف خضم التجاذبات السابقة تأيت هذه الدراسة لتبحث يف نشأة املدرسة االستشراقية         

نشاطا�ا يف اجلزائر إبّان فرتة االحتالل الفرنسي حماولني بسط  ويف، الفرنسية ومراحلها ونفوذها

كما تتّبعت الدراسة . الكالم يف منجزا�ا وأعماهلا يف مجع املخطوطات  وحتقيقها وترمجتها، 

األسس اليت أرساها هؤالء املستشرقون يف نقل ثقافة التحقيق اليت تلقفها نفر من تالميذهم 

  .وباألخص الدكتور حممد بن أيب شنب اجلزائري  اجلزائريني فاقتفوا آثارهم

  :االستشراق. 1

يكتسب موضوع االستشراق واملستشرقني أمهية بالغة يف األوساط العلمية والثقافية اإلسالمية     

فالظاهرة “وبني طاعن حمّذر؛  ، طابعا انفعاليا بني مريد مدافع ويتخذ النقاش فيه، والعربية

لت تثري جدال حاميا بني مؤيديها ومعارضيها، بل إننا نستطيع اجلزم بأ�ا االستشراقية كانت وما زا

حىت يتم فهم هذه ، وسوف تستمر هكذا  وألحقاب الحقة، أكثر املسائل إثارة للجدل والنقاش

ولعّل مبعث اجلدل . 4“الظاهرة فهما علمّيا بعيد عن التعّصب والوالء واهلوى واألحكام املسبقة

واختذت هلا كيانات خمتلفة ، هذه الظاهرة امتدت زمنيا على مدى قرونواالختالف  هو أن 

كما تعّددت اهتماما�ا من علوم وأقطار . ومعاهد ومؤمترات، ومناهج وفلسفة ومدارس متعّددة

  .وثقافات إىل درجة يعسر فيها  إطالق حكم عام شامل مانع عليها  

  :تعريفه 1.1

  :لغة.أ
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" شرق"الفعل  الذي هو مأخوذ من" استشرق"لسداسي املزيد االستشراق مصدر للفعل ا       

ويف الرتكيب . 5اليت تفيد عند النحاة طلب الشيء) األلف والسني والتاء:(هيمزيدا بثالثة أحرف 

: َشرََقت الشمُس َتْشُرق ُشروقًا وَشْرقاً  ”:والشرق يف اللغة العربية. تصبح مبعىن طلب الشرق

ْشرِقطََلَعْت، َواْسُم اْلَمْوضِ 
َ
  . “6َذَهُبوا ِإَىل الشَّْرق أَو أَتـَُوا الشَّْرقَ : وَشرَّقوا ...ِع امل

 واالهتمام بشؤون العناية “: مبعىن "استشراق"كلمة   جاءت فقد، احلديثة العربية املعاجم ويف    

هو علم األشياء “: أّما يف املعاجم الغربية فقد جاء يف تعريفها.  7“ ولغاته وثقافته الشرق

  .8“رقية، أو تذوق األشياء الشرقية الش

  :اصطالحا. ب

واليت تتفق أغلبها يف أنّه دراسة غربية ، هناك عدد هائل من التعريفات هلذا املصطلح       

  :ومن تلك التعريفات نورد. اختصت بالشرق

املشتقة من  " االستشراق"البّد لنا إذن أن نفكر يف املعىن الذي أطلق على كلمة ... “ *     

هو علم ": االستشراق"وعلى هذا يكون . تعين مشرق الشمس" شرق"وكلمة ، "شرق"كلمة 

  .9“الشرق أو علم العامل الشرقي

 هو دراسة الغربيني لتاريخ الشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته“*     

  . 10” ...وأساطريه

 ويف معظم األحيان، يف بني الشرقعر أسلوب من الفكر قائم على متييز وجودي ومهو “*      

  .11“الغرب

مفهوم االستشراق يعين الدراسات الغربية املتعلقة بالشرق اإلسالمي يف لغاته وآدابه “*       

  .12“وحضارته بوجه عام، وتارخيه  وعقائده وتشريعاته

    : نشأته 2.1

  أن إالّ  13على الرغم من االمتداد التارخيي ملفهوم االستشراق              

 العلمي املفهوم ظهر متأخرا عندما بدأ هذا) استشراق، مستشرق: ( الظهور العلمي للمصطلحني 

وقد شهدت . 14الكنيسة الشرقية خاصة لدى أعضاء )م 1683( عام منذ خمتلفة يضطلع بأدوار

الذي سبق  )orientaliste( "مستشرق"  مصطلح ظهور بعدها �اية القرن التاسع عشر

 يف خمتصني أوروبيني على حديث وعلمي ثقايف كوصف“ ،يف ظهوره ليطلق" قاستشرا"مصطلح 
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 سنة غريها اجنلرتا قبل يف كان له ظهور وقد كان أول. 15“ وحضاراته وتراثه ولغاته الشرق ثقافة

 ذلك بعد ليعم) م1799(سنة  فرنسا يف املصطلح ظهر عاما بعشرين ذلك بعد مث، )م 1779(

 فقد كان )orientalisme( "استشراق" كلمة أما .16ألوروبيةا الدول يف احلواضر خمتلف

 عام الفرنسية ، مث  اللغة)م 1811( سنة غريها قبل االجنليزية وعرفتها اللغة نسبيا متأخرا ظهورها

إىل  فأدخلتهما  األكادميية الفرنسية من  االعرتاف به جاء بقليل ذلك وبعد ،17)م 1830(

  . 18)م 1938( عام الشهري معجمها

  :المدرسة االستشراقية الفرنسية.  2

  :نفوذها 1.2

وهلا الريادة يف الدراسات الشرقّية ، تعد هذه املدرسة أهم املدارس االستشراقية األوروبية         

. وكشف آثاره وأسراره، من خالل اجلهود الكبرية اليت بذلتها يف التعرف على علوم الشرق وآدابه

ب لعّل أوجهها هو أن فرنسا من أكرب وأقدم الدول تفاعال مع ويعود ذلك إىل مجلة من األسبا

،  وتزّعمت الغرب أثناء احلروب الصليبية. 19املسلمني ؛ فقد جا�تهم مبكرا أثناء الفتوح اإلسالمية

يضاف إىل ما ، كما أ�ا احتلت كثريا من الدول الشرقّية أثناء فرتة االحتالل الغريب لدول الشرق

كل ما سبق جيعل هذه املدرسة ختّلف إرثا كبريا . ووز�ا على الساحة الدولية سبق قيمة هذه الدولة

وصنع ، ويف حتقيق املخطوطات، يف الدراسات اإلسالمية كرتمجات القرآن ودراساته وعلومه

إضافة إىل دراسات متعّددة يف اآلداب والتاريخ واجلغرافيا ، املعاجم املختلفة من وإىل العربية

  .والفلسفة وغريها

  :مراحلها 2.2

  :المرحلة الرومانية. أ

يكاد ُجيمع الدارسون على أّن بداية االستشراق الفرنسي كان على يد الراهب الفرنسي           

وذلك عندما قصد . 20)مGerbert de oraliac) (938-1003" (جريبار دي أورلياك"

ك إتقانا للعربية والكثري من وقد أتاح له ذل، األندلس متنقال بني مد�ا متتلمذا على أساتذ�ا

" بطرس املوقر: "ّمث جاء بعده راهب آخر هو. 21العلوم اإلسالمية اليت نقل الكثري منها إىل موطنه

)Pierre le vénérable) (1092-1156ترمجة ملعاين  لوالذي أشرف على أوّ  ،22)م

سلفسرت "مر من البابا  ّمث كانت أّول مدرسة أنشئت للدراسات الشرقية بأ. 23القرآن إىل الالتينية
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" شارتر"ّمث ُأّسست بعدها مدرسة ، Reims(24" (رامس"مدرسة : م وهي1170عام " الثاين

)Chartres (م1285مث ّمت بعدها بناء معهد لتعليم الّلغات الشرقّية عام . وجامعة باريس ،

قّرر عنه إنشاء  م بباريس الذي ت1311سنة " فيينا"وتواصلت اجلهود يف ذلك لتتوّج بانعقاد مؤمتر 

وبعد ذلك شهدت �اية القرن اخلامس عشر . 25كراسي اللغة العربّية يف عدد من املناطق األوروبية

لتتفّكك على إثرها العصبة الالتينية إىل  1453سقوط اإلمرباطورية الرومانية يف القسطنطينية عام 

  .وغريهاجمموعة من القوميات كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والربتغال والنمسا 

  :المرحلة الفرنسية. ب

تطّورا هاّما )  François 1" (فرنسوا األول"شهدت املدرسة الفرنسية على عهد امللك         

إضافة إىل مكتبة ، م1530سنة ) Collège de France" (معهد فرنسا"عندما تأّسس 

م ّمت إنشاء 1539ويف عام .  26باريس الوطنية اليت احتوت على العشرات من املخطوطات العربية

) Guillaume Bostel" (جيوم بوستل"بزعامة  27أّول كرسي لّلغة العربية يف الكلّّية الفرنسية

م 1789ّمث توّسعت دائرة الدراسات الشرقّية بعد الثورة الفرنسية سنة . 28)م1510-1581(

 école nationale des langues" (مدرسة اللغات الشرقّية احلّية"فأُنشئت 

orientales vivantes ( م اليت كانت تدّرس فيها اللغة العربية للقناصل ورجال 1795سنة

  .29السياسة والسلك الدبلوماسي قبل أن يباشروا أعماهلم

-Napoléon Bonaparte) (1769" (نابليون بونابرت"كما شّكلت محلة       

ه يف م على مصر دفعا أساسيا لالستشراق الفرنسي حني اصطحب مع1798عام ) م1831

هذه احلملة عددا كبريا من املستشرقني يف مجيع امليادين ليكشف عن أوضاع ا�تمعات 

واستمر بعدها نشاط هذه املدرسة بعدها  من خالل البعثات العلمية والرحالت . 30اإلسالمية

وقد تأّسست تباعا لذلك الكثري من مراكز الدراسات ، اليت زارت املشرق واملغرب العربيني

  .العلمّية يف جامعا�ا كجامعة السربون وجامعة ليون وجامعة مرسيلياواألقسام 

  :المدرسة االستشراقية الفرنسية في الجزائر. 3

حتتل  اجلزائر موقعا جغرافيا واقتصاديا هاما جّدا يف الشمال اإلفريقي ؛ فهي الواقعة يف       

ون صلة وصل بني أقاليم املشرق واملغرب وأكرب األقاليم امتدادا جغرافيا ممّا بّوأها إىل أن تك، وسطه

 ، وكذا بني بلدان ما وراء الصحراء إىل أعماق القارة السوداء، وبينهما وبني أوروبا، العربيني
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وما كانت تنتجه من حنطة كّل ، باإلضافة إىل ما كانت متتلكه من قوة حبرية يف حوض املتوسط

خلامس عشر شاّنني عددا كبريا من اهلجمات ذلك جعل أنظار الفرنسيني تصبو إليها منذ القرن ا

م أين جنحوا يف احتالل هذه البالد وإخضاعها للسيطرة الفرنسية 1830حىت حتّقق هلم مأر�م 

  . املباشرة

وقد كان االحتالل الفرنسي إيذانا لوضع اليد على ما تزخر به اجلزائر من تراث فكري        

قد سّخر االحتالل شىت الوسائل املادية والبشرية والعلمية و . وما تتمّتع به ذخائر حضارية، وثقايف

بعد توغل االستعمار شرع يف حركة مجع وترمجة وتأليف اعتربت األوىل من نوعها يف  “، لذلك

وهكذا بدأت مسرية االستشراق يف اجلزائر  مرافقة لالحتالل يف . 31“مسرية االستشراق باجلزائر

زائري واستنطاقه حضاريا وثقافيا وتراثيا فهم طريقة تفكريه حماولة للتوغل يف عمق ا�تمع اجل

ونقاط القوة والضعف لديه ليسهل على اإلدارة العسكرية ، وحقيقة عقيدته ووضعية حياته

  .االحتاللية إحكام السيطرة عليه 

  :32مراحلـــها  1.3

  ):م1879- 1830(المرحلة األولى . أ

  لرتمجة الواسعة اليت أشرف عليها العسكريون الفرنسيونأهّم ما مّيز هذه املرحلة هي حركات ا    

وقد أقام هؤالء املرتمجون عددا من اللجان العلمّية واجلمعيات املتخّصصة اليت أشرفت . يف الغالب 

  .على جمموعة من احللقات أو كراسي اللغة العربية

 1832 ديسمرب ستة بدأت يفكان عددها ): كراسي اللغة العربية(حلقات اللغة العربية 1. أ

  .اللغة العربّية-عسكريني ومدنيني-وقد ُوّجهت أساسا لتعليم الفرنسيني . 33 1879سنة وانتهت 

وتنظمه وفق  أُّسست هذه اجلمعيات لرتافق العمل االستشراقي: الجمعيات االستشراقية 2. أ

  :ومن أهم تلك اجلمعّيات. عناصره العلمّية واإلدارية واملالية

م وشارك فيها عدد من 1822تأسست يف باريس سنة  :ة اآلسيويةالجمعي 1. 2. أ 

ا�لة : "ونشرت أعماهلا يف جملة، وقد اهتمت بالرتاث العريب. املستشرقني الذين استقروا باجلزائر

  .34"اآلسيوية

وقد . 35م لتنسيق العمل االستشراقي1841تأّسست يف باريس عام  :الشرقية الجمعية 2. 2. أ

  .اليت اهتمت باجلزائر اهتماما كبريا" الشرق" قامت بإصدار جملة
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وكان أبرز اهتماما�ا اكتشاف دول املغرب ، أُّسست يف باريس: الجمعية الجغرافية 3 .2. أ

  .العريب

" شاربونو .ج"م بزعامة 1852تأسست عام  :جمعية قسنطينة األثرية 4 .2. أ

)J.Cherbon neau ) (1813 -1882وقد . 37لقدميةالكتشاف آثار اجلزائر ا 36)م

  " .معية األثرية لعمالة قسنطينةجمموع ومواجيز وأحباث اجل:"أصدرت أعماهلا يف جملة بعنوان

واهتمت ، م يف اجلزائر العاصمة1856أُنشأت عام  :الجمعية التاريخية الجزائرية 5. 2. أ

  ".يقيةا�لة اإلفر : "وقد كان منربها هي. 38بنشر املخطوطات الرتاثية، والوثائق املختلفة

 :    ومسّيت بعدها، 1836تأّسست يف عنابة اجلزائرية سنة  :جمعية البحث العلمي 6. 2. أ

  .واّتسمت بطابع أثري وديين ،"أكادميية هيبون"

  :وقد اختصت بالبحث العلمي يف مجيع ا�االت ومن أمهها :اللجـان العلميـة 3. أ

م وباشرت عملها سنة  1837ة تأّسست سن :لجنة االكتشاف العلمي للجزائر  1. 3. أ

184039.  

  .أشرف على أحباثها  أساتذة جامعة اجلزائر :لجنة االحتفال المئوي باالحتالل  2. 3. أ

  ):م1930-1879(المرحلة الثانية . ب

وبعقد ، ومتّيزت بتوسيع لدائرة االستشراق وذلك بإنشاء مدارس جديدة لتعليم العربية       

  .مؤمترات علمية خمتلفة

  :مدرسة اآلداب 1 .ب

) René.Passet" (رينيه باسيه"م وتوىل تدريس العربية فيها 1880أُنشأت سنة          

وبعد حتويلها إىل كلّّية لآلداب والعلوم اإلنسانية تابعة جلامعة اجلزائر عام . 40)م1855-1924(

للهجات وقد اهتمت بالتاريخ اجلزائري وا. 41عميدا هلا حىت وفاته" باسيه"م أصبح 1909

  .الشعبية الدارجة

  ):Collège de France(إعادة تنظيم كّلّية فرنسا  2. ب

وقد كان . أُعيد تنظيم هذه الكلّّية العريقة وإنشاء كراسي خمتلفة للغات الشعوب احملتّلة          

  االستشراق الفرنسي باجلزائر هو املعين �ذا ؛ ألّن من تولوا هذه الكراسي كانوا من مدرسة 

  .42جلزائرا
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  :مؤتمر االستشراق الرابع عشر 3. ب

وقد كان ذلك يف كلّية اآلداب جبامعة اجلزائر ، احتضنته اجلزائر كأّول بلد عريب يستضيفه       

وصدر عنه جمموعة ، مشارك500وقد شارك يف هذا املؤمتر حوايل . "باسيه"م برئاسة 1905عام 

  .43ام بتنظيم جوالت ميدانيةكما ق. من األعمال يف خمتلف الفروع العلمّية

  :إنشاء كراسي لّلغات البربرية 4. ب

  .م لفتح نافذة للتوغل أكثر يف الفئات العرقية للمجتمع اجلزائري 1906ّمت ذلك يف سنة       

  :مجّلة العالم اإلسالم 5. ب

" جملة الدراسات اإلسالمية: "وهي جملة فصلية حتولت فيما بعد إىل، م1906صدرت سنة     

  .44وقد اهتمت بأخبار العامل اإلسالمي، "ألفريد دوشاتليه"رئاسة ب

  ):م1962-1930(المرحلة الثالثة . ج

، شهدت هذه املرحلة مزيدا من التوّسع االستشراقي  بإنشاء مزيد من املعاهد املتخّصصة     

  :وترقية بعضها ومن أهم خطوات هذه املرحلة نذكر

  :إنشاء المعاهد المتخّصصة 1. ج

، 45وقد كان اهلدف من إنشائها االهتمام مبجال البحث والتطبيق يف خمتلف التخصصات      

  :ومن تلك املعاهد

  .وذلك الكتشاف ما تزخر به : معهد البحوث الصحراوية  1. 1. ج

  .لالهتمام بتاريخ املغرب اإلسالمي :معهد الدراسات الشرقية  2. 1. ج

  :تحويل المدارس الشرعية إلى ثانويات 2. ج

هلدف استكمال فرنسة التعليم والقضاء على اللغة  46م1895كان  ذلك يف مرسوم جويلية        

إىل ثانويات ) تلمسان، قسنطينة اجلزائر،(وذلك بتحويل املدارس الشرعية الثالث ، العربية

   .زدوجةم

  :في جمع المخطوطات العربية وتحقيقها وترجمتهاإسهاماتها   2.3

وكانت هذه ، االحتالل الفرنسي تزخر بكم هائل من املخطوطات النفيسة كانت اجلزائر قبل    

  :47وتعود أصول هذه املخطوطات إىل .بات الزوايا واملساجد واملدارساملخطوطات موجودة مبكت

  .وبعض القصور الصحراوية، ما احتوته حواضر اجلزائر قبيل التواجد العثماين) 1
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  .حواضرهم يف خمتلف صنوف املعارفما جلبه األندلسيون معهم بعد سقوط ) 2

  .خاصة يف رحالت احلج شراء بعض العلماء وحميب القراءة لنفائس املخطوطات ) 3

  .عمليات االستنساخ داخل اجلزائر وخارجها) 4

  .الوقف اإلسالمي يف يف املكتبات املختلفة) 5

يني الذين أسهموا فكل هذا اإلرث اهلائل من املخطوطات أضحى يف يد املستشرقني الفرنس      

  :وميكن حصر إسهاما�م يف ذلك يف جماالت مخس هي. يف حفظها وحتقيقها وترمجتها

  :البحث عن المخطوطات وجمعها وحفظها. أ

فقد ، اهتمت الدراسات االستشراقية الفرنسية بكل ما تعّلق باجلزائر منذ بداية االحتالل      

صول على هذه املخطوطات وإرساهلا إىل بالده سنة قام وزير احلربية نفسه بافتتاح عمليات احل“

ستمر عن املخطوطات يف إطار هذا االهتمام والبحث البحث امل كما كان. 48“م1832

  :وقد استعملت لذلك طرقا شىت أبرزها. "اكتشاف اجلزائر العلمي: "مشروع

  :الحجز والمصادرة 1.أ

وعلى مكتبة زمالة ، م1835نة ومن ذلك االستيالء على مكتبات معسكر وتلمسان س        

واألمر . ومكتبات قسنطينة، ومكتبة الشيخ احلّداد، خمطوط 5000: األمري عبد القادر املقّدرة بـ

  .نفسه حصل ملكتبات الكثري من الزوايا والقصور الصحراوية

  :نسخ المخطوطات 2.أ

وكانوا . ول عليها مباشرة ر احلصأو لتعذّ ، قام الفرنسيون بنسخ خمطوطات بعينها ألمهيتها         

إضافة إىل طرق أخرى يف . يستعينون يف ذلك بُنّساخ عرب لصعوبة احلصول على ناسخ غري عريب

إقدام بعض إضافة إىل ، كالنهب والسلب الذي كان يقوم به العسكريون خاصة  :اجلمع

ح حتتها عامة أو املؤسسات بشراء املخطوطات يف ظل الضائقة الكبرية اليت كان يرز ، املستشرقني

  . اجلزائريني

  :فهرستها. ب

بل تعّدوا ذلك إىل ، مل يتوقف عمل هؤالء املستشرقني عند مجع املخطوطات وصيانتها          

، بيان املخطوط واملطبوع، اء املؤلفني ،عناوين املؤلفاتمسأ: وضع فهارس علمية دقيقة هلا تناولت

لقد حرص  “ ؛عدد الصفحات ، خطوطةحجم امل، نوع الورق، تاريخ النسخ، ذكر املكان
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وقد أعا�م على ذلك ما أقاموه من دراسات . املستشرقون على وضع فهارس للمخطوطات العربية

  :ومن تلك الفهرسات نذكر. 49“فاملخطوطات بدون فهارس كنز بال مفتاح، تراثية جادة وعميقة

         :المخطوطات في مكتبة متحف الجزائر: فهرس عام للمخطوطات العامة في فرنسا 1.ب 

، e.Fagnan) (1846-1931(50" (إدموند فانيان"قام �ذا العمل املستشرق         

. وذيله مبسرد لعناوين الكتب وأمساء املؤلفني والّنساخ والنماذج. م1893وأصدره يف باريس سنة 

  .51صفحة 680والكتاب يقع يف 

  :المكتبات والمخطوطات اإلباضية 2.ب 

 52)مJ.Schakht) (1902-1962" (جوزيف شاخت "قام �ذا العمل املستشرق         

صدر هذا الفهرس يف . "بريان"و، "القرارة"و، "العطف"و، "مليكة"و، "بين يرزقن"عن مكتبات 

  . 53ا�لة اإلفريقية

  : وزوايا بوسعادة، ةوزوايا ورقل، فهرس مكتبات الجلفة 3.ب

، م1886، م1884: وهي على الرتتيب، "رينيه باسيه"وضعها مجيعها املستنشرق        

  ".اآلسيوية"و، "اإلفريقية: "وقدر نشرها يف ا�لتني. 54م 1897

  :القسنطيني" سعيد بن باش طرزي"المخطوطات العربية في مكتبة  4.ب

  . 55ا�لة اإلسيويةونشره يف ، م1854سنة " شاربونو"وضعه      

  :-مدرسة تلمسان- فهرس المخطوطات في كبرى المكتبات الجزائرية 5.ب

وعدد خمطوطاته  .1907سنة56)م1945ت ) (A.Cour" (أوغس كور"وضعه          

110 57.  

  :تحقيقها. ج

دفع املستشرقني للقيام �ذا النشاط  مجلة من الدوافع ؛ أمهها هو وجود ذلك الكم اهلائل       

، وباعهم الواسع الذي اكتسبوه يف حتقيق املخطوطات العربية ، ن املخطوطات بني أيديهمم

. ويف ترمجتها وإعادة نشرها بالفرنسية، والدافع الثالث هو رغبتهم يف حتضري ها للنشر  العريب

  :وهذه أهم أعمال التحقيق اليت قاموا �ا مصنفة بني اللغة واألدب العربيني

 :حققة في مجال اللغة العربيةالمخطوطات الم 1.ج
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)  Derenbourg" (ديرونبورغ"قام به  املستشرق الفرنكوأملاين ، شرح كتاب سيبويه *

  .م1889-1881:ن يف باريس بني سنيتونشره يف جزأي 58)م1844-1908(

  .م1851سنة  59)مMunk)(1805-1867" (مونك"قام بنشره ، اخلصائص البن جّين * 

  .م1886سنة "ديرنبورغ"قام بنشره ، البن جّين  كتاب الّلمع يف العربية* 

  :قام بنشرها كّل من، ألفية ابن مالك* 

  .م1834وذلك سنة  60)مDe sacy) (1758-1838" (دوساسي"  .1

  .م1887وذلك يف قسنطينة سنة ) Pinto"(بينتو"   .2

  .م1888وذلك سنة ) Goguyet" (غوغويه" . 3

  .م1877يف ليدن "  غوغويه"نشره  ،شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام * 

  .م بباريس1885سنة " بينتو"نشره ، ملحة اإلعراب للحريري*

عام  Bresnier) (1814 -1869(61" (برينيه"قام بنشرها ، اآلجروية يف قواعد العربية* 

  .م1846

  .م1902سنة " رينيه باسيه " قام بنشره ، منت اخلزرجية يف العروض لعلي اخلزرجي* 

  :ات المحققة في مجال األدب العربيالمخطوط 2.ج

باالشرتاك مع  62)مDe slane ()1801-1878( "دي سالن"قام به ، ديوان امرئ القيس* 

  .م1837ونشره سنة  63)مReinaud) (1867-1895( "رينو"

ونشره سنة ، 64)مbarges) (1810-1896( "األب برجس"قام به ، ديوان ابن الفارض* 

  .م1855

ونشره سنة ) مboucher) (1843-1886" (بوشيه"قام به ، دديوان عروة بن الور * 

  .م1867

  .م1875-1870: ونشره بني سنيت - أيضا-" بوشيه"قام به ، ديوان الفرزدق* 

  .م1869سنة  "ديرنبورغ"قام به ، ديوان النابغة الذبياين بشرح الشنتمري* 

  .م1955 سنة 65)مMassignon)(1883-1962( "ماسينيون"قام به ، ديوان احلالج* 

  .م1861عام  Dugat) (1824-1894(66" (دوغا"قام به ، نفح الطيب للمقري* 

  .م1866ونشره يف باريس عام  "ديرونبورغ"قام به ، كليلة ودمنة البن املقفع* 
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  :ترجمتها إلى الفرنسية. د

كثرت أعمال هذه املدرسة املرتمجة إىل الفرنسية وتعّددت إىل درجة يصعب فيها حصرها       

يف مقام األعمال -غري أنّه يف املقابل ميكن القبض على اخليط العام الذي جيمعها . بطهاوض

، واحلكاية، واملقامة، واملثل، القصة: وهو تركيز املرتمجني على أنواع معّينة من تراثنا كـ -األدبية

بثالث مسات وتّتصف اآلثار املختارة  للنشر والرتمجة “.واألدب العام ، والسري الشعبية، والطرفة

  . 67“واخللود على مّر الزمان، واإلمتاع، الشعبية: أساسية هي

  :68وهذه بعض من أعماهلم املرتمجة للفرنسّية

  -Hodas) (1840" (هوداس"و، م1852سنة " شاربونو: "ترجم ألف ليلة وليلة كل من* 

 )Casanova" (كازانوفا"و، م1888سنة  "ديرونبورغ"و، م1846سنة  69)م1914

  .م1922سنة  70)م1926ت(

سنة  de tassy)(1794-1878(71" (دوتاسي: "ترجم مقامات احلريري كل من*  

) devic" (دوفيك"و، م1846ونشره سنة " شاربونو"م ،1834سنة " مونك"م ،و1821

  .م1870عام  72)م1886ت (

سنة  73)م1867-1953( (carra de vaux)" كارا ديفو"ترجم تائية ابن الفارض * 

  .م1899

  .م1902-1899بني سنيت  rat(74" (را"كتاب املستطرف لإلبشيهي املستشرق ترجم  * 

  .م1892و 1889: بني سنيت" ديرزنبورغ"ترجم كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ * 

لكعب بن زهري " ادبانت سع"والمية ابن الوردي مع قصيدة ، ترجم المية العجم للطغرائي* 

  .م على التوايل1904، 1903: يف سنيت roux(75(" رو"املستشرق 

- Demombynes( )1860"(دميومبني"ترجم مقدمة الشعر والشعراء البن قتيبة * 

  .1947عام  76)م1957

  .م1951ام ع 77)مpellat) (1914-1992" (بيال"ترجم كتاب البخالء للجاحظ * 

  .م1957كتاب كليلة ودمنة عام عام   A.Miquel(78" (أندريه ميكيل"ترجم * 

عددا من مقامات  79)مR. Blachėre) (1900-1973"(ريرجييس بالش"ترجم  * 

  .م1957اهلمذاين سنة 
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  :منهجها في التحقيق. د

وهو يتلخص ، سبق لنا اإلشارة إىل الباع الكبري هلذه املدرسة يف حتقيق املخطوطات العربية        

سبته إىل وناقشوا يف ن، صه يف أ�م حبثوا يف صحة النصيتطبيق منه علمي صارم   ميكن تلخ يف

ونوهوا بوجود املنت أو ، وذكروا أوجه االختالف فيما بينها، مؤلفه ،وقارنوا النسخ بعضها ببعض

وحتققوا من عناوين املخطوطات وذلك بالرجوع إىل الفهارس . بعضه يف مصادر أخرى

وحدّدوا دالالت الكلمات ، كما رقموا النصوص ووضعوا فصوال هلا. واملخطوطات األخرى

. وخّر جوا  ما يف النصوص من آيات وأحاديث وشعر وأمثال ودققوا فيها. ت واألعالمواملصطلحا

 "جان سوفاجيه"و، "رجييس بالشري"وعموما ّخلص منهج هذه املدرسة يف التحقيق 

)J.Sauvaget) (1901-1950قواعد حتقيق املخطوطات العربية وترمجتها" كتا�ما يف80)م "

(règles pour éditions et traductions de textes arabes  ) ، والصادر

  .م1953سنة 

  :ةــــخاتم*

بل نستطيع ، أهم املدارس االستشراقية األوروبيةواحدة من  االستشراقية الفرنسية املدرسة        

الريادة يف الدراسات الشرقّية من خالل اجلهود الكبرية اليت بذلتها يف التعرف على  إّن هلا: أن نقول

ويعود ذلك إىل مجلة من األسباب لعّل أوجهها هو أن . وكشف آثاره وأسراره، آدابهعلوم الشرق و 

على  كما أ�ا احتلت كثريا من الدول الشرقّية،  فرنسا من أكرب وأقدم الدول تفاعال مع املسلمني

  .غرار اجلزائر

 )1962-1830( خالل فرتة االحتالل وقد كان هلذه املدرسة نشاط دؤوب يف اجلزائر       

وما تتمّتع به ذخائر ، لوضع اليد على ما تزخر به اجلزائر من تراث فكري وثقايفمنها إيذانا 

بدأت مسرية وهكذا ، وقد سّخر االحتالل شىت الوسائل املادية والبشرية والعلمية لذلك. حضارية

تنطاقه مرافقة لالحتالل يف حماولة للتوغل يف عمق ا�تمع اجلزائري واس االستشراق يف اجلزائر

  .حضاريا وثقافيا وتراثيا 

  :يف هاحصر  فيمكن يف مجع املخطوطات العربية وحتقيقها وترمجتهاإسهاما�ا أّما           

كان هذا االهتمام والبحث البحث املستمر   :البحث عن المخطوطات وجمعها وحفظها. أ     

  ."اكتشاف اجلزائر العلمي: "عن املخطوطات يف إطار مشروع 
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مل يتوقف عمل هؤالء املستشرقني عند مجع املخطوطات وصيانتها بل تعّدوا : فهرستها .ب    

  .فاملخطوطات بدون فهارس كنز بال مفتاح. ذلك إىل وضع فهارس علمية دقيقة

وباعهم الواسع ، هائل من املخطوطات بني أيديهموجود كم  هم لذلكدفع: تحقيقها. ج   

   .العريب والفرنسي رغبتهم يف حتضري ها للنشر، و لعربيةاملخطوطات ا الذي اكتسبوه يف حتقيق

  :ترجمتها إلى الفرنسية. د

كثرت أعمال هذه املدرسة املرتمجة إىل الفرنسية وتعّددت إىل درجة يصعب فيها حصرها       

  . وضبطها

  

  :ـشهـوام

                                                           
، 1ط، طرابلس، دار األصالة واملعاصرة، العملية التأثيرية بين الشرق والغرب . خالد إبراهيم، العملة :1

  .70ص، 2005
  . 13، صنفسه:  2
المجلة اإلفريقية -جهود المستشرقين الفرنسيين في الدراسات اللهجية في الجزائر. محيد، بروربة:  3

جامعة ، قسم الثقافة الشعبية، ختصص علم اللهجات، مصطفى أوشاطر: إشراف، ماجستري رسالة، -أنموذجا

  تلمسان
طرابلس، ، اجلامعة املفتوحة، الظاهرة االستشراقية وأثرها في الدراسات اإلسالمية . ساسي سامل، احلاج:  4

  .22ص ، 1991، 1ط، ليبيا
مكتبة ، علي بو ملحمتح ، مفصل في صنعة اإلعرابال، جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمرو: الزخمشري : 5

  . 374ص ، 1993، 1ط، بريوت، اهلالل
، دار صادر، تح جمموعة من األساتذة، لسـان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري: ابن منظور : 6

  . 174- 173ص ، 10ج، شرق: مادة، ت –د ، 1 ط   ، بريوت
  . 1162ص ، 1ج، 2008، 1ط، القاهرة، دار الكتاب، العربيةمعجم اللغة . أمحد، خمتاري : 7

8 : Le robert ,Dictionnaire historique de langue français ,Paris ,1992 , p 

1382. 
دار الكتاب ، تر مصطفى ماهر، الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات األلمانية . رودي، بارت:  9

  . 12ص ، 1967، القاهرة، العريب
  . 378ص ، 1997، 4ط، دار املعرفة، تاريخ األدب العربي. أمحد حسن، الزيات : 10
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  .189ص ، 6ط، مؤسسة األحباث العربية، ترمجة كمال أبو ديب، االستشـراق، إدوارد سعيد : 11
 ، بريوت، دار اجليل، اإلسالم والمستشرقون بين  أحقاد التبشير  وظالل االستشراق، عبد الرمحن، عمرية : 12

  .90 ص، دتا، ط- د
وأوردوا عدة ، هناك اختالف كبري يف حتديد تاريخ معّني لنشأة االستشراق ؛ فقد اختلف املؤرخون يف ذلك : 13

  .وتنتهي إىل بداية عصر النهضة األوروبية، آراء تباعا لذلك؛ تبدأ منذ القرن السادس قبل امليالد

  .  59-54، صالمعاصر العربي األدب يف وأثرها اإلستشراق فلسفة. أمحد، مسايلوفيتش :ينظر 
- د، القاهرة، دار الفكر العريب.،المعاصر العربي األدب في وأثرها اإلستشراق فلسفة. أمحد، مسايلوفيتش : 14

  25 ص ، 1998، ط
، ط-د، ، دار املنابع،اجلزائرالجزائر في خاصة مهامه وتعدد الفرنسي االستشراق. الطيب، ابن براهيم : 15

  .18، ص2004
، ط- د، القاهرة، دار املعارف، االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري.  حممود محدي، زقزوق : 16

  .20ص، تا- د
  . 18ص، السابق . ابن براهيم  : 17
  26ص، السابق . مسايلوفيتش : 18
يف معركة " مارتلشارل "وايل األندلس الفرنسيني بقيادة " عبد الرمحن الغافقي"واجه املسلمون الفاحتون بقيادة  : 19

  .واليت انتهت بانتصار الفرجنة، م732الفرنسيتني سنة " تور"، و"بواتييه"بني مدينيت " بالط الشهداء"
ومسا على أقرانه من الرهبان لينتخب يف منصب " روماّ"سافر إىل، أوسع علماء عصره ثقافة بالعلوم العربية:  20

. أمر بإنشاء مدارس عربية  يف روما وفرنسا. يتقلد هذا املنصب كأّول فرنسي" سلفسرت الثاين"البابوية يف  باسم 

  .110،ص1ج، المستشرقون، العقيقي: ينظر
  . 18ص، 1993، 1ط، لبنان، دار اإلميان، نور اإلسالم وأباطيل االستشراق. فاطمة، هدى:  21
قصد هو اآلخر . الذي أسسته فرنسا إلصالح النصرانية يف أوروبا )cluny" (كلوين"كان رئيسا لدير   : 22

، العقيقي: ينظر .ويف الرد على اليهود، وعندما عاد إىل بالده أّلف كتبا يف جدال املسلمني، األندلس للدراسة

  .112،ص1ج، السابق
  . 13ص ، تا -د، اجلزائر، دار البالغ، االستشراق والدراسات القرآنية. حممد، دراجي:  23
  .ة فرنسية مسّيت عليها املدرسة اليت تقع فيها مدين" رامس"و. 389ص ، السـابق. الزيات:  24
  . 75ص ، الســابق، مسايلوفيتش:  25
  . 142ص ، 1ج، تا- د، ط-د، القاهرة، دار املعارف، المستشرقون. العقيقي، جنيب:  26
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، ، رسالة دكتوراه- مع قراءة جاك بيرك-المقاربة االستشراقية للقرآن الكريم . إبراهيم ، زاليف:  27

  .166ص ، 2013/2014، جامعة تلمسان، قسم اللغة العربية، عبد احلفيظ بوردمي:إشراف، أديبنقد :ختصص
عمل أستاذا للغات الشرقية يف معهد ، تعلم عدة لغات التينية وشرقية.الفرنسية " برينتون"ولد يف مدينة:  28

  . 159-158،ص1ج، السابق، العقيقي: ينظر. له آثار عديدة. مث يف جامعة فيينا، مث يف جامعة باريس، فرنسا
  . 40ص ، السابق، زقزوق:  29
، 1992نوفمرب ، الكويت، ةسلسلة عامل املعرف، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا. املقداد، حممود : 30

  .30ص
ص ، 6ج، 1998، 1ط، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، تاريخ الجزائر الثقافي. أبو القاسم، سعد اهللا:  31

11.  
تاريخ الجزائر : ينظر.  تقسيم هذه املراحل على التقسيم الذي أورده  أبو القاسم سعد اهللاعتمدنا يف:  32

  . 12ص ، 6ج، الثقافي
  13ص، 6ج، السابق، سعد اهللا:  33
  . 147ص ، 1، جالسابق، العقيقي:  34
  .90ص، 6ج، السابق، سعد اهللا:  35
صنف الكثري من الكتب التعليمية . طينة باجلزائرعمل أستاذا يف مدرسة قسن. حيمل تكوينا يف اللغة العربية : 36

كان يف طليعة . كما اهتم أيضا بتحقيق املخطوطات وتاريخ اجلزائر وتونس والسودان. واملعاجم يف اللغة العريب

  .735-734ص ، معجم أسماء المستشرقينحيي، ، مراد: ينظر. وله عشرات املؤلفات، حمرري ا�لة اآلسيوية
   . 29ص ، االستشراق الفرنسي في المغرب والمشرق. حممد العريب، معريش: ينظر :  37
  .94ص، 6ج، السابق، سعد اهللا:  38
  . 82ص، 6ج، السابق، سعد اهللا:  39
ُأسند إليه كرسي العربية يف ، خترج من قسم اللغات الشرقية جبامعة باريس، الفرنسية" لونيفيل"ولد مبدينة :  40

، معجم أسماء المستشرقينمراد،  :ينظر. له عشرات الدراسات الشرقية والعربية. مدرسة اآلداب العاملية باجلزائر

  . 206-204ص 
  .25ص، 8ج، السابق، سعد اهللا:  41
، ص 2002، 1ط، بريوت، دار املدار اإلسالمي، نقد الخطاب االستشراقيساسي سامل، ، احلاج:  42

100.  
  . 367ص ، 3ج، السابق، العقيقي:  43
  . 43ص ، السابق، زقزوق:  44
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  . 101ص، 6ج، السابق، سعد اهللا:  45
  . 386ص ، 06ج، نفسه : 46

- 1830(المستشرقون الفرنسيون وإعادة بعث مخطوطات الجزائر وتنظيمها ، حنيفي، هاليلي:  47

، 155-154عدد ، تونس، مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، ا�لة التارخيية املغاربية، )1962

  . 308-307ص ، 2014فيفري 
  . 65ص، السـابق، املقداد:  48
، 1984، 1ط، القاهرة، مكتبة اخلاجني، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي. حممود حممد، الطناجي:  49

  . 226ص 
وُكّلف بالتدريس يف كلّية اآلداب ، خترج من قسم اللغات الشرقية جبامعة باريس، البلجيكية" لييج"ُولد مبدينة :  50

، معجم أسماء المستشرقينمراد،  :ينظر.  التحق بقسم املخطوطات يف املكتبة الوطنية بباريس. ئرجبامعة اجلزا

  .771-770ص 
  . 205ص ، 1ج، العقيقي:  51
انتخب عضوا يف مجعيات وجمامع لغوية ، عمل يف عدة جامعات ومنها جامعة اجلزائر، مستشرق أملاين:  52

  .719-716،ص سماء المستشرقينمعجم أمراد،  :ينظر. له آثار عديدة. عديدة
  .471ص ، 2ج، السابق، العقيقي:  53

دراسة تطبيقية لمخبر مخطوطات -فهرسة وتحقيق المخطوطات في الجزائر. حاج قويدر، العيد:  54

أمحد : إشراف، علم املكتبات والوثائق: ختصص، مذكرة ماجستري، -الحضارة اإلسالمية بشمال إفريقيا  بوهران

  .64-63ص ، 2010/2011، جامعة وهران، املكتبات قسم علم، احلمدي
  . 67ص ، نفسه : 55
، ص معجم أسماء المستشرقينمراد،  :ينظر. له جمموعة كبرية من اآلثار. أستاذ كرسي العربية بقسنطينة:  56

901-902.  
مجعية املاجد  ،جملة آفاق الثقافة والرتاث، التراث الجزائري المخطوط ين األمس واليوم. عبد الكرمي، عويف : 57

  .15ص، 1998أفريل ،  21- 20ع ، ديب، للثقافة والرتاث
، عّني أستاذ هلا يف مدرسة اللغات الشرقية. خترج بشهادات يف العربية من جامعات أملانيا. ولد وتويف بباريس : 58

  .562-561،ص معجم أسماء المستشرقينمراد، : ينظر. مث يف قسم املخطوطات مبكتبة باريس الوطنية
. حقق الكثري من املخطوطات. كان يتقن عدة لغات شرقية. أملاين األصل فرنسي اإلقامة والشهرة والوفاة:  59

  . 181ص ، 1ج، لسابقا، العقيقي: ينظر. كان ينشر يف أشهر ا�الت الفرنسية
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شر عّنب من أعضاء ن. ولد بباريس وأتقن عدة لغات شرقية وغربية. من أشهر املستشرقني الفرنسيني : 60

انتخب بارونا  1808يف عام . م1797مث أستاذا يف مدرسة اللغات الشرقية عام . م1778املخطوطات الشرقية 

مث مديرا ملدرسة الدراسات الشرقية ، م1822أنشأ اجلمعية اآلسيوية وجملتها عالم . وترأس جامعة باريس بعدها

  .540-536ص ، جم أسماء المستشرقينمعمراد، : ينظر. له العشرات من الدراسات املختلفة. م1833عام 
، السابق العقيقي،: ينظر. آثاره كلها مطبوعة يف اجلزائر. حىت وفاته 1836توىل املدرسة العربية باجلزائر منذ  : 61

  .187ص، 1ج
: ينظر. له آثار عديدة. خترج على يد دوساسي وعّني مرتمجا يف وزارة احلربية، إيرلندي األصل فرنسي اجلنسية : 62

  .180ص، 1، جالسابق قيقي،الع
مث مديرا ، عّني أستاذا للعربية يف مدرسة اللغات الشرقية"  .دو ساسي"وكان من تالميذ . "المبسك"ولد يف  : 63

 .175ص، 1، جالسابق العقيقي،: ينظر. له جهود معتربة يف الدراسات الشرقية. هلا
 البحوث من اكثري  خلف. صحفيني الفرنسينيال كبار وهو من السربون، مرسيليا، يف العربية أستاذ هو : 64

  131ص ، معجم أسماء المستشرقينمراد، : ينظر. الشرقية الرصينة
اليت شارك فيها يف مؤمتر االستشراق  1902زار اجلزائر يف ، حتصل على الليسانس يف اآلداب. ولد بباريس : 65

مراد، : ينظر . ه جامعة القاهرة للتدريس فيهاانتدبت. م1906ُأحلق باملعهد الفرنسي لآلثار الشرقية عام . م1905

  .131، ص معجم أسماء المستشرقين
 بالتاريخ عين وقد اجلزائر إىل حكومته أوفدته. الشرقية اللغات مدرسة يف للعربية أستاذا عّني . فرنسا يف ولد : 66

  .131، ص معجم أسماء المستشرقينمراد، : ينظر. العام
  .134ص ، السابق، املقداد:  67
 .135-131ص ، السابق : 68
عمل أستاذا يف . م أين اشتغل يف التعليم1884ارحتل يف بداية حياته إىل اجلزائر وبقي إىل ، ولد يف فرنسا : 69

  .706،ص معجم أسماء المستشرقينمراد،  :ينظر. مدرسة اللغات الشرقية بباريس
. له آثار عديدة. جلامعة املصرية للتدريس فيهامث قدم مصر فانتدبته ا، تعلم العربية وعّلمها يف معهد فرنسا : 70

  .219ص، 1، جالسابق العقيقي،: ينظر
وتوىل حترير ا�لة اآلسيوية فنشر فيها الكثري من الدراسات النفيسة خال ما " دي ساسي"خترج على يد  : 71

  .174ص، 1، جالسابق العقيقي،: ينظر. حققه وترمجه وصنفه
: ينظر". جرمانوس"هو أّول من عثر على ترمجات القرآن الكرمي لألب . من أساتذة جامعة مونبولييه : 72

  .193ص، 1، جالسابق العقيقي،
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متمثلة يف رسائل  األكادمييةنماذج من البحوث نقدية ل دراسة موضوع البحث هو      

مدى كفاية املقاربة التداولية يف مقاربة اخلطاب التحقق من  �دف، الدكتوراه ومذكرات املاجستري واملاسرت

إىل  -خبصوص النماذج اليت كانت قيد الدراسة  - خلص البحث.نظرية أفعال الكالم من خالل القرآين

ال لتبلغ مستوى قراءة ، ةقد مجعت بني موروث املفسرين ومفاهيم ومصطلحات التداوليات أن هذه املقارب

وإمنا هو تكرار يف نسق جديد أثبت ، فهم جديد كشف عنه املنهج التداويل اخلطاب القرآين بإضافة

 . املنحى التداويل يف كتب التفسري

  .البحوث –مقاربة  –القرآن -أفعال الكالم –التداولية : الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The research is a critical study of models of academic research 

represented in doctoral theses and master's with the aim of examining the 
adequacy of the Pragmatics approach in the approach of Qur'anic discourse 
through the theory of speech acts.The research concluded that this approach 
has combined the legacy of the interpreters with the concepts and terms of 
Pragmatics, not to reach the level of reading the Qur'anic discourse by 

                                                           
  salima.alg@gmail.com: جالل سليمة  * 

  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد                    
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  235 - 219: ص 

 

220 

  University of Tamanghasset - Algeria                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

adding a new understanding revealed by the Pragmatics approach, but rather 
a repetition in a new format that proved the Pragmatics orientation in the 
books of interpretation. 

Keywords: Pragmatics- Qur'an- interpretation- critical- academic. 

 
 :مقدمة

متمثلة يف رسائل الدكتوراه  -يسعى البحث إىل دراسة مناذج من البحوث األكادميية

�دف إىل معرفة كيفية استثمارها للمقاربة التداولية يف  دراسة نقدية-ومذكرات املاجستري واملاسرت

اليت القت رواجها عند هذا الصنف من ، قراءة اخلطاب القرآين من خالل نظرية أفعال الكالم

يف الوقت الذي اهتمت فيه الكتابات غري األكادميية برتمجة الكتب األجنبية للتعريف ، البحوث

ولقد اخرتنا على .اولة تأصيلها انطالقا من كتب الرتاث املختلفةبالتداولية والتنظري هلا من خالل حم

على ، وجه اخلصوص نظرية أفعال الكالم إلقبال الباحثني عليها يف مقاربة اخلطاب القرآين

حيث انطلقوا من مبدأ أن هذه النظرية موجودة يف حقيقتها يف كتب ، اختالف درجا�م العلمية

فمدار حبثهم كان قسيما بني جهود الرتاثيني وما أنتجته املقاربة التداولية وبالتايل ، الرتاثيني املختلفة

  .من مفاهيم

هل املقاربة التداولية متمثلة : وبناء على ما تقدم نطرح أسئلة إشكالية البحث فيما يأيت 

يف األفعال الكالمية كما حياول الباحث األكادميي تطبيقها بإمكا�ا أن تقدم إضافة جديدة يف 

ما  أم أ�ا جمرد تدريب تعليمي يكشف به الباحث متكنه من هذا املنهج؟، ءة اخلطاب القرآينقرا

يف فهم اخلطاب القرآين إذا كان مبدأ التطبيق يعتمد يف األغلب على  أمهية هذا النوع من املقاربة

مدونات ولإلجابة عن هذه األسئلة قمنا بدراسة ثالث  الرصيد الرتاثي من حيث التنظري والتطبيق؟

ومل يسعنا البحث لذكر تفاصيل ، متثل كل واحدة منها مستوى من مستويات البحث األكادميي

وعليه فقد عمدنا إىل تقدمي ما ميكنه أن يكون إجابة مقنعة ملا أثبتناه يف خامتة ، ما ورد فيها

 .البحث

  :نظرية أفعال الكالم -أوال

اعتربها مستوى  إذ" تشارلز موريس"  إىل الفيلسوف يعود الفضل إىل التعريف بالتداولية

يتوىل الطريقة اليت يستعمل من خالهلا املتلقي  فاملستوى التداويل، من مستويات الدراسة السيميائية
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وال يرتبط ، ويف هذا إشارة إىل أن املعىن ليس شيئًا متأصًال يف الكلمات وحدها 1.هذه العالمة

ثل يف تداول اللغة بني املتكلم والسامع يف سياق وإمنا يتم، وال السامع وحده، باملتكلم وحده

مبا أن التداولية هي البحث  2.وصوًال إىل املعىن الكامن يف الكالم) لغوي، اجتماعي، مادي(حمدد

ذلك أن كل عبارة متلفظ �ا ينبغي أال توصف فقط من وجهة تركيبها . "عن املقاصد اخلفية

إىل  التام اإلجناز املؤديينظر إليها كذلك من جهة الفعل واملعىن احملدد هلا بل ينبغي أن ، الداخلي

ألن البشر يتواصلون باللغة  3."هذا القبيلإنتاج تلك العبارة ووصف هذا املستوى التداويل من 

خطابية ، بوصفها ظاهرة"لذا تدرس التداولية اللغة، بوصفها أفضل وسيلة لتبليغ مقاصدهم

وهذا ما جيعلها ملتقى عدة علوم كالفلسفة واللسانيات  4".وتواصلية واجتماعية يف نفس الوقت

   .إخل...وعلم االتصال وعلم االجتماع وعلم النفس

جون كورة األعمال الرائدة يف جمال البحث التداويل ملؤسسها ا تعد نظرية أفعال الكالم ب

جرد مب املتكلم فهي أفعال ينجزها، أوستني وما قدمه من أفكار مهمة حول هذه األفعال النشو

عند اللغة وظيفة  نأل، تأثرييةوغايات  اجنازيه أغراضا �اليحقق ، التلفظ �ا يف سياق مناسب

يف ظل الناجح بني املتخاطبني هي وسيلة للتواصل  بل، فقط واإلخبارليست للوصف  أوستني

ظام نبل ، فحسبأو مجال حنوية فعًال تصويتياً ليست  الكالمية فاألفعالوعليه ، مجلة من الشروط

تعد جوانب خمتلفة ، كالمي مركب من ثالثة أفعالالفعل ألن ال 5.جنازي تأثرييإشكلي داليل 

  6 :وهي، وال يفصل أحدها عن اآلخر، لفعل كالمي واحد

ويراد به التلفظ بقول ما استنادا إىل مجلة من القواعد الصوتية والرتكيبية اليت :فعل القول

  .تضبط استعمال اللغة

كالوعد واألمر ،  يراد به القصد الذي يرمي إليه املتكلم من فعل القولو :وفعل اإلنجاز

  .واالستفهام والتحذير

ويراد به التأثري الذي حيدثه فعل اإلجناز يف املخاطب فيدفعه للتصرف بطريقة :وفعل التأثير

، وقاً قوليًا لفظيًا منط فإ�ا تنجز فعالً )الكلب يعض:(حني تقول أم لطفلها: فعلى سبيل املثال.ما

وحني خيتار ، وحني تقول األم هذه اجلملة فإ�ا تنطق حتذيراً يف الوقت نفسه أي تنجز فعًال إجنازياً 

  .الطفل طريقاً آخر فإن ذلك هو النتيجة واألثر للمنطوق نفسه
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، التنفيذية، وقد صّنف أوسنت األفعال الكالمية على أساس قو�ا اإلجنازية إىل احلكمية 

فاعترب كل تواصل لغوي  ستاذهاستكمل جون سريل عمل أ 7.السلوكيات، العرضية، التعهدية

، فقدم تصنيفًا بديالً 8.يستدعي أفعاال كالمية؛وهي الوحدات األساسية أو الدنيا للتواصل اللغوي

  9:تضمن اآليت

وهذه األفعال ، الغرض اإلجنازي فيها هو وصف املتكلم واقعة معينة:اإلخباريات– 1

  .واجتاه املطابقة فيها من الكلمات إىل العامل ، بحتتمل الصدق والكذ

غرضها اإلجنازي حماولة املتكلم توجيه املخاطب إىل فعل شيء معني :التوجيهات–2

  .واجتاه املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات، األمر والطلب:مثل

اه واجت، وغرضها اإلجنازي هو التزام املتكلم بفعل شيء يف املستقبل:االلتزامات-3

  .املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات

وغرضها اإلجنازي هو التعبري عن املوقف النفسي تعبريا يتوافر فيه شرط :التعبيريات- 4 

  . اإلخالص وال يوجد فيه اجتاه مطابقة 

إعالن :تؤدى بنجاح إذا طابق حمتواها القضوي للعامل اخلارجي مثل:اإلعالنيات-5

واجتاه املطابقة فيها من ، غيريا يف الوضع القائم وتقتضي عرفا لغوياوميز�ا أ�ا حتدث ت، احلرب

  .الكلمات إىل العامل ومن العامل إىل الكلمات 

  :نقد نظرية أفعال الكالم : ثانيا

انتقدت هذه النظرية كغريها من النظريات لكن الباحثني املنشغلني باستثمارها يف قراءة 

ما فيه من أمهية تبني حمدودية هذه النظرية يف بلوغ مقاصد اخلطابات ال يهتمون �ذا النقد على 

يد أفعال الكالم والثاين بأمهية نذكر هنا أمرين أساسني األول يتعلق بصعوبة حتد.اخلطاب

  .تصنيفها

أدت للقول بوجود معىن واحد يف  تعترب اللغة أ�ا شفافة للغة رؤية ترميزية سريلإن رؤية 

وبالتايل فإنه أقصى جانبا من التداولية وهو ذلك ، ن على الدوامالّنّص واخلطاب وهذا غري ممك

 "10.املتصل بالعمليات االستداللية واللجوء يف تأويل اجلمل إىل السياق واملعلومات غري اللغوية

نظرية أفعال الكالم تفرتض أن املعىن جاهز ومقدم من خالل التصنيفات وأ�ا بالفعل ذلك أن 

لذلك فهي تستقي معناها العملي من حقيقة أن .الكالم واخلطاب ميكنها أن تقف على داللة
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هذه األعمال نفسها إمنا توجد األشكال واإلشارات العرفية للنص اليت يكون وجودها سابقا 

تام  بشكل حمّدد غري سياق يف شفافًا فاعتبار القصد 11."بالفعل الستخدام املتكلم واستعماله هلا 

ن يكون جمرد جتريد نظري ال يسعفنا بالقول بإنتاجية أفعال الكالم غري ممكن وال يعدو أ، و�ائي

 معناه ألن اخلاّصة؛ داللته خارج يقع ما على حييل أن يستطيع ال " اإلجنازيّ  وعليه فإن القول

 احلدث داللة وصف إنّ .شامل سياق يف تامّ  فعل أو أنّه حدث لو كما ذاته يف حمصورًا يبقى

 أمور وهي وجود 12."أخرى داللية حقيقة يهمل مادام، دائًما ناقًصا يبقى)الكالم فعل( األدائي

نظر  يف للسياق انغالق وعليه ال يوجد، الّضّيق املقاميّ  أو، الّلساينّ  الداليل السياق خارج أخرى

 .اللغة  صميم من التشويش نقاوة اإلجناز ألن عن البحث من جدوى وبالتايل فال، ديريدا

نوع (القوة املتضمنة يف القول  ال الكالمية أمهيتها ألن معرفةتفقد مسألة تصنيف األفع

" سأحضر غدا"فقولك .ليس دائما حامسا يف تأويل القوة أو يف جناح العمل)الفعل الكالمي املنجز

وبالتايل فإن حتديد نوع الفعل ، اخل..إثبات أو وعد أو �ديد أو تكهن :ميكن أن تتعدد معانيه 

وعليه فإن عدم احلاجة إىل حتديد قو�ا املتضمنة يف القول ، أويل القولالكالمي غري ضروري يف ت

وهذا بالفعل ما أثبته تطبيق نظرية أفعال الكالم يف اخلطاب  13.يبطل فائدة هذه التصنيفات

لكن من يتابع الكتابات حول نظرية أفعال الكالم وتطبيقا�ا على خمتلف أنواع اخلطابات ، القرآين

قد جاءت بفتح عظيم يف حتليل اخلطاب وفهمه لكثرة تطبيقها على املدونات  حيسب هذه النظرية

  .هلا الرتاثية واملعاصرة على حد سواء من دون فحص مدى كفايتها أو النظر يف النقد املوجه

  :دراسة نقدية في تطبيق المنهج التداولي:ثالثا

  ):رسالة دكتوراه(يةدراسة تداول -سورة البقرة- األفعال الكالمية في القرآن الكريم.1

التحليل وفق التقسيم اخلماسي الذي وضعه سريل ألصناف  انطلق الباحث يف إجراءات

تتضمن فعال كالميا واحدا أو ، األفعال الكالمية حيث اعترب كل جزء من املدونة وحدة خطابية

أسباب مستعينا بظروف إنتاج اخلطاب متمثلة يف ، أكثر حسب املوقف اللغوي والوحدة اخلطابية

فعمل على حتديد أطراف اخلطاب يف بعض األحيان ، النزول والظروف احمليطة باملوقف الكالمي

 –فعل القول(مستويات الفعل الكالمي  وكذا احلال مع، وليس دائما ألن ما صرح به غري ما طبقه

مي إىل مث صّنف بنية الفعل الكال -)الناتج عن القول(الفعل التأثريي  -الفعل املتضمن يف القول

مباشر أو غري مباشر وذكر قوته اإلجنازية من خالل حتليل دور الوسائل اللغوية املستعملة يف 
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شروط (إضافة إىل ذلك اهتمت الدراسة بتوضيح الشروط القياسية لنجاح الفعل .تعديل هذه القوة

باملنهج  قارب �ا اخلطاب القرآيناليت هذا ملخص للكيفية  14.وقضايا تداولية أخرى) املالءمة

  فهل بالفعل التزم الباحث �ذه اخلطوات ؟ ، التداويل

اختص الفصل األول والثاين باجلانب النظري ، توزع موضوع الباحث على سبعة فصول

أما  .عرض يف األول تعريف التداولية والثاين اهتم بأفعال الكالم وتصنيفها عند أوستني وسريل

يف أفعال الكالم خّص كل فصل بصنف من هذه الفصول اخلمسة املتبقية فقد اختصت بتصن

التداولية (وقد اعترب السورة بأكملها فعال إجنازيا كبريا هو الدعوة إىل اإلسالم هللا تعاىل .األصناف

بعد أن عّرف باملدونة وأهم املواضيع اليت  15.وحتته تندرج األفعال الكالمية الصغرى) الكربى

  ل تصنيفه ألفعال الكالم ؟فهل استطاع أن يثبت ذلك من خال.تضمنتها

لقد سار الباحث يف استخراجه ألفعال الكالم وحتديد قو�ا اإلجنازية  :اإلخباريات-1-1

مستندا على ما قدمته كتب التفسري سواء صرح بذلك ووثقه وهو الغالب على حبثه أو جتاهله يف 

موحدة فتارة يستخرج  وما يالحظ على عمله يف هذا الفصل أنه مل يتقيد بطريقة.16مواضع قليلة 

فمثال ذلك ما ورد يف وصف ، من اآليات القوة اإلجنازية الصرحية واملستلزمة وأخرى ال يذكرها

فلم يلتزم الباحث بتحديد الفعل املباشر وغري املباشر  17.املتقني والكافرين يف بداية السورة

  . لق باإلخبارياتبل حاله مذبذب بني ذلك خاصة ما تع، كمنهجية وعد �ا مع مجيع اآليات

، رصد الباحث أفعال الكالم يف اإلخباريات على اعتبار انفصال اآليات عن بعضها

[ مثال ذلك اآلية، فلكل آية فعلها حىت لو كان املعىن ال يكتمل إال باآلية اليت قبلها أو بعدها

ِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن وَ ) 12(﴿ َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َال َيْشُعُروَن ] 12-13

فلم حيدد إن  18.﴾النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن َال يـَْعَلُموَن 

هي أفعال كالمية ] 12اآلية [ألن ما حدده يف ، كان الفعل الكالمي مباشرا أو غري مباشر

كما أن .والفعل غري املباشر سيظهر يف التكملة وهو الذم والتسلية، يان حال املنافقنيمباشرة ب

ويف مواضع أخرى ، يكتفي يف بعض املواضع مبجرد ذكر أفعال الكالم من دون شرح الباحث

يف قوله  19فعل االعرتاض:مثل. يكون الشرح غري كاف لتوضيح مناسبة الفعل الكالمي للسياق

  .بالكافرين﴾ ﴿واهللا حميط:تعاىل
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إىل اآلية ] 21[متجاوزا اآلية ] 20[لقد انطلق الباحث من البسملة إىل غاية اآلية 

و�ذا ال يستفيد القارئ من املقاربة التداولية لتقصي 20، ذلك أنه صنفها ضمن اإللزاميات] 22[

ا متصلة يف السياق مب] 20[فاآلية . املعىن بقدر ما هي عملية تصنيف بعيدة عن هدف حمدد

﴾ متعلق بسياق اإلخبار عن يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكمُ  ﴿:قبلها من آيات فالنداء واألمر يف قوله

  .أصناف الناس

اختلفت مقاربة الباحث للقصص القرآين بعض االختالف الشكلي عن ما تقدم من 

فكان أول ما ، كالميالقصص إىل أجزاء حماوال أن حيدد لكل جزء فعله الالباحث قّسم إذ آيات 

بدأ به قصة البقرة وإن كانت هذه القصة قد وردت يف سياق احلديث عن بين إسرائيل مع نبيهم 

وبالتايل فإن القصة ال تبدأ فقط من اآليات اليت ، موسى عليه السالم ضمن أحداث كثرية

لبقرة من اآلية مث تبدأ قصة ا 66إىل غاية اآلية ] 40[تضمنت قصة البقرة وإمنا بدءا من اآلية 

ومّثل اجلزء اخلامس ، متثل أحداث ووقائع القصة، قّسمها إىل مخسة أجزاء فقد، 73إىل  67

ليحدد بعد ذلك ، وإظهار قدرة اخلالق على اإلحياء، وهي التعرف على القاتل، الوضعية النهائية

بعد املوت وإقناع  ترسيخ عقيدة اإلحياء" الفعل اخلتامي للقصة والفعل الكالمي املركب متمثال يف

وينتقل بعدها خلصائص التحاورات  21".كما تتدعم املتوالية السردية خبامتة وعظية،  املخاطبني �ا

ونشري إىل أن الباحث وقف عند ، وقوانني اخلطاب فتحدث عن مبدأ التعاون والتأدب واإلقناع

آدم عليه قوانني اخلطاب يف بعض احملاورات وجتاهلها يف مواضع أخرى مثل قصة خلق 

بصورة غري واضحة  وهذا ما يفسر انتقائية الباحث غري املربرة يف تطبيق املنهج التداويل22.السالم

ما أمهية تقسيم القصة إىل أجزاء مبا أن أساس عمله يعتمد على استخراج أفعال ف.وال موحدة

  . الكالم من اآليات؟خاصة وأن التقسيم اختلف من قصة ألخرى

وقد قسمها إىل ستة مباحث متضمنة األحكام الشرعية متمثلة :أفعال التوجيه -1-2

وما قلناه يف .)الصيام واجلهاد واحلج وأسئلة الصحابة واألسرة واملعامالت املالية(يف أحكام

وحتديد ، مثل عدم متييزه بني الفعل املباشر وغري املباشراإلخباريات ينطبق بعضه على التوجيهات 

الصغرى جامعا بني الفعل املباشر وغري املباشر ويشرح بعضها  الفعل الكلي مث ذكر األفعال

بعض اآليات يف وقد صنفت . 23]21[مثل ما هو موجود يف اآلية، وبعضها اآلخر يذكره فقط

وهذا ما يؤكد  24].103[واآلية ]102[اإلخباريات وأعيد تصنيفها يف التوجيهات مثل اآلية 
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لكن الباحث اعترب هذا التداخل إحدى .الواقع بينها إشكالية الفصل بني أنواع األفعال والتداخل

  .نتائج حبثه

كان للباحث يف هذا القسم عودة جديدة لتكرار ما ذكره يف النوعني :التعبيريات-1-3

، وقد وردت يف اإلخباريات ليستخرج الفعل الكالمي نفسه] 19[فقد عاد إىل اآلية ، السابقني

بل إن كل أفعال التهويل اليت سبق ذكرها يف 25. ]213[ةوكذلك اآلي، التهويل ويعيد الشرح ذاته

  . اإلخباريات عاد إليها يف التعبرييات

، كثر برت اآليات عن سياقها واالهتمام فقط باجلزء الذي سيستخرج منه الفعل الكالمي

ذكر منها فقط اجلزء الذي حدد منه فعل الكالم وهوُ﴿أولَِٰئَك يـَْلَعنُـُهُم ] 159[مثال ذلك اآلية

ِعُنوَن﴾ وهو السخط واإلبعاد ، وهذا البرت لآلية يفوت معرفة املقصود بأولئك 26.اللَُّه َويـَْلَعنُـُهُم الالَّ

وما بعدها اليت ستستثين هؤالء من ]160[ خاصة وأن معىن اآلية مل يتوقف هنا بل تتمته يف اآلية

ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا َفُأولَِٰئَك ﴿:يف قوله تعاىل، السخط واإلبعاد إن هم تابوا إىل اهللا

  . السخط واللعن ملن ميوت كافرا] 161[﴾وتؤكد اآلية  َوأَنَا التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  ۚ◌ أَُتوُب َعَلْيِهْم 

على شروط املالءمة خاصة ما  ومن أفعال الكالم اليت صنفها يف التعبرييات وهي ال تتوفر

تعلق بشرط عدم وجود املطابقة الذم والتحذير والتعريض والغضب يف مواضع كثرية نذكر منها 

وإمنا الغرض ، فهذه األفعال يف حقيقتها ليست �رد التعبري27].168[و] 213[و]102[اآلية 

الكلمات إىل العامل غرضه وبالتايل توجد مطابقة من ، منها واضح فالذم مثال القصد منه التوبيخ

ألن اهللا غين عن ، وهو توجيه وليس جمرد تعبري عن مشاعر، هنا االنتهاء عن الفعل أي الزجر

والغرض منها واضح هو �ي املخاطب وزجره عن قبيح صنعه أو فساد معتقده وأن يتعظ ، ذلك

ولعنه أمر عظيم ينبغي فغضب اهللا ، إضافة إىل أ�ا حتمل معىن التحذير، املستمع واملتلقي للخرب

وهناك من األفعال الكالمية التعبريية اليت مل يقف عندها الباحث ونعتقد أنه مل حيصيها .اجتنابه

  . بشكل جيد سنجد بعضها يف البحث الثاين من هذه الدراسة

مرة أخرى تتكرر أفعال الكالم يف مواضع كثرية نذكر منها اآلية :اإللزاميات-4- 1

وقد صنفت اآلية يف اإلخباريات وتكرر الشرح هنا منسوخا ، مي هو الوعيدالفعل الكال] 178[

بل إن ما .وأغلب ما ورد يف الوعد والوعيد مكرر حرفيا يف مواضع أخرى 28.حرفيا يف اإللزاميات

-217[اآليتني تصنيف  مثال ذلك، صنف ضمن التوجيهات سيصبح يف اإللزاميات وعدا
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مع أن صيغتها التحذير والتبشري غري املباشر هو  فعلالأن  اعتباريف التوجيهات على ] 218

  فهل التحذير والتبشري وعد أم توجيه؟، وقد أصبحت هذه األفعال ضمن الوعديات، خربية

بعد التعريف �ا وتقدمي أنواعها رصد األفعال اإليقاعية معتمدا هذه :اإليقاعيات-1-5

هنا أيضا بعض اآليات اليت صنفت من قبل وقد تكررت ، املرة على ما قدمه األصوليون والفقهاء

مثال ذلك آية الوصية مدرجة ضمن التوجيهات أل�ا تضمنت فرض الوصية إذ اعتربها الباحث 

مث يصنفها مرة أخرى ، قد استوىف شروط املالءمة، أمرا يتضمن التحريض واحلث على الوصية

على عباده وليس املقصود  لكن الباحث نسي أن الوصية هنا فرض من اهللا 29.ضمن اإليقاعيات

أن اهللا هو الذي يوصي حىت يعتربها فعال إيقاعيا ومبا أنه فرض فهو أمر وبالتايل حني صنفها يف 

  .التوجيهات كان أصوب له من اإليقاعيات وإال ستتحول كل أفعال التوجيهات إىل إيقاعيات 

ت تؤهله لتحليل مجيع أكد الباحث أن املنهج التداويل رغم انتقاده فهو منهج ميتلك آليا

ولكن ما قدمه الباحث ال يكفي إلثبات هذه النتيجة ، أنواع اخلطابات مبا فيها اخلطاب الديين

  .ألن تصنيفه ألفعال الكالم مل يسفر عن أية إضافة جديدة لفهم اخلطاب القرآين

ة الصرحية وقد فسر الباحث غلبة القوة اإلجنازية الضمنية يف سورة البقرة على القوة اإلجنازي

وهذا 30.ويف كفاءته على التأويل والفهم على حد تعبريه، بثقة املرِسل يف الكفاية التداولية للمتلقي

أبعد احتمال يرجى من هذه النتيجة ألن اخلطاب القرآين ال يتسىن للقارئ العادي فهمه 

وما ، لعلماءوال حىت تفسريه أو تأويله لذا تصدى هلذه املهمة جهابذة ا، واستيعاب كل ما فيه

والتفسري الذي نراه مناسبا هو أن ، اعتماد الباحث على جهد هؤالء يف عمله إال دليل على ذلك

ز كل بليغ فهو الكتاب الذي حتدى العاملني بأن يأتوا مبثله يبالغة اخلطاب القرآين جاءت لتعج

كما أن املوىل عز وجل أراد لكتابه أن يكون محال أوجه يف تفسري معانيه حىت ،  فعجزوا، ولو آية

  .تنتفع به األجيال على اختالف األزمنة واألحوال

كل ما استنتجه الباحث خبصوص تصنيف األفعال الكالمية أن ذكر القوة اإلجنازية 

تضجر والتحقري الرجاء وال:وما ذكره خبصوص أفعال الكالم، املباشرة املستلزمة لكل صنف

مل يرد يف حبثه منه شيئا وفعل االمتنان الذي ظهر يف إحصاء نعم  31، واإلشفاق ضمن التعربيات

السياقات تفيد املّن بل أحيانا هي إلقناع املخاطب ومن باب إقامة  مل تكن مجيع اهللا على خلقه

مما جيعل فعل وقد أرجع سبب تداخل األقسام اخلمسة لألفعال الكالمية إىل السياق .احلجة
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فما اإلضافة اليت ، لكنه مل يوضح تأثري ذلك يف تصنيف األفعال 32.احلكم فعل ممارسة والعكس

تضمنها تصنيف األفعال يف القرآن الكرمي وقد ملس صعوبة الفصل وتداخل األصناف؟ فيم تكمن 

   .أمهية التصنيف ومنتهى ما وصل إليه الباحث من النتائج خبصوصها هي ما سبق ذكره

إن الفعل الكالمي الكلي للسورة ال ميكن إثباته �ذا النوع من تصنيف األفعال وهذا ما   

ألن ، كان يطمح إليه الباحث حني افرتض أن السورة تنطلق من فعل كلي هو الدعوة إىل اإلسالم

   .ما قام به جمرد تصنيف تداخلت فيه األصناف

  ):مذكرة ماجستير(قرة أنموذجااألبعاد التداولية في الخطاب القرآني سورة الب -2

أمهية البحث حسب ما صرح به الباحث يف دراسة اخلطاب القرآين بالكشف عن  متثلت

معانيه ومقاصده من منظور تداويل وحماولة تتبع أبعاده التداولية من خالل دراسة ثالثة قضايا 

بعها يف كل من الدرسني وحماولة تت، واإللتزام احلواري واحلجاج، تداولية متثلت يف أفعال الكالم

وانطالقا من هذا طرح إشكالية البحث يف سؤالني؛األول يتعلق بدراسة ، اللغويني العريب والغريب

والثاين يسعى ملعرفة مدى إسهام دراسة هذه الظواهر ، هذه القضايا يف الدرس الغريب والعريب

البحث يف ثالثة فصول  جاء33.التداولية يف فهم مقاصد القرآن الكرمي يف خطاب سورة البقرة

فكان الفصل األول لدراسة ، خّص كل فصل بدراسة ظاهرة من الظواهر التداولية السالفة الذكر

وعند العرب مث دراستها على مستوى املدونة ليصل إىل ) أوستني وسورل(أفعال الكالم عند الغرب 

ن موضوع حبثنا أفعال وأل.خالصة هي نفسها ستصبح نتيجة يف اخلامتة فيما تعلق �ذه الظاهرة 

لننظر يف الكيفية اليت طبق �ا باحث املاجستري املنهج ، الكالم فقد اقتصرنا على هذا الفصل

ونسجل أن الباحث .التداويل مقارنة بباحث الدكتوراه خاصة وأن املدونة نفسها وهي سورة البقرة

ل بتتبع كل آية على يف الوقت الذي اهتم الباحث األو ، قد اكتفى بدراسة بعض اآليات فقط

الثاين أحيانا يذكر  حثاالبفإن ، حدة بل أحيانا أجزاء من اآليات ليحدد فيها الفعل الكالمي

اليت اختصت و  ةآيات مفردة وأخرى يتتبع مقاطع بأكملها كما فعل مع اآليات األوىل من السور 

  . اتوقد صنفت ضمن اإلخباري، بعرض الفئات الثالث من الناس وموقفهم من الدين

فحدد األفعال الكالمية ، بدأ بوصف القرآن الكرمي واملؤمنني به:اإلخباريات-2-1

اإلجنازية من قوله تعاىل﴿ذلك الكتاب﴾يف التنبيه والوصف والتقرير واإلخبار اعتمادا على ما 

فاعترب الفعل الكالمي هنا جمرد ]4و3[وأعقبها بصفات املتقني يف اآلية ، وجده يف الكشاف
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مشريا إىل  فقد تقرر قرار يقضي من اهللا سبحانه �داية وفالح هذه الفئة، سب سورلاإلخبار ح

إذا   34.أسلوب االلتفات الذي أحدثه اسم اإلشارة ﴿ أولئك﴾ واعتربه وعدا وبشارة من اهللا تعاىل

وكذلك .كان األمر هو قرار وقضاء قد قضاه اهللا فإنه سيصنف يف اإلعالنيات وليس اإلخباريات

فعل إخباري تضمن قوة إجنازيه هي الوعيد لينتقل إىل ]7و6[ات الكافرين يف اآليتنيفعل مع صف

فحدد الفعل اإلجنازي فيها يف الوعيد أيضا مشريا إىل أنه من ] 9-8[وصف املنافقني يف اآليات

  .فهو غري مهتم بالفصل بني األصناف 35.فئة االلتزامات

ف وتشمل مجيع الصيغ الطلبية  متثلت يف أفعال التكلي:)الطلبات(التوجيهات-2-2

ليشرع يف التعريف �ا وبيان أمهيتها مث اكتفى مبثال أو اثنني ، كاألمر والنهي واالستفهام والنداء

يَا أَيـَُّها وهو أول نداء يف السورة ﴿ ] 21[عن كل نوع مثال ذلك فعل النداء املوجود يف اآلية

ألول تأثريي نداء متثلت قوته اإلجنازية يف تنبيه املخاطبني ﴾ فعليني كالميني االنَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكمُ 

و�يئتهم لتلقي اخلطاب والثاين غرضه اإلجنازي أمر وقوته اإلجنازية تتمثل يف دعوة املخاطبني إىل 

 إجنازيا اكالمي  ﴾ فعالَفَال َجتَْعُلوْا لِلَِّه أَنَداًدا ﴿:حدد يف قوله تعاىل] 22[ومن اآلية . عبادة اخلالق 

وقد اختار األمثلة اليت مجعت بني األمر والنهي على اعتبار أ�ما يرتبطان .متثل يف النهي الصريح 

ليخلص إىل أن األفعال التوجيهية تتحقق مبجرد التلفظ �ا ، ببعضهما بعضا يف اخلطاب القرآين

  .ليتحقق قصد املخاطب والغرض التواصلي

لى أفعال الوعد والوعيد وكذا أفعال وتشتمل ع):الوعديات(األفعال االلتزامية -2-3

كما تتضمن ،   تعاىل لعباده املتقني يف اجلنةالبشارة وحنوها الرتباطها باجلزاء والنعيم الذي أعده اهللا

ومن أمثلة ذلك الوعد والبشارة باخللود يف اجلنة .أفعال العقاب والعذاب الذي توعد به الكافرين

�وَ  ]38[اآلية ْ�ِ�ْم
َ
�َعل

ٌ
ْوف

َ
�خ

َ
ال

َ
�﴾﴿ف وَن

ُ
�َيْحَزن �ُ�ْم

َ
والوعيد بالعذاب يف النار  ال

  .مكتفيا ببعض األمثلة 36].39[اآلية

مثل لذلك بأمثلة مل يتطرق هلا الباحث األول ):اإلفصاحيات(األفعال التعبيرية-2-4

﴿َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى ] 61[لكن بعضها يستحق املراجعة والتصويب مثل اآلية

َلْن َنْصِربَ َعَلى طََعاٍم  ﴿:﴾ ففي قوله تعاىل..َعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا َربََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرضُ طَ 

والدعاء ، ﴾ فعل كالمي لفظي تعبريي تتمثل قوته اإلجنازية يف تذمر القوم ونفاذ صربهمَواِحٍد 

﴾ ففيه تضرع وحرص على اإلجابة وهذا غري َنا َربَّكَ ادُْع لَ  ﴿:الذي ضمنه فعل األمر يف قوله تعاىل
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، صحيح أل�م ليسوا هم من يدعوا بل طلبوا الدعاء من نبيهم وعليه يصنف الفعل يف التوجيهات

﴿َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا :كما عربوا عن استكبارهم ومتردهم يف قوله.وال ميكن إدراجه ضمن التعبرييات 

﴿َوقَاُلوا قـُُلوبـُنَا :ففي قوله تعاىل] 88[ُه ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًال َما يـُْؤِمُنوَن﴾ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهُم اللَّ 

ُغْلٌف﴾فعل كالمي لفظي قوته اإلجنازية تتمثل يف اإلعراض والرفض وعدم قبول بين إسرائيل دعوة 

َلَعنَـُهُم  ﴿ بَلْ :النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستحقوا اللعن الذي اعتربه الباحث دعاء يف قوله تعاىل

فكيف يكون دعاء واهللا يقر ويؤكد ، وهذا أيضا غري صحيح 37اللَُّه ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًال َما يـُْؤِمُنوَن﴾

  .وبالتايل فهو فعل السخط والغضب، هلم اللعن مبا كفروا

ُمثَّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بـَْعد ﴿] 52[ من أمثلة ذلك اآلية):التصريحات(اإلعالنيات-2-5

بعد ، ﴾ تضمن ملفوظ ﴿عفونا عنكم ﴾ قوة إجنازيه تتمثل يف إعالن العفو عن قوم موسى كَ َذلِ 

  .وقد اكتفى ببعض النماذج فقط 38.أن عبدوا العجل اآلية

ويف خالصة هذا الفصل توصل الباحث إىل غلبة اإلخباريات على السورة مث التوجيهات 

وكيدا ونفيا مراعاة ألقوال املخاطبني وحتقيقا وقد اختلفت هذه األفعال من درجة قو�ا اإلجنازية ت

  .ملقاصد وغايات اخلطاب القرآين يف السورة والنتيجة ذا�ا تكررت يف اخلامتة 

  ):مذكرة ماستر(أفعال الكالم في سورة مريم- 3 

صاغت الطالبتان إشكالية حبثهما يف أسئلة تناولت اجلانب النظري والتطبيقي اكتفينا 

اليت حتتاج إىل إجابة أما ما تعلق باجلانب النظري فإجابته موجودة يف الكتب  أل�ا هي، باألخرية

وبالتحديد سورة مرمي؟ هل لألفعال ، كيف يتجسدا لفعل الكالمي يف القرآن الكرمي" ، واملراجع

اإلجنازية دور يف فهم اخلطاب القرآين؟ كيف ترد اآليات القرآنية بأسلوب ما ونفهم منه شيئا 

حىت أسئلة اجلانب التطبيقي كانت بعيدة عن الصياغة العلمية اليت متثل موضوع  ولكن 39"آخر؟

فالسؤال عن دور األفعال الكالمية يف فهم خطاب السورة وهو أهم سؤال يف البحث ال ، البحث

توجد إجابته يف اخلامتة ألن أكثر ما تضمنته هو اإلجابة عن األسئلة اخلاصة باجلانب النظري وما 

نب التطبيقي يصب يف إطار البديهيات كاعتبار أسلوب السور قد زاوج بني األسلوب تعلق باجلا

، معاين ضمنية خمتلفة لكّننا نفهم من ورائه، وأّن اآليات القرآنية ترد بأسلوب ما، اخلرب واإلنشائي

وتنوع األغراض اإلجنازية لكل من ، وهذا ما يعرف باألفعال املباشرة وغري املباشرة عند سريل

تنوعت "وحدها النتيجة اليت مفادها .مع أن التداولية ال تدرس األساليب. خباريات والطلبياتاإل
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 40 ."إذ تعّد األفعال الطلبية واألفعال اإلخبارية األكثر حضورا، األفعال الكالمية يف سورة مرمي

    .نان السابقاوهي النتيجة ذا�ا اليت توصل إليها الباحث، متثل اجلانب التطبيقي

دراسة  " ُخص الفصل الثالث بالدراسة التطبيقية ُوسم ب، من البحث ثالثة فصولتض

مت التعريف بالسورة وتبيان أهم أغراضها وأهم القصص  إذْ ، "تطبيقية ألفعال الكالم يف سورة مرمي

استعانت الطالبتان .مث حتديد األفعال الكالمية يف السورة وفق تقسيمات سريل، الواردة فيها

وُوضع فيها نص ، واحدة للفعل الكالمي تتكون من خانتني.دتا فيها أفعال الكالمجبداول حد

أل�ما ستعودان لنص اآلية ، مل يكن هلذه اجلداول أمهية كبرية تذكر.اآلية والثانية للغرض اإلجنازي 

أل�ا تتضمن نص ، كما أن تسمية اخلانة األوىل بالفعل الكالمي غري مناسب،  من جديد بالشرح

أما الفعل الكالمي فيفرتض أن حتدداه ضمن نوع الفعل الكالمي ، ت وبالتايل تسمى بامسهااآليا

، التعبرييات، اإلخباريات، اإللزاميات، الطلبيات(إحدى األنواع اخلمسة لتصنيف سريل

  .الذي ميثل الفعل اإلجنازي، مث يأيت الغرض اإلجنازي، كما رتبتها الطالبتان )اإلعالنيات

بالطلبيات ال لتتبعها على مدار السورة كما فعل الباحث األول وإمنا  انبدأت الطالبت 

االستفهام مث النهي وبعده  وقفتا على بعض أنواعها متمثلة يفإذ ، سارتا على منهج الباحث الثاين

مل .األمر أعقبت اجلداول بشرح بسيط ملعىن الغرض ضمن اآلية يؤكده ما اقتبس من كتب ومراجع

مل مجيع األفعال بل هي جمرد مناذج وفيها ما يستحق املراجعة كفعل التكوين يف تكن الدراسة لتش

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ  خرج ، ﴾قوله تعاىل﴿َما َكاَن لِلَِّه أَْن يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى أَمراً فَِإمنَّ

وهنا يصبح فعال مباشرا  41.التكوينفعل األمر كن عن غرضه األصلي ليؤدي غرضا إجنازيا وهو 

وليس فعال غري مباشر كما ذكرت الطالبتان والفعل غري املباشر التبكيت كما ورد يف روح املعاين 

﴿ َماَكاَن لِلَِّه أَْن يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ﴾أي ما صح وما استقام له جل " يف تفسري قوله تعاىل

﴿ :ارى وتنزيه له عز وجل عما افرتوه عليه تبارك وقوله تعاىلشأنه اختاذ ذلك وهو تكذيب للنص

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن﴾ تبكيت له ببيان أن شأنه تعاىل إذا قضى أمرا من األمور  ِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ

أن يوجد بأسرع وقت فمن يكون هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد وهو من أمارات 

إلبطال شبهة النصارى إذ "وعليه فاملقصود هنا أن اهللا قد أفحمهم باحلجة  42"نقصاالحتياج وال

، جعلوا تكوين إنسان بأمر التكوين عن غري سبب معتاد دليال على أن املكون ابن هللا تعاىل
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إضافة إىل ما حيمله  43"فأشارت اآلية إىل أن هذا يقتضي أن تكون أصول املوجودات أبناء هللا 

  . يع وتوبيخ للنصارى التبكيت من تقر 

قَاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا وَملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك  ﴿:وكذلك قوله تعاىل

 لتستشهدا بقول سيد قطب 44.اخلرب كما أفادت الطالبتان إلظهار الضعفف، ]4[﴾ َربِّ َشِقي�ا

وبالتايل فالفعل ، إىل اهللا يعرض فيه حاله وهو أعلم بهالذي أثبت شكوى زكريا اليت رفعها 

وإظهار الضعف ليس ، ن إظهار الضعف متضمن فيهاأل، الكالمي اإلجنازي هنا هو الشكوى

خاصة وأن تكملة اآلية ﴿ومل أكن ، مقصودا يف ذاته بل القصد الشكوى عسى أن يرمحه اهللا

  . بدعائك ريب شقيا﴾

دميية اليت كانت قيد الدراسة أ�ا انطلقت يف تطبيقها خالصة القول يف البحوث األكا 

للمنهج التداويل على اخلطاب القرآين من املبدأ ذاته وهو أن نظرية أفعال الكالم هلا ما يقابلها يف 

، الرتاث وهي ما ميكن تسميته بنظرية األغراض واملقاصد عند الرتاثيني على اختالف مشار�م

التداولية لن حيتاج منهم سوى التنسيق بني ما حفلت به هذه الكتب  وبالتايل فإن تطبيق املقاربة

الطلبيات من دون تفسري  وعليه كانت النتيجة واحدة وهي غلبة اإلخباريات مث، ومفاهيم التداولية

  .أو تعليل

  :خاتمة 

لقد بذل باحث الدكتوراه جهدا أكرب من غريه يف حماولة مقاربة اخلطاب القرآين باملنهج 

أما طلبة املاسرت فقد غلب اجلانب النظري على ، يل وبشكل أقل باحث املاجستريالتداو 

مدة إجناز البحث اليت ال  وقد يرجع هذا إىل مستوى الباحثني العلمي واملعريف أوال مث.التطبيقي

  . تسمح خبوض جتربة حبثية حقيقية ال يتعجل فيها الباحث قطف الثمرة حىت تنضج

 إذ، البحوث األكادميية تأثريا سلبيا على اجلانب التطبيقيللجانب النظري يف  كان  -

ما كان ، يضيع اجلهد يف تتبع نظرية األفعال الكالمية يف الرتاث مع أن هذا عمل مستقل بذاته

ألن عملهم باألساس ، ينبغي ال أن يطرح ضمن اإلشكالية وال يبحث له عن إجابة ضمن اخلامتة

  .مقاربة اخلطاب القرآين

البحوث اليت  يف  قاربة التداولية متمثلة يف أفعال الكالم على اخلطاب القرآينطبقت امل -

حياول ، كآليات وإجراءات هدفها األساسي تصنيف األفعال الكالمية قيد الدراسة كانت
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منه وتفحص مدى كفايته يف  على تطبيق املنهج دون متكنهم الباحثون من خالله إثبات قدر�م

لذا اختصرت نتائج حبوثهم يف حتديد الصنف ، النظر يف النقد املوجه لهدراسة اخلطابات أو حىت 

وبالتايل ال جديد  ، الغالب على السور املدروسة دون تبيان أمهية ذلك يف فهم اخلطاب القرآين

وإمنا هو جمرد تكرار وإعادة تدوير يف نسق جديد أثبت املنحى ، كشفت عنه هذه الدراسات

ن جهدهم متثل يف التنسيق بني مادة هذه املراجع ومفاهيم أل.التداويل يف كتب التفسري

ال يسمح بالكشف عن وما شاكله وهذا النوع من الدراسة ، ومصطلحات نظرية أفعال الكالم

 .مدى كفاية املنهج التداويل يف مقاربة اخلطاب القرآين

 اوطإن اخلطاب القرآين خيتلف عن اخلطاب البشري واإلقبال على دراسته يتوجب شر  -

ترتبط  وبالتايل، وهي شروط موضوعية يغيب توفرها يف باحث اليوم، قد أّلف فيها األوائل

وعلومها وقدرته يف   القرآنيةالباحث بالدراسات  إملاممبدى من هذا النوع من املقاربات  االستفادة

خلطاب وتتضح أمهيته يف مقاربة ا، املنتظرة منه األهدافكيفية تطبيق املنهج التداويل ليحقق 

  .كما وجدناه يف البحوث اليت كانت قيد الدراسة ال تصبح نتائج البحوث متكررة حىت، القرآين

  

  :هوامش

                                                           

 ،1ط ، لبنان، املغرب، املركز الثقايف العريب، سعيد بن كراد:ترمجة، العالمة حتليل املفهوم وتارخيه:أمربتو إكو

 1 56ص ، 2007
  .14ص،، دت، دط، الرباط، مركز اإلمناء القومي، سعيد علوش: تر، املقاربة التداولية: فرانسوازأرمنكر -  2
، عبد القادر قنيين إفريقيا الشرق:تر، استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل–النص والسياق : فان ديك3

 . 19ص ، 2013، املغرب
  .19ص ، املرجع نفسه -4

.40ص ، 2005، 1ط، لبنان، للطباعة والنشر دار الطليعة، التداولية عند العلماء العرب:مسعود صحراوي  5
  

 . 90ص ، السابقاملرجع 6
 . 90ص، املرجع نفسه:أنظر 7
ص :2015، 1ط، تونس، دار سيناترا، أمرية غنيم:تر، حبث يف فلسفة اللغة–األعمال اللغوية :سورل.جون ر8

39 . 
  . 50- 49ص، 2002، مصر، دار املعرفة اجلامعية، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر:حنلة حممود أمحد9
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دار ، حممد شيباين -سيف الدين دغفوس:التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ترمجة:آن روبل وجاك موشلر10

 46ص ، 2003، 1ط، بريوت، الطليعة
، اململكة العربية السعودية، دار املريخ، حممد صربي حسن"تر، النظرية واملمارسة–التفكيكية : كرستفورتوريسس11

 . 233ص ، 1989
مؤمنون بال ، ديريدا وتقويض مركزية الكالم يف نظرية جون النغشو أوستني يف أفعال الكالم:احلسني أخدوش  12

 8ص ، 2017ديسمرب ، حدود
 . 195ص ، مرجع سابق، التداولية اليوم:آن روبل وجاك موشلر13
جامعة ، أطروحة دكتوراه، دراسة تداولية) سورة البقرة(األفعال الكالمية يف اخلطاب يف القرآن الكرمي :مدورحممد 14

 ص د، 2014-2013، اجلزائر–باتنة ، احلاج خلضر
 . 66ص :املرجع السابق15
  151التحريض يف روح املعاين ص10نذكر منها ما ورد بشأن اآلية :مدور انظر حممد16

 . 76 - 74 ص، املرجع نفسه17
  78ص:املرجع نفسه 18
مل يبني الباحث مقصوده من االعرتاض هل هي للجملة كما هو عند الزخمشري ، 3ص :املرجع نفسه19

وحنسب أن الفعل غري املباشر هنا هو التنبيه والتحذير سواء للمنافقني أو . واأللوسي؟أم االعرتاض مبعىن اإلنكار

 .املسلمني
مستخرجا أفعال الكالم املتضمنة يف القول ]27[ينتقل إىل اآلية ]22[اآلية  منوكذلك ، 83ص :املرجع نفسه20

حيث ضرب اهللا فيها مثال ] 26[متمثلة يف فعل التوبيخ والذم مع أن هذه اآلية متصلة مبا قبلها أيضا وهي اآلية

يكون الفعل غري لتبّني من هم الفاسقون؟ف] 27[فتأيت اآلية بالبعوضة وما فوقها ليبني أن الفاسقني يف ضالل

 .املباشر التعريض 
 . 162ص :املرجع نفسه21
 . 124ص ، املرجع نفسه22
 . 179ص :املرجع نفسه 23
 . 191و 188ص :املرجع نفسه24
يف التوجيهات  213جند اآلية  . 271ص  ويف التعبرييات 82وردت اآلية مع اإلخباريات ص : املرجع نفسه 25

مع  276ويف التعبرييات ص، 83وردت يف اإلخباريات ص ] 28[ واآلية.275ويف التعبرييات ص ، 248ص 

 .أنه يفرتض أن تصنف ضمن التوجيهات أل�ا بصيغة االستفهام غري احلقيقي كما صنفت غريها من اآليات
 . 271ص :املرجع نفسه  26
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َنٌة َفَال ..  ﴿]102[الذم يف اآلية كذلك،  281ص :املرجع السابق27 َا َحنُْن ِفتـْ َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّٰ يـَُقوَال ِإمنَّ

استخرج منها األفعال الكالمية الذم  ]213[واآلية .الفعل الكالمي هو الذم لعدم وجود املطابقة ﴾َتْكُفر

 .والتحذير والتعريض
 159اآلية  :ومثال ذلك أيضا 296إللزاميات ص ويف ا، 203يف اإلخباريات ص ، مرجع سابق:املرجع نفسه28

 .وغريها كثري ، 298والوعديات 136يف اإلخباريات ص 

 152يف اإلخباريات ص 256اآلية.313ويف اإليقاعيات ص 207صنفت يف التوجيهات ص :املرجع نفسه 29

 .319ويف اإليقاعيات ص 
 . 325ص : املرجع نفسه  30
 . 326ص : املرجع نفسه  31
 . 328ص : فسه املرجع ن 32

قسم اللغة واألدب ، مذكرة ماجستري، سورة البقرة أمنوذجا–األبعاد التداولية يف اخلطاب القرآين : عيسى تومي 

. املقدمة ص ب، 2015-2014، اجلزائر، بسكرة-جامعة حممد خيضر، كلية اللغات واآلداب،  العريب 33 

 34 37- 36ص :األبعاد التداولية  

 35 38ص : املرجع نفسه

50 – 49ص : رجع نفسهامل 36 

. 53-52ص :املرجع نفسه  37 

. 56ص ، املرجع نفسه 38 

كلية ،  قسم اللغة واألدب العريب، دراسة تداولية، أفعال الكالم يف سورة مرمي: حدادي صباح وبوعنداس سوسن

املقدمة ص ب، 2017-2016، اجلزائر، جباية-جامعة عبد الرمحان مرية، اآلداب واللغات 39 

.107ص، املرجع نفسه 40  

. 82ص :نفسه املرجع   41 

 42 92ص ، 16ج، مرجع سابق:األلوسي 

. 103ص ، 16ج ، 1984، تونس، الدار التونسية للنشر، تفسري التنوير والتحرير:حممد الطاهر ابن عاشور  43 

. 91ص ، مرجع سابق، أفعال الكالم يف سورة مرمي: حدادي صباح وبوعنداس سوسن 44 
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  واالمتداد ءة في ثنائية القطيعةراق: النظرية النحوية العربية واللسانيات المعاصرة     

Arabic Grammar Theory and the Contemporary 
Linguistics 

 

       د رزايقية محمود.أ  *    
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   ــ اجلزائر الونشريسي، تيسمسيلتأمحد بن حيي  جامعة
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abousoltane141@gmail.com 

  

  02/06/2021: تاریخ النشر  17/01/2021:تاریخ القبول  05/11/2020 :تاریخ اإلرسال

 

 

اللسانيات كانت دائمة احلضور يف    نظرية النحو العربي مؤّداه أنّ  على افرتاض الدراسةُ تقوُم هذه       

، حيث أفرزت النحوي واللسانياتحول طبيعة العالقة املمكنة بني الرتاث  وقد دار النقاشُ  ،رةالمعاص

تبّىن  قفٌ اث النحوي، ومو ث بالرتّ تشبّ  موقفٌ : العريب هذه اإلشكالية مواقف متباينة جتاه الرتاث النحوي

ني النظرية النحوية العربية ب حاول التوفيقَ  ثالثٌ  سانيات القائمة على الوصف والتجريب، وموقفٌ س اللّ سُ أُ 

  .سانيات املعاصرواللّ 

واحلقيقُة أن ال يشّك عاقٌل يف حضور مبادئ البحث اللغوي العريب يف ثنايا النظريات اللسانية       

ريب، ومدى املعاصرة؛ إذ العّينات كثرية وداّلة على مدى اّطالع علماء الغرب على تراثنا اللغوي الع

  . وأنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية معرفتهم بعلوم العربية

احلضارات والثقافات، كما أنه  واحلضارة اإلنسانية مبلكتها الثقافية ترفض القطيعة املعرفية املفرتضة بني   

و�ذا  .عن حاضره الدرس اللساين  ال توجد يف اللسانيات قطيعة أصولية إبستيمولوجية تفصل ماضي 

طيع الدراسات اللغوية املعاصرة أن تستضيء باملناهج واآلليات احلديثة لدراسة الرتاث الشرط املنهجي تست

ملسايرة معطيات اللسانيات على أن ال يتّم يلُّ ذراع الرتاث اللغوي العريب بقوة وصرامة  النحوي العريب

  .  احلديثة

النظرية النحوية العربية  ويف ظّل هذه املقاربات وهذا االمتداد الفكري ميكن أن ننظر إىل صلة     

  . القراءة املتأنية يف األسس واألصول النظرية باللسانيات املعاصرة من خالل 

                                                           
 

*
  abousoltane141@gmail.com :رزايقية حممود   
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  .ظرية، منهج، ن، تراثحنو،لسانيات: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
  This study is based on the theory that Arabic grammar has always been 
present in contemporary linguistics.The discussion revolved around the 
nature of the relationship between grammatical heritage and contemporary 
linguistics, where positions emerged.Among them: a position that clung to 
the grammatical heritage, a position to adopt linguistics based on 
description, and a third position that tried to reconcile grammatical theory 
with contemporary linguistics. There is ample evidence for Western scholars' 
knowledge of Arabic sciences: its phonological system, its syntax, grammar, 
and its semantics. Modern linguistic studies can rely on some approaches to 
study Arab grammatical heritage. We can learn about the relationship of 
Arabic grammar theory with contemporary linguistics through the following 
questions: 
1- What is the nature of this link, and how do we view it? 
2- What are the grammatical efforts and their role in enriching linguistic 
theories? 
3- To what extent are contemporary linguistics influenced by grammatical 
heritage? 

Keywords:Syntax, linguistics, heritage, theory, method 

 
  : مقدمة

وال شّك أّن . يُعّد النحُو العرُيب من أعظم العلوم العربية أصالة، وأوسعها مادة، وأغزرها تراثاً     

ى عاليًا يف التفكري النحوي، ويّتضح ذلك من خالل القدرة على تراثنا النحوي العريب ارتقى مرتقً 

  .  لجتريد املفاهيم، واستنباط األحكام، والقدرة على التعليل والتحلي

يشهد القرن احلايل والقرن العشرون قبله نشاطا متميزا يف جمال الدراسات اللغوية والنحوية،    

حيث قام علماؤنا احملدثون باالطالع على النظريات اللسانية الغربية احلديثة، كما ظهرت عليهم 

عى إىل إعادة أماراُت التأثّر بالوافد اجلديد، ممّا حدا �م إىل الكشف عن تصّورات جديدة تس

صياغة الرتاث النحوي العريب، وذلك بنقده، ومناقشة طُروحاته من جهة، والتشكيك يف 

منطلقاته، وتوصيفاته، وتعليالته من جهة ثانية؛ حبّجة أّ�ا ال تتماشى وما وصَل إليه الدرُس 

  .اللساُين احلديث
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كت حبوُث النحاة يف جمال الدرس وبعد هذا التأثّر بالنظريات واملناهج اللسانية الغربية ، سل    

  .جتديدي مبناهج غربية يي تراثي ، واالجتاه الثاين حداثاالجتاه األّوُل تقليد: النحوي اجتاهني

واملوقُف من نظرية النحو العريب يف ظّل اللسانيات الغربية أفرز مواقف متباينة؛ فمنهم من يرى    

منهم من يرى أّن النحو احلقيقي هو الذي يكون له أّن النحو العريب هو النحو القدمي املتوارث، و 

منظور حديث، واملوقف الثالُث موقٌف موضوعٌي يربط النحو العريب باللسانيات احلديثة لوجود 

  . مقاربات وامتداد فكري يف تاريخ الدرس اللغوي

  :عود على بدء ميكننا أن حناور التساؤالت اآلتية   

  العربية؟ما أسس وأصول النظرية النحوية -1

  ما طبيعة الصلة بني نظرية النحو العريب واللسانيات املعاصرة، وكيف ننظر إليها؟-2 

  ما مدى تأثر  النظريات اللسانيات احلديثة بالرتاث النحوي العريب؟ -3

  :أصول نظرية النحو العربي: أوالً 

: قضايا العقول  "يف الفكر العريب اإلسالمي معان كثرية، جيمعها معىن "  األصول" لكلمة    

نظر  و�ذا .1"وهي القواعد األسس اليت يُبىن غريُها عليها، واألصول اليت يرد ما سواها إليها 

وا فيها من أزر فبيّنوا القواعد على األكثر، مث جّردوا أصوال نظرية شدّ  يف الظواهر اللغوية النحاةُ 

كافة، إذ وجدوا للباب عدة أبواب   عاّماً، ينتظم ظواهره القواعد، فجعلوا لكّل باب حنوي أصالً 

  .2... "أدوات الباب متشا�ة العمل، جعلوا واحدة منها أصًال تتفرع عليه سائرُ 

التأصيل "ومعىن ذلك أننا نبحث يف املؤسسات الكلية للنحو العريب، واليت تفسر عناصر    

  .واجلّر واجلزم ؛ أي أّن األصول نظرياً تتجاوُز حاالت الرفع والنصب"والتقعيد والتعليل 

وهي أصوٌل ثابتٌة اعتمدها النحويون العرُب مع عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي واخلليل بن     

  :وميكن حتديد هذه األصول فيما يلي. أمحد الفراهيدي وسيبويه، وغريهم من العلماء العباقرة

 ):السماع(سان الذي نزل به النصُّ القرآنياللّ   -  أ

على حسب ما ُخياطُب به بعُضهم بعضا، " بلسان العرب، وخاطبهم به  نزل القرآُن الكرميُ    

فإذا جاء  يف القرآن من خطاب اهللا للعباد على ذلك التقرير، فال نُكر ... على ما يتعارفون بينهم

  ".فيه؛ بناء على أّن كتاب اهللا أُنزل على قانون كالم العباد 
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ى ما تكّلمت به العرُب من طرق البيان أساليب فاخلطاُب القرآين درج يف ألفاظه معانيه عل    

   .التعبري

  :استقراء كالم العربب ــ 

العرب حّجة على مجيع متكلمي العربية، وله قوة االحتجاج يف بناء القاعدة النحوية،  كالمُ     

وا من كالمهم، ال ءمسائلهم اليت حيتجون �ا على القاعدة إال على مقتضى ما استقر " فال جتد 

فالقاعدة مبنية على التفسري بعد السماع، كما قال سيبويه . أمر مقيس ُعدم فيه السماع على

، وأّما إذا مل يكن يف املسألة مساع، فال يقول بالقاعدة مطلقا أحُد )قف حيث وقفوا ّمث فّسر (

 .3... "احملققني

وا طرائقهم وسننهم كان اللغويون والنحاُة العرُب يتتبعون كالم العرب ويستقصونه، ليستخرج    

 .يف الكالم؛ فاللغُة والنحُو ال يُثبتان بالرأي، وإمنا مناط األمر إىل السماع

 :المنهج الوصفي التقعيديج ــ 

حماولة النحويني استقراء كالم العرب، ومعرفة معهودهم يف الكالم، فإذا ما اختلطت اللغات     

. نها، وجدوا ما يركنون إليه للرجوع إىل اجلادةوانتشر اللحن، وبدأ الناطقون بالعربية يبتعدون ع

. فتغريت تلك امللكُة مبا ألقى إليها السمُع من املخالفات اليت للمتعربني: " يقول ابن خلدون

والسمُع أبو امللكات اللسانية، ففسدت مبا ألقي إليها مما يغايرها جلنوحها إليه باعتياد السمع، 

مللكُة رأساً، ويطول العهد �ا، فينغلق القرآُن واحلديُث وخشي أهل العلم منهم ن تفسد تلك ا

على الفهوم؛ فاستنبطوا من كالمهم قوانني لتلك امللكة، مطردة شبه الكليات والقواعدـ يقيسون 

  .4"عليها أنواع الكالم ، ويلحقون األشباه باألشباه 

 .لنظرية النحوية العربيةوعلى أساس هذه الوظيفة املنهجية يف ضبط  اللسان العريب تأسست ا    

 :القياس على السماعد ـــ 

السماع والقياس والعلل : من املتعارف عليه أّن النظرية النحوية بُنيت على أصول وركائز، وهي    

السماُع والقياُس، وأّن حركات اإلعراب هي آثاٌر : والعوامل واإلعراب، ولكن أهّم ركيزتني مها

 .ستلزم تعليال وحتليال لكّل ظاهرة لغوية وحنويةلعوامل لفظية ومعنوية، وهذا ي

 :مركزية العامل النحويهـــ 
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فنحن أمام " ، )العامل النحوي:(ومن املسائل املهمة يف إرساء دعائم نظرية النحو العريب    

أخبار كثرية عميقة الداللة على أّن هؤالء النحاة قبل اخلليل وسيبويه كانوا يف استنباطهم قوانني 

م يهتمون بتحليل الرتاكيب بالقرائن اللفظية، لريبطوا بينها وبني احلركة اإلعرابية معتمدين الكال

  .5"على فكرة العامل بالتضمني ال بالتصريح

إّن موقف النحاة من هذه األصول يف نظرية النحو العريب، وحتكيمها يف جدهلم قد أبعدهم      

، وكان من األوىل أن يدرس اخلالف )يةالوصف(عن بناء النحو العريب على أسس تقرتب من

  .النحوي برؤية لغوية حديثة إلعادة تشكيل اخلطاب النحوي

إّن دراسة اللغة والنحو عند العلماء العرب القدامى كانت دراسة لسانية حبق تقف على أسس    

حىت  ...علمٌي دقيٌق، يعّول على املالحظة واالستقراء، واإلفراط يف احليطة" علمية ، فعملهم 

  .6"لنستطيع أن نكون مطمئنني إىل أكثر ما استنتجوه من خصائص لغتنا 

هلذا كان ينبغي على املعرفة اللسانية الغربية أن تؤرخ للتفكري اللغوي العريب ضمن التفكري     

اللغوي اإلنساين، وأن يعطى للرتاث اللغوي العريب مكانته الالئقة به؛ فقد تأكد مع مرور الزمن أّن 

، ولن يصل الغربيون إىل بعضها اآلخر إّال بعد الغرب إىل بعض النظريات اللسانيةب قد سبقوا العر 

  .7أمد طويل

مؤلّفات املتقّدمني صامدة ما يقارب أربعة  ة النحوية العربية اليت تضّمنتهاوهكذا، ظّلت النظري     

لقبول، نظرا لقّوة هذه النظرية، عشر قرناً؛ ومل ُيكتْب ألّي حماولة للخروج عنها أو نقدها حظٌّ من ا

  .ومتاسكها، وقابليتها للتطبيق

  :حضور نظرية النحو العربي في الدرس اللساني المعاصر: ثانياً 

إّن البحث يف الّنظريّة الّنحويّـــة العربّية يف الفكـــــــــــــر الّلســـــــــــاين احلديث يكشــف لنــــا عن      

الدراسات اللغوية يف مؤّلفات اللغويني والّلسانيني  ره، كمــا يكشـف عن توّجهــــاتمــــــدى حضــــــــو 

العـرب احملَدثني؛ إذ متّثل مناذج متنوعة ومواّد غنيـــة للّدراســـــــــــة والّتحلـــيل، وباخلصـــــــــوص ما 

وإعـــادة وصف العربيـــة بأدوات ووســـائـــل تعلّـــــــــق منهــــا بدراســــة وتقييـــم تراثنـــا النحـــوي، 

  .جديـــــدة لـــم تكـــن يف متــنـــــاول الّنحاة القدامى 
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، من أهــّم القضــايــا اّليت "تقوميهــا"وقد كانت قضّية إعادة قــراءة الّنظريــة الّنحويــة العربيــّة و    

ون العرب احملدثــون فيمـــا كتبــــــوه، ومـــا قّدمــوه مــن أفـــكـــار وآراء عـــرض هلـــا اللغــويــــّون والّلسـانيّـــ 

  .جديدة استلهمومها من مقوالت الدرس الّلساين احلديث

ويرى أحد الباحثني أنه لو التفت الغرُب إىل التأريخ اللغوي للرتاث العريب لكان علُم اللسانيات    

الذي هو فيه؛ ألن جهود العلماء العرب يف جمال البحث احلديث يف مرحلة متقدمة عن الزمن 

  .  اللغوي متّثل مرحلة النضج للفكر اللغوي واحلضاري العاملي آنذاك

من " وقد كان اهتمام علماء الغرب شامال للرتاث اإلنساين مبا فيه الرتاث العريب، فـالعديُد    

تباراً، وجاءت جّل أعماهلم من العمق والتحليل العلماء الغربيني قد أولوا تراثنا العريب اهتمامًا واع

والدراسة يف لغتنا العربية، ما مكنهم من الوصول إىل هذه اإلجابات، إحاطتهم الواسعة باللغات 

السامية األخرى، ومن ّمث جاءت دراسا�م يف الربط بني الرتاث اللغوي العريب القدمي ونظريات 

  .8"راساُت على حنو من الدّقةالبحث اللغوي احلديث، فقد جاءت هذه الد

ال يشّك عاقٌل يف حضور مبادئ البحث اللغوي العريب يف ثنايا النظريات اللسانية احلديثة،    

من خالل احملاورة اليت " اللسانيات" وهذا ما تناوله الربوفيسور عبد الرمحن احلاج صاحل يف جملة 

هذا األخري عن مدى تأثري البحث  أجراها الدكتور مازن الوعر مع نعوم تشومسكي، وقد كشف

  .ساين الغريب احلديثيف الدرس اللّ  اللغوي العريب

نعتقد حنن العرب أّن اجلهود اليت بذهلا اللغويون العرب يف : " يقول مازن الوعر يف هذا الصدد     

علم اللسان البشري يف العصور املتقدمة إمنا هي جهود مهمة أسهمت إىل حد كبري يف بناء علم 

قبل أن أبدأ بدراسة : ما هي آراؤك حول هذه القضية؟ أجاب تشومسكي. اللسان احلديث

اللسنيات العامة كنت أشتغل ببعض البحوث املتعلقة باللسانيات السامية، وما زلت أذكر دراسيت 

لآلجرومية منذ عدة سنوات خلت، أظن أ�ا أكثر من ثالثني سنة، وقد كنت أدرس هذا مع 

لقد كنت مهتما بالرتاث النحوي العريب ... وزنتال الذي يُدّرس اآلن يف جامعة بالاألستاذ فرانز ر 

والعربي الذي نشأ، يف بعض ما كنت قد قرأته من تلك الفرتة، ولكنين ال اشعر أنين كفؤ 

    .9"للحديث عن البحوث اللسانية اليت كان العرب قد أسهموا �ا لبناء علم اللسان احلديث

إّن دراسيت املبكرة  : " رة بأسئلة كثرية عن معرفة تشومسكي للنحو العريب، يقولوتسري احملاو    

كانت متعلقة بدراسة النحو العربي يف العصور الوسطى، فقد كان والدي خمتصا يف النحو العربي 
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فقد درسُت النحو العريب احلديث كما درست النحو العريب يف ... والعريب يف القرون الوسطى

  .10..."القرون الوسطى

إذًا تشومسكي ميّثل تلك العيّنة الدالة على اطالع علماء الغرب على تراثنا اللغوي العريب،    

  .ومدى معرفتهم بعلوم العربية، وأنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية

انقطعت " مشل اللسانيات املتناثرة، فهو يرى أّن اللسانيات احلديثة حاول تشومسكي أن جيمع    

بطواعية عن النظرية اللسانية التقليدية، وحاولت إنشاء نظرية لغوية بكيفية جديدة كّل اجلدة 

ومل يهتم اللسانيون احملرتفون إال قليال باإلسهامات املقدمة إىل النظرية اللسانية من قبل . ومستقلة

وأن جيعلهم مدركني للمسائل اليت أثار�ا الدراسات اللسانية األكثر ... ورويب السابقالتقليد األ

قدما، واليت أوصلت إىل النتائج احملققة إىل حد اآلن، وما زلنا إىل اليوم جنهل كثريا إسهامات 

  .11..."املاضي

ساين العريب مكانته، هو نقٌد صريٌح يوجهه تشومسكي إىل اللسانيني احملدثني، وُميّكن للرتاث الل   

  .وكأنه يرفض القطيعة املعرفية املفرتضة بني الدرس اللساين القدمي والدرس اللساين احلديث

  :مواقف اللسانيين العرب من النظرية النحوية العربية: ثالثاً 

 لقد كثر احلديث عن ارتباط النحو العريب واللسانيات احلديثة؛ إذ ميّثل النحو العريب األصالة،     

أما اللسانيات فهي منبع احلداثة، فظهرت ثنائية املوروث واحلداثة يف جمال اللغة، وأصبح موضوع 

  .عالقة الرتاث اللغوي العريب باللسانيات يشغل باَل الكثري من اللُّغويني احملدثني

  :مواقف ةواملتتبِّع ملشهد الدرس اللساين العريب احلديث يلحظ أنه ُمقسَّم إىل ثالث   

   ):أنصار النحو العربي(قف األولالمو  

 ارٌ وتفصيًال، وذلك باسم احملافظة على املوروث، فهو تيّ  أخذ النحو العريب دراسةً  هو فريقٌ     

ويؤمن . احلديثُ  ساينُ اللّ  رسُ الدّ  هُ ما يُقدِّمُ  لكلّ  ما ورد يف النحو العريب، ورافضٌ  بكلّ  متمسِّكٌ 

حنوية علمية يف الرتاث العريب ، وهي يف حاجة إىل تسليط أصحاُب هذا التّيار بوجود نظرية لغوية و 

  .الضوء عليها وإعادة تفعيلها 

قد سعى أعالُم هذا الفريق إىل حماولة مقابلة مقوالت الرتاث اللغوي العريب بالنظريات و     

الراجحي  ساين الذي قّدمه الدكتور عبدهومنّثل هلذا املوقف باملشروع اللّ . واملناهج اللسانية احلديثة 

النحو العريب (وكتاب) غة يف الكتب العربية فقه اللّ : (يف جممل كتاباته، ونذكر منها على اخلصوص
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حياوُل أن جيّسد فكرة التوفيق بني الرتاث النحوي  ، إذ)والدرس اللساين احلديث ــ حبث يف املنهج

 .ساين احلديث رس اللّ العريب والدّ 

يساعد ستدعي قراءته من الداخل بأدواته، ممّا تراثنا اللغوي ي ويرى الراجحي أّن جناحنا يف فهم   

االّتصال : " علمٌي وقومي ، كما يف قوله   وهو واجبٌ  يف بناء نظرية كاملة يف البحث العلمي،

واجٌب علمٌي  بالرتاث من ناحية، واالّتصال باملنهج احلديث يف تطّوره السريع من ناحية أخرى

ن يكون يف ذلك خالف، ولعلّنا من البحث يف املنهج أن نصل يوماً وواجٌب قومٌي، ال ينبغي أ

  .12"إىل منهج علمي لدراسة العربية

من خالل ما يعرف  أّما عبد الرمحن احلاج صاحل فقد كان له فهٌم أعمُق للرتاث اللغوي العريب    

 يلمس اجتاهه اللساين يف ومن يتتّبع األحباث اليت قّدمها احلاج صاحل). النظرية اخلليلية احلديثة(ــــ ب

  .إثبات أصالة الرتاث اللغوي 

بإعادة تركيب يرى حسن مخيس امللخ أّن األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل  كان يقوم و     

إعادة قراءة الرتاث العريب " املقوالت العلمية القدمية وفق املفاهيم املتداولة ، فهو يهدف إىل 

  .13..."دقيقة ملفاهيم النحاة وتصّورا�م وطرائق حتليلهم  إبستيمولوجية فحسب، وإمنا بدراسة

  ):أنصار اللسانيات(الموقف الثاني    

هو فريق أخذ تفصيل القول يف أحد التيارات اللسانية احلديثة، وذلك باسم التفتُّح والرتحيب     

م قرؤوا لكنه النحوي،/خصِّص يف املوروث اللغويبكل ما هو جديد، وهو تيار لساين عريب مت

. تنوا �ا جماراًة ملوضة العصر احلديث، فقدَُّموا أنفسهم بوصفهم لسانيِّنيسانيات، وتثقَُّفوا وفُ عن اللّ 

اآللة الواصفة " ، وأّن "سانيات الغربية غة الواصفة املستمدة من اللّ إعمال اللّ " فهم يدعون إىل 

بل هي غري الئقة يف كثري من  ف العربية،صْ عند النحاة القدامى ليس هلا أّي امتياز يف وَ 

  .14"األحوال

من أشّد أنصار القطيعة مع الرتاث اللغوي العريب يف الدرس   ويعّد عبد القادر الفاسي الفهري   

االعتقاد أّن اآللة الواصفة للغة العربية احلالية أو القدمية " اللساين املعاصر، فهو يرى أنه من اخلطأ 

اء وأصوهلم، أو بعبارة أخرى إىل الفكر النحوي العريب القدمي، وقد حتتاج ضرورة إىل مفاهيم القدم

بّينا يف عّدة مناسبات أّن هذا التصّور خاطٌئ، وأّن اآللة الواصفة املوجودة عند القدماء ليس هلا 

  .15"يف كثري من األحوال  أّي امتياز يف وصف العربية، بل هي غري الئقة
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التصّورات اخلاطئة يف نظره، واملتمثلة  يف أّن النحو حياول الفاسي الفهري تصحيح بعض     

العريب قد حّقق كفاية علمية لدراسة الّلغة، وأنّه يتعّنيُ علينا قراءة هذا الرتاث الّلغوي وعرضه يف 

اليت متّكنها من فهو يرفض رفضا قاطعاً أن يكون للنظرية النحوية هذه القدرة اهلائلة . صورة جديدة

فمهما كانت قيمة األحناء اليت : " يقول. اللغوية، أو أن تتمّكن من تفسري اللغةاإلحاطة بالظاهرة 

وضعها القدماُء أو احملدثون هلذه اللغة أو لغريها، فإّن هناك حاجة إىل إعادة بناء أحناء أخرى؛ أي 

  .16"آالت أخرى تصف معطيات أخرى وتتنّبأُ �ا 

الرتاث العريب عموما ومن النحو العريب وبالتايل كان موقف الفاسي الفهري واضحا من    

ال ضرورة منهجية وال منطقية تفرض الرجوع إىل : " وقد عّرب عن هذا املوقف بقوله  خصوصاً،

وكان يلّح على تبّين منهج لساين حديث لوصف   ."ملعاجلة ماّدة معيّنة  فكر املاضي وتصنيفاته

  .اللغة العربية وتفسري بنيتها

  ):ار الوسطية واالعتدالأنص(الموقف الثالث  

موقف هذا الفريق هو التوسُّط بينهما، فدرس أوجه التشابُه واالختالف بني النظرية النحوية       

العربية والنظريات اللسانية احلديثة، وحاول هذا التيار إظهار مواضع التالقي والتناظر بني النحو 

، )ت البنيوية، واللسانيات التوليدية التحويليةاللسانيا(العريب واللسانيات احلديثة يف خمتلف صورها 

إنه فريق قام على فكرة الربط بني جهود العلماء العرب القدامى يف دراسة النحو العريب والنظريات 

اللغوية احلديثة، وتقدمي صورة عن مدى ترابط والتقاء الرتاث اللغوي القدمي والبحث اللغوي 

  .األصيل واملعاصر :اورة بني التفكرييناحلديث، فكان هدفه الرئيس هو إقامة حم

يرى الدكتور هادي �ر أّن العالقة التنافرية بني النحو الرتاثي واللسانيات، واليت أراد بعض    

الباحثني أن يسوق هلا إمنا هي صراع مفتعل تنفيه قاعدة التطور املالزمة ألي فكر عريب وإنساين، 

أن يستمر النحو العريب يف تطوير مناهجه ليكون " عية وخيلص إىل أّن احلل للخروج من هذه الوض

 .17"ًال مع احلداثة بشرط أال يتّم ذلك على حساب االنقطاع عن األصول  متواص

إّن النقد اللساين املوجه للنظرية النحوية العربية يفرض على العلماء إعادة قراءة الرتاث النحوي    

إعالء شأن اللغويني العرب، مبا يكونون قد " ال تعين  العريب قراءة جديدة، إّال أّن هذه القراءة

التقوا فيه مع نتائج البحث اللغوي يف الغرب والشرق، كما فعل التياُر الوسُط من اللغويني  العرب 
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إىل تناقض مذهل، فيجعُل السابَق ال حقاً، والالحَق  -من غري قصد–املعاصرين الذي انتهى 

  . 18..."سابقاً 

ن تراثنا اللغوي العريب يف حاجة إىل إعادة قراءة ، ولكن هذه القراءة ال تعين وبالتايل يكو     

وهذا ما يعبّـُر عنه عبد الرمحن احلاج . بالضرورة إسقاط املناهج اللسانية احلديثة على الرتاث اللغوي

إّن املقصود من قراءة الرتاث ليس هو إسقاط املذاهب والنظريات احلديثة على : " صاحل بقوله

ذاهب العربية القدمية، إذ ال نريد النظر فيما أخرجه القدامى، ويف أعيننا نظاراٌت خاصة بالعصر امل

   .19... "الذي نعيش فيه، فنطمس الرؤية القدمية بالرؤية اجلديدة 

فينبغي لنا أن جنتهد إىل فهم النظرية النحوية العربية بشكل صحيح، كما ينبغي السعي      

ت احلديثة؛ إذ ال ميكن أن تكون اللسانياُت عائقاً أو �ديداً للنظرية النحوية احلثيث لفهم اللسانيا

العربية، بل هي وسيلة علمية الستنطاق مكامن النحو العريب وتفحص قضاياه وإزالة ركام الغبش 

  .املتعّلم/والتعقيد الذي حيول بينه وبني املتلقي

  :خاتمة

العربية يف اللسانيات املعاصرة، ومدى حضورها يف املناهج  يُعّد البحُث يف تأثري النظرية النحوية    

والنظريات اللسانية احلديثة من الدراسات املعّمقة اليت حتتاُج إىل زاد علمي ومعريف، وإىل بصرية 

ثاقبة، وإىل إحاطة باملناهج واآلليات اللسانية املعاصرة إلعادة قراءة الرتاث اللغوي والنحوي 

  . العريب

  :لنا إىل جمموعة من النتائج، أمههاوقد توصّ     

ضرورة إعادة قراءة الفكر اللغوي العريب، ومنه النظرية النحوية العربية، بغية استثمار منجزها ــ  1   

  .العلمي يف تطوير اللسانيات العربية احلديثة

درة على القدرة على التجريد، والق: سم بسمتني رئيسيتني مهاالنظرية النحوية العربية تتّ ـــ  2

القدرة على التجريد تفرض علينا التزام منهج فكري يعتمد على النظرة الكلية كي و  .التقعيد

نستطيع إصدار أحكام شاملة تتناول املادة اللغوية كاملة، من دون أن يشتت فكره ذلك الركام 

  .اهلائُل من جزئيات املادة

غم من تشابكها وتنويع واهر على الرّ ا القدرة على التقعيد، فهي املقدرة على صياغة الظأمّ    

  .عالقا�ا، وهذا حىت ال تتصف القاعدة بالقصور
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والدفاع عن  ن مسألة التأصيلعــ ينبغي أن نفصل مسألة مقاربة الرتاث النحوي العريب  3

  .وباللسانيات احلديثة حُث بالنظام اللغوي العريب العاماخلصوصية، وأن يوصل الب

مظاهر النظر اللغوي احلديث ونظرات النحويني العرب القدامى تلتقي التأكيد على أّن ـــ  4

بني الدرسني اللغويني، وبني  وتتقاطع يف كثري من احملاور، ممّا يدّل على العالقة االستمرارية

  .اخلطابني اللسانيني

لك ــ ال ميكن تطبيق معطيات اللسانيات احلديثة على نظرية النحو العريب تطبيقًا صارماً؛ وذ 5

  .الختالف السياق احلضاري، واختالف األدوات، واختالف املنهج

اخلالصة اليت تفرض نفسها يف الدرس اللغوي العريب، هي قدرة نظرية النحو العريب على ــ  6

  .وصف ظواهر اللغة العربية من خالل املقوالت النحوية ألعالم النحو العريب قدميا وحديثا

  

   :هوامش

                                                           
، 1حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة، العربية السعودية، ط: اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، تعليق 1

  .373هـ، ص 1412
، ص 2001،  1امللخ حسن مخيس، نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، دار الشروق، عمان ن األردن، ط 2

25.  
عبد الرمحن العثيمني، وعبد ا�يد : إسحاق، املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، حتقيق الشاطيب أبو 3

  .3/59م، 2007، 1قطامش، وإبراهيم البنا،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث، مكة املكرمة، السعودية، ط
  .403م، ص 1975ابن خلدون عبد الرمحن، املقدمة، بريوت، لبنان،  -  4
  .546،ص )ت.د(1، مطبعة الطباعة املنريية،مصر، طموفق الدين املفصل، ابن يعيششرح   5
  .110م، ص 2000، 14، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، طدراسات يف فقه اللغةصبحي الصاحل،   6
، شق، دم135: املوقف األديب، العدد، جملة لصويت عند العربدراسة يف املنهج اأكرم عثمان يوسف، : ينظر  7

  .57،ص 1982سوريا، 
،مكتبة الثقافة حث اللغوي احلديثأمهية الربط بني التفكري اللغوي عند العرب ونظريات البالبهنساوي حسام،   8

  .9م، ص 1994الدينية، القاهرة،
،جملة اللسانيات، معهد العلوم الصوتية )حبث(ديثمدخل إىل علم اللسان احلاحلاج صاحل عبد الرمحن،   9

  .77م، ص 1971،اجلزائر، واللسانية
  .78جملة اللسانيات، ص   10
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  .34م، ص 2003، 8، مكتبة األجنلو مصرية،القاهرة، مصر، طمن أسرار اللغةإبراهيم أنيس،   11
12

، م1988،  1، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طالراجحي عبده، النحو العريب والدرس احلديث  

  7ص

  .224ية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني ، ص ، نظر مخيس امللخ حسن  13   
لبيضاء، دار توبقال، الدار ا ،مناذج تركيبية وداللية- اللسانيات واللغة العربية ،عبد القادر الفاسيالفهري   14

  .60، ص 2000، 4املغرب، ط
  60وداللية، ص  ــ مناذج تركيبيةالفهري عبد القادر الفاسي، اللسانيات واللغة العربية   15
  .53،اللسانيات واللغة العربية، ص عبد القادر الفهري  16

م، 2009، 1،الدر العربية للعلوم ناشرون،بريوت، طلة اللسانياتأسئلة اللغة أسئعلوي حافظ إمساعيلي،   17

  .298ص 
  .10م، ص 1962،دار املعارف، مصر،)مقدمة املراجع(امعلم اللغة العبشر كمال حممد،  18

19
، املؤسسة الوطنية للفنون الرمحن احلاج صاحل، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحةعبد  

  8، ص 2007املطبعية،اجلزائر،
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َحالِيَُّة ِفي ِرَساَلِة الُمَتَكلِِّم    .َتوِصيٌف اْلَمْضُموِن َواْسِتْقَراٌء اْألَثَرِ ، اْلِخطَابِيَّةِ اْألَبـَْعاُد الدََّاللِيَُّة اْإلِ

The speaker's speaking message Content description and 
impact reading. 
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أخرى تتضّمن ' أبعاد إحالّية'ال يقف اخلطاُب على منط الّتواصل فحسب؛ بل يتعّداه إىل      

   اجلوانب االجتماعّية والّنفسّية والفكريّة والّثقافّية؛ وهي ذات صلة بتكوين اجلوانب الّشخصّية لكّل فرد

تنحصر يف األداء الكالمّي املباشر مع املتلّقي الّسامع طَابّية أنساٌق ال لة اخلوإذا كانت للّرسا. من ا�تمع

واملتلّقي احملاور واملتلّقي املناقش وغري ذلك من األمناط الّتواصلّية؛ فإّن إشكالنا يقع يف استبصار هويّة 

ويّة وفيما تتجّلى صور اهل ،طابّية؟ما هي األبعاد اهلوياتّية للّرسالة اخلِ : كاآليت  منظومرسالة املتكّلم، وهو 

يف إقرار هويّة الّنّص  وكيف يقع مقاس الّتأويل باإلثبات أو بالّنفي. يف نّص الّرسالة اخلطابّية للمتكّلم؟

  .وكيف نوّظف الّلغة يف كشف عمق املنتج الفكرّي والثّقاّيف بأبعاده الّذاتّية واالجتماعّية؟. ؟اخلطايبّ 

 .املتكّلمطاب، الّتداول، الّرسالة، اخلِ  :الكلمات المفتاحّية

Abstract : 
The discourse not only stands for the mode of communication; it also 

extends to other 'referral dimensions' that include the social, psychological, 
intellectual and cultural aspects; it is related to the formation of the personal 
aspects of each individual in society. And if the rhetorical message has 
formats that are not limited to direct verbal performance with the recipient, 
the recipient, the interviewer, the discussed recipient, and other 
communicative patterns, then our problem lies in the clarity of the identity of 
the speaker's message, as follows: 
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What are the dimensions of the identity of the rhetoric?. How does the 
interpretation of the interpretation, or the negation, occur in establishing the 
identity of the rhetoric of the product?. How do we use language to reveal 
the depth of the intellectual and cultural product in its subjective and social 
dimensions?. 
Keywords: Speech, circulation, message, speaker. 

 
  

وّي لدى املتكّلمني حتمل رسائل الّتواصل الّلغ :األبعاد الهوياتّية للّرسالة الخطابّية-)1(

القاعدّي  2'املرجع اخللفيّ 'ظهر لنا صور فكريّة وعقائديّة منّوعة؛ متّثل خمتلفة؛ تُ  1'دالالت إحالّية'

 من خالل تلك الّدالالت املختلفة وهذا يطرح إشكاال حول حتديد هويّة الكالم. لرسالة املتكّلم

م يف تصّوراته الفكريّة واملعرفّية الّذاتّية وليس املقصود �ويّة الكالم هنا طبيعته بل هويّة الكال

واملكتسبة، وهي بذلك على قسمني اثنني قسم داخلّي وقسم خارجّي ونستجمع صور اهلويّة 

  :للرسالة يف األمناط الّشكلّية اآلتّية

الّذاّيت الذي يؤمن به املتكّلم؛ وتعترب اخللفّية  3'الوازع الفكريّ 'متّثل  :الهويّة الّداخلّية- أ

الّذهنّية والّتصوريّة اليت يستند إليها املتكّلم يف كافة أفعاله مبا فيها أقواله سواء كانت على شكل 

ونصطلح على اهلويّة الّداخلّية بأّ�ا هي الرّكيزة . جتاوب، أو حتاور، وتدخل يف عموم معاّين لفظه

  :األوىل األساسّية للفرد، وتدخل فيها األبعاد اآلتية

حيث تظهر فيه شخصّية املتكّلم جبوانبها الّنفسّية، فهي متثّل  :الّذاتيّ  البعد الّنفسيّ /1

سلوكّياته القولّية والفعلّية اليت يعّرب عنها يف الواقع؛ ورسالة الفرد اللغوية تؤسس لعالقة غائية بينه 

  .وبني حاجاته، أي هي جمموع تصرّفاته

يّة لدى املتكّلم؛ حيث ميّثل هاجسه اجلانب الّديّين من مكّونات اهلو  :البعد العقائديّ /2

الّروحّي اليت حيّرك تصرّفاته ويضبط سلوكياته، ويرتجم عن طريقه به مسائل احلياة فهو االستناد 

وليس ضرورة أن يكون هذا البعد حاضر عند عموم . الذي يطمح إليه يف كّل حادثة دنيويّة تروقه

  .4'محسب ديانة املتكلّ 'املتكّلمني، بل هو يتوّقف على 

الوارثة 'ال غرو أّن هناك تصرّفات تكون متناقلة عرب  ):الوراثيّ (البعد الفيزيولوجّي /3

، أو قد تكون أبعد من ذلك يف صورها اجلِيِنيَِّة؛ وهلذا نرى أحيانا تشابه الطّباع بني 5'األبويّة
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علمّية؛ قد تكون وإن كان هذا العامل ليس يقينّيا إلزاميّا؛ وإّمنا هو حقيقة . الّصغار والكبار

  .حاضرة يف تكوين شخصّية الفرد ولو نسبّيا

عادات، وأعراف  (تتجّلى يف البعد االجتماعّي املكّون من  :الهويّة الخارجّية- ب

املعيشّية اليت يستقي منها الفرد حاجياته              6'احلاضنة البيئّية'، فهي متّثل )إخل...وتقاليد

ا صلة مباشرة بشخصيّته الفرديّة، واهلويّة اخلارجّية هي جانب متّمم ، وهل)إخل...تعليم، معيشة(من 

  :  لشخصّية اإلنسان، وتتجّلى فيها األبعاد اآلتّية

نرى أّن املكّونات االجتماعّية على اختالف أمناطها؛ متّثل صورة  :البعد الّتالحميّ /1

عليه األفراد وتعارفوا عليه باإلمجاع الّتالحم القائم بني أفراد البيئة الواحدة؛ سواء كان ما تصادق 

فهي الّصورة الّتالمحّية تظهر املالمح االجتماعّية الثّابتة بالّنسبة للفرد بل قد . 7'سلبّيا أو إجيابّيا'

تكون مكّمال لفكره ورؤيته؛ فتشّكل وازعه املكتسب الذي يرسم به منهج حياته اليومّية؛ فعن 

ني فرد وفرد آخر سواء كانا خمتلفني باختالف بيئتهما طريق تلك املالمح ميكنك أن متّيز ب

  .االجتماعّية، أو متشا�ني لتشابه بيئتهما

يندرج يف احتكاك الفرد بأفراد ا�تمع على مّر مراحل حياته وليس  :البعد العالقاتيّ /2

      اجلامعةيف رجها كدراسته ضرورة أن يكون هذا االحتكاك داخل بيئته املعيشّية؛ فقد يكون خا

  .أو انتقاله إىل جمتمع آخر، فهذا له أثر يف مكّونات هويّة الفرد الّشخصّية

األبعاد اخلارجّية متنّوعة، ومن بينها البعد الثّقاّيف والّتارخيّي  :البعد الّتاريخّي الثّقافيّ /3

 الذي له أثر جلّي يف رسم شخصّية الفرد؛ فال ميكن أن يكون الفرد بعيدا عن هذه املؤثّرات

املفروضة عليه بالّتواصل البيئّي احلتمّي املتوارث عرب األجيال، كما ال خيفى علينا وجود الّلمسات 

الّسياسّية يف توّجهات شخصّية اإلنسان، فاملمارسة الّسياسّية جزء من حياته وحّق مشروع له 

نّنا أوضحنا األبعاد الّداخليّة ومبا أ. وهكذا تتداخل الثّقافة الّتارخيّية والّسياسّية يف تنميط هويّته الفرد

أن نقّدم فيه دالالت  الّتوضيحيّ  واخلارجّية املتداخلة يف رسم هويّة املتكّلم فلنا هنا يف هذا املخّطط

  :الّتنوع اهلوياّيت يف رسالة املتكّلم

  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  261 - 248: ص 

 

251 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست جامعة

  
  

  :ونقّدم فيه الّتصّورات اآلتية :البعد الّذاتيّ - أ

:     خصّية من رغباته وأفكاره وطموحاته، ومثالهتندرج فيه ميوالته الشّ :البعد الّنفسيّ /1

إّن عمر حيب الّصرامة، ويبغض الّرتاخي؛ فهذا يوحي بداللة نفسّية متّثل تصّور سلوك : أن نقول

  . عمر الذي يالزمه يف تصرّفاته الفعلّية والقولّية

الّشكلّي  وهو البعد الفيزيولوجي والّسلوكّي حيث يدخل فيها اجلانب  :ثيّ ار البعد الو /2

عمر سريع الغضب على حنو أبيه أو : قولنا: ومثاله. كالّلون مثال، واجلانب الّسلوكّي املتوارث

  . أشقر الّلون على مثل لون جّده

إّن عمر : قولنا: ومثاله. تتجّلى فيه مظاهر الّتديّن والبعد اإلمياّين للفرد :البعد الّروحيّ /3

  . مسلم على كتاب اهللا وسّنته

  : ونقّدم فيه الّتصّورات اآلتية :الجتماعيّ البعد ا- ب

وهو ما متليه املعطيات االجتماعّية املختلفة من عادات وتقاليد وأعراف  :البعد الثّقافيّ /1

بأنّه يلعب ) خالد(أن نصف املتكّلم : ومثاله. وقوانني؛ أي ما اصطلح عليه ا�تمع واتّفق عليه

 . تهلعبة رياضّية شعبّية متعارف عليها يف بيئ
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وهو املرجع الفكرّي احلضارّي؛ الذي ينطلق منه الفرد املتكّلم يف  :البعد الّتاريخيّ /2

ضبط حاضره مباضيه، ويف حتديد هويّته االجتماعّية، ويكون على شكل مكاسب متوارثة ويدخل 

ئرّي إّن خالدا جزا: كأن نقول: ومثاله. يف هذا تصّور الّصورة العامّة لالنتماء الوطين واحلضاريّ 

  .مسلم عرّيب؛ أي إنّه من دولة اجلزائر، وينتمي إىل احلضارة العربّية اإلسالمّية

إّن خالدا جزائرّي : على حنو قولنا: ومثاله. وهو االنتماء العرقّي والقبليّ  :البعد القوميّ /3

  .هالّيل األصل؛ فهنا أظهرنا عرقه

ني نتتّبع لغة املتكّلم جندها ح :صور الهويّة في نّص الّرسالة الخطابّية للمتكّلم-)2(

  :تنقسم إىل قسمني اثنني يشّكالن طبيعتها، ولنا هنا نتفّصل فيهما

، والّصوّيت الذي ال تتّم )والّصريفّ  الّرتكييبّ ( الّنحويّ وهو اجلانب  :صورة نظام الّلغة- أ

سري الكالم بدءا  عملّية الّنطق إّال به، وال ميكن اخلروج عليه بأيّة حال، ألنّه الّنظام الذي حيكم

  :برتكيبه وصوال إىل نطقه، ليشّكل الّصورة الكالمّية املنطوقة، ونقّدم هنا شرحا له وفق اآليت

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظّاهرة على آخره وهو : فالعلم= العلم نور : حنّلل مجلة

خرب مروع وعالمة  ):نور(وكذا كلمة . م/ل/ع/ل/ا: ، ويتكّون من أحرف صوتّية)علم(من فعل 

  . ر/و/ن: ، وأحرفه الّصوتّية)فّعل(على وزن ) نّور(رفعه الّضمة الظّاهرة على آخره، وهو من فعل 

كّل مفردة هلا معناها وكّل تركيب له دالالته   :صورة المعنى في دالالت الّتركيب- ب

قالب تركييب، وهلا      والّرسالة اخلطابّية للمتكّلم هي مبثابة دالالت تواصلّية مقصودة منظومة يف

حيّدد اهلويّة الكالمّية، ولنا               بوظيفتهمن معاّين األلفاظ ما حييلنا إىل مقاصد الكالم الذي 

  :  أن نستدّل على هذا الوصف بالّشرح الّتمثيلي اآليت

 أحّب اجلزائر وهي وطين وأريد أن أرجع إليها: قال فريد لصديقه رضا: نأخذ احلوار اآليت

فأنا أريد الّسفر إليها . رّمبا أوروبا أفضل لك ملا ترغب يف العودة؟: من غربيت الّطويلة، أجابه رضا

فامللحوظ على هذه اجلمل املتناسقة؛ أّ�ا حتتوي على دالالت تظهر لنا األبعاد . واالستقرار فيها

): فريد(فجملة املتحّدث األّول ): رضا(واملتكّلم الثّاين ) فريد(الفكريّة لكّل من مجل املتكّلم األّول 

  :أحّب اجلزائر وهي وطين وأريد أن أرجع إليها من غربيت الطّويلة نشرحها وفق الّتحليل اآليت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تظهر لنا اهلويّة الوطنّية وانتماء ) أحّب اجلزائر وهي وطين(فإحياءات مجلة 

واجلملة الثّانية من كالمه . داللته على إخالصه لوطنه) أحبّ (ظ ، ولف)فريد(الّشخص املتكّلم 
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 مقام وطنه عنده عن باقي األوطان فهي توحي إىل حلو): أريد أرجع إليها من غربيت الطّويلة(

  .فهذا يعّرب على هويّته الوطنّية الّدالة على اإلخالص

فأنا أريد . ملا ترغب يف العودة؟رّمبا أوروبا أفضل لك ): رضا(أّما اجلملة الثّانّية للمتكّلم 

  :الّسفر إليها واالستقرار فيها، نشرحها وفق اآليت

فهي تظهر تضّمر املتكّلم وتطّلعه . رّمبا أوروبا أفضل لك؛ ملا ترغب يف العودة؟: فقوله

وقد زاد ذلك وضوحا يف ). فريد(لوطن آخر قد يستقّر فيه وهلذا تساءل متعّجبا عن عودة صديقه 

       نا أريد السفر إليها واالستقرار فيها، فهنا داللة عن هويّته الّتطّلعّية اليت متّثل رغبته أ: عبارته

  .يف البحث عن مكان جيد فيه ضالته

يف هذا العنصر ننطلق         :الّتأويل في إقرار هويّة الّنّص الخطابّي للمتكّلم أدوات-)3(

ة للمتكّلم أال تعرتضنا عوارض هلا صلة بتحديد املعىن حني حنلل الّرسالة الّلغويّ . من هذا التساؤل؟

فهل ما نتأّوله من هويّات الكالم هو فعال الّشكل . احلقيقّي ملعاّين اخلطاب املوّجه لنّص الّرسالة؟

وهل هناك ضوابط نصل . أم أّن األمر له تفسريات وأحكام أخرى؟. الّنهائّي هلويّة ذلك اخلطاب؟

يف نّص الكالم حيث يالتنا وبني ما هو مكنون الفعلّي بني ما تنّص إليه تأو �ا إىل حتقيق الّتقارب 

  .ال يطّلع على حيثّياته إّال صاحبه؟

نعم؛ هناك آليات حقيقّية بإمكاننا توظيفها لتحقيق مقاربة وصفّية هلويّة الّرسالة : اجلواب

ادر على تفكيك شفرات اخلطابّية، تلك اآلليات جيب أن تركز على املتلّقي القارئ املثقف الق

  :الرسالة اخلطابية وكشف معاين كلما�ا والوقوف على مقاصدها، وهي كاآليت

للّسياق دخل مباشر يف احلكم على معاّين الكالم فبه  :الّرسالة الكالمّية والّسياق- أ

نستطيع وصف صاحب الّرسالة والوقوف على مالمح شخصّيته، فعادة ما يكون هذا العامل 

ترتبط ارتباطا "لفيصل يف احلكم على صدق الكالم من كذبه، فكّل الّرسائل الكالمّية املقامّي ا

وثيقا بالّسياق يف بعديه املقامّي املقاّيل؛ خاصة بعالقة الّتخابر اليت تقوم بني املتخاطبني يف موقف 

ة قصوى يف ، ويعطون له أمهيّ 9'مباحث اإلسناد'، وجند علماء العربّية يوظّفونه يف 8"تواصلّي معّني 

حتليل الّرسالة اخلطابّية الّتواصلّية، ألّن الّسياق يفرض علينا ضبط موازين الكالم الّرتكيبّية والّصوتّية 

حبسب مالءمتها، أو عدم مالءمتها للمواقع اليت "ألّن اختيار األلفاظ يكون : والّداللّية واملعجمّية

كلمة الواحدة قد تتعاورها صفتا اجلمال والقبح حتتّلها يف الّسياق الّتعبريّي، ومقتضى ذلك أّن ال
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 - وظيفة-فتجّمل إذا واءمت سياقها واحتّلت يف موقعها األكثر مناسبة هلا ألّ�ا حينئذ تؤّدي 

تعبرييّة، وتكتسب من سياقها دالالت إضافّية ويكون هلا إشعاعها اخلاّص الذي تتالءم به مع 

قيض من ذلك فإّ�ا تقّبح إذا افتقدت هذه الوظيفة املوقف الكالمّي الذي تقال فيه، وعلى النّ 

  .10"لشذوذها عن سياقها واحتالهلا غري موقعها

ذاك هو عمل القارئ املثّقف الذي حيّرر الّرسالة اخلطابّية من سلطة قائلها وحيملها على 

عاتقه، فينظر إليها من حيث أّ�ا نسيج لغوّي منطوق أو مكتوب، ويتتبع مظهرها من حيث 

وكذا من حيث مدلوال�ا             'نسيج من احلروف واأللفاظ وعبارات دالّة،  بوصفهادالال�ا 

          12'عبد القاهر اجلرجاينّ '، وها ذا 11'خالل األفكار والّتصّورات اليت تكون يف الّذهنمن 

        ، وعّد ذلك 13'دالئل اإلعجاز'قد أسال عليه قلمه وأثرى به عمله يف كتابه  - رمحه اهللا-

ّية انطالقا ورأى يف الّسياق هو األداة اليت تفّك �ا شفرات الّرسالة الكالم 14'الّنظم'من خواّص 

واعلم أّنك إذا : "من معاّين األلفاظ املنسوجة بداخلها، فكان من كالمه يف هذا الباب، قوله

رجعت إىل نفسك علمت علما ال يعرتضه الّشك أّن ال نظم يف الكلم، وال ترتيب حّىت يعّلق 

      بعضها ببعض، ويبىن بعضها على بعض وجتعل هذه بسبب من تلك هذا ما ال جيهله عاقل

فاملعىن هنا أّن فهم الّرسالة اخلطابّية وحتديد أنساقها وضوابط . 15"وال خيفى على أحد من النّاس

احلكم عليها له صلة مباشرة باملتكّلم الذي تتعّلق دالالت املعاين بكالمه، فهو كما رأى اجلرجاينّ 

كيف يتّم تكوين دالالت الرّكيزة األساس يف فهم الّرسالة اخلطابّية، ونستعرض هنا خمّططا يبّني  

  ):الّسامع(ووصوال إىل املتلّقي ) املتكّلم(الرّسالة اخلطابّية انطالقا من القناة األوىل 
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فالّرسالة اخلطابّية حتكمها ضوابط خمتلفة منها الّرتكيب إضافة إىل األداء؛ حيث يتّم معىن 

 الّضابط اإلسنادي أيضا أي وكّل هذا راجع إىل. الكالم من خالله وبه نقف على هويّة املتكّلم

عالقة اإلسناد بركنيه؛ فهو املرحلة األوىل للكالم وصوال إىل األداء وعملية اإلسناد ختضع لضوابط 

  :حتكمها ونقّدمها وفق الّتصّور اآليت

 
  

بعد أن تطرّقنا إىل أحكام الّرسالة يف الّسياق      :الّرسالة الكالمّية ما بعد الّسياق- ب

، ونقف على )الّسامع(استعراض صورها بعد األداء؛ أي صورها ودالئلها عند املتلّقي  نأيت هنا إىل

  :قراءة هذا املخّطط اآليت
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  :؛ فإنّنا نصل إىل الّنقاط اآلتّيةالّتوضيحيّ وحني نقرأ بيانات املخّطط 

  ملنظوم الّرسالة الكالمّية عند املتلّقي متّثل عالقة أداء تصّوريّة مصدرها الكالم املنطوق ا-

يف عبارات حمّددة؛ فيسعى املتلّقي من خالل عملّية أدائّية إجرائّية؛ إلحراز فهم وتصّور ملا يتوافق 

     مع ما مسعه وتلّقاه، وكأّن األلفاظ املسموعة اليت تلّقاها هي مبثابة شفرات منتظمة حمّددة 

  . يسعى املتلّقي حلّلها عرب فّك اإل�ام احلاصل فيها

تشخيص                          من خاللم على جناح الّتواصل بني املتكّلم والّسامع يتّم احلك-

رّدة فعل املتلّقي، وقياس مدى استجابته الفعلّية مع املؤثّرات القولّية اليت تلقاها من املتكّلم       

ائف وظ -ويدخل يف هذا اجلانب-وظيفة االتصال والّتواصل "وختتلف هذه املؤثّرات باختالف

وفقا ملقتضيات  -يكون-درجات الّتلّقي لدى املخاطب  -معرفة-اخلطاب منطوقا أو مدّونا و

   وإّمنا ملا يسّمى باإلبالغّية...مقام الكالم وسياقاته؛ حيث ترتقي لغة الّتواصل ليس فقط للتّبليغ

  . 16"يف الّتواصل اليت تعين درجة معّينة من الّتأثري يف املتلّقي

لعملّية الّتواصلّية على مدى استجابة املتلّقي فقط، بل إّن سالمة اإلسناد ال يقف جناح ا-

وصحته، وقدرة املتكّلم على بّث رسائله؛ هلا أثر يف بسط املعىن وتصويب الكالم            

  .فتحصل فائدته وحيسن نظمه

لّلغة وظائف ال تنحصر يف  :وظيفة الّلغة في كشف العمق الفكرّي والثّقافي-)4(

ّنطق فقط، بل هي وسيلة تواصلّية ذات أبعاد إحالّية منّوعة، فبواسطتها نقف على منط الّتفكري ال

 توى الفهم واإلدراك عند املتكّلم، وبالّلغة نتعّرف على مس17'يف اخلطاب أثرهعند املتكّلم أيّا كان 

الّلغة ندرك شخصية وبالّلغة تنتقل املعلومة، وبالّلغة تقوم املعرفة، وبالّلغة ينجح الّتواصل، وب

املتكّلم، فهي متعّددة الوظائف مشولّية االستعمال، فرسالة املتكّلم هي ذا�ا جمموعة وظائف 

  :اآليت الّتوضيحيّ متجانسة حتيلنا ألبعاد خمتلفة ومنّثل هلا باملخّطط 
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حصلت على : تكّلم عبد الّرمحان، فقال: ونقابل بيانات املخّطط بالّنص الكالمّي اآليت

ادة املاجستري يف بلدي اجلزائر وحصلت �ا على منصب باجلامعة، وإّين أجتهد يف اجلامعة شه

  :على إلقاء دروس الّنحو العريبّ 

، فهي حتيلك مباشرة إىل )منصب باجلامعة(توحي إليها عبارة  :دالالت المكانة-1

  .وهي مكانة علمّية مرموقة) املتكّلم(املكانة اليت حيضا �ا 

، فهي )شهادة املاجستري(تتجّلى معرفة عبد الّرمحان يف عبارته : عرفةدالالت الم-2

  .ترسم يف ذهنك مستواه املعرّيف والعلمّي الذي يعّد جزء مهّم من شخصّيته

  .تدّل على جنسّية املتكّلم؛ فهو جزائريّ ) بلدي اجلزائر(فعبارة  :دالالت االنتماء-3

أجتهد يف اجلامعة على إلقاء دروس  وإينّ : (تستخلص من عبارة :دالالت الّتوّجه-4

أّن عبد الّرمحان متخّصص يف الّنحو، وهو يلقي هلذا العلم اهتماما بالغا، بل ميثّل ) الّنحو العريبّ 

  .   توّجهه املعرّيف احملّدد

  .وهنا قمت بذكر جمموعة دالالت حمّددة فقط، وهناك ما ال يسع ا�ال لذكره

 بنّاء استخالص أمنوذج تواصليّ  ميكننا :تفعيل الّتواصل الّرسالة الخطابّية وآلياتُ -)5(

  :يقف على إجراءات حتكم الّتواصل القائم بني املتكّلم واملتلّقي

الّرسالة اخلطابّية هي احملّرك األساس يف الّتواصل الّلغوّي، فاملتكّلم له أغراض               -

  .الفهم املشرتك للّرسالة الكالمّيةمن كالمه واملتلّقي له أغراض من فهمها، فال غىن عن 

  . �مءاأدائها يتوّقف على كف هي وسيلة عند املتكّلمني جناح الّرسالة اخلطابّية-
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الّرسالة اخلطابّية هي أداة وصل ونقل للمعارف واخلربات بني املتكّلمني، وتظّل حاضرة -

  .18'ومبدلوال�ا التّارخيّية'عانيها عرب األجيال متناقلة بالّتوارث وإن تغّريت ألفاظها فهي باقية يف م

، وال وجود هلا دون متكّلم يعي معاين كالمه؛ فهي ال مكانة للّرسالة دون مستمع واع-

وقد أشار علماء الّلغة إىل  ،دل واملستوى الثّقايف املشرتكاختضع عنصر الوعي واإلدراك والفهم املتب

اسب مع جمريات الواقع، فلعّلنا جند اجلرجاينّ هذه الّنقطة يف حّد ذا�ا وهو اشرتاط الفهم والتّن

ال يبقى معه لعاقل  يعتقد ذلك، فإنّه ممّا هل يعقل الّسامع منه شيئا إن هو مل: "يشري إليها يف قوله

شّك؛ أّن اخلرب معًىن ال يتصّور إّال بني شيئني يكون أحدمها مثبتا واآلخر مثبتا له،أو يكون أحدمها 

 19"له ومنفي من دون منفي عنه ال يتصّور مثبت من غري ُمثَبِّت نه، وأنّهمنفيّا واآلخر منفيّا ع

فاملعىن من كالمه حاجة صاحب اخلرب وهو أيضا الّرسالة يف معناها احلداثّي إىل دالئل ومثبتات 

        ونذكر يف هذا املخّطط أهّم األسس اليت يتّم  .من خالهلا حتقيق غرضه البالغيّ  يستطيع

  : اح وتفعيل الّرسالة اخلطابّية، ومنهمن خالهلا إجن

 
لتحقيق الّتواصل، فلو  لثّنائّية؛ ألّن الّتقارب ضروريّ نذكر هذه ا :الّتفاهم والّتقارب-1

افرتضنا وجود شرًخا بني مستويات الفهم بني املتكّلم واملتلّقي ألسباب كالّتعّلم مثال؛ فإّن هذا له 

  .ةأثر  سلّيب على أداء الّرسالة الكالميّ 

فلو قلنا أّن عمر خياطب طفال صغريا كالما ال يعيه، فهذا خطأ              :اإلدراك والوعي-2

  .يف مستوى الفهم ربال يصّح؛ ألن من ضرورات إيصال الفهم أن يكون هناك تقا
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فاملهارة الكالمّية اليت تقف على مراعاة أحوال اخلطاب املختلفة         :حسن األداء-3

ى حسن اختيار األلفاظ  املالئمة يف الّرسالة اخلطابّية يكون هلا أثر جلّي يسهم       واليت تقف عل

  .يف إجناح الّرسالة اخلطابّية

ال غرو أّن احلديث عن الّرسالة اخلطابّية بأبعادها اهلويّاتّية له  :استنتاج وخالصة-)6(

يقف على استخراج جمال أوسع من أن حيصر يف مقال مصّغر، خاّصة إذا كان البحث فيها 

 20'اخلطاب'معانيها الّتأويلّية العميقة واستخالص دالال�ا اخلطابّية الّدقيقة املوّجهة يف ثنايا 

الّتواصلي الّلغوّي، فموضع اخلطاب الكالمّي مهّم؛ فهو ذو قيمة اجتماعّية من حيث معاجلة 

اليت ترافق طبيعة املوضوع بأبعاده قضايا الّتواصل بني األفراد، ناهيك عن قيمته املعرفّية والعلمّية 

بعون اهللا –الّلغويّة والفكريّة واإلحالّية، فرغم إجيازنا يف هذا املوضوع املستجد، فقد استطعنا  

يف قيمها وأرفقنا بتلك اخلطوة  ه والّتمثيل هلا والبحثحماورة هذا الباب بشرح أسسه وقواعد - تعاىل

بسط هذا املوضوع املهّم بشواهد ة، وكان هديف منها نّية تقريبيّ خمططّات بيانّية ذات صور بيا

ميّسرة، تظهر لنا اهلدف املرجو حتقيقه من خالل خطّة املقال املرسومة، وهكذا هي الّصورة العاّمة 

  .�ريات العمل فيما ذكرت فيه

  

 :هوامش

                                                           
لى ما تسمعه من ألفاظ وعبارات يف أعين به املعىن الذي يقودك إليه نّص الّرسالة الكالمّية، فال يقتصر املعىن  ع-1

  .سياقها األّول الذي ذكرت فيه، فال ريب أّ�ا تنقل لك تصّورات أخرى
َخاِطُب يف عرض كالمه-2

ُ
  .املرجع اخللفّي هو القاعدة الفكريّة اليت ينطلق منها امل

 . الوازع الفكري هي تلك الّرتاكمات املعرفّية اليت تشّكل رؤية املتكّلم-3
إنسان له عقيدة أو دين من جهة، ومن جهة أخرى، فالعقائد ختتلف فليس املسلم كغريه مثال  ليس كلّ -4

  . فاختالف العقائد ال حمالة يؤّدي إىل اختالف منط املعيشة
هي تلك املالمح اجلينّية الّسلوكّية والفيزيولوجّية اليت تظهر على األبناء واألحفاد وتشّكل جزءا  : الوراثة األبويّة-5

 .ا من شخصّية الفردكبري 
  .هي احمليط البيئي االجتماعي الذي نشأ فيه الفرد واكتسب منه مهارات خمتلفة: احلاضنة البيئّية-6
يعين أّن ليس كّل ما تعارف عليه ا�تمع من عادات بالّضرورة يكون إجيابيا أو العكس فاحلكم : إجيابّيا أو سلبّيا-7

  .عليه حسب مردود ذلك الّسلوك



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  261 - 248: ص 

 

260 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست جامعة

 
           ، جمّلة الّلسانيات العربّية، مركز امللك عبد اهللا اإلسناد في الّنحو والخطاببن عبد الكرمي، مجعان -8

 .129، ص1العدد) ه1436م، ربيع األّول 2015يناير (بن عبد العزيز الّدوّيل خلدمة الّلغة العربّية، الّرياض، 
الوسيلة اليت تنقل ما جال يف ذهن "م والّسامع؛ ميّثل اإلسناد له صلة مباشرة باالّتصال املعقود بني املتكلّ ف-9

، دار عبد القاهر لبالغّية عندالّتراكيب الّنحويّة من الوجهة ا، ينظر، عبد الفّتاح الشني، "املتكّلم إىل الّسامع

  .80، ص)د، ت(، )د، ط(املّريخ للّنشر الرّياض، اململكة العربّية الّسعوديّة، 
   2مكتبة اإلميان املنصورة، مصر، ط في الموروث البالغّي تأصيل وتقييم، علم المعانيّ حسن طبل، -10

 . 29، ص)م2004ه، 1425(
  .142م، ص1998، 1، دار الشروق، القاهرة، مصر، طالّنظرية البنائّية في الّنقد األدبيّ صالح فضل، -11
الّنحوّي ) م1078- 1009ه 471-400(عبد القاهر اجلرجاّين هو أبو بكر بن عبد الّرمحان بن حمّمد -12

، ينظر "وكان شافعّيا، عاملا أشعريّا، ذا ُنسٍك وديٍن توّيف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة"املتكّلم، ولد جبرجان 

، حّققه وخرّج أحاديثه وعّلق عليه شعيب سير أعالم الّنبالءاإلمام مشس الّدين حمّمد بن أمحد بن عثّمان الّذهّيب، 

  .432ص 18، ج11قسوسي مؤّسسة الّرسالة للطّباعة، بريوت، لبنان، طاألرنؤوط وحمّمد نعيم العر 
كتاب دالئل اإلعجاز للعّالمة عبد القاهر اجلرجاّين؛ هو كتاب يف علم املعاّين وقضايا الّنحو العرّيب جتري -13

  .مباحثه يف األساليب البيانّية ويف نظريّة الّنظم
ومعىن الّنظم يف )  علم املعاينّ (دراسته للبالغة العربّية، خاصة منها جعل اجلرجاّين من الّنظم نظريّة تقوم عليها -14

. اصطالح الّلغويني تنسيق داللة األلفاظ وتالقي معانيها مبا تقوم عليه من معاين الّنحو؛ أي اإلتالف واالنتظام

غة باعتباره يسعى إىل التأليف والتنظيم والّرتتيب واجلودة، ومن ذلك ُصّنف الّنظم يف علوم البال"فهي �دف إىل 

، دار هومه نظرّي الّنظم ،، صاحل بلعيد"رصف الكلمات وترتيب جود�ا، ويف حسن التخّري ومعرفة املوقع املناسب

  .134م، ص2004للطّباعة والّنشر والتوزيع، اجلزائر العاصمة، 
 1ط ،ية دار الفكر، دمشق سوريّةالّدا، حتقيق حمّمد رضوان الّداية وفايز دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاّين، -15

 .101م، ص2007
، جمّلة الّرتاث العرّيب، جمّلة فصلّية حمّكمة، إّحتاد اإلسناد في نمطيه الّنحوّي والبالغيّ ينظر، يوسف وسطاين، -16

 .207/208، ص)م2009ه، 1430(، 114الكّتاب العرب، دمشق، سوريّة، العدد
موّجها كالمه لفرد أو مجاعة، أو أن يكون ُخمَاطًَبا مستقبال الّرسالة الكالميّة  مبعىن أّن املتكّلم قد يكون ُخمَاِطًبا-17

  .حيث يكون كالمه أثناء العملّية الّتواصلّية رّدا وليس توجيها
املدلوالت الّتارخيّية واحلضاريّة؛ فلو قلنا على سبيل الّتمثيل أّن تعاليم الّدين اإلسالمّي مّر عليها أكثر من أربعة -18

قرن وهي باقية على صورها األوىل؛ فذا يدّل على الّتواصل الفكرّي والعقائدّي واحلضارّي املتجّدد، وهي  عشر
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  لّنبوّي الّشريف املنقول بالّسندصور معنويّة كامنة يف الّتواصل الّنّصي الّلغوّي املؤرّخ؛ على حنو نّص احلديث ا

  .وهكذا دواليك
 .481، صازدالئل اإلعجعبد القاهر اجلرجاّين، -19
و الكالم الذي ال يقصد به إفهام ...إفهام من هو أهل للفهم...الكالم الذي يقصد به اإلفهام"خلطاب هو ا-20

َخاَطب(املستمع 
ُ
 حتقيق ،كّشاف اصطالحات الفنون، ينظر، حمّمد علي الّتهانوّي، "، فهو ال يسمى خطابا)امل

  .6، ص2م، ج1998، 1أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، ط
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 والنثري السردي الفضاء بين يةالشعر  تجليات

Poetic Manifestations between the Narrative and Prose 
Space 

  2وردة ربعاني      1عبد الحميد معيفي *

abdelhamid maifi1 , Warda rebaani 2 

  )اجلزائر(، - الطارف–جامعة الشاذيل بن جديد 

University of El-Tarf - Algeria 

hamidmaifi17@gmail.com  

  02/06/2021: تاریخ النشر  05/12/2020:تاریخ القبول  05/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

  

إن الشعرية جمال اجلماليات، إ�ا السباحة يف العامل السحري دون مقدمات ومغازلة األفق      

شعرية املعىن الكلمات، وذلك باقتحام الفضاء السردي والنثري املنعشان للحقل األديب ببالبعيد 

احملاطة بشعرية اللفظ يف العديد من األحيان العاملة على إثارة عقل املتلقي ووجدانه، وذلك 

هل ميكن لشعرية الفضاء السردي والنثري أن تؤثر يف : بالبساطة يف الطرح والعمق يف املعىن، لنقول

زين يف ذلك على أمثلة املتلقي التأثري احلقيقي، وإىل أي مدى ميكن أن تصل درجة التأثر  مرتك

وكيفية التعامل مع هذا الطرح من جانب آ خر , سردية ونثرية يف حماولة حتليلية للطرح من جانب

أوالـ األداء السردي حيتاج إىل تأمل وبعد نظر يف ذات األشياء إلعادة :للصول إىل نتائج من أمهها

سرود مؤثرا فعاال، وثانيا ـ النثر الفين تركيبها يف هدوء ليولد إيقاعها املنبعث من األعماق ليصبح امل

يعتمد على أساليب االبتكار املرتكزة على الصور الناقلة لألفكار املنبعثة من الطبيعة إلصدار 

 .الصور وبعث احلياة بوجدان املتلقي

 ، النثرلشعرية، جتليا�ا، الفضاء، السردا: الكلمات المفتاحية

Abstract  
Poetry is the domain of aesthetics, it is swimming in the magical 
world without introductions and flirting with the distant horizon with 
words, by entering the space of the narrative and prose refreshing the 
literary field with poetic meaning surrounded by poetry of the word in 

                                                           
*
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  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  277 - 262: ص 

 

263 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                  اجلزائر  -تامنغست جامعة

many cases working to excite the mind and conscience of the 
recipient, by simplicity in proposition and depth in meaning. Let’s 
say: Can poetry of the narrative and prose space affect the recipient in 
real influence? And to what extent can the degree of influence be 
reached based on narrative and prose examples in an analytical 
attempt to demonstrate on the one hand, and how to deal with this 
proposition on the other hand to reach the most important results 
among them: 1) the narrative performance requires contemplation and 
consideration of the same things to restructure them quietly to 
generate their rhythm emanating from the depths to make the narrative 
effective, and 2) the artistic prose depends on methods of innovation 
based on images that convey ideas emanating from nature to produce 
images and bring life to the consciousness of the recipient. 

Key words: poetry, manifestations, space, narration, prose 

 

  تمهيد

حتتل الشعرية مكانة مرموقة، أل�ا حتظى بعناية خاصة من طرف النقاد واألدباء والشعراء،       

طرف املتتبعني كالباحثني والدارسني واحملللني والقراء، فهي متثل القلب النابض الذي  وكذلك من

فمطاردة الشعرية يف النص لوحده . ينعش حياة النص األديب وجيعله يتفوق على غريه من النصوص

 ميثل متعة كبرية، فهي اليت جتعل املتلقي يسبح يف عامل اجلمال ليكون كالطائر الذي حيلق يف أعايل

اجلبال، وال يصل إىل هذه األماكن إال متسلق ماهر عرف املسالك املؤدية إليها مع إتقان وإجادة 

تامة يف تطبيق مجيع القواعد، واملرور بكل النقاط اليت من شأ�ا أن تعزز حضوره واستمراره 

ووصوله لتمكنه من مغازلة ذاك العامل السحري الذي يذهل العقول جبماله الفياض، ويأسر 

القلوب يف حيز الفتنة، ليتجلى هذا العامل فنتمتع ونستفيد،ألنه عامل السباحة يف خبايا ا�هول 

معلنا وكاشفا عن مجاله السحري موقظا أحاسيسنا النائمة منذ سنني، إنه عامل الرسم بالكلمات 

  .واجلمع بني املتناقضات

  : شعرية الّسـرد/ أوال 

حني و  حني يتأمله ، و يستفيد منه حني يقرأهو  ع باألدبإن القارئ اجليد واحلقيقي يتمت     

حرة أو (وال يهّم يف هذه احلالة إذا كان ما يقرأه،أو يسمعه،أو يتأمله قصيدة شعرية ، يسمعه
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فاملهم عنده هو متتعه باألدب سواء أكان منثورا أو موزونا  ونقصد ، ،أو رواية أو قصة)عمودية

 بعض احلاالت جيد يف املنثور ما ال جيده يف املوزون،وليس كل بالعبارتني األخريتني بأن القارئ يف

  . ما هو موزون ممتع ومفيد، وال كل ما هو منثور تنقصه املتعة واإلفادة

وإمنا الكتابة بصفة عامة تعود إىل حالة صاحبها كيف كتب، وملاذا كتب،وملن كتب  وهل       

قف اليت كتب عنها ومن أجلها لذلك فهذه احلاالت واملواو  ما كتبه يعّرب بصدق عن األوضاع

أخرى؛ألن القارئ اجليد كما  قلنا سلفا يستفيد من األدب و  التساؤالت هي اليت متيز بني كتابة

غاية واحدة، وهي األدب من أجل األدب فإذا  و  فعنده مهمة واحدة، بأي شكل من األشكال

إذا كانت غايته ، و الكثريو  ب الكثريفإنه ال حمالة سيأخذ من األد، كانت هذه هي غايته األصلية

  .فإنه لن يأخذ من األدب إال القشور، أشياء بعيدة عن األدب

بالتحديد النصوص السردية،فإننا نرى أن هناك عناصر تكون ، و حني ننظر إىل النص النثريو       

، جند اإليقاع ،ومن هذه العناصر املهمة، جتذبه على املتابعة والتأملو  حمتواة يف النص،تقرب القارئ

 يقودها إىل التفردو  فالكاتب  املتميز يضع إيقاعا خاصا بعباراته فيجرب هذه الكلمات

لكي يصبح السرد شعريا  ال بد  من إدخاله في و  ...«، التميز،ويقرتب ما يقوله من الشعرو 

 الفضاء اإليقاعي للقصيدة مما يمنحه إيقاعا متفردا نابعا من ذات الشاعر أثناء الوصف

ال بد " أسلوب السرد "إعادة صياغة الواقع بعين الرائي الشعرية ؛الن إيقاع هذا األسلوب و 

  1» ...البطءو  أن يكون أكثر ميال إلى الهدوء

البطيئة يف الوقت نفسه من شأ�ا أن تدغدغ إحساس املتلقي وتثري و  وهذه احلركة اهلادئة      

السالسة اللفظية، والعامالن األخريان يعمالن دوما و  بيةمشاعره؛ الن العامَلني ُيَكّونَان معا االنسيا

متانة السلك اخلفي الواصل بني الكاتب أو الشاعر وبني املتلقي الذي هو يف حاجة و  على ربط

وهذه ، االستقرار النفسيو  أيضا إىل اهلدوء؛ ألن األدب من شروط استماعه واالستفادة منه اهلدوء

هذا ما يتميز به أسلوب السرد وهذا األسلوب جيعل و  البطيء الوضعية تتالءم مع األدب اهلادئ

  .املتلقي متابعا باهتمام كبري مع تركيز عال

البطء، يضع للنص املسرود و  كما أن أسلوب السرد املبين على األداء الذي ميتاز باهلدوء      

ملية احلوارية، فهو ويصبح ُمكّمال للع، شعرية إضافية، جتعل املتلقي مشاركا يف العملية اإلبداعية

احللقة الثالثة اليت جتعل من العمل األديب إبداعا كامال، فاإلبداع الكامل يعتمد على ثالثة عناصر، 
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، فإذا تلقى القارئ العمل بإحساس شاعري فياض، والقارئ، والنص، الكاتب أو الشاعر: وهي

كشف لقيمه و  النصفشعرية التلقي إسهام في إنتاج ... «، فإنه يصبح ذا  فاعلية كبرية

هو ... اإلنصات إلجراءاته  التي يعاين بها النص و  فتفعيل دور القارئ، الجمالية المختلفة

  2»...الوجود العيني القابل للتقصي و  الذي يعطي للشعرية إمكانية التحقق

هو السبب كذلك يف ، و إذا فأسلوب السرد يف هذه احلالة هو العامل األول يف صنع الشعرية     

ل املتلقي ينظر إىل النص نظرة شعرية مجالية، لذلك فهناك حواران، قدرة النص على صنع جع

وتفعيلها لتصبح شعرية خارجية بإمكا�ا أن حتاور أعماق املتلقي وحتاور ، الشعرية الذاتية

، حماورا جاداو  يدفع املتلقي إىل الغوص خببايا النص،، فتصنع منه إحساسا فعاال، إحساسه

بعثه مرة أخرى، فيصبح يف و  مشاركا خاصا يف إنشائه من جديد، و سم أبعاد النصمستعدا لر و 

، فالشعرية في هذه العالقة التي تنشأ بين القارئ والنص"...،هذه احلالة املتلقي مؤلفا ثانيا

  3..."والقارئ ـ في األخيرـ هو المعني بالحكم على النص 

النص وكلما كانت و  بشكل جلي بني املتلقي تظهرو  كما أن الشعرية يف هذه احلالة تقوى       

بروزها يف هذه احلالة يشكلها أو يُظهرها ، و عالقة املتلقي بالنص متينة كلما كانت الشعرية بارزة

يكون الكاتب مقابال للراوي المحايد الذي ال يتدخل ليفسر و  ...«، السرد املوضوعي

، ا يستنبطها من أذهان األبطالأو كم، وإنما ليصفها وصفا محايدا كما يراها، األحداث

» .يؤولهو  ولذلك يسمى هذا السرد موضوعيا ؛ألنه يترك الحرية للقارئ ليفسر ما يحكى له
كأنه ، و لذلك فالشعرية يف هذه احلالة تكون شعرية مشرتكة تنطلق من الراوي الذي يكون حمايدا،4

حرية  و  مساحة للمتلقي �ذا جيعل أو يرتك، و يوصلها إىل مكان آخرو  حيمل رسالة من مكان

يفسر ما حيق له تفسريه  وحيلل كذلك ما استطاع حتليله، وبعد ، و فيّؤول ما ميكن له تأويله، كاملة

ذلك يضع نتائجه املتوصل إليها فهو بإمكانه أن حيذف ما يراه زائدا عن احلاجة يف النص؛ ألنه 

  .جزءا ال يتجزأ من العملية اإلبداعية و  أصبح مشاركا

بل تصبح ، ما جيعل املتلقي عاجزا يف بعض احلاالت عن إظهار شعرية النص السرديو       

 «، يصبح يلعب دور القارئ الثاين، إذا كان النص املسرود يقوم على االجرتار، و مشاركته سطحية

بوعي سكوني فينتج عن ) النص الغائب(يتعامل مع و  فيه يستمد األديب من عصور سابقةو 

لو كان مجرد و  يمجد السابق حتى، و الالحقةو  ر اإلبداع السابقةذلك انفصال بين عناص
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، فهذا االتكاء على العصور الغابرة يكون إرهاقا للكتابة وإفراغا حملتواها، ولن 5».فارغ ) شكل(

رمبا يفقد الشعرية متاما؛الن الكاتب يف هذه احلالة أصبح ، و يتقّدم النص بل جيعله الكاتب يتأخر

وهلذا السبب جيب على ، عامل الصدق ـ العامل ـ الذي يثري إحساس املتلقي مقلدا، و�ذا يذّوب

العمل الذي يسرده و  ...«، الكاتب أن يكون صادقا؛ ألن الراوي يف هذه احلاالت يكون حمايدا

بمواقفه تجاه و  ثقافتهو  فال بد أن يكون مطبوعا بوعيه، إنما يصل إلى المتلقي من خالله هو

  6».القضايا واألشخاص

يكون صادقا ، و ما يرفع من شعرية النص املسرود، هو أن يكون الكاتب نفسه هو الراويو        

أن ال يكون مقلدا  بل ، و عاينهو  ويعرب ناقال بكل أمانة ما شاهده، فيما يكتب، وفيما يصف

يساهم يف تشييد ركب احلضارة و  له نظرة استشرافية، و�ذا يساير، عليه أن يكون خالقا مبدعا

ليس الذي يكتب ، و نسانية، فالكتابة مبداد القلم بعيدة كل البعد عن الكتابة بدماء القلباإل

بوجدانه وإحساسه كالذي يكتب بأنامله، فهناك فرق كيب، فاألول سينتج أدبا جافا ال حيّرك فينا 

، فناأما الثاين فهو سيلهب عواط، ختاذالو  بل سيزيدنا مجودا، شيئا وال يثري أدىن إحساس أو شعور

نسعى ملصاحله  املبادئ السامية  وهذا هو دور ، و جيعلنا نتشبث باحلياةو  وحييي فينا الضمري

  .الكاتب احلقيقي، الكاتب األصيل، القادر على بعث احلياة يف كل شيء 

كما أن دور الكاتب أو الراوي ال يقتصر على األفكار اليت يؤمن �ا فحسب ـ ولرمبا قد تبقى      

لعل  و  «ويثري يف املتلقي القلب والعقل معا ، إمنا نريده أن يفجر كل شيء يف نصه حبيسة ذاته ـ

كثافة إنتاج المعاني وسعة انتشارها على جسد النص من شأنها أن تمتحن قدرات القراءة 

بما يحدد مصيرها في الوصول إلى و  المتداخلو  على اإلحاطة بها، وتمثل فضاءها المشتبك

إنتاجها على وفق فلسفة و  ة  تشكيل شبكة المعاني المفتوحةمشاركة إبداعية في إعاد

، فالشعرية هي اشرتاك عدة عوامل منها 7»أخالقياتها وأساليب تدخلها في النص و  القراءة

، منها عوامل ختص النص  يف حد ذاته، و قد تكون ختص الكاتب أو الراوي، و عوامل خارج النص

 احلقيقية فبإمكانه أن يصنع الشعرية اليت يبحث عنهافالكاتب إذا كانت له القدرة على الكتابة 

أي ، يناشدها املتلقي  ؛الن دور املتلقي يأيت يف مرحلة تالية حينما يريد أن يصل إىل معىن املعىنو 

إن «يف حاالت عديدة بإمكان القارئ أن يضيف شعرية جديدة تدعم شعرية النص السابقة، و
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األدبي هي مهمة تشكيل تؤمن إنتاج إشكالية معنى  المهمة األساسية التي يضطلع بها النص

  8»...متاحة أمام تطلعات القراءة 

ليست من ، و وتبقى الشعرية اجلديدة اليت بإمكان القارئ أن يصنعها هي من تطلعات القراءة     

الغايات، لذلك فالنص و  كذلك يف األهداف، و تطلعات كل قارئ ؛ ألن القرّاء خيتلفون يف القراءة

في عالقة « ه  بني مقدرة مبدعه على التأليف، ومقدرة قارئه على الفحص والتأمل، وحيات

شكل المقروء عبر ترشيح ثالثة ، و شكل القارئو  القراءة بالمعنى يتحدد شكل القراءة

هي مقصد المؤلف ومقصد ، مقاصد في إشكالية المعنى تتراءى في مرايا نظرية القراءة

» ...ي تشكيل معنى مضافا إذ يتوجب على قارئ أصيل أن ويمثل مقصد القارئ ف،  القارئ
يغوص بأعماق النص ويفجر مكوناته، كي يقدم له النص ذاته  وما يبحث عنه؛ ألن النص يف 9

فإن الصندوق يبقى ، إذا مل يتحصل القارئ على املفتاح، هذه احلالة عبارة عن صندوق مغلق

  مغلقا، وبذلك يبقى النص مبهما

 اإل�ام البد على القارئ التقرب من النص الغيا كل احلدود، ما دام يقرأ بأمانةولفك هذا      

قيمته و  يرفع من شأنه، ومن قيمته الشعريةو  وغايته أن يسمو بالنص، حيلل بدقة وموضوعيةو 

يثبت ما يؤمن به صاحب النص، والنص يف حد ذاته  إذا عليه أن يعاجل النص و  يرّسخ، و املعنوية

« ، ألن يف هذه احلالة، املتلقي كتلة واحدةو  النصو  ليصبح الكاتب أو الراوي، إحساسهو  بروحه

الموسيقية في حد ذاتها ما لم تندغم هذه الظواهر في نصها و  ال قيمة للظواهر اللغوية

كل حديث عن الظواهر منفصلة معزولة إنما و  ...كي تسهم في اإلحساس بشعريته ،  الكلي

فها هذا المكون على البنية النصية الكلية من جهة الشكل هو بحث في اإلمكانات التي يص

يزداد و  تتجلىو  وشعرية املسرود تقوى،10» أو الداللة، وهــي كلها منافــذ ال كتنــاه شعريــة النص

، »احلوار« املعىن حني يكون يف هذا النص عنصر و  تأثريه بسببها على املتلقي من حيث املبىن

والتنسيق بني املواقف الصادرة  ، جدا يف تدعيم الربط بني األحداث فاحلوار يف النص السردي مهم

  .من طرف الشخصيات 

كذلك النص ، و كما ال جيب أن تكون الشعرية متعلقة يف اجلانب السردي بالكاتب أو الراوي      

يعطي هلا و  ما مل جتد من يفعلها، املسرود فحسب؛ ألن الشعرية يف هذه احلالة تبقى غري كاملة

وهذه اللمسة تكتمل حينما يأيت املتلقي الواعي حبقيقة الكلمة الصادقة  ليكون هو ، مسة الفنيةالل
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إحساس فياض وكيان ينبض بالشعرية والشاعرية فنجده مهيأ و  أصال متلقيا شاعريا له قلب حي

فيتوغل بأعماق النص كاشفا عن مجاليته مفجرا ، األحداثو  التكّيف مع مجيع املواقفو  للتقبل

، ليست جمرد طيف،وهذا بفعل القارئ، و حقيقة ثانية يف النصو  لتصبح واقعا، ر يته مثبتا إياهاشع

الذي نرى بأنه يبقى عله الدوام جزءا مهما يف العملية اإلبداعية ورغم أن الكثري من القراء يقسون 

 ولكن يف كثري من األحيان ال يشعر املتلقي إال، ويضعون أنفسهم مالحظني فحسب، أنفسهم

وجيد نفسه معنيا بشكل، أو بآخر يف معاجلة العديد من القضايا اليت يطرحها النص،وبذلك يعود 

إىل مكانه األصلي، وهو انتماؤه الفعلي إىل حيز العملية اإلبداعية؛ ألنه بالفعل يبقى على الدوام 

  .جزءا منها

عاينها معاينة الطبيب وهلذا على املتلقي أن يقرتب من النص، ويتأمل عن كثب تفاصيله وي     

املختص ملريضه لكي يثري ما هو غامض ومتسرت خلف الكلمات واجلمل، ألن النصوص ال 

حينها تبوح له بأسرارها كاشفة عن ، تكشف عن مجاليا�ا إال إذا وجدت قارئا جادا ومتحمسا

ح وتظهر فتظهر حينها شعرية النص وتتجلى بوضو ، ثو�ا احلقيقي ومجاهلا املتسرت خلف كلما�ا

  . قيمة النص احلقيقية 

إن السرد إذا أراد أن يكون شعريا ال بد على السارد أو املؤلف أن يعطي ملا يسرده إيقاعا      

البد أن و  معاجل لهو  ينبع من ذاته أي ليس صنعا أو متثيال بل يكون صادقا ألنه منطلق من الواقع

هذا كله يف و  البطء يف توايل األحداثو  ثقليتبع املؤلف األسلوب اهلادئ الذي يشعر املتلقي بال

املتفاعل فهو يساهم من خالل تفاعله يف الكشف و  حاجة إىل املتلقي العارف املتلقي الشاعري

تتجلى، وهذا املقطع  للكاتب  واسيين األعرج الذي نراه و  بذلك تظهر الشعريةو  عن مجالية النص

أسجل اإلدانة ، ي بالدفاتر يا فقراء العالمفأتون: "...جديرا بأن يكون مثاال حيا حني يقول 

  11.." فقد صار جسمي كتلة سوداء ضد ألم الكتابات اليومية...  الرسمية

إن هذا املقطع السردي فيه الكثري من مميزات الشعر ؛ألنه مل يعد ذاك الكالم املباشر بل       

  .العادية إىل الكتابة الفنية فيه من الصور البديعة اليت نقلته من الكتابة و  رامزاو  صار موحيا

  :فهو يساند وطنه حني يقول ، كما أنه يف مقطع آخر يثبت الكاتب بأن الوطنية تسري فيدمائه

  12..."ها أنذا جئتك طوع نفسي ...يا وطني المطعون في القلب "...
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قيمة و  إثارة لألحاسيس،فمن خالله حنس بأمهيةو  ففي هذا املقطع حتريك للمشاعر

مبىن كما يظهر يف و  إمنا الشعرية معىنو  هي الكتابة  ليست مجالية لفظية فحسبالوطن،وهذه 

  13" مقطع ثالث االزدحام من أجل ال شيء مع ترك األمور األخرى حني يقول 

  ..."يبتلعهم المقهى الوحيد صباحا ليتقيأهم في كل مساء بكل عناء"...

عاطلني عن العمل حىت املقهى يشمئز من يعري احلقيقة بأن الو  يف هذا املقطع يربز الكاتبو      

تؤكد املعىن تأكيدا و  )يف كل مساء بكل عناء ( خيتم بعبارة فيها شعرية ، و جلوسهم طوال اليوم

جليا، وتبقى ملسة الفنان واضحة وجلية سواء أكانت ملسة شعرية أم ملسة نثرية، فاإلبداع يبقى 

أنينه صداه يصل إىل األعماق، وال يهم حينها أي إبداعا، والفنان احلقيقي حينما يتأثر يئن قلمه و 

  .املهم أنه وصل ، الطرق سلك

 شعرية النثـر /  ثانيا

يف اجلانب األديب تأخذ و  كذلك النشر والتفرقةو  إن كلمة نثر تنم عن البعثرة والتوزيع 

خري فالنثر أحد وجهي األدب ألن هذا األ، تدل به الكلمة يف حد ذا�او  شكال مغايرا ملا توحي

ودائما تسبق كلمة الشعر كلمة النثر ؛ألن الذوق اإلنساين مييل دائما إىل ، يُعرف بأنه شعر ونثر

متيل كذلك إىل املتعة فإن قلنا هذا الكالم فهذا ال ينفي املتعة اليت يولدها و  والنفس ترغب، العذوبة

، إخل...املقالة و  الرسالةو  ابةاخلطو  اخلاطرةو  القصةو  هي الروايةو  املتعددةو  النثر بأجناسه املختلفة

وهناك جنس تعبريي جديد يف ، وغريها من األجناس املتعددة  اليت تنطوي حتت مظلة النثر

  .مؤيدوهاو  دهااليت هلا روا، وهو الشعر املنثور أو باألحرى قصيدة النثر، الساحة األدبية

وهذا األخري ، ثر الفينوكذلك الن، كما أن النثر بدوره ينقسم إىل أقسام منه النثر العادي

فأصحابه ميتلكون قدرة إبداعية كبرية خولت هلم القول يف هذا ، االهتمامو  هو املعين بالدارسة

املتعة ما جيعله و  االهتمام ؛ألن فيه من اجلمالو  وهو قسم حيظى بالرعاية، القسم من أقسام النثر

، وخاصة يف اخلواطر  اليت كثريا ما تفضل على القصائد، يتفوق على الشعر يف كثري من األحيان

ويؤثر ، وزيادة على ذلك أن يف هذا النثر شعرية عالية جتعل من هذا النثر يرقى إىل أعلى املستويات

ومها ميزتان تتميز �ما الكثري من ، السالسةو  تأثريا كبريا يف املتلقي الذي مييل بدوره إىل العذوبة

  .الكتابات النثرية 
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وبناء متمكن للجمل ، من اختيار دقيق لأللفاظ العذبة"...كما أن شعرية النثر تنبع 

من اعتماد على الجمل القصيرة و  ...وكلماتها في نسق معين بحيث تأتلف حروفها

ترديد و  ومن مراعاة المشاكلة بين عدد من الجمل المتجاورة، المتساوية الطول أو المتقاربة

وبذلك حيقق النثر ، 14..."اآلخر و  الجناس بين الحينو  سجعاستخدام للو  أللفاظ معينة

، إن قرأه استمتعو  تقدما واضحا يف عامل اإلبداع الكالمي الذي إن مسعه املتلقي اطمأن له

بذلك يتفاعل املتلقي و  والنثر يأخذ بعض مميزاته، فالنفسية الشخصية متيل إىل العذب احلسن

  .لشعر بدرجة تقرتب كذلك من درجة تفاعله مع ا

متنوعة مما يسهل عليهم و  ومما يزيد يف شعرية النثر أن الكتاب يكتبون يف مواضيع متعددة

عملية اإلبداع كما يعتمدون يف هذه الكتابات على الوصف  الذي هو  أساس اإلبداع إن كان 

وهذا ما جيعل من النثر ، فإنه يأيت دوما كلما وصف باجلديد، ذو حس مرهفو  صاحبه ذواقا

تدعو إىل التقدم زيادة على ذلك أن و  نبيلة تعمل على التغيريو  لرسائل ذات غايات سامية حامال

فيه من املتعة واجلمال ما يذهب باخليال بعيدا ؛ألن االنطالقة مل تعد انطالقة واحدة بل أصبحت 

تعالج هذه " انطالقات والكتاب هلم كما قلنا سلفا موضوعات ُتكتب على شكل مقاالت 

 الشعرو  الجمالو  إن برز من بينها الحديث عن الحبو  موضوعات متعددةالمقاالت 

كلها موضوعات يمكن أن تفيض بالشعر كما يغرم و  الموت والطبيعةو  الحياةو  الرؤىو 

  15..."ما شابهها و  األفكار التي تقوم على المقابلةو  الكاتب بالمواقف

 )اجلمال و  احلب( و )املوت و  ةاحليا( إن هذا التناقض يف اجتاه هذه املوضوعات مثل       

واليت تُعترب من بني الثنائيات املهمة اليت يهتم ، )اجلهل و  العلم( ثنائية و  )القبح و  الكره( يقابله و 

يبني و  يدعوا إىل اتباعهاو  �ا الكتاب فمنهم من يكتب عنهما معا فيبني يف مقاالته إجيابيات العلم

و حيقق الشعرية ؛ألن ، و�ذا يستطيع الكاتب أن يبدع، يدعوا إىل االبتعاد عنهاو  سلبيات اجلهل

والنثر قادر على اإلملام بالعديد ، الكتابة يف موضوعني متعاكسني يف حد ذاته ميثل شعرية التناقض

" والكاتب له احلرية أكثر من الشاعر ؛ألن ، اإلملامو  واخلوض فيها بشيء من التوسع، من املواضيع

، أهدافه إخبارية أو برهانيةو  طبيعة مرسلة، و مبسوط كالكفو  رقالنثر سرد محلول مرخى متف

يقيم عالقته و  وكل سالح خطابي قابل له، يتوجه إلى شيء يخاطب، وهو ذو هدف زمني
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الوعي  و  االجتهادو  الدورانو  الشرحو  االستطرادو  والتوسع، باآلخر على جسور من المباشرة

  16..".يلجأ إلى كل وسيلة لإلقناع و  بمعناه العريض

وقد تكون العوامل املذكورة سببا يف إبعاد النثر عن الشعرية أو باألحرى إبعاد الشعرية عن 

، )يلجأ إىل كل وسيلة اإلقناع : ( و هو، وخاصة العامل األخري املذكور يف القول السابق، النثر

هذا و  حيبل حياول أن يو .وبذلك يبعد ، فهو يدنو من املباشرة، فإذا عمد الكاتب إىل اإلقناع

يعتمد في كثير من األحيان على و  " جنده عادة يف النثر الفين الذي يعتمد على أساليب االبتكار

كما يعتمد أساسا على التصوير فيرسم اللوحات ،  في بعضها على حوار اآلخرينو  المناجاة

الوديان و  الجبالو  المياهو  التي تبرز أفكاره في صور مأخوذة من الطبيعة عامة والزهور

وال يقتنع ، الطيور بشكل واضحو  الحسانو  من الحياة المتمثلة في األطفال، و اصةخ

  17..."معانيه األدبية في صور حية أيضا الكاتب بهذه اللوحات العامة بل تُبرز كثيرا من

أم له باع كبري يف ، وهذا ما حياول كل كاتب سواء أكان يف بداية مشواره اإلبداعي

؛ألن الكاتب يف هذه احلالة مل يعد ناقال حرفيا �ريات األحداث بل  فهنا تكمن الشعرية، الكتابة

فيالمس من جهة الطبيعية آخذا ، رساما يعتمد على ما هو واقعيو  أصبح حسب املقولة مصورا

يعتمد على  وال، منها أمجل الصور مضفيا من خياله وأفكاره يبين عاملا أساسه الواقع وسقفه اخليال

، يبث فيها أمجل املعاين األدبية احليةو  بل يعتمد على جتاربه اخلاصة، فحسبالعنصرين املذكورين 

وبذلك ُحيلق الكاتب يف مساء الشعرية ، فتكون مثل الدرر، وخيرجها يف أمجل الصور،وأ�ى احللل

حىت ، جتد كتاباته صدى وقبوال لدى املتلقيو  واليت بدورها تفتح له ا�ال كي يبدع، النثرية

ورمبا ، لتجعل املتلقي يتشبث �ا، 18"ترقى إلى منزلة شعرية عالية " ل النثرية أصبحت األعما

  .يفضلها على األعمال الشعرية يف حد ذا�ا 

وحاولوا جتاوز الشعر بقصيـــدة ، كما جند الكّتاب وصلوا إىل درجة عالية من اإلبداع الفين

التمرد على و  تقاليد اللغة تمثل والدة قصيدة النثر رغبة عميقة في التحرر من" و، النثر

  19." قوالب العروض ووضع حد لطغيانها الذي يحدد بمفردة شعرية النص

من خالل القول جند أن النثر أصبح شريكا للشعر يف حتديد شعرية النص األديب بصفة 

بل أن هناك من الشعر ال جتد فيه من ، و أن الشعرية ليست حكرا على الشعر فقط، عامة

وبذلك يعمل الشاعر على  إذابة ، الوزن املخلو  ظرا ال تباع أصحا�ا القافية القاتلةالشعرية شيئا ن
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أو من قبل النظام الشعري الذي حياول أن ، املسلطة من قبلهو  شعرية قصيدته بالصرامة املفروضة

  .يسلكه أو من كليهما معا 

قصيدة النثر فهو من خالل  و  وجند أدونيس يقدم لنا فرقا أو فروقا جوهرية بني النثر الشعري      

: فيقول ، كالمه مييل إىل قصيدة النثر ؛ألنه جيد نفسه فيها أكثر من غريها من األجناس األدبية

، ليس هناك ما يقيدو  مختصرةو  بينما قصيدة النثر مركزة، يسهب، إن النثر الشعري إطنابي"

نوع من تكرار بعض و ، أما في قصيدة النثر فهناك شكل اإليقاع، النثر الشعري، مسبقا

" ثم إن النثر الشعري سردي وصفي شرحي بينما قصيدة النثر إيحائية .الصفات الشكلية 
يشجع قصيدة النثر،وهذا و  اليت جعلت أدونيس مييل، وجند سببا وجيها من األسباب العديدة، 20

  .و هذه ميزة يتميز �ا الشعر احلقيقي ، أ�ا إحيائية

قصيدة النثر،جند أن املواصفات اليت و  ن النثر الشعريومن خالل كالم أدونيس ع    

الشرح يقضي و  ، الشرحو  وصف �ا األوىل تبعدها أو تبعد الشعرية عنها ؛أل�ا تعتمد على السرد

بينما املميزات أو الصفات اليت ، اليت هي أساس الشعرية، ويقضي على الرمزية، �ائيا على اإلحياء

وتكرار بعض ، حرة تعتمد على اإليقاعو  خمتصرةو  بأ�ا مركزة ،واخلاصة بقصيدة النثر، ذكرها

وهذه الصفات كلها جتعل من قصيدة النثر يف نظر أدونيس ، وأخري بأ�ا متتاز باإلحيائية، الصفات

فهي عنده تتفوق على الشعر،فهو يف موضع آخر يبني بأن ، تتمتع جبميع مقومات الشعر تقريبا

 ال يستطيع أن يكتب قصيدة النثر ملا تتمتع به من مميزاتو  هناك من الشعراء من يقف عاجزا

وثقافة فنية  معرفة عالية بالموروث الشعري العربي" الذي يكتبها ال بد أن تكــون لـــه و 

  21"عالية

تارخيية ( كون له ثقافة مزدوجة إن صاحب قصيدة النثر يف هذه احلالة جيب أن ت  

و إذا كان هناك من يستطيع أن ، ا معا  يف الوقت نفسهوليس باألمر السهل امتالكهم ،)وأدبية

ووصل املبدع إىل مستوى عال من اإلبداع الفين ، يبدع يف قصيدة النثر فقد حقق اإلبداع هدفه

كتلة مشعة مشحونة بحجم صغير بالنهاية "  احلقيقي ؛ألن قصيدة النثر حسب سوزان برينار

يتفق أدونيس مع برينار يف و  ميثل لب الشعريةو جند اإلشعاع يف حد ذاته 22" من اإليحاءات 

ومن يتمكن من كتابتها يف ، مكانتها الفنيةو  تقدمي وصف عن قصيدة النثر؛ألمها يعلمان حقيقتها

  .فهو وصل إىل مرحلة متقدمة جدا من الكتابة األدبية اإلبداعية احلقيقية ، نظرمها



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  277 - 262: ص 

 

273 

  University of Tamanghasset - Algeria                                                  اجلزائر  -تامنغست جامعة

القراءة و  حنن عدة عوامل كاملوهبةفلكي ُحنقق شعرية العمل األديب جيب أن تتوفر فينا   

وطول ، اإلبداعيةو  والواسعة يف ا�ال الكتابة، واخلربة الكبرية، والفهم الكلي للذي نقرأه، املتواصلة

وكذلك عوامل ختص العمل اإلبداعي يف حد ، والذوق النقدي، والدربة، والذوق الرفيع، املران

اخلارجية و  إذا كل هذه العوامل الداخلية. قتبسوقد ذكر منها الكثري فيما كتب خاصة امل، ذاته

، واليت جتعل من العمل األديب يرقى إىل مستوى عال جدا من الفنية، تكون ما يسمى بالشعرية

، أسري هذا النصو  وكأن املتلقي يصبح ملكا، والتأثري يف املتلقي تأثريا يصل إىل درجة االمتالك

  .إىل هذا املستوى و  الدرجة والقصيدة النثرية استطاعت أن تصل إىل هذه

، وكذلك من الشعر ما يتحول إىل نثر، كما يتحول النص النثري �ذا العوامل إىل شعر   

نثر إذا كان "لذلك فـــإن الشعـــر ، والثاين إذا نقصت منه عوامل، فاألول إذا أضيفت له عوامل

 ينقل الكالم من املباشرةوتكثيف الصور ، 23. " وإذا النثر شعر إذا كان مشبعا بالصور، نظما

وهذا ما حتاول قصيدة النثر دائما بأن تصل إليه وما يتمىن أصحا�ا ، الشرح إىل الرمزية واإلحياءو 

وخاصة ، فقد يكون مناصروها يريدون الرقي بالكلمة فعال أل�م وجدوا بأن نظام الشعر، حتقيقه

أم أ�م .ه حينما يكتب قصيدة النثروال يعرب حبرية أكثر مثل تعبري ، العمودي منه يقيد الشاعر

  .ومتثل له أهم مرجع ، أرادوا التغاضي عن القصيدة العمودية ؛أل�م وجدوا املتلقي مييل إليها

هو يف األصل ال ينتمي إىل الشعر أو يواجه و  من الغريب أن يصطدم القارئ بنص شعري

، لك كل مراحل الكتابة النثريةجتاوز بذو  القارئ نفسه نصا نثريا فيه كل مقومات اإلبداع الفين

و من هذه النصوص اليت تعرتض طريقنا نص ، فيصعب األمر على القارئ يف تصنيف هذا النص

و يف حرية بني ، الذي جيعلك يف حرية من أمرك" نشيد األرض"عنوانه " جلربان خليل جربان " 

 : 24النثر والشعر حني يقول 

  ما أبهاك و  ما أجملك أيتها األرض                 

  أنبل خضوعك للشمس و  ما أتم امتثالك للنور                 

  جهك مقنعا بالدجى و  ما أملحو  ما أظرفك مّتشحة بالظل                 

  ما أهول تها ليل مسائل و  ما أعذب أغاني فجرك                 

  ما أسناكو  ما أكملك أيتها األرض                  
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التأثر من الشاعر و  تأثره جبماهلا صنع هذا االنبهارو  شدة انبهاره باألرض إن الكاتب من

 فاألرض كانت بالنسبة لنا مبهمة،أو باألحرى حنن نعيش عليها، مرآة يرى املتلقي األرض فيها

، فالكاتب ميثل النور الذي أزاح هذا اإل�ام،الذي كان خيفي عنا حقيقة األرض، لكن ال نعرفهاو 

و خاصة يف السطر الثاين حني يقول ، وصف مفعم بالصور، مبهرو  دقيقو  وصف بارعونُقل إلينا ب
25 :  

  أنبل خضوعك للّشمس و  ما أتم امتثالك للنور                     

  :كذلك الشطر مقسم إىل جزأين و  إن هذا السطر كله تصوير

  ما أمت امتثالك للنور    من جهة أوىل               

  وأنبل خضوعك للشمس     من جهة ثانية               

وكذلك هناك العديد من الصور األخرى اليت ، اإلبداعية الكثريو  و هو اتزان فيه من الفنية

�اليل ، أغاين فجرك، مقّنعا بالدجى، متشحة بالظل( منها و  ال جندها يف بعض القصائد الشعرية

  .ست نثرية ليو  وهي كلها ـ يف حقيقة األمرـ  صور شعرية، )مسائك 

يوظف الفصول ويتالعب مع الكلمات فيعطيها ، ) 4( و جند الكاتب يف املقطع الرابع 

  :حينما يتكلم قائال، فتتلون كما تتلون الفصول، و�اءا، ورونقا، ووجودا، سحرا

أجلسني و  لقد أيقظني ربيعك وسّيرني إلى غاباتك حيث تتصاعد أنفاسك بخورا"

وأوقفني خريفك في كرومك حيث يسيل ، جهادك أثماراصيفك في حقولك حيث يتجوهر إ

فأنت أنت العطرة ، وقادني شتاؤك إلى مضجعك حيث يتناثر طهرك ثلجا، دمك خمرا

  26" النقية بشتائها ، الفياضة بخريفها، الجّوادة بصيفها، بربيعها

يبة من األساليب السهلة املمتنعة،فأنت جتد العبارات قر ، "جربان خليل جربان " فأسلوب 

و ترسم مثل هذا الرسم  وتعرب مثل هذا ، ولكن يصعب عليك أن تنسج مثل هذا النسيج، منك

  .التعبري 

  خاتمـــــة

وهو التحليق يف عامل أكثر اتساعا ، إن عامل الشعرية عامل التحرر من قيود املنطق والسائد

واجز لالنطالق يف األفق وأكثر تشويقا ومتعة من العامل الواقعي، بل هو اخلروج عنه وكسر تلك احل

البعيد معلنا ثورته على التجلي والوضوح والتشبث باإل�ام والغموض لرتسم فيه أمجل الصور 
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وأعذ�ا للتفوق على هذا السكون، وذلك بالكلمة الشاعرية اليت حتمل بني ثناياها املتعة واجلمال 

لشاعر أو الكاتب تنجذب إىل واملعىن القوي والبعيد واملوحي والدال يف الوقت نفسه ليجعلك ا

  .إنه عامل التناقضات العذبة واملمتعة ، الصورة اليت تنفر منها، وينفرك من الصورة اليت �واها

وبعد حماولة الدخول إىل هذا العامل الغريب واملمتع مع اقتحام فضاء ين ومها الفضاء السردي     

إىل جمموعة من النتائج نوجز البعض منها يف والفضاء النثري وحماولة التحرك بني أرجائهما توصلنا 

  :فيما يلي

العديد من  ص علىيف بعض األحيان يتفوق هذا النو  ـ إن الشعرية يستطيع حتقيقها النص النثري1

  .املقفاةو  النصوص املوزونة

فن البناء بالكلمات دون و  الذي يتقن فن الرسم، ـ الشعرية خيلقها األديب املتمرس ا�رب 2 

املعىن، فتتجلى شعريته على سطح و  ل جيمعها ليكّون منها بسهولة نصا متكامال يف اللفظب، عناء

  .ألفاظه 

أكان  ـ الشعرية تتمثل يف أ�ا جمموع العوامل الداخلية العاملة على تكوين العمل األديب سواء 3

بالشاعر أو هذه العوامل مع جمموع العوامل اخلارجية اخلاصة  شعريا أو سرديا أو نثريا وانصهار

  .الكاتب وجتربته 

ـ إن األداء السردي حيتاج إىل تأمل عميق يف ذوات األشياء، وإعادة بنائها من جديد يف حركة  4

انسيابية هادئة لينبع معها إيقاعها اخلاص املنبعث من األعماق ليتحول املسرود إىل مؤثر فعال فيه 

  .صبغة شعرية مقنعة

يب االبتكار املتنوعة مرتكزا بذلك على تصوير اللوحات املناسبة ـ النثر الفين يعتمد على أسال 5

الناقلة لألفكار بكل أمانة، وهذه األفكار جلها مصدرها الطبيعة جبميع مظاهرها البشرية والطبيعية 

  .واحليوانية إلصدار الصور للمتلقي فتدغدغ إحساسه وتبعث فيه احلياة

انسجام األصوات أو الكلمات، وإمنا تنفذ إىل املعىن،  ـ إن الشعرية ال تتمثل  يف الصورة أو يف 6

فلو نتأمل هذا البيت الذي جاء على هيأة نظم وهو ليس بشعر، ولكن فيه شعرية وهي تكمن يف 

  :احلوار والصراع بني اخلري والشر املبين على الثنائيات الضدية يف القول

  دم بيوت العز والشرفوالجهل يه... العلم يبني بيوتا ال عماد لها            
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فحني نتأمل البيت جند أنه مبين على ثنائية ضدية حمصورة بني طرفيها ومها العلم من جهة، وميثل    

كل ما هو إجيايب من بناء وتقدم وازدهار وأمن وسالم واستقرار وضياء و�ار، ويأيت اجلهل وميثل  

ل، ويف األخري اإلجيايب ميثل كل ما هو سليب من هدم وتأخر وانطفاء وخوف وتذبذب وظالم ولي

احلياة بأمسى معانيها وأ�ى صورها، والسليب ميثل املوت بأبشع صورها، والشعرية تكمن يف هذا 

  .مستمر من أول احلياة إىل يوم الفناء احتداموهذا يف  ،الصراع بني ما هو خري وما هو شر
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 .تجّليات االستعارة العرفانية في مختارات من الّسرد العربي الشعبي
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كامنة يف الذهن، مرتبطة ارتباطا إّن االستعارة يف املباحث العرفانية آلّية تفكري وعملية إدراكية  

ومتظهر . وثيقا بتفكرينا ونظامنا وأنسقتنا التصورية، فهي جتعلنا ندرك العامل من حولنا ونتفاعل معه

االستعارة العرفانّية يف أنظمة معرفية متنوعة هو ما منّى فينا رغبة البحث يف مكنونا�ا وخباياها، فتجّليا�ا 

الّسرد العريب الّشعيب هو ما سنتبّينه يف هذه الّدراسة من خالل خمتارات سرديّة  اللسانية وغري الّلسانية يف

اث ، لبيان كيفية اشتغاهلا يف الرتّ "أسطورة أوديب"باإلضافة إىل  "كليلة ودمنة"و"ألف ليلة وليلة"من كتايب 

 .والوقوف على مدى أمهّية االستعارة مبفهومها اجلديد يف حتليل اللغة العريب

  .عيبعرفان، استعارة عرفانية، سرد عريب ش: ت المفتاح الكلما

Abstract : 
      The metaphorin the cognitive researches is a mechanism of thinking and 
a cognitive process lurking in the mind and closely linked to our thinking 
system and conceptual structure; it makes us realize the world around us and 
interact with it. The cognitive metaphor is reflected in a variety of cognitive 
systems that develop in us the desire to research its mechanics and mysteries. 
Its linguistic and non-linguistic manifestations in the Arabic popular 
narrative are what we will show in this study through a narrative anthology 
of the books "A Thousand and One Nights", "Kalila and Damna" as well as 
the "legend of Oedipus", to show how it works in the Arab heritage, and to 
see how important it is to borrow in its new concept in the analysis of the 
language. 

                                                           
 

*
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Keywords:Cogniton, Cognitive metaphor, Arabicpopular narrative. 

 
  : مقّدمة

تطّور الدرس اللساين يف اآلونة األخرية بشكل ملحوظ، فربزت دراسات لسانية معاصرة 

وقد أدى ،فانية تشتغل يف قلب الذهن البشريآلية عر  �تم بدراسة اللغة البشرية انطالقا من كو�ا

إىل البحث يف العمليات  من النظام الداخلي احملدود للغة ؛ يف مسار البحثهذا التطور إىل تغريّ 

  .العرفانية واخللفيات السياقية اليت حتكم التواصل التفاعلي واإلجيايب بني املتخاطبني

يف  مؤّسسة ملختلف الرتاكيب اللغوية يات الذهنيةويف ظل هذا السياق املعريف أصبحت العمل

مستويا�ا املختلفة، فأّسست بذلك لرؤية جديدة حتكم عالقة العرفان باللغة، وعالقة الفكر 

وقبل احلديث عن كيفّية اشتغال االستعارة العرفانّية يف املختارات الّسرديّة علينا . باإلبداع واخليال

  .  العرفانّية وإبراز عالقة اللغة بالعرفانإىل عامل العلوم أّوال الولوج 

  :اللغة والعرفان:أّوال

التفكري وختزين املعلومات يف ( قدرة الذهن على معاجلة املعلومات « هو  Cognitionالعرفان 

فالعرفان  1.»والّتحكم يف الّتصورات وتنظيم املدركات) الذاكرة واختاذ القرارات وتنفيذ األعمال

ذلك النشاط الذهين الذي يضم جمموع العمليات ؛ أي أنّه كز يف الذهن البشرياملفهوم متمر �ذا 

اليت هلا دورها اهلام يف استقبال املعلومات وختزينها، ومن مثّة معاجلتها وامللكات العرفانية الذهنية 

  .استخدامهاو 

شاط كامل اللغة بالعرفان أو الّذهن البشري، فالذهن نظام شامل ون ةمن هنا وجب استنتاج عالق

والعمل على ختزينها وتنظيم بنيا�ا اإلدراكية، وتشغيل الكتساب املعارف وخمتلف املعلومات 

  .براجمها املعرفية قصد توظيفها مىت استدعت احلالة الذهنية ذلك

  :االستعارة في الّتصور العرفاني:ثانيا

  :)conceptual metaphor theory(نظرية االستعارة التصورية  -1

 Mark)ومارك جونسون(George Lakoff) ملها كل من جورج اليكوف أسس معا

Johnson)  يف كتا�ما املشرتك)Metaphors we live by ( عبد "الذي ترمجه املغريب

، وقد تناول هذا الكتاب االستعارة  )االستعارات اليت حنيا �ا( إىل اللغة العربية "ا�يد جحفة
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 "اليكوف ومارك"ملنظور التقليدي املعروف، وقد أدرج من منظور معريف جديد خمالفا بذلك ا

االستعارة يف هذا الكتاب ضمن جزء هام من جتاربنا وسلوكاتنا وانفعاالتنا اليومية؛ ألن جزءا  

  . كبريا من أنظمتنا التصورية مبين على أسس استعارية

سبة لعدد كبري من متثل االستعارة  بالن« : وهو ما أكده الباحثان يف مقدمة  كتا�ما بقوهلما

الناس أمرا مرتبطا باخليال الشعري والزخرف البالغي، إ�ا تتعلق، يف نظرهم، باالستعماالت 

ويعتقد الناس أن االستعارة خاصية لغوية تنصب ... اللغوية غري العادية وباالستعماالت العادية 

إىل أن االستعارة حاضرة  انتبهنا] إال أننا[، (...)على األلفاظ وليس على التفكري أو األنشطة 

يف كل جماالت حياتنا اليومية؛ إ�ا ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد يف تفكرينا ويف األعمال 

  2.»اليت نقوم �ا أيضا

 نظريّة تعترب االستعارة آلية ذهنّية يف متّثل ا�ال الواحد على أساس جمال آخر، وهذا جارٍ فهذه ال

وقد ا كان منها يوميّا عفويّا وما كان منها أدبّيا إنشائيّا شعريّا، يف مجيع األنشطة الّلغويّة، م

إذا فهمنا «: تعريفه لالستعارة التصورية بقوله) Zoltan kövecses(ضبط زولتان كوفكسيس 

من خالل جمال تصوري آخر، فنحن نكون إزاء ) Conseptual domain( جماال تصوريا

 Systematic)ظر يف جمموعة التطابقات اآللية استعارة تصورية، وهذا الفهم يكتمل بالن

correspendances) أو اإلسقاطات (mappings) 3»بني هذين ا�الني.  

فاالستعارة التصورية �ذا املفهوم تستدعي جمالني تصوريني، ليتم إسقاط األول على الثاين، 

ق ستعارية إال حتقّ إسقاط عابر للمجاالت يف النظام املفهومي، وما العبارة اال«فاالستعارة 

العمليات من مجلة حتقيقات أخرى كائنة يف اخلطاب العادي واإلنشائي قياما  سطحي لتلك

  . 4»واحدا

ل جمال ما على ننا من متثّ متكّ «أساسي عرفين يتمثل يف كو�ا  مبدأأي أن االستعارة تقوم على 

  5.»لنيأساس جمال آخر من خالل عالقات اإلسقاط املفهومي اليت تتوسط ا�ا

من  وبالتايل ميكننا القول أن االستعارة التصورية هي آلية عرفانية وما االستعارة اللغوية إال جتلٍّ 

تفكرينا التصوري الذي حيكم عالقة اإلنسان بعامله ولغته وثقافته، وهي  بننيُ جتليا�ا، فهي تُ 

ل هي حتت تصرف  حاضرة يف كل جماالت حياتنا اليومية، وال ختتص بفئة معينة من البشر ب«

كل من البدوي واحلضري، العامل واجلاهل، العام واخلاص وكذا األطفال، وتقوم على إسقاط 
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أحدمها جمال مصدر واآلخر جمال هدف، وهي بذلك تتكون من خالل عملية : جمالني تصوريني

على جمال هدف غالبا ما يكون على درجة  -ويكون عادة أكثر مادية -إسقاط �ال مصدر 

  6.»لتجريدمن ا

جلامعة لكال والتوافقات الّتصورية ا اإلسقاطاتفاالستعارة التصورية �ذا املفهوم قائمة على مجلة   

  .ا�الني الّتصوريني

نأخذ  ) املصدر واهلدف(ولتوضيح فكرة التوافقات التصورية واإلسقاطات التناسبية بني امليدانني  

فهم اإلنسان باعتباره ميدانا « االستعارة على حيث تقوم هذه، "الناس نباتات"كمثال استعارة 

بعث فاإلنسان يقطع رحلته يف طريق احلياة كالنبتة يُ . هدفا عن طريق ميدان مصدر هو النبات

. بذرة وينمو من الطفولة إىل املراهقة إىل الشباب فالكهولة وصوال إىل الشيخوخة وانتهاء باملوت

ثمر وتتساقط أوراقها وتذبل حىت وجذورها وتزهر وتُ  والنبتة تغرس وتنمو وتورق ومتتد أغصا�ا

مازال نبتة طرية، : متوت، وينتج عن عملية اإلسقاط هذه، اجلزئية بطبعها، تعابري استعارية مثل

وعودك طرّي، وجذورك مل تضرب يف األرض بعد، وما يدّل على أنّه مازال يف الدرجة األوىل من 

  7.»وأمثر زرعك، وهذا الفرع من تلك الشجرةالنمو، واشتّد عوده، وأزهرت النبتة، 

، وا�ال اهلدف "النبات"ا�ال املصدر هو" اإلنسان نبات"أو" الناس نباتات"ففي استعارة 

  : يوّضح مجلة اإلسقاطات الّتصّورية للميدانني أدناهواجلدول " اإلنسان"هو
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مازال نبتة طرية، اشتّد : " قبيلمن " اإلنسان نبات" والتعابري الناجتة عن االستعارة التصورية 

ما هي إّال جتّل من جتّليات االستعارة التصورية أو ما ... عوده، أزهرت هذه النبتة، أمثر زرعك

  .اصطُِلح عليه باالستعارات اللغوية أو التعابري االستعارية

  :أنواع االستعارات التصورية - 2 

ثالثة ) االستعارات اليت حنيا �ا( االيكوف ومارك جونسون يف كتا�م حّدد الباحثان جورج

أصناف لالستعارة انطالقا من بنينة األنساق التصورية أي بنينة جمال هدف استنادا إىل بنية جمال 

  :مصدر، وهي

ة نسق تصوري استنادا إىل نسق تصوري ينَ نْ تقوم هذه االستعارة على بَـ  :االستعارة البنيوية -أ « 

  ".اجلدال حرب" ل بواسطة نسق احلرب يف االستعارة نا لنسق اجلدانتِ يَ نْـ آخر مثل بَـ 

ة بعض األنساق اعتمادا على نَ يَـ نْـ ويقوم هذا النوع من االستعارة على بَـ  :االستعارة االتجاهية - ب

جتربتنا الفضائية باعتبارنا كائنات حتّددنا االجتاهات كاألعلى واألسفل، واليمني واليسار واملركز 

وعليه . ربتنا، مثال، بأّن األشياء االجيابية تكون فوق، والّسلبية حتتوهكذا تعلمنا جت... واهلامش

السعادة استنادا إىل جتربة العال، ونبنني الشقاء استنادا إىل جتربة الّدنو لنحصل على  نبننيفإنّنا 

  .الشقاء حتت/ االستعارة السعادة فوق

دا على بنينة نساق ا�ردة اعتماوهي تقوم يف أساسها على بنينة األ :االستعارة األنطولوجية - ج

 : نقسم إىل ثالث أقساموهي بدورها ت ،األنساق الفيزيائية

  . تعامل املوجودات واألشياء على أ�ا كيانات مادية: استعارات الكيان والمادة/1ج

تعامل التصورات واملفاهيم ا�ّردة على أ�ا أوعية متتلك مساحات : استعارات الوعاء/2ج 

  .دة واجتاهات فضائية داخل وخارج احلدود الطبيعية والفيزيائيةواضحة وحمدو 

متّثل معاين املقوالت على أ�ا كائن بشري، فتقدم كل مفاهيم : استعارات التشخيص/3ج

  8.»وتصورات األشياء كما لو كانت أشخاصا

  :تجّليات االستعارة العرفانية في مختارات من الّسرد العربي الّشعبي :ثالثا

الّتصّورية جتليّات لسانية وغري لسانية ، فمن اللسانّية ما يتمظهر يف الّنصوص األدبية ،  لالستعارة

م واملسلسالت نثريّة كانت أو شعريّة، ومن غري اللسانية ما احنصر يف األساطري وتأويل األحال

الّنصوص الّنثريّة  ومبا أّن االستعارة العرفانية حاضرة وبقّوة يف. والّرسوم وغريها اتشهار واإلالتّلفزيّة 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  290 - 278: ص 

 

283 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست جامعة

واملتمثّلة يف  جة ضمن الّسرد العريب الّشعيبفقد وقع اختيارنا على مقتطفات من نصوص نثريّة ُمدرَ 

 من "الحمامة المطّوقة" حكاية، و)ألف ليلة وليلة(من كتاب  "حكاية الّصّياد مع العفريت"

  .)أسطورة أوديب( ومثاال عن )كليلة ودمنة( كتاب

   ):ألف ليلة وليلة(مع العفريت من كتاب حكاية الّصياد  -1

بلغين أيّها امللك الّسعيد أنّه كان « :يف مستهّل حديثها "شهريار"للملك " شهرزاد"امللكة  قالت

 9.» وكان من عادته أنّه يرمي شبكته كّل يوم أربع مرّات ال غري... رجل صيّاد طاعنا يف الّسّن 

ا مآلن بالّطني والّرمل، فلّما ا كبريً ا، ويف املرّة الثّانية زيرً ا مّيتً محار  الشبكةففي املرّة األوىل كان نصيب 

  :قائالوأنشد ا ا شديدً فً تأسّ ف تأسَّ زن و حَ رأى الّصّياد ذلك 

  فال حيظى أعطى*        إن مل تكف فعفى *   كفى    الّدهرِ  حرقةَ يا « 

  10.»رزقي توّفيوجدت *  يرزقِ  أطلبُ خرجت *  وال يصنعه كفى        

ن ضمن نوع االستعارة استعاريت املاّدة والّتشخيص، ومها استعارتان مندرجتا نتهُ يَ نْـ بَـ فقوله هذا 

، حيث ّمت تصوير الّدهر، ذلك املعىن ا�ّرد  "استعارة املاّدة" الّدهرِ  حرقةَ : ففي قوله؛ األنطولوجية

  . يف األذهان، أنّه ماّدة حارقة

  .استعارة املاّدة  الّدهر ماّدة حارقة  حرقة الّدهر  

استعارة املاّدة (، فهنا حتضر االستعارتني "وجدت رزقي تويفّ  ،خرجت أطلب رزقي": أّما يف قوله

وأنه شخص وافاه  ، ذلك أنّه ّمت تصوير الّرزق يف صورة املاّدة اليت ُتطلب تارة،)صيواستعارة الّتشخ

  .األجل تارة أخرى

  استعارة املاّدة              ماّدة ُتطلب                           

  .الّرزق              شخص وافاه األجل             استعارة تشخيصّية

من  مٍ مقُ أّما يف املرّة الثّالثة فقد أخرجت الّشبكة شّقاقة وقوارير، ليتفاجأ الّصّياد يف املرّة الرّابعة بقُ  -

، فظّن الّصيّاد أّن هذا األخري  )مارد( خرج منه عفريت غباره حه ونفضِ سْ حناس أصفر ، وبعد مَ 

قل وأوجز يف «:سيحّقق كّل أمانيه، إّال أّن املارد أظهر عكس ذلك، وهنا قاطعه الّصّياد قائال

  11.» روحي وصلت إلى قدميالكالم فإّن 

ة، استعارتني تصّوريتني، إحدامها تشخيصية واألخرى اّجتاهيّ  هُ نتْ يَ نْـ لظّاهر أّن قول الّصّياد هذا بَـ وا

من  االنطالق أّ�ا إنسان يتحّرك، له القدرة على املشي والتنّقل و على حيث ّمت تشخيص الّروح 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  290 - 278: ص 

 

284 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست جامعة

املشّخصة يف صورة إنسان ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن الّروح إىل أخرىالوصول نقطة و 

ستعارتني لال إىل القدمني، وميكن التمثيل وصوال )من األعلى إىل األسفل(اّجتاها تنازلّيا قد اّختذت 

  :بالّشكل املبّني أدناه

 
م، اهتدى الصّياد إىل حيلة لتخليص مقُ املارد الصّياد بقتل كّل من حّرره من القُ  بعد إخبار - 

ال يسع يدك  مُ قُ مْ والقُ  مِ قُ مْ كيف كنت يف هذا القُ « :نفسه من الورطة اليت وقع فيها، فقال للمارد

 12.» !؟وهل أنت ال تصّدق أنين كنت فيه :عفريت، فقال له ال؟وال رجلك فكيف يسعك كّلك

 ذه احليلة ختّلص منه�و  ،مرّة أخرىفيه الّدخول  أعادجربه الّصياد على إثبات ذلك فحينها أ

  . بشكل �ائي

ألنّه وأراد أن يلّقنه درسا ذلك ، إّال أّن الّصياد أىب مِ قُ مْ جه من القُ خرٍ ليُ كثريا املارد الّصياد   ترّجى -

أّن امللك  وفحوى احلكاية، "الملك يونان والحكيم رويان"فروى له حكاية  ،إلساءةبا ُقوِبل

على " رويان"، فأقسم احلكيم دائهُمصاب مبرض الربص وعجز األطّباء عن إجياد دواء ل" يونان"

  13.»وانشرح غاية الفرح واّتسع صدرهففرح بذلك «  ، بوعده وُشفي امللكووىف ،إجياد الّدواء

     الفرح ّمت تصوير  هاستعارتني تصّوريتني، ألنّ  "يونان"فرحة امللك  "شهرزاد"لكة ففي وصف امل

ا جهة حيتّل مكانا يف احلّيز الفضائي ويرسم اّجتاهً كيان أنّه   -ذلك املفهوم ا�ّرد يف األذهان -

  .األعلى

  .استعارة اّجتاهّية   غاية الفرح        الفرح يف األعلى      

ماّدة مطّاطّية يف صورة ه ّمت تصوير الّصدر نأّما يف قوهلا اّتسع صدره، فهنا حتضر استعارة املاّدة، أل 

  .قابلة للزيادة والنقصان
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  .استعارة املاّدة           والنقصان الّصدر ماّدة مطّاطّية قابلة للزّيادة    اّتسع صدره      

 ألنّه قابل اإلحسان باإلحسان، كاملارد ،خائنا وغّدارا  يكنإّال أّن امللك يف هذه احلكاية مل   

  :هذه األبيات "رويان"وكافأ احلكيم أحسن مكافأة، وهنا أنشد احلكيم 

  هلا أىب وإذا دعت يوما سواك      إذا دعيت لها أبا زهت الفصاحة

  وجه الّزمان مقطبامازال وجهك مشرقا متهّلال            كّال ترى 

  المنن التي       فعلت بنا فعل الّسحاب مع الّربا أوليتين من فضلك

  وصرفت جّل المال في طلب العال   حّتى بلغت من الّزمان مآربا

  :فقول احلكيم غّين باالستعارات الّتصّورية اليت ميكن حتليلها كاآليت

  .خيصيةزهت الفصاحة إذا دعيت هلا أبا         الفصاحة إنسان زاٍه وله أب         استعارة تش

  .وإذا دعت يوما سواك         الفصاحة إنسان يدعي         استعارة تشخيصّية

  .استعارة تشخصية      وجه الّزمان مقطبا         الّزمان شخص له وجه      

 املنن اليت فعلت بنا فعل الّسحاب مع الرّبا         املنن والّسحاب والرّبا أشخاص يقومون بأفعال       

  .استعارة تشخيصية      

  .صرفت جّل املال يف طلب العال        املال والعال مواد ُتصرف وُتطلب        استعارة املاّدة

  .حّىت بلغت من الّزمان مآربا        الّزمان شخص له غايات ومآرب         استعارة تشخيصّية

عالية نسبيّا ، نظرا  وكثافة استعاريّة واملالحظ أّن هذه األبيات توحي بوجود عنقود استعاري

نواع األ مع غياب) استعارة املاّدة واستعارة الّتشخيص(لتواجد نوعني من االستعارات الّتصورية

  .موضعيّا ومكانّيامن بعضها البعض األخرى، كما أّن هذه االستعارات متقاربة 

  :المقّفعالبن ) كليلة ودمنة(من كتاب " الحمامة المطّوقة"حكاية  -2

قصصا متنّوعة املوضوعات ، وقد ) دبشليم(مللك اهلند ) بيدبا(يروي الفيلسوف احلكيم اهلندي 

اليت تدور  السرد حيثيا�  - "قّفععبد اهللا بن امل"الكاتب واألديب  -مؤّلف هذه القصص  استعان

الحمامة " ةوقصّ  .مبجموعة من احليوانات والطّيور ؛ا حول عالقة احلاكم باحملكومأغلب أحداثه

الّتعاون واحملّبة والرّأفة اليت �دف إىل ترسيخ جمموعة من املبادئ كواحدة من القصص  "المطّوقة

  .بني األفراد والّصالت اتعالقالكل أساس  وجعلها 
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من  نّ ذ لتخليصهبصديقها اجلر  تستنجديف فّخ الّصيّاد، فصديقا�ا وقوع احلمامة و بتبدأ القّصة  -

  :ها قائاليجيبشبكة الفّخ، ف

أما تعلم أنّه ليس من اخلري والّشّر : من األكياس؟ قالت له وأنتِ  ما أوقعك في هذه الورطة« 

ودلّتني على الَحبِّ وأخفت  فالمقادير هي التي أوقعتني في هذه الورطةشيء إّال وهو حمتوم، 

ألّن جب، من القدر بع وقّلة امتناعيحىت جلجت فيها وصوحيبايت، وليس أمري  علّي الّشبكة

  14.»المقادير ال يدفعها من هو أقوى مّني

  :فاحلوار الذي دار بني احلمامة واجلرذ غّين باالستعارات الّتصّوريّة اليت ميكن حتليلها كاآليت

  الورطة مادة نسقط فيها         استعارة املاّدة        .ما أوقعك يف هذه الورطة -

  .الورطة وعاء للحمامة       استعارة الوعاء                                          

                      .املقادير هي اليت أوقعتين يف هذه الورطة ودلّتين على احلّب وأخفت علّي الّشبكة -

  .استعارة تشخيصية            املقادير شخص يُوِقع بشخص آخر ويُدلُّه وخيفي عليه أمورا ما  

  .امتناعي        االمتناع مادة قليلة الكّم         استعارة املاّدةليس أمري وقلة  -

املقادير ال يدفعها من هو أقوى مّين     املقادير كيانات أو مود ُتدفع      استعارة الكيان  -

  .واملاّدة

واملالحظ أن هذا املقطع احلواري شّكل لنا عنقودا استعاريّا أو سلسلة تعبريات استعاريّة ذات  

  .كثافة استعاريّة منخفضة لعدم تنوّع وكثرة االستعارات الّتصّورية يف املقطع أعاله

ع الغراب املقيم فوق الّشجرة احلوار الذي دار بني احلمامة يف خضّم هذه األحداث كّلها، مسِ  -

 واجلرذ، فتقّرب من اجلرذ بنّية الّصداقة ومل يرتّدد هذا األخري يف ذلك بل مشلت صداقتهما طرفا

، وبينما هم يتبادلون أطراف احلديث تذّكر اجلرذ قّصته )صديقة الغراب(ثالثا أال وهو الّسلحفاة 

احملزنة يف بيت ناسك من النّساك، حيث كان اجلرذ يقتات من سّلة الناسك املليئة باخلضر 

ة والفواكه ويعطي منها ألصحابه اجلرذان أيضا، فكانوا يكّنون له مكانة عظيمة ويرون فيه صف

القناة الراّبطة بني جحر  قام بغلقالنّاسك ذات ليلة بفعل اجلرذ حىت  تفطّنالثّراء والغىن، وما إن 

كما ألفوه   -اجلرذ ومكان الّسّلة وأبعدها �ائيا من مكا�ا املعتاد، فلما طلب منه أصحابه القوت 

بنربة مليئة باحلزن  قالفتخّلوا عنه ونسوا خريه، فأخربهم باألمر احملزن واملؤسف،  -كّل مرّة

ومذهبة للعلم واألدب، ، وهو مسلبة للعقل والمروءة، ...الفقر رأس كل بالء« :واحلسرة
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، ومن من ترك الحياء وتضييعه، ومن نزل به الفقر مل جيد بُّدا ومعدن للّتهمة ومجمعة للباليا

مثّ ...يُمِقت ومن ُمِقت أُوذِ  ومن ذهبت مروءته، ذهب الحياء منه ذهب سروره ومروءته

، فال يزال صاحبها فوجدت الباليا في الّدنيا إنّما يسوقها إلى صاحبها الحرص والّشرهذكرت 

ركوب األهوال ، ووجدت ورأيت بين الّسخاء والّشح تفاوتا بعيدا، يتقّلب في تعب منها

 . 15»أهون على املرء من بسط يده باملسألةالّشديدة وتجّشم األسفار البعيدة في  طلب الّدنيا 

  :واملالحظ أّن املقطع أعاله غّين باالستعارات الّتصّوريّة اليت ميكن حتليلها كاآليت 

  .الفقر رأس كل بالء        الفقر والبالء كيانات هلا رأس         استعارة الّتشخيص -

  .وهو مسلبة للعقل واملروءة           الفقر كيان يسلب          استعارة تشخيصية -

  .العقل واملروءة مواد ُتسَلُب      استعارة املاّدة                                    

  العلم واألدب والّتهمة والباليا مواد  ومذهبة للعلم واألدب، ومعدن للّتهمة وجممعة للباليا     -

  .استعارة املاّدة      

رص والّشره      الباليا واحلرص والّشره  فوجدت الباليا يف الّدنيا إّمنا يسوقها إىل صاحبها احل -

  .كيانات ُتساق إىل بعضها البعض      استعارة تشخيصّية

  .استعارة املاّدة    الّتعب مادة يُتقّلب فيها         يتقّلب يف تعب منها       -

  .استعارة الوعاء  الّتعب وعاء لصاحبه يتقّلب فيه                                 

  .ورأيت بني الّسخاء والّشح تفاوتا بعيدا -

  الّسخاء والّشّح مواد أو كيانات بينهما تفاوت        بني الّسخاء والّشح مسافة وسطّية

           

  استعارة اّجتاهّية                استعارة الكيان واملاّدة                        

  .فار البعيدة يف  طلب الّدنياركوب األهوال الّشديدة وجتّشم األس -

  

  األهوال واألسفار الّدنيا مواد تُركب وُجتّشم وُتطلب            

  

  استعارة املاّدة                               
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، فيتواعدون مجيعا بالعيش  وينضم إليهم "ظيب"جموعة األصدقاء يلتحق مب ؛يف ختام احلكايةو  

  .  معا يف طمأنينة وحّب وموّدة

  ": أوديب"أسطورة -3

يف جوهرها  فاألسطورة« إن العالقة بني األسطورة واالستعارة التصورية هي عالقة وطيدة جدا،  

وما االستعارات اليت ... االستعارة هي الرحم الذي تولدت عنه األسطورةو ذات طبيعة استعارية، 

ارة التصورية ميكن أن تكون لذلك فاالستع. يت عليها األساطري إال جتلٍّ الستعارات تصوريةنِ بُ 

  16.»مفتاحا هاما نفهم من خالله معىن األسطورة ودالال�ا

فهذه «، "أوديب"مثاال توضيحيا لذلك متثّل يف أسطورة ) حممد الصاحل البوعمراين(وقد ضرب 

، حيرص "أبا اهلول"وصل إىل أسوار طيبة، فوجد الوحش املسمى " أوديب"األسطورة تروي أن 

أي : زا على كل داخل إىل املدينة، ويقتله إن عجز عن حله، واللغز املشهور هوطيبة ويطرح لغ

واستطاع  .احليوانات ميشي صباحا على أربع، ويف الظهرية على اثنتني، ويف املساء على ثالث؟

وحل اللغز كما هو . فك أوصاد هذا اللغز الذي جعله يدخل طيبة ويصري ملكا عليها "أوديب"

الذي حيبو على أربع يف الصغر، مث يسري على قدميه عند النضج، ويتوكأ على ، "اإلنسان"معروف 

  .17»عكاز يف آخر حياته

حلل اللغز على استعارات تصورية مّكنته من إجياد مفتاح له، واحلقيقة أن " أوديب"وقد استعان 

اة اإلنسان حي"واألخرى " حياة اإلنسان يوم: "إحدامها: هذا اللغز ينبين على استعارتني تصوريتني

 ". رحلة

فأوديب أدرك « ، )حياة اإلنسان(وامليدان اهلدف هو ) يوم(ففي األوىل امليدان املصدر هو 

فالطفولة هي ). يوم(وامليدان املصدر هو ) حياة اإلنسان(العالقة بني امليدان اهلدف الذي هو 

ئص امليدان فأسقط بذلك خصا. الصبح، ومرحلة النضج هي الظهرية، والشيخوخة هي املساء

) رحلة(أما يف الثانية، فامليدان املصدر هو 18.»)حياة اإلنسان(على امليدان اهلدف ) اليوم(املصدر

حياة أوديب اليت تعترب رحلة، هلا بداية، « ونقصد �ا هنا ) حياة اإلنسان(وامليدان اهلدف هو

فهم األسطورة  فإنّ لذلك . وفيها طريق يقطع، وعوائق تعرتض املرحتل يف الطريق، ونقطة �اية

يقتضي معرفة باالستعارات التصورية اليت حتكم نظامنا التصوري، وتنبين عليها ثقافتنا، وممارستنا 

  ):حياة اإلنسان يوم(واجلدول أسفله يوّضح االستعارة البنيويّة  19.»التجريبية
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  :خاتمة-رابعا 

اإلبستمولوجية واملعرفية ة من القضايا ختاما؛ نوّد القول أّن ما فرضته ثورة العلوم العرفاني       

مسح لنا بالبحث يف ختّصصا�ا املمّيزة وسرب أغوارها ، فكانت االستعارة العرفانية  العميقة

 حقول األدب املختلفة واخلوض يف حقائقهاجماال خصبا ملالمسة مبفاهيمها وتصّورا�ا اجلديدة 

وقد كان حقل السرد العريب الشعيب من ، را�الة القبض على مالحمها وتصوّ املعرفية اجلديدة وحماو 

 .ستعارات التصورية مبختلف أنواعها وهو ما مت توضيحه من خالل هذه الّدراسةاحلقول الغنّية باال

آلّية تفكري وعملية إدراكية كامنة يف الذهن، مرتبطة ارتباطا  لعرفانية مبفهومها اجلديد هياالستعارة اف

 .ّتصوري وآلية إجرائية يف حتليل اخلطاب وفهمهالوثيقا بتفكرينا ونظامنا 

  
 :هوامش 

                                                           
التوزيع،  االسم و االمسية و األمساء يف اللغة العربية مقاربة حنوية عرفانية، مكتبة قرطاج للنشر و :توفيق قريرة 1

  2011، 1صفاقس، تونس، ط

عبد ا�يد جحفة، دار توبقال للنشر والتوزيع، املغرب، : عارات اليت حنيا �ا، تراالست: اليكوف وجونسون 2

  .21، ص2009
، ص 2015، 1ميالد خالد، الداللة النظريات والتطبيقات، الشركة التونسية للنشر، تونس، ط: نقال عن 3

482.  
  .21االستعارات اليت حنيا �ا ، مرجع سابق، ص : اليكوف وجونسون 4
، 2011، 1، دار حممد علي، تونس، ط"مباحث لسانية عرفنية" الزناد األزهر، النص واخلطاب : ينظر 5

  .236ص
  .283الداللة النظريات والتطبيقات،  ص : ينظر خالد ميالد 6
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االستعارات التصورية وحتليل اخلطاب السياسي، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، : حممد الصاحل البوعمراين 7

  .2015، 1ردن، طعّمان، األ
عبد ا�يد جحفة وعبد اإلله سليم، دار : حرب اخلليج أو االستعارات اليت تقتل، تر: جورج اليكوف: ينظر 8

  .13، ص2005، 1توبقال للنشر، املغرب، ط

  .14، ص1951كتاب ألف ليلة وليلة، املطبعة واملكتبة الّسعيدية، مصر، ا�ّلد األّول، :اخلصوصي سعيد علي 9
  .14جع نفسه، صاملر  10
  15املرجع نفسه، ص 11
  .16املرجع نفسه، ص 12
  تكملة حلكاية الّصّياد  ،وتعدّ  يف الليلة الرّابعة" شهريار"مللك مسامع اعلى " شهرزاد"وهي حكاية رو�ا امللكة

  .والعفريت
  .17صمرجع سابق، كتاب ألف ليلة وليلة، :اخلصوصي سعيد علي 13
 ام تعبريات استعارية عديدة متباينة مأخوذة من جماالت مصدرية خمتلفة وقريبة استخد: العنقود االستعاري هو

عماد عبد اللطيف وخالد توفيق، املركز القومي : االستعارة يف اخلطاب، ترمجة: إلينا سيمينو: ينظر( .مكانيا

  ).64، ص 2013للرتمجة، الطبعة األوىل، القاهرة، 
 اري مصطلحان مكّمالن لبعضهما البعض، ويُطَلق مصطلح الكثافة الكثافة االستعارية والعنقود االستع

االستعارية على كل مقطع سردي مشحون بالغيا وذلك حسب اختالف درجة الشحنة البالغية، فهناك كثافة 

أن العبارة االستعارية، ميكن أن تكون حمملة )"يوبانكس(ويرى . استعارية عالية وهناك كثافة استعارية منخفضة

الغية عالية أو منخفضة، ويتحكم يف درجة شحنها البالغي املوضوع املعاجل والسياق االتصايل الذي بشحنة ب

  .239االستعارة يف اخلطاب، ص : إلينا سيمينو: ينظر". تستعمل فيه
عبد الوهاب عزّام وطه حسني، مؤسسة هنداوي للتعليم :كليلة ودمنة، حتقيق: عبد اهللا بن املقّفع 14

  .124، ص2014والثقافة،مصر، 
  .130، 129كليلة ودمنة، ص ص: عبد اهللا بن املقّفع 15
دراسات نظرية وتطبيقية يف علم الداللة العرفاين، مكتبة عالء الدين، صفاقس، : حممد الصاحل البوعمراين 16

  .127، ص 2009، 1تونس، ط
  .128، 127املرجع نفسه، ص ص  17
  .128املرجع نفسه، ص 18
19

  .128، ص دراسات نظرية وتطبيقية يف علم الداللة العرفاين :حممد الصاحل البوعمراين 
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ريات الكتابات اللسانية العربية املعاصرة تروم هذه الدراسة إلثارة إشكالية التنقيب عن حف

ووضعيتها يف ضوء املقاربات املنهجية الغربية احلديثة، وحماولة إبراز أهم التجارب العربية اليت واكبت 

املنظومة اللسانية املعاصرة، والسعي إلحياد آليات منهجية متكاملة مالئمة هلا تنطلق من أسس علمية 

بادئ األساسية التارخيية واملعرفية للمراجعات التقوميية األلسنية املؤسسة، ضوء امل علىوموضوعية دقيقة 

وذلك من أجل احتواء الرتاث اللغوي العريب وفرزه وشرحه وحتليله ونقده وتقوميه، ووضعه يف املسار 

  .الصحيح الذي جيب أن يكون عليه ليكون فاعال ومنافسا للمنظومة اللسانية العاملية الغربية

  .كتابة لسانية؛ جتارب عربية؛ معاصرة؛ حتليل لساين؛ مراجعة تقوميية  :المفتاحيةالكلمات 

Summary : 
    This study aims to raise the problem of excavation of contemporary 
Arabic linguistic writings and their situation in light of modern Western 
methodological approaches, and try to highlight the most important Arabic 
experiences that accompanied the contemporary linguistic system, and strive 
to create appropriate integrated methodological mechanisms based on 
accurate scientific and objective bases, in light of the basic historical and 
knowledge principles for established linguistic evaluative reviews, in order 
to contain the Arabic linguistic heritage, sort it, explain it, analyze it, 
criticize it and evaluate it, and put it on the correct path that it must be on, so 
it will be an effective and competitor of the Western global linguistic system. 
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Key words: linguistic writing; Arabic experiences; Contemporary; Lingual 
analysis; evaluative review. 

  
  :مقدمة

ظومة اللغوية وكيفية تشكلها على مستوى املن ،يعد حتديد طبيعة الكتابة اللسانية العربية

العربية املعاصرة من بني التساؤالت اليت يطرحها العديد من الدارسني واملختصني يف ميدان 

 النشاط التأليفي وترية ونتج عن هذه التساؤالت ارتفاع يفاملعاصرة،  الدراسات األلسنية العربية

ختضع ة اليت ديداجلة سانيللاملقاربات ايف ضوء  للغة العربية وصف جديد تقدمي حاول الذي العريب

العديد من التصورات الفكرية انبثق عنه وهذا ما ، لنظريات البحث اللغوي احلديثة واملعاصرة

، حيث بشقيه النظري والتطبيقي ملطبقة على الرتاث اللغوي العريباملعرفية او واملنهجية والتأويلية 

   .بستمولوجيةاملمارسة اللغوية اال عن طريقه وتتبع رصدهحاولت تلك املؤلفات 

املدونات واملؤلفات الرتاثية اللغوية أجل الكشف عن التأصيل املفاهيمي ملختلف من وهذا 

 النقد"ضع لشروط وضوابط والعمل على تقوميها تقوميا مباشرا خي، وحتديد مرجعيا�ا، العربية

سة بواسطة مت معاجلة هذه الدراقد و  ،واالستفسار عن طريق البحث واالستقصاء "املؤسس اللساين

 الذي إزالة اللبس قصدَ وذلك  املنهج الوصفي التحليلي، واالستعانة مبجموعة من اآلليات النقدية،

  .البحث اللساين العريب املعاصرومعطيات  وقائعيشوب 

كتابة اللسانية العربية للالطابع اإلشكايل  مفاده أنوينطلق البحث من افرتاض جوهري 

ومن هذه  ،دأ االنتماء للرتاث أو املعاصرة أو التوفيق بينهماتشابكات عديدة ختضع ملب حتكمه

الثقافة العربية ماهي وضعية الكتابة اللسانية العربية على مستوى : مت طرح اإلشكالية اآلتية الفرضية

وما  اجلهود والتجارب العربية يف إثراء املنظومة اللغوية العربية املعاصرة؟املعاصرة؟ وما مدى مسامهة 

 عميقة بقراءةمنهجيا يسمح باخلروج نسقا لغويا تشكل  التقوميية اللسانية اليت اآلليات هي أهم

  ؟متكاملة نسق لساين مبين على صورة نقدية لسانيةلرتاث اللغوي العريب وفق ل

  :وضعية الكتابة اللسانية في الثقافة اللغوية العربية المعاصرة) أوال

املعاصرة إىل احلداثة دون قفز موّلد للقطيعة،  إن الفكر اللغوي الغريب قد شق طريقه من

وقد تسىن له ذلك بفضل انصهار املادة واملوضوع يف تفكري رّواده العلمانيني، فكان الصراع 

املنهجي خصيبا حلد الطفرة أحيانا، لكن املنظور العريب ما زال يف كثري من األحيان يشوبه 
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يب قد أربكت العقل البشري، وزحزحت قواعد الغموض، وإذا كانت مقوالت الفكر الفلسفي الغر 

الفكر وأركان النقد والتقييم، فإن القضية اليوم عند العرب أكثر تعقيدا أل�ا أشد مالبسة هلم يف 

   .1غالب األحيان يف حتسسهم سبيل احلداثة

ريب سعى جاهدا إلثبات وجوده عن طريق العمل امليداين، وأصبح فالتفكري اللغوي الغ

ة التأليفية الزاخر يف ا�ال األلسين رهينة االجتهاد بني خمتلف املتخصصني اللغويني، نشاط احلرك

وذلك من خالل الكشف عن جممل الظواهر اللغوية بطريقة ختضع النسجام املدونة اللسانية مع 

اختيار املنهج اللغوي املناسب، وهذا ما انعكس باإلجياب على املنظومة اللسانية املعاصرة، أما 

مل خيرجوا من بوتقة الصراعات األولية  ى مستوى الثقافة اللغوية العربية فنجد أن أغلب الباحثنيعل

املتعلقة برفض هذا العلم الدخيل أو االحنياز للمنظومة التقليدية الرتاثية أو عدم وجود آليات 

االفرازات  بطريقة ختضع للمنطق العلمي يف مجيع -اللسانيات–مناسبة إلسقاط هذا الوافد اجلديد 

  .املتعلقة باملعرفة اللسانية ومضمو�ا ومناهجها

: ونستحضر يف هذا اجلانب الطرح الفكري للباحث اللساين عبد السالم ملسدي يف قوله

فأن يلتزم اللساين يف حتسسه نواميس الظاهرة اللغوية يف وصف مدونتها واستقراء خصائصها «

صدع نفس جي وموقف اختياري، أما أن يُ دون تعسف منه على االستعمال فذلك موقف منه

اللساين يف تقرير أحوال االستعمال بأن هذا خروج على النمط، وهذا اتفاق مع سنن املواضعة 

، فالغاية من دراسة الظواهر اللغوية هو الوصول لكيفية 2»فذلك موقف مبدئي وامتثال معياري

وفق املراجعات النقدية اليت �دف إىل  تفسري تلك الظواهر وحماولة التجديد والتقعيد املؤسس هلا

  .اإلصالح الشامل على مستوى اللسانيات العربية املعاصرة

حني أشار " سعد مصلوح"وهذا ما ذهب إليه املتخصص يف الدراسات اللسانية املعاصرة 

من الطبيعي أن يكون احلافز إىل «: للقصور الذي يشوب دراسة املؤلفات اللغوية القدمية يف قوله

تكاب سبيل التجديد هو استظهار القصور يف القدمي، ومن مث اجتمعت هذه احملاوالت على أن ار 

، فإضافة اجلديد 3»يف القدمي قصورا، وتناهبت الكالم يف هذا األمر اتفاقا وافرتاقا، وتعليال وتأويال

اسني مبختلف يف اإلنتاج اللغوي املعريف، وضبط املفاهيم اللسانية العربية أصبحت من أولويات الدر 

الوسائل املتاحة، وذلك عن طريق جمموعة من اآلليات الوصفية والتحليلية والتعليلية والنقدية 
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ألهداف املسطرة بطريقة سهلة وواضحة ومباشرة سواء عن طريق تفسريية والتقوميية لتحقيق اوال

  .  اجلهود الفردية أو اجلماعية

ة موضع االهتمام لدى الكثري من الدارسني تشكل وضعية الكتابة اللسانية العربية احلالي

فإذا كانت «اللغويني على املستوى األكادميي، لكنها تعاين العديد من األزمات النظرية واملنهجية 

مشخصات التسيب والتشتت كثرية، فال بد من خمطط يـَُقوم الوضع، ويرسم املتطلبات املتعددة 

ال ميتلك املتأمل بعد ذلك، «، لذا 4»يات العربيةاملطامح واملصادر، وحيدد برنامج مستعجل للسان

جيب أن ينطلق بني القدمي  العربية حيقق األصالة واملعاصرةإال أن يعتقد أن الوصول لوصف 

واحلديث، ويف إطار يأتلف أكثر من منهج من املناهج املعروفة ألن النموذج العريب احتفظ بالتنوع 

يعمل على ترتيب املعطيات اللسانية العربية وفق  وجب استحداث خمطط دقيقف ،5»يف منطلقاته

مصادر وأمهات الكتب العربية، حيث تكون هناك عالقة وطيدة بني الرتاث األصيل ونظريات 

البحث اللغوي املعاصرة بطريقة توفيقية وختضع لتمحيص شامل ملختلف املناهج احلديثة، ويُفّعلها 

  .طلبات االجتماعيةالباحث اللغوي  حسب احلاجيات الضرورية للمت

يورد الباحث اللغوي حسن مخيس امللخ يف سياق التوجه العلمي لوضعية البحث اللساين 

إذا جتاوزنا أن البحث العلمي يقوم على دراسة اإلشكاالت «: يف الثقافة العربية املعاصرة قوله

البحث انطالقا من العلمية املتباينة سنجد أنه يقوم على حتديد عالقة البحث بالزمن بني أن يكون 

املاضي وحتليال للحاضر أو استشرافا للمستقبل مع تأطري هذه العالقة بأبعادها الثقافية والفكرية 

م انطالقا من املاضي، و يستثمر ، فالبحث اللساين يف الثقافة العربية جيب أن يُقوّ 6»والعلمية

ف النظريات اللسانية احلديثة للكشف الذخرية اللغوية الرتاثية يف التحليل اللساين باالستعانة مبختل

عن البنيات اللغوية، وحتديد سياقا�ا املتعددة، والعمل على تكوين رؤية مستقبلية استشرافية ثابتة 

  . اخلطى تواكب املنظومة الفكرية واللغوية املعاصرة للمؤلفات اللسانية العربية

" حبث يف املنهج-درس احلديثالنحو العريب وال" يف كتابه " الراجحي"وهذا ما ذهب إليه 

ن االتصال بالرتاث من ناحية، واالتصال باملنهج احلديث من ناحية أخرى واجب إ«: بقوله

علمي، وواجب قومي ال ينبغي أن يكون يف ذلك خالف، ولعلّنا من البحث يف املنهج نصل يوما 

إن قيام لسانيات « :، وهو ما اتفق عليه مصطفى غلفان بقوله7»إىل منهج علمي لدراسة العربية
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عربية أو اللسانيات العربية مرهون يف بنائه النظري واملنهجي مبدى قدرة األحباث اللسانية على 

  .8»التعامل مع اللغة العربية تعامال مباشرا

الرتكيز على اجلانب املنهجي يف تأليف الكتب اللسانية ودراسة الظواهر اللغوية على يعد 

ب البد منه، ألنه يعترب الركيزة األساسية اليت ترتكز عليها مجيع مستوى الثقافة العربية جان

وامهاله من حيز الدراسة والتحليل اللساين يؤدي إىل خلل ات والبحوث العلمية األكادميية، الدراس

عميق على مستوى املنظومة اللسانية العربية، حيث يصعب إجياد بديل له أو يصعب الوصول 

  .ؤالت اليت تطرحها قضايا اللسانيات احلديثة واملعاصرةلإلجابات للعديد من التسا

  :أهم الجهود والتجارب العربية في الكتابات اللسانية المعاصرة) ثانيا

على ضرورة فهم الكتابات اللسانية يف ضوء  ىالقدام لقد نبه العديد من الباحثني العرب

ذلك من خالل املؤلفات املختلفة اللغة العربية، وذلك من خالل ربطها بعائال�ا السامية، وجند 

املعجمية العربية على "يف كتابه " األب أغسطني مرجمي الدومينيكي: "واملتعددة، ومنها ما ألفه

، مث كتاب الباحث )"1950(معجميات عربية سامية "، وكتاب )"1937(ضوء الثنائية السامية 

و العريب على ضوء اللغات السامية املدخل لدراسة النح: "املعنون بـــــــ" عبد ا�يد عابدين"

، وهذه الكتب متثل أمنوذجا آخر لتأثري الفيلولوجيا يف البحث اللغوي التقليدي، فضال ")1951(

على أن مجلة من البحوث العربية اجتهت بنقد نظرية النحو العريب، واليت غالبا ما تأثرت بتصورات 

، فمختلف 9"إحياء النحو: "املعنون بــــــــ" ىإبراهيم مصطف"املستشرقني، وخاصة يف كتاب األستاذ 

هذه الكتب عاجلت خمتلف مواضيع اللسانيات العربية انطالقا من املعجمية العربية اليت حاولت 

احتواء مجيع ألفاظ اللغة العربية وتصنيفها وتبويبها وترتيبها واشتقاقها، ومرورا بدراسة النحو العريب 

أغلبها كتبا �تم بأصول الكلمات واملصطلحات اللغوية سواء  يف ضوء اللغات السامية، وتشكل

على مستوى الثقافة العربية أو الغربية، وهذا من أجل تيسري النحو ومعرفة قواعده والعمل على 

  .تدوينها وحفظها من أجل االنتفاع، وعدم الوقوع يف اللحن

 Etudes de Linguistique arab" دراسات يف اللسانيات العربية"وميثل كتاب 

حلقة مهمة يف تاريخ الدراسات اللسانية  Jean Cantineau" جان كانتينو"للساين الفرنسي 

، غِنمت من مصادر متنوعة مجعت يف انسجام وتكامل مسامهات املستشرقني احلديثة  العربية

حركة  املستعربني يف صورة لقاح بني الفكر النحوي الغريب التقليدي والفكر النحوي العريب، ومثلت
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اعتمدت املناهج اللسانية املقارنة والتارخيية والبنيوية لتطبق مجيعها على اللغة العربية الفصحى األم  

ارجة بصورة مباشرة وموصولة بسلفها من خمتلف اللغات السامية وَخَلِفَها من األْلسن الدّ 

مستوى املنظومة اللغوية  ، فالثورة اللغوية اليت أحدثها هذا الكتاب على 10والّلهجات املنحدرة عنها

كانت من أهم أسباب الفهم الواعي للتفكري األلسين على مستوى الثقافة العربية، وخاصة اجلانب 

الفصحى، وتتبع اللغة العربية املتعلق باللسانيات اجلغرافية ودراسة حتوالت اللهجات العامية و 

  .ية بصفة منتظمةمراحلها التارخي

يف تشكل  اة فنجد العديد من الدارسني سامهو عاصر أما على مستوى اللسانيات امل 

املعنون " خالد إمساعيل حسان"ويعد كتاب الباحث اللغوي املصري اللسانيات العربية املعاصرة، 

املختص يف الدراسات الصوتية اللسانية املعاصرة أحد الكتب " يف اللسانيات العربية املعاصرة"بــــــ 

ل العريب، ألن جممل الظواهر املدروسة فيها قد استقاها من القرآن املتخصصة  اليت متتاز بالتأصي

نه يف وقد ضمّ «الكرمي، واحلديث النبوي، والشعر والنثر، وأضفى عليها الطابع التحليلي التفسريي 

مقدمة خمتصرة يف علم األصوات، والقراءات يف اللهجات العربية، واإلشباع الصويت  :مخسة فصول

أثره على املعجم، والكراهة يف اللغة العربية دراسة يف البنية، والكراهة يف اللغة يف اللغة العربية و 

  .11»العربية دراسة تركيبية

حاول " حسانخالد إمساعيل "ة صعب املنال لكن فالتحليل الصويت لألصوات اللغوي 

رفيعة الكشف عن الرتاث اللغوي العريب يف إطار املستوى الصويت وفق آليات تكنولوجية حديثة و 

املستوى، فإذا توافرت اجلهود ومت تشجيع الباحثني املختصني يف امليادين الصوتية وتوفري الوسائل 

احلديثة التكنولوجية للحديثة إلجراء خمتلف التجارب املتعددة على مستوى متثل األصوات لدى 

  .هر الصوتيةاملتكلم والسامع سنصل ملنظومة صوتية لسانية عالية الدقة يف حتليل خمتلف الظوا

: يف كتابه املعنون بـــــــ" محزة محائز"املعجمي جند الباحث اللغوي املغريب  وبالنسبة لإلطار

للكشف عن أهم قد سعى جاهدا  "التنظري املعجمي والتنمية املعجمية يف اللسانيات املعاصرة"

ية فقام حبصرها يف العوامل املؤثرة يف أسس التنمية املعجمية وتطورها يف ضوء النظريات اللسان

  12:عاملني رئيسيني
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 هذه العوامل تتصرف يف اللغة من الداخل بطريقة مباشرة   :عوامل لغوية داخلية

كاالشتقاق ومكوناته، باإلضافة إىل اإلمهال والتعريب، وتعترب هذه العوامل من أهم األسس اليت 

 .ترتكز عليها التنمية املعجمية يف اللسانيات العربية

  تتمثل يف جممل النواحي احلضارية والسياسية والتقدم العلمي  :ية خارجيةعوامل لغو

 . والتقين يف ا�تمع

يف " بتول الربيعي"ترى الباحثة املعجمية املعاصرة  لصناعة املعجمية العربيةيف جمال او 

أن " امسياملعجمية العربية يف فكر الدكتور علي الق: "مراجعا�ا املعجمية يف كتا�ا املعنون بــــــ

قد واكب التطور العلمي والتقين، فتم حوسبة املعاجم العربية، وظهرت «الباحث املتخصص 

، فاملنهجية 13»ى غرار املعجمية الغربية احلديثةمعاجم الرتمجة اآللية ونسجت بعض األفكار عل

السليمة والدقيقة يف اجلمع والوضع حسب طبيعة العمل املعجمي وفق التحديد املصطلحي، 

  .واكبة التطور التكنولوجي يفرز صناعة معجمية تتوافق مع طبيعة وجمال االستعمال اللغويوم

" املستويات الداللية عند فخر الدين الرازي-اللسانيات العربية: "ويربز الكتاب املعنون بــــــ

لقة يف الدراسات املعاصرة اليت سعت لالهتمام بالكتابات املتع" فاطمة دواد"للباحثة اللسانية 

ألمهية هذا الكتاب يف الدراسات اللسانية " فاطمة داود"بالتحليل الداليل حيث تشري الباحثة 

وقع اختيار فخر الدين الرازي الذي يعد حصيلة الفكر الكالمي واألصويل «: املعاصرة بقوهلا

عطائه  والتفسريي يف تراثنا اللغوي القدمي، مع اعتقادي بأمهية جهوده اللغوية والداللية يف ظل

، فيعد  حتديد مجيع مظاهر الداللة الصوتية والصرفية والنحوية 14»املعريف الذي مشل خمتلف العلوم

جانبا مركزيا يف مراجعتها الداللية، حيث تأخذ " فاطمة داود"واملعجمية لدى الباحثة اللسانية 

غوي، وخاصة بالنسبة هذه املراجعة جماال واسعا على مستوى منظومة املعرفة اللسانية يف فكرها الل

للنظام الداخلي جلميع البىن اللغوية والعالقات التوليدية واالشتقاقية يف اإلطار الداليل، وتلعب 

هذه املظاهر دورا بارزا يف الوصول جلميع مفردات اللغة وشرحها وتفسريها وحتديد معاملها يف 

  .الرتاث اللغوي العريب 

مباحث : "يف كتابه املعنون بــــــ" تار درقاويخم"ويأيت أيضا الباحث اللغوي اجلزائري 

يف الوقت احلايل ضمن املؤلفات اللسانية املعاصرة املهمة، حيث " منهجية يف اللسانيات العربية

جند أنه حاول إبراز العالقة بني الداللة والصرف يف الرتاث اللساين العريب، وكشف عن التعدد 
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يدعى الكفاية للنحو ملؤلفه " علم الصرف"ي املزيد يف كتاب والتنوع الداليل ألبنية الفعل الثالث

، وكذلك سعى لبيان أثر القواعد التداولية يف توجيه دالالت )ه819(حممد بن عبد اهللا حممود 

ها يف أقسام الكلم يف بنية اخلطاب، كذلك سعى ملعاجلة ظاهرة اخلطأ حروف اجلر عند تضامّ 

دراسة املواضيع اللغوية للباحث اللساين خمتار درقاوي يف ، فالتنوع يف 15اللغوي لدى املتعلمني

دراسة الرتاث اللغوي العريب بآليات منهجية حديثة بطريقة مفصلة ومعمقة ختضع للتكامل ومعرفة 

 عرفة أبنية الفعل الثالثي املزيدصلة املستويات اللسانية ببعضها البعض، وإجياد صيغة مناسبة مل

ية وفائد�ا على مستوى نسق النص اخلطايب، واالهتمام مبيدان تعليم ومعاجلة اجلوانب االستعمال

  .اللغات هو ما جعل مؤلفه متميزا ومتفردا يف ضوء اللسانيات العربية املعاصرة

اللسانيات العربية، املنهج "يف كتابه " عمار ساسي"  اجلزائري ونشري أيضا للباحث اللغوي

للسان العريب يف ضوء الثورة التكنولوجية احلديثة، حيث الذي يتضمن مشروع ا" واملفهوم والصناعة

أن اللسان العريب صاحل لكل زمان ومكان، وحال، وقدرته على استيعاب علوم العصر «يرى 

ومعارف الدهر على اختالف ألوا�ا واختالف أشكاهلا، ولعّل من أحدث علوم العصر اإلعالم 

فدراسة اللسان العريب وفق عملية نطق ، 16»اآليل، والصيدلة منتهجا يف ذلك مبدأ التأصيل

الكلمات ومعرفة أصوهلا وتصنيفها يف ضوء املصطلح العلمي اللساين، واستغالهلا من الناحية 

امليدانية يف خمتلف املؤسسات االقتصادية ُتظهر مدى جناعة الرؤية الثاقبة واالستشرافية للباحث 

عية اللسانيات العربية املعاصرة اليت حاول إجياد ، وتـُنُِّم عن فهم شامل لوض"عمار ساسي"اللغوي 

  .حلول هلا تصبح من خالهلا اللسانيات العربية وسيلة حبث وإنتاج يف خمتلف امليادين

مبختلف أجزائه األربعة " اللسانيات العربية رؤى وآفاق"ونستحضر كذلك كتاب 

الدارسني يف خمتلف من جامعة بابل الذي يضم العديد من " حيدر غضبان"للمتخصص اللغوي 

حيث يعد ، التخصصات اللغوية الذين قدموا حبوثا يف جمال اللسانية العربية النظرية والتطبيقية

وقد تضمن عددا من البحوث والدراسات العلمية املتميزة  ،هذا الكتاب موسوعة لسانية بامتياز«

سانيات املعرفية واللسانيات اليت مهت كل ا�االت اللغوية والنظريات والنماذج اللسانية مثل الل

  .17»التوليدية والتحويلية واللسانيات التطبيقية والتداوليات واحلجاج اللغوي ولسانيات اخلطاب

اعتمد  قد  "حيدر غضبان"يرى أن الباحث  هذا الكتاب جبميع أجزائه وأبوابه املتمعن يف

فتخلّلته العديد من اآلراء  عية،كليا على تظافر العديد من اجلهود ملختلف الدارسني بطريقة مجا
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والتوجهات اللسانية، وهو ما سيفتح آفاقا جديدة لتشكل الكتابة اللسانية العربية مبختلف أنواعها 

سواء الوصفية أو التوليدية أو الوظيفية أو التداولية، وإجياد صيغة مناسبة هلا من الناحية اإلجرائية 

  . لعربيةأو التطبيقية على مستوى املنظومة األلسنية ا

  :الكتابة اللغوية العربية المعاصرة في ضوء التقويم اللساني) ثالثا

إن جممل التصورات النسقية اللسانية للكتابة اللسانية العربية املعاصرة قد أصبحت حتكمها 

جمموعة من التجاذبات الفكرية واأللسنية واألديولوجية والثقافية، وظل الباحثون املتخصصون يف 

لغوية يتخبطون يف حتديد جممل اجلوانب التأصيلية والنظرية واملنهجية سواء من ناحية امليادين ال

حتديد املصادر اليت ترتكز عليها املنظومة األلسنية العربية أو األسس واملبادئ اليت تشكلت 

وتفرعت منها الكتابة اللسانية العربية، وهذا ما استدعى قضية تصحيح املسار اللغوي للمؤلفات 

مرتكزات «سنية العربية اليت تنطوي غالبا حتت عمليات املراجعة التقوميية اللسانية اليت تعد من األل

االبستيمية اليت جيب تشر�ا يف ذهن كل من يروم التخصص وممارسة الكتابة �ا، وهي يف طوال 

اجة سريور�ا مل ختُل من املراجعة والنقد والتمحيص لتفيد من التجارب املاضية وتنطلق من ح

فاملراجعة التقوميية للكتابات اللسانية العربية تنطلق من التوجه النقدي األلسين ،18»العصر وفلسفته

للعلوم اللغوية املتخصصة، وتضعها يف اإلطار الصحيح، وتستمد  بالنسبة ملبادئ العلوم ومرتكزا�ا

وير مسار احلركة اللغوية وتسعى لتط  آليا�ا من الواقع لتلبية احلاجيات الضرورية للمتلقي العريب،

  . منافسا قويا للمؤلفات األلسنية العاملية الكتابة اللغوية العربية جتعلإجياد حلول ناجعة و  ،العربية

  19:ترتكز الكتابة اللسانية يف العرف اللساين جلميع اللغات على جانبني رئيسيني

 سة النقدية انطالقا ترتبط مبدرسة معينة وتكشف عن رؤية نوعية للممار  :زاوية تاريخية

 .من منظور إبستمولوجي

 تعكس مرونة املفهوم وصعوبة حصره يف تعريف جامع مانع، وهي  :زاوية معرفية

 . صعوبة مستمدة من طبيعة املمارسة االبستمولوجية وارتباطها اجلديل باملعرفة العلمية

أنه جيب الرجوع إىل املتمعن يف هذين العنصرين املتعلقني باملمارسة االبستمولوجية يالحظ 

األطر التارخيية للرتاث اللغوي العريب ملختلف الظواهر اللغوية، وهذا من أجل حتديد املعامل 

التأصيلية والتأسيسية لطبيعة املمارسة النقدية والتقوميية للكتابة اللغوية، وترتبط هذه املمارسات 
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ورات الباحثني املتخصصني يف مبختلف الرؤى املعرفية النظرية اليت تتداخل حسب توجهات وتص

  .امليادين اللغوية املختلفة، واليت ختضع غالبا للمنطق العلمي يف إفراز صورة اللسانيات املعاصرة

فتقومي الكتابة ال يعين بالضرورة إلزام الناقد بتبين نظر نسق معني، إن التقومي الداخلي «لذا 

دراسة، أي من خالل ما يطرحه اإلطار نفسه يقتضي اإلملام باإلطار النظري للكتابة املعروضة لل

، فعملية إحصاء املادة اللغوية 20»من أهداف مقرتحة من شروط وطرق خاصة للتحليل اللغوي

يف بعدها النظري من ناحية التأليف، وإجياد حتليل منهجي لساين يوافق تلك املؤلفات ويتقبلها 

 .شرط أساسي يف تقومي الكتابة اللسانية

  21:ة التقوميية للكتابات اللسانية العربية املعاصرة وفق عنصرين مهمنيتتشكل املراجع

  الرتكيز على النشاط التقعيديnormative  الذي يستهدف معرفة صحيح الكالم

وجيده كتابة ونطقا، ووضع قواعده أي صحيح الكالم من خطأه وجيده من رديئه، وهنا 

ا وبالغتها وما أشبه هذا، وقواعد تعلم الناشئ نستحضر قواعد متعلقة �جاء اللغة وحنوها ومفردا�

 .صحة الكالم وجودته وتتخذ مقياسا للحكم على الصواب واخلطأ، واجليد والرديء

  العمل على معرفة عدد كبري من اللغات، سواء احلية أو القدمية، والعمل على التبحر يف

 .Polyglotismليزية اللغة العربية اليت تعترب قومية العريب، وهذا ما يسمى باالجن

الحظ على هذين العنصرين أن التقومي اللساين للكتابات اللسانية العربية خيضع ملعرفة امل

املبادئ اللسانية األولية، وذلك انطالقا من النطق الصحيح للكالم واملعرفة اجليدة بقوانني اللسان 

ل قواعده الثابتة، والتمييز بني البشري، والقدرة على التحليل النقدي اللغوي للنحو العريب من خال

البىن اللغوية الرتكيبية اليت تتسم بالفصاحة وقوة التعبري، واليت تتميز من ناحية أخرى بالضعف 

والتشتت، والعمل على كشف جودة املعاين بطريقة سهلة يكون فيها احلدس اللغوي عنصرا يف 

  .عملية التقييم والتقومي ملعطيات الظاهرة اللغوية العربية

وللوصول ملنظومة فكرية لغوية عربية معاصرة ناجحة بكل املقاييس للمؤلفات اللسانية 

يقتضي رسم صورة واضحة املعامل ملسار اللسانيات العربية، ورصد أهم خصوصيا�ا، «العربية 

جنازي وما لزم عنه من تراكم أو أزمة، ن مرجعيا�ا، أو من جهة فعلها اإلسواء من جهة اإلخبار ع

، فدراسة السياق 22»ن جهة الغرض املماثل يف وجاهة استمداد مبادئها واقتباس أنظارهاأم م

وحتديد املرجعية الفكرية اليت ينتمي إليها الباحث  ،الذي تنبثق منه املؤلفات اللسانية العربية
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وفاعليتها يف توجيه املتلقي العريب،  ،اللغوي، والوقوف على اجلوانب الوظيفية هلذه املنجزات

تسطري املناهج والنظريات اليت تنتمي إليها من شأنه فك شفرة اال�ام والغموض الذي يشوب و 

  .ميدان البحث اللساين العريب

جلملة احملاوالت اليت أفرز�ا النماذج اللسانية  "مصطفى غلفان"يشري الباحث اللساين 

املستويات اللسانية واليت  للمؤلفات اللسانية املعاصرة اليت حاولت مراجعة اللغة العربية يف ضوء

   23:غالبا ما متتاز مبالحظتني رئيسيتني

  إن معظم النماذج اليت قدمتها النظريات اللسانية يف أوروبا قد وجدت من يطبقها

  .جزئيا أو كليا على اللغة العربية، وبنسب متفاوتة من حيث القيمة املنهجية هلذا التطبيق

 ن احلصول على االمجاع العلمي للباحثني مل يتمكن حىت اآلن أي منوذج لساين م

اللسانيني العرب، فتنوع وكثرة الكتابة اللسانية العربية يف اجتاهات ومذاهب لسانية يستلزم على 

الناقد أن يأخذ بعني االعتبار التعدد والتنوع يف النماذج املطبقة كمعطى واقعي ال ميكن التقليل 

ملنافسة العلمية الشريفة، إذ مل يستطع أي باحث إقناع من أمهيته أو جتاهله ألغراض ال عالقة با

 .زمالئه العرب بأن النموذج اللساين الذي اختاره هو األجنع واألفضل لدراسة اللغة العربية

إذن يف ظل هذه التصورات االبستمولوجية للكتابة اللسانية العربية اليت اشتغلت على 

واليت طبقت على املدونات اللغوية يف مجيع مستويا�ا التقومي اللساين للمنظومة اللغوية العربية، 

، واليت اعتمدت على املناهج اللسانية املختلفة )اخل...صوتية، حنوية، تركيبية، داللية، معجمية(

سواء الوصفية أو التوليدية أو الوظيفية قد واجهت نقدا الذعا، حيث ميتاز هذ النقد بأنه خارج 

وخيضع يف الكثري من األحيان لسلطة القوة أو سلطة  عن نطاق ومبادئ البحث العلمي،

  .اخلطاب، وهذا ما أثر سلبا على حتقيق تقومي لساين شامل للمؤلفات اللسانية العربية

مبدئيا، ليس ألي كان أن يسأل عن أسباب هذا االختيار أو ذلك أو التقليل من أمهيته 

طار النظري الذي يتبناه هو، وليس أو رفض هذه الكتابة أو تلك �رد أ�ا ال تندرج يف اإل

باإلمكان إلزام الباحثني بدراسة موضوع لغوي معني وفق منوذج لساين حمدد سلفا، إن ما يكتب 

ميلك التقومي النقدي انطالقا من مبادئ منهجية واضحة ليست بالضرورة تلك اليت حتدد التصور 

يس بالضرورة أن يكون جانبا سلبيا يف ، فتعدد التوجهات الفكرية اللغوية ل24الذي يتبناه الناقد

الدراسة اللسانية، بل جنده يف كثري من األحيان يستنطق الظاهرة اللسانية املدروسة من مجيع 
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جوانبها بشرط أن تكون تلك التوجهات حتمل بعدا معرفيا علميا مبين على جمموعة من احلجج 

لفهم املشكلة اللغوية املراد  جياد آليات مناسبةا إوالرباهني سواء العقلية أو املنطقية، وحتمل يف طيا�

التنقيب عن خباياها وإجياد حلول ونتائج علمية ميكن االستفادة منها على مستوى امليادين 

  .اللغوية

إن اخلالف النظري يف الكتابة اللسانية املعاصرة ليس وليد اليوم، وإمنا هو خالف بدأ مع 

مر حول داللة املفاهيم والتصورات املتعلقة بطبيعة اللغة ميالد اللسانيات نفسها، إنه خالف مست

وموضوع اللسانيات والتحاليل املالئمة لوصفها بشكل كاف، فاللسانيات العربية ال تنتج معرفة 

لسانية جديدة، فهي أحوج على االنفتاح يف التعامل مع التصورات واملناهج اليت تقرتحها كل 

وضبطها على مستوى الثقافة العربية  ،ديد املصطلحات اللغوية، فتح25التيارات واملذاهب اللسانية

ما زال يؤرق الباحثني والدارسني منذ زمن بعيد، وبقي الصراع نفسه منذ أن حاول بعضهم نقل 

خربا�م ومكتسبا�م يف ميدان الدراسات اللسانية باعتبار أن الكثري منهم استقاها من اجلامعات 

زمة جيب استغالل البعد املنهجي الغريب وحماولة فهمه وتطبيقه على الغربية، وللخروج من هذه األ

املدونات العربية بشكل خيضع للتقومي والتمحيص اجليد ملختلف التصورات اللسانية احلديثة 

 .واملعاصرة

ومن أجل حتقيق تقومي شامل للكتابة اللسانية العربية من املستحسن اتباع اخلطوات 

  26:اآلتية

 للسانية مستقلة حيث ختضع كل نظرية لعامل الزمن ابتداء من أقدم عرض النظريات ا

  .تبعا لتاريخ ظهورها األحدثنظرية وانتهاء ب

  التعريف التأصيلي ببعض املفاهيم اليت حتتاج إىل تعريف، فإذا كانت املفاهيم احملالة قد

  .تطرق هلا الباحثون نكتفي باإلحالة لتتجنب التكرار

  اليت أخذت من النظريات اللسانية يف الثقافة العربية واالحالة إىل ترجيح خمتلف األفكار

  .أعالمها

   استعمال املصطلحات اللسانية الغربية، وحماولة تتبعها يف الدرس الغريب، ومن مث العمل

على التأصيل هلا يف الثقافة العربية، وذلك من خالل تتبع املصطلحات املقابلة هلا، وما استعمله 

  .بري عن هذه املفاهيمالقدماء للتع
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  اختيار املنهج املتبع يف تتبع األفكار، وعرض الفكرة املراد دراستها يف الدرس الغريب، مث

  .التأصيل هلا يف الدرس اللغوي اعتمادا على منهج استقاليل يف العرض

  تناول الرتاث اللغوي العريب بصفة قائمة على الشمولية، وإجياد صيغة مناسبة للتعامل

لى أنه مادة جممعة ومركبة نفحصه ونكتشف خباياه، فنربز من خالله الرتاث اللغوي العريب معه ع

 .من إثراء الفكر اللساين املعاصر

املالحظ على هذه اخلطوات املتعددة أ�ا ركزت كثريا على ضرورة حتديد اجلوانب التأصيلية 

ة العربية، ووجب حتديد مقابلها يف واملصطلحات اللسانية املنقولة إىل الثقاف ،املتعلقة باملفاهيم

الثقافة العربية يف الرتاث اللغوي العريب، واختيار منهج مالئم يتوافق مع معطيات الثقافة العربية، 

وحتديد املرجعية اللسانية يف تقومي الكتابات اللسانية العربية اعتمادا على تصورات الثقافة الغربية 

  .اللسانية  حتديد معامل النظريةنهجية األكادميية يفاليت غالبتا ما تتفوق على مستوى امل

  :خاتمة

خنتم بعد كل هذه الشروحات املتعلقة باملراجعة التقوميية للمؤلفات اللسانية العربية  

وجيدر بنا أن نقول بأن الكثري من «": عبد الرمحان احلاج صاحل"املعاصرة بقول املفكر اللغوي 

إىل أن ينظر فيها جبد ومبوضوعية، وال سيما تلك اليت ال تزال غامضة املفاهيم العربية اللغوية حتتاج 

عند الكثري من الباحثني، ونأمل أن تتضافر اجلهود للحصول على جتديد كامل للسانيات 

 .27»العربية

  : يف �اية املقالة مت التوصل للنتائج اآلتيةو 

 الثقافة العربية، وحتديد  واختيار منهج مالئم يتوافق مع معطيات ،ملفاهيم اللسانيةضبط ا

من أولويات الدراسني اللغويني العرب أصبحت  املرجعية اللسانية يف تقومي الكتابات اللسانية

املعاصرين مبختلف الوسائل املتاحة للكشف عن الرتاث اللغوي العريب وحماولة شرحه ونقده 

  .وتقوميه

 غوية العربية املعاصرة بفضل تعد االسهامات األلسنية يف امليدان التأليفي للكتابة الل

-حيدر غضبان-الباحث مصطفى غلفان: للباحثني اللغويني املتخصصني أمثالاجلهود اجلماعية 

عبد الرمحان احلاج صاحل، عمار ساسي، خمتار درقاوي، خالد إمساعيل حسان، فاطمة -محزة محائز
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ة إجياد مكانة هلا يف ضوء احلراك احللقة املهمة يف تشكل اللسانيات العربية املعاصرة، وحماول...دواد

  .األلسين واملعريف على مستوى املنظومة اللسانية املعاصرة

  متتاز أغلب التصورات االبستمولوجية للكتابة اللسانية العربية اليت اشتغلت على التقومي

دة عن بعيبأ�ا يف الغالب  اللساين للمنظومة اللغوية العربية، واليت طبقت على املدونات اللغوية

 .نطاق املبادئ األساسية للتحليل، والنقد املوضوعي اخلارج عن نطاق البحث العلمي

   

 :هوامش

                                                           
 ،اجلماهريية الليبية-عبد السالم ملسدي، التفكري اللساين يف احلضارة العربية، الدار العربية للكتاب، طرابلس 1

  .11، ص 1986 ،1ط

علينا أن نتجاوز أزمة األصالة واملعاصرة، وذلك من أجل بناء نظرية لسانية عربية معاصرة، فاألصالة نعين �ا *

العلم الوافد الذي نعين به موروثنا اللغوي القدمي، واحلداثة اليت نعين �ا العلم الوافد الذي نقصد به اللسانيات، 

القراءة املعاصرة اليت تقتضي ضمنيا استيعابا مزدوجا، طرفه األول يف وذلك إذا صدرنا من موقع منهجي هو 

ينظر  علي منصوري، مفاهيم أساسية يف الدرس اللساين العريب : الرتاث، وطرفه اآلخر العلم املعاصر، من كتاب

اجلزائر، البوابة  - طينةللطلبة اجلامعيني وفق الربنامج الرمسي ألقسام اللغة العربية وآدا�ا، الناشر ألفا للوثائق، قسن

 .101، ص 2020 ،1ط ،األردن - الشمالية للمملكة األردنية،  عمان
  .15، ص 1986، أوت )د ط(عبد السالم ملسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، الدار التونسية للنشر،  2
-ه1425، 1طسعد مصلوح، يف اللسانيات العربية املعاصرة، دراسات ومثاقفات، عامل الكتب، القاهرة،  3

 .207، ص 2004

واكتشاف جذورنا يف القدمي  ،قضية الرتاث وجتديده إذن هي الكفيلة بإظهار البعد التارخيي يف وجداننا املعاصر*

حىت نتمكن من معرفة املرحلة التارخيية للغة، وحىت نعود إىل تطورنا احلضاري الطبيعي، فتحل مشكلة اجلمود 

ليد األخرين والتبعية هلم من ناحية أخرى، خاصة يف ا�ال اللغوي واألديب أو والتوقف من ناحية، وحتل مسألة تق

صورية جغبوب، : مقالما يعرف حديثا باللسانيات الغربية احلديثة وما يقابلها يف الرتاث  اللغوي واألديب، من 

اللسانيات : من كتاب ،لقراءةالكتابة اللسانية العربية الرتاثية ودورها يف حتقيق الرتاث من خالل القراءة وإعادة ا

اجلزائر ، –الناشر ألفا للوثائق، قسنطينة  نعيمة سعدية مؤلف دويل مجاعي،: العربية مراجعات وتطبيقات، تقدمي

 .77، ص 2020، 1ط ،األردن -عمان بوابة الشاملة للجامعة األردنية،ال
تقدم : ، وقائع ندوة جهوية حولآلفاقعبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات العربية، مناذج للحصيلة وا 4

، ص 1987يونسكو، الرباط، أفريل -اللسانيات يف األقطار العربية، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة

17. 
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علم النحو -الرتاكيب النحوية والتداولية-عبد احلميد السيد، دراسات يف اللسانيات العربية، بنية اجلملة العربية 5

 .07، ص 2004-ه1424، 1األردن، ط-ملعاين، دار ومكتبة احلامد، عمانوعلم ا
حافظ امساعيل العلوي، وليد أمحد العنايت، أسئلة نصف قرن من اللسانيات، منشورات االختالف، الدار العربية  6

  .309، ص 2009-ه1430 ،1ط ،للعلوم ناشرون، اجلزائر

من خالل ربطه باملناهج اللغوية احلديثة أمر  -عامة-غوي العريب إن إمهال العلماء اللغويني لفاعلية الرتاث الل*

واضح، بيد أن ذلك ال ينبغي أن يدفعنا إىل القول بعدم اهتمام هؤالء العلماء اللغويني برتاثنا اللغوي العريب، فإن 

ا الشأن سوى اعرتاف هؤالء العلماء بتفوق الدراسات الصوتية عند العرب، وأنه مل تسبقهم أمة من األمم يف هذ

اهلنود، واعرتافهم جبهود العرب وتصنيفا�م اجلبارة يف جمال الدراسات املعجمية، وأنه مل يسبقهم يف هذه الدراسات 

حسام البهنساوي، أمهية الربط بني : سوى الصينيني، لدليل أكيد على فاعلية هذا الرتاث ومنهجه، من كتاب

، مكتبة )مفهوم اللغة والدراسات النحوية: يف جمايل(لغوي احلديث التفكري اللغوي عند العرب ونظريات البحث ال

  . 04، ص 1994-ه1414، )د ط(، مصر -ربية واإلسالمية، جامعة القاهرةالثقافة الدينية، كلية الدراسات الع
بريوت عبد الراجحي، النحو العريب والدرس احلديث، حبث يف املنهج، أستاذ العلوم اللغوية جبامعة اإلسكندرية و  7

 .07، ص 1979، )د ط(العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 
، 2013، 1ط ،املغرب ر ورد األردنية، للنشر والتوزيع،مصطفى غلفان، اللسانيات العربية، أسئلة املنهج، دا 8

 .08ص 
اين العريب، ايرتاك للطباعة ينظر فاطمة اهلامشي بكوش، نشأة الدرس اللساين احلديث، دراسة يف النشاط اللس 9

 .13، ص 2004، )د ط(، والنشر والتوزيع، هليوبوليس، غرب مصر اجلديدة
، 1حممد الشاوش، منشورات دار سيناترا، تونس، ط: ينظر جان كانتينو، دراسات يف اللسانيات العربية، تر 10

 .07، ص 2017
مقدمة يف علم األصوات، القراءات واللهجات،  ينظر خالد إمساعيل حسان، يف اللسانيات العربية املعاصرة، 11

توجيه لغوي للحديث الشريف، - صوتا وبنية وتركيبا الكراهية يف اللغة العربية-اإلشباع الصويت، الوقف باإلشباع

 .05، ص 2019، 3مكتبة اآلداب، ميدان األوبرا، القاهرة، ط
لسانيات املعاصرة، مفاهيم ومناذج، عامل الكتب ينظر حسن محائز، التنظري املعجمي والتنمية املعجمية يف ال  12

  .99، ص 2012، 1احلديث للنشر والتوزيع، األردن، ط
، 1طاألردن، -عمانبتول الربيعي، املعجمية العربية يف فكر الدكتور علي القامسي، مركز الكتاب األكادميي،  13

 .24، ص 2018
، إربد-مل الكتب احلديثعند فخر الدين الرازي، عافاطمة داود، اللسانيات العربية، املستويات الداللية  14

 .01، ص 2017، 1ط عمان،
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أعتقد أن احلاجة العلمية لبحث الرتاث العريب اإلسالمي عامة واحلركة اللغوية املبكرة خاصة ال تزال ماسة وقائمة *

منذ وقت بعيد حىت على الرغم من ا�هودات العلمية اجلادة اليت بذهلا يف هذا املضمار علماء عرب وأجانب 

اليوم، وليس استمرار البحث العلمي عجبا، بل العجب أن تتوقف عجلة البحث اللساين وحركة العمل، وما 

: استمرار البحث األكادميي يف هذا الرتاث اللساين العريب األصيل إال داللة على قوته وأصالته وعراقته، من كتاب

، ص 2009، 2ات العربية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طعبد اجلليل مرتاض، الفسيح يف ميالد اللساني

05.  
، 1اجلزائر، ط-ينظر خمتار درقاوي، مباحث منهجية يف اللسانيات العربية، الناشر ألفا للوثائق، قسنطينة 15

 .05، ص 2017
 ،1، طألردنا، صناعة، عامل الكتب احلديث، إربدعمار ساسي، اللسانيات العربية، املنهج واملفهوم وال 16

 .01، ص 2019
األردن، -حيدر غضبان، اللسانيات العربية رؤى وآفاق، عامل الكتب احلديث، تقدمي أبو بكر العزاوي، إربد 17

 .01ص ، 1، ج2019، 1ط
  .03ص  املرجع نفسه، 18

نه من هي الدراسة النقدية ملبادئ العلوم، وفروضها ونتائجها بقصد حتديد قيمتها النفعية، فإ: االبستيمية* 

الصعب القيام مثال بنقد نتائج العلوم دون البدئ أوال بفحص املنهاج الذي اتبع للحصول عليها، وفحص املناهج 

هو من اختصاص املتدولوجيا بالذات، كما أن نقد النتائج وتأويلها هو من اختصاص فلسفة العلوم، وهو شيء 

بد اجلابري، مدخل إىل فلسفة العلوم العقالنية حممد عا: ميس كذلك بشكل أو بآخر نظرية املعرفة، من كتاب

  .20، ص 2002، 5واملعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط
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  بين الواقع والمأمولتوظيف التكنولوجيا الرقمية في تعليم اللغة العربية 

The Use of Digital Technology in the Arabic Instructional 
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 ةيف تعليم اللغة العربيتناولت هذه الورقة البحثية دراسة وصفية حتليلية لتوظيف التكنولوجيا الرقمية 

بني الواقع واملأمول باملدرسة اجلزائرية، �دف تشخيص عالقة املتعلمني بالثورة الصناعية الرابعة، ومدى 

توظيفهم إياها يف تعلم اللغة العربية، تضمنت جانبا نظريا يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية ومدى اعتمادها يف 

خصائص املتعلمني واجتاها�م يف تكنولوجيا  استخدام االستبانة ملعرفةوآخر تطبيقيا باملدرسة اجلزائرية، 

ويف األخري توصلنا إىل نتائج تتمثل . املعلومات واالتصال من خالل عينة من املتعلمني يف الطور الثانوي

أبرزها يف انغماس املتعلمني يف عامل التكنولوجيا الرقمية، واجنذا�م إىل توظيف التقانة يف العملية التعليمية، 

  .على املستويني الفردي والرمسي نلمس استغالل الرقمنة يف تعلم اللغة العربية غري أنّنا مل

  .التكنولوجيا الرقمية، تعلم اللغة العربية، املدرسة اجلزائرية :الكلمات المفتاح

Abstract :  
This research paper dealt with a descriptive and analytical study of the 
employment of digital technology in teaching the Arabic language, between 
reality and expectations in the Algerian school, with the aim of diagnosing the 
relationship of learners with the Fourth Industrial Revolution, and the extent to 
which they employ it in learning the Arabic language. This paper includes a 
theoretical part related to the literature of digital technology and the extent of 
its adoption in the Algerian school and the applied side includes the use of the 
questionnaire to know the characteristics of learners and their trends in 
information and communication technology, through a sample of learners in 
the secondary phase. In the end, we concluded to point out that the immersion 

                                                           
*
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of learners in the world of digital technology, and their attraction to employ 
technology in the educational process.  
Keywords: Digital technology, Arabic language learning, Algerian school. 
 

 
 

  :مقدمة -1

شهد ا�تمع الدويل يف مطلع القرن الواحد والعشرين حتوالت كبرية، حيث أصبحنا نعيش 

ثورة معلوماتية واقتصاد املعرفة، وكذا العوملة واالنفجار املعريف، نتج عن هذه اخلصائص والتوجهات 

وسائل التواصل تطورا رهيبا يف أدوات احلاسوب وبراجمه، ويف الذكاء االصطناعي عموما، إضافة إىل 

ركنا ال ينفصل عن  وخمتلف أدوات املعلوماتيةاحلاسوب اليت جعلت العامل قرية صغرية، بل أصبح 

رافق هذا حياة ا�تمع العصري، ويعد أمِّّيا باملفهوم اجلديد من ال ميتلك مهارات استخدامها، كما 

تأثّرا بذبذبات احلركة الفكرية  التحول تطورات يف العملية التعليمية، باعتبار أن هذه األخرية أشدّ 

  .وتطورات ا�تمع، فكان التطور يف املقاربات البيداغوجية وتيسري البيئة التعليمية متسارعا

جتاوز التعلم قيود الزمكنة ليصبح متاحا يف كل زمان وكان، ومن جهة أخرى فلغة البلد  فقد

لى تنميتها وجتديدها حسب مقتضيات الرمسية يف أية دولة تعد حجر األساس، ويعمل أهلها دوما ع

العصر، ألن التسامح فيها معناه التسامح يف اهلوية، واللغة العربية مبا متتلكه من مقومات وهي اليت 

حوت طب ابن سينا ورياضيات اخلوارزمي وفيزياء ابن اهليثم قادرة اليوم على احتواء املستجدات 

يني أّن التعليم الذكي مفتاح مدرسة املستقبل، بناء على ومواكبة املتغريات، كما يرى الكثري من الرتبو 

للغة العربية؟ وما مدى ما مدى فعالية التكنولوجيا الرقمية يف تعليمية ا: ما سبق نثري اإلشكالية التالية

  تربويا؟ استغالهلا

هذا يقودنا إىل طرح جمموعة من الفرضيات، تتلخص أمهها يف كون املتعلمني يعيشون يف 

أدوات الذكاء االصطناعي، وهم يستعينون بالتكنولوجيا الرقمية يف تعلمهم، السيما مساس مع 

احلواسيب واللوحات اإللكرتونية، وكذا خمتلف الربجميات املتخصصة واملنصات التعليمية االفرتاضية، 

ة كما توجد فوارق ذات داللة إحصائية يف التحصيل ويف زيادة الدافعية تعزى لطريقة التدريس بواسط

  . التعليم الذكي



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  329 - 308: ص 

 

310 

  University of Tamanghasset Algeria                                                      اجلزائر  -تامنغستجامعة 

�دف هذه الدراسة إىل الوقوف على عالقة املتعلمني بأدوات تكنولوجيا املعلومات 

ع التحصيل من منظور تربويا، وكذا فعاليتها يف زيادة الدافعية ورفهم هلا واالتصال، وواقع استخدام

لتحوالت العاملية كما �دف إىل معرفة مدى مواكبة املنظومة التعليمية اجلزائرية ل املتعلمني،

واستجابتها ملستحدثات تكنولوجيا التعليم، قصد إجياد حلول ملشكالت واقعية باستغالل 

  .التكنولوجيا الرقمية

أما املنهج املعتمد يف الدراسة فهو يتمثل على وجه اخلصوص يف املنهج الوصفي التحليلي، 

فة إىل وصف وحتليل من خالل وصف التكنولوجيا الرقمية وتشخيص مدى استخدامها، إضا

 .استجابات أفراد العينات املدروسة، كما استعنا باإلحصاء يف استخراج التكرارات والنسب املئوية

  :التكنولوجيا الرقمية واستخدامها في المدرسة الجزائرية -2

  :التكنولوجيا الرقميةمفهوم  -2-1

ال احلديثة، واليت يُقصد بالتكنولوجيا الرقمية خمتلف تكنولوجيات املعلومات واالتص

والسبورة التفاعلية، والثاين  كاحلاسوب  (hardwar)أخذت طابعني، يتمثل األول يف املاديات 

كربنامج زوم وبرنامج قطرب للتصريف، وأصبح الوعي بأمهيتها   (softwar)يتمثل يف الربجميات 

ية التعليمية، والسيما عند واليت من شأ�ا تسخريها يف العمل متزايدا، إذ توفر اجلهد وختتزل املسافات

اقرتان الكلمة بالصورة يف تقدمي املعلومة، بغض النظر عن الكلمة إن كانت منطوقة أو مكتوبة، «

وبغض النظر عن الصورة إن كانت مرئية  ثابتة من خراط وأشكال أو صورة دينامية متحركة من 

ها من جماالت استخدام ، أو استخدام الربجميات التعليمية، وغري 1»فيديوهات وصور متحركة

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العملية التعليمية

مربراته، فيكفي القول أّن الدماغ   ومل يكن هذا التجديد بدافع التنويع يف الوسيلة فحسب، بل له

 ومن وثبا�ا، إىل وضوحها بالضرورة يؤدي هذا فإنّ  أكثر أو منطقتني عن طريق اخلربة استقبل كلما

يتعلم حبواسه  املتعلم أن احلديثة العلمية الدراسات أثبتت ولقد املتعلم، عند التذّكر ملكة يقّوي مثة

  : 2وفق النسب التالية

  .٪ عن طريق البصر 75 -

  .٪ عن طريق حاسة السمع 13 -

  .٪ عن طريق حاسة اللمس06  -
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  .٪ عن طريق حاسة الشم03 -

  .٪ عن طريق حاسة الذوق03  -

فقد نتج «نولوجيات الرقمية بظالهلا على التعليم احلضوري ولقيت جتاوبا كبريا، وهكذا ألقت التك

عن تزايد املعلومات واالكتشافات أن تضخمت املناهج الدراسية وتضاعف حجم الكتب الدراسية 

وهذا أدى إىل زيادة العبء امللقى على عاتق املعلم باعتباره املصدر األساسي للمعلومات يف ظل 

قليدي، وهذا أدى باملعلم أن أصبح غري قادر على أداء عمله بصورة مرضية، وما سبق التعليم الت

يؤكد أن استخدام وسائط االتصال التعليمية أصبح ضرورة ال غىن عنها يف تدريس كثري من 

، فمستحدثات العصر أفرزت بيئة تعليمية جديدة 3»املعلومات واملهارات تتضمنها املناهج الدراسية

  .عصريا وبنية حتتية حاضنة تتطلب معلما

موازاة مع التعليم احلضوري املزيج بالتقانة تطور التعليم غري احلضوري عرب مراحل خمتلفة، 

إىل " e-learning"إىل التعليم اإللكرتوين " Distance Learning"فمن التعليم عن بعد 

ويد املتعلم ، ففي البداية كان االعتماد على التعليم عن بعد من خالل تز "MOOC"موك 

بكتب تعليمية َوَرِقية مبّسطة للتعلم للذايت، ويتم إجناز خمتلف الفروض عن بعد وإرساهلا إىل املركز 

قصد تصحيحها، وال يتطلب احلضور الفعلي للمتعلم إال يف االختبارات النهائية، فألقت 

ليم اإللكرتوين، الذي التكنولوجيا الرقمية أيضا بظالهلا على التعليم عن بعد، وأفرزت مصطلح التع

عرب ) املقررات الدراسية(نظام تقدمي املناهج «هو تعليم عن بعد لكنه مبوارد رقمية وليس ورقية، فهو 

شبكة اإلنرتنت أو شبكة حملية، أو األقمار الصناعية، أو عرب األسطوانات، أو التلفزيون التفاعلي 

 احلاسوب أو بأي جهاز ذكي آخر، ، إذ يتلقى املتعلم دروسه عرب4»للوصول إىل املستفيدين

وباستخدام اإلنرتنيت يستطيع التواصل يف أي زمان ومن أي مكان، مما يسمح للمتعلم بالتعلم 

املستمر والتعلم مدى احلياة، ليتطور هذا النمط إىل منط تعليمي آخر، من خالل الشروع يف اعتماد 

، فهذا "Massive Open Online Course"وهي اختصار لعبارة   "MOOC"نظام 

النظام يُتيح نوعا مفتوحا من التعلم عن بعد التزامين وغري التزامين، يسمح باستيعاب عدد كبري من 

، اليت تتيح تعليما افرتاضيا "Moodle" املشاركني، ومن أبرز مناذج هذا النظام منصة مودل

لنسبة للمسجلني يف التعليم متكامال عن بعد، ومن أمثلة ذلك ما اعتمده النظام الرتبوي اجلزائري با

التعليم الذكي  وزارة الرتبية الوطنية ، حيث اعتمدت2020 -2019عن بعد يف املوسم الدراسي 
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) عن بعد(، فقد متت كل العمليات إلكرتونيا )املدرسة االفرتاضية(املتكامل على املنصة اإللكرتونية 

  .لقي النتائج وقرار النجاح أو الرسوبمن التسجيل إىل تلقي الدروس إىل إجراء االختبارات إىل ت

وهكذا شهد التعليم الذكي تطورا سريعا نظرا لقدرة الوسائط احلديثة على تبسيط العملية 

التعليمية وتقريبها إىل املتعلم، وملواكبة مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة، كما توفر التقانة عنصر 

امعي، من خالل األلوان واألشكال واألصوات، كما التشويق السيما يف مراحل ما قبل التعليم اجل

تعمل على إثارة وإشراك احلواس، مع ارتفاع مستوى الوعي بأمهية التقانة، واالنفجار املعريف وتفرع 

 . العلوم وتشعبها والتطور املذهل يف عامل التقانة

  :واقع استخدام التكنولوجيا الرقمية في المدرسة الجزائرية -2-2

لفية الثالثة تسارعا حثيثا يف خمتلف األنظمة التعليمية حنو اعتماد التعليم شهد مطلع األ

الذكي، ومنها يف املغرب العريب، حيث جند اململكة املغربية مثال عمدت إىل اعتماد التعليم الذكي، 

يف " الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم"إْذ بادرت بإصدار 

ُأحدث خمترب وطين للموارد الرقمية «، كما عززت هذا املشروع �يئات، حيث 2012يلية جو 

مكلف باملصادقة، واالقتناء، وتتبع مشاريع إنتاج وتطوير املوارد الرقمية املالئمة، بتعاون مع القطاع 

رتبوية اخلاص، وحتديد اخلصائص التقنية والبيداغوجية والقيمية واحلقوقية للمنتوجات الرقمية ال

الوطنية، وكذا خلق فضاءات افرتاضية متكن من التنسيق بني مستعملي هذه التكنولوجيا قصد تبادل 

اخلربات والتجارب، ويعترب خلق بوابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم 

"http://www.portailtice.m" مال املوارد الرقمية ووسيلة لنشر املعلومة مبثابة دعم الستع

بني مجيع الفاعلني الرتبويني، وإخبارهم باملستجدات الرتبوية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

د ومل تكن اجلزائر يف معزل عن هذه التحوالت املتسارعة يف حقل التعليمية، فق ، 5»واالتصاالت

تعزيز تكنولوجيا التعليم يف التعليم الثانوي من خالل عمدت وزارة الرتبية الوطنية يف اجلزائر على 

يف السنة األوىل للّتعليم الثانوي، على أساس أّن " املعلوماتية"استحداث مادة تعليمية حتت مسمى 

استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية التعلمية يعترب تطويرا وإثراء هلا وتيسريا هلا، وذلك «

نولوجية من وسائل صوتية وفيديو وشرائح وغريها، حيث أصبح الكمبيوتر باستخدام الوسائل التك

، هذا من جهة 6»األداة الرئيسية اليت تركز على نشاط املتعلم وعلى أساليب العمل داخل القسم

تدريس املعلوماتية بصفتها مادة، ومن جهة أخرى فالتشجيع على عصرنة التعليم وإبراز أمهية التقانة  
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ملناهج اجلديدة والسيما مناهج اللغة العربية، لكنها مل تقدم خطة واضحة، ومل ترق كان واضحا يف ا

  .     إىل أجرأة دمج التكنولوجيا الرقمية، بل تُرك استخدامها اختياريا وعشوائيا

ففي الواقع ال يزال التعليم التقليدي سائدا يف املدرسة اجلزائرية، وال يعدو التحّول الذي   

األخرية مع مطلع األلفية الثالثة أن يكون جمرد عمليات بسيطة كاستبدال السبورة جرى يف السنوات 

اخلشبية بالسبورة البيضاء، أما توظيف التكنولوجيات الرقمية فهو حمدود جدا وعشوائيا، ألسباب  

 كثرية، منها ما هو مادي، حيث تفتقر املؤسسات الرتبوية للبنية التحتية الالزمة والّتقانات احلديثة

اليت تسمح بتحقيق التعليم احلضوري املعزز بالتكنولوجيات الرقمية، أّما السبب اآلخر فهو بشري، 

فاملعلمون غري متمكنني من زمام التقانات احلديثة التعليمية، وفاقد الشيء ال يعطيه، فأحيانا 

  .طابع التقليدييشعرون بالقصور أمام املتعلمني، إضافة إىل طبيعة املناهج الرتبوية اليت تتصف بال

تلك العوائق هي اآلن يف تالش يف اجلزائر، خاصة بعد تبين النظام السياسي اجلزائري اجلديد 

" عبد ا�يد تبون"رئيس اجلمهورية  أمر بهسياسة الرقمنة واملدرسة الذكية، ويبدو هذا من خالل ما 

. رورة االهتمام بطرق التلقنيوشدد على الرقمنة بدءا من االبتدائي متاشيا مع متطلبات العصر، وض«

ومن أجل ختفيف الربامج الدراسية وثقل احملفظة ومتكني الطفل من أن يعيش طفولته، طلب السيد 

الرئيس باإلعداد الفوري لقسم أو مدرسة منوذجية الستعمال األدوات البيداغوجية التكنولوجية مثل 

تجربة على كل املدارس، بدل محل حزمة  اللوحة اإللكرتونية، الفالش ديسك وغريمها قبل تعميم ال

، وقد مت اعتماد بالفعل مدارس منوذجية يف 7»كتب ثقيلة، وشدد على التغيري الفعلي ويف العمق

عبد "، كما أكد يف هذا السياق الوزير األول 2021 -2020التعليم الذكي للموسم الدراسي 

بتيندوف رفقة وزير الرتبية الوطنية ) ثانوية(مبناسبة تفقده ملشروع إجناز مؤسسة تربوية " العزيز جراد

أّن احلكومة تسعى إىل تعميم اللوحة اإللكرتونية تدرجييا يف املدارس والثانويات للتقليل من «

استعمال الكتب وختفيف وزن احملفظة، سيما وأّن التالميذ اليوم باستطاعتهم استعمال خمتلف أنواع 

  .8»تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة

  :، والتعليق عليهاستجابات أفراد العينةالتحليل اإلحصائي ال -3

اعتمدنا االستبانة اإللكرتونية بصفتها أداة علمية، قصد استجواب فئة املتعلمني يف مرحلة   

تتضمن االستبانة ثالثة حماور، يتمثل التعليم الثانوي حول ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، 

 البيانات الشخصية، ويتمثل احملور الثاين يف عالقة املتعلمني باستعمال الوسائل احملور األول يف
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الدراسة فهو  أما جمتمعالرقمية، يف حني يتمثل احملور الثالث يف تداعيات اعتماد تكنولوجيا التعليم، 

ويف ، 2020 -2019باجلزائر، للعام الدراسي فئة املتعلمني يف مرحلة التعليم الثانوي يتمثل يف 

  .ضوء ذلك قمنا باختيار العينة عشوائيا

وبعد استقبال الردود ومتحيصها، عملنا على أن تكون مجيع العمليات آلية، بداية من    

نقلها من مناذج جوجل درايف إىل ملف إكسل، ومن مثة بنقلها وتشفريها يف قاعدة بيانات برنامج 

ة اإلفراز اآليل ملقاييس اإلحصاء كالتكرارات ومن مث  "26spss"احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :والنسب املئوية، مث التعليق على خمتلف الفقرات، واستخالص النتائج

  ":معلومات عامة" تحليل استجابات المحور األول -3-1

يتناول هذا احملور ثالثة أسئلة، تتعلق مبعلومات شخصية عن املتعلم، تكتسي أمهية يف دراستنا، 

  : اجلنس، ومستوى املتعلم، وكذا مكان متدرسه تتمثل يف نوع

  : الجنس -

 .توزيع أفراد عينة المعلمين حسب الجنس :01الجدول رقم 

  النسبة التكرارات  الفقرات

  ٪34.3  36  ذكر

  ٪65.7  69  أنثى

  ٪100 105  ا�موع

 

  .دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 01 الشكل رقم
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ذكور
34%

إناث
66%

 
 

  :قراءة وتحليل

بعد تفريغ االستبانات يف الربنامج اإلحصائي واستخالص التكرارات والنسب تبني أن   

يف حني بلغ عدد اإلناث  36عدد اإلناث ميثلون تقريبا ضعف الذكور، حيث بلغ عدد الذكور 

ي، لذا يشهد ألن فئة الذكور هي أكرب تعرضا للتسرب املدرس، وهذه النسبة منطقية جدا، 69

حضورهم تناقصا من مستوى تعليمي آلخر، ويكفي إجراء مقارنة بسيطة بني صف دراسي يف 

الطور االبتدائي حيث يكون العدد بني اجلنسني متقاربا، وصف دراسي يف التعليم اجلامعي حيث 

  .يكون العنصر الذكوري شبه منعدم

  : المستوى -

 .لمستوىتوزيع أفراد العينة حسب ا: 02الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  

  ٪20.95  22  األوىل

  ٪17.14  18  الثانية

  ٪61.90  65  الثالثة

  ٪100  105  ا�موع
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  .دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى: 02  الشكل رقم

األولى
21%

الثانیة
الثالثة17%

62%

 
  :وتحليلقراءة 

مستجوبا،  65السنة الثالثة بتعداد قدره  يف هذه العينة العشوائية غلبت فئة املستجوبني يف  

٪، وهذه الفئة سبق يل التعامل معها بدرجة أكرب، من خالل عمل ميداين آخر 61.90أي بنسبة 

أثناء املوسم الدراسي، ومن جهة أخرى لكون هذه الفئة �تم بدرجة أكثر بالتعليم عن بعد ولديها 

رات شهادة البكالوريا، كما تشكلت العينة أيضا إمكانات التواصل لكو�ا مقبلة على اجتياز اختبا

٪، 20.95مستجوبا أي بنسبة  22من املستويني اآلخرين بدرجة متقاربة، فكان من السنة األوىل 

  .٪17.14مستجوبا، أي بنسبة  18ومن السنة الثانية 

 ):الوالية(مكان الدراسة  -

 .توزيع أفراد العينة حسب الواليات: 03الجدول رقم 

  النسبة التكرارات  ةالوالي

  ٪1.9  2  أدرار .1

  ٪10.5  11  البليدة .2

  ٪6.7  7  البويرة .3

  ٪31.4  33  اجلزائر .4

  ٪5.7  6  املدية .5

  ٪8.6  9  املسيلة .6
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  ٪4.7  6  بشار .7

  ٪3.8  4  بومرداس .8

  ٪5.7  6  تلمسان .9

  ٪3.8  4  تيارت .10

  ٪4.8  5  عني الدفلى .11

  ٪7.6  8  قاملة .12

  ٪3.8  4  مستغامن .13

  ٪100  105  ا�موع

  .دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب الواليات:  03 لشكل رقما

  
 :قراءة وتعليق

مشلت هذه العينة العشوائية ثالث عشرة والية، لعل هذا من إجيابيات االستبانة عندما 

مت من خالل هذه العينة تكون إلكرتونية، لكو�ا تساعد كثرا يف التوزيع وتوسيع الرقعة اجلغرافية، 

استجواب املتعلمني من جنوبنا الكبري كأدرار وبشار، ومن الشرق مثل قاملة، ومن الغرب مثل 

تلمسان وعني الدفلى، ومن املدن الداخلية مثل البويرة واملدية، وقد نالت املدن الشمالية السيما 

ولكو�ا كانت حمل دراسة ميدانية  اجلزائر العاصمة حصة معتربة من املستجوبني لكثافتها السكانية،

وعملي املهين، وقد أفضى حتليل االستبانات الفردية إىل عدم وجود اجتاهات خاصة مبنطقة معينة، 
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إذ مل جند خصوصيات معينة يف إجابات االستبانات تعكس منطقة جغرافية معينة، ويبدو أن هذا 

 نتيجة لتداعيات العوملة وا�تمع التقارب واالنسجام يف الرؤى رغم بعد املسافات ما هو إال

  .املعلومايت

 :تحليل إجابات محور المتعلم وتكنولوجيا المعلومات واالتصال -3-2

تنوعت األسئلة يف هذا ا�ال، حاولنا يف البداية معرفة االمتداد الزمين اليومي الذي تقضيه أفراد 

الهتمام أثناء استخدامهم لتلك األدوات، العينة أمام الشاشات، مث التطلع إىل معرفة ا�االت حمل ا

  : ويف األخري رصد ألهم الربجميات الرقمية التعليمية اليت يستعملها املستجوب

هاتف، حاسوب، لوح (مدة استخدامي لألجهزة الذكية يوميا " تحليل نتائج الفقرة األولى

  ):إلكتروني

  .استعمال المتعلمين لألجهزة الذكية :04الجدول رقم 

 .أعمدة بيانية تمثل استعمال المتعلمين لألجهزة الذكية:   04 الشكل رقم
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أقل من ساعة من ساعة إلى ثالث 
ساعات

أكبر من ثالث ساعات

  
 :وتحليلقراءة 

  ساعات 03أكرب من   ساعات 03من ساعة إىل   ن ساعةأقل م  

  45  41  19  التكرار

  ٪42.9  ٪39  ٪18.1  النسبة

  01  02  03  الرتبة
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لألجهزة الذكية باألغلبية على االختيار الثالث بنسبة عّرب املستجوبون يف مدة استخدامهم   

متعلما من جمموع أفراد العّينة األجهزة الذكية من هاتف أو لوح  45٪، حيث يستعمل 42.9

٪ من 39إلكرتوين أو حاسوب مبتوسط زمين يومي يفوق الثالث ساعات، ويف املرتبة الثانية اختار 

ويف املرتبة األخرية مت اختيار " ساعات 03من ساعة إىل " ـملقدر باالمتداد الزمين اليومي اأفراد العينة 

٪، يتبني من خالل هذه اإلحصائيات أن أفراد العينة 18.1بنسبة " أقل من ساعة"االقرتاح األول 

يف االّجتاه العام يُفرطون يف استخدام خمتلف األجهزة الذكية، فقد كان ترتيب قوة التكرارات عكس 

  .ترتيب االقرتاحات

 ":مدة مشاهدتي للتلفاز يوميا" تحليل نتائج الفقرة الثانية

 .مدة مشاهدة التلفاز يوميا: 05الجدول رقم 

  ساعات 03أكرب من   ساعات 03من ساعة إىل   أقل من ساعة  

  14  34  57  التكرار

  ٪13.33  ٪32.4  ٪54.3  النسبة

  03  02  01  الرتبة

 .التلفاز يوميا أعمدة بيانية تمثل مدة مشاهدة:  05 مالشكل رق

  
                                                                                :وتحليلتحليل 

٪، 54.3بنسبة " أقل من ساعة"يبني هذا اجلدول أن االجتاه العام كان لالختيار األول   
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يوميا أمام شاشة التلفاز، أي " أقل من ساعة" عنصرا من أفراد العينة معدل 57حيث يقضي 

من ساعة إىل "عنصرا من أفراد العينة معدال زمنيا يوميا قدره  34٪، يف حني يقضي 54.3بنسبة 

أكرب من ثالث "٪، ويف املرتبة األخرية مت اختيار االقرتاح الثالث 32.4أي بنسبة " ثالث ساعات

ن أفراد العينة أكرب من ثالث ساعات يوميا عنصرا م 14٪، إذ يقضي 13.33بنسبة " ساعات

  .أمام شاشة التلفاز، فكان ترتيب قوة التكرارات موافقا لرتتيب االقرتاحات

ما قارنا بني اجلدولني فإّن أهم ما يلفت االنتباه هو االجتاه املعكوس لالّجتاه العام بني  إذا  

نال أكرب نسبة اختيار من " ن ساعةأقل م"إحصائيات هذا اجلدول والذي قبله، فاالقرتاح األول 

أقل نسبة اختيار يف  هذا االقرتاح يف حني نال )5اجلدول رقم ( طرف املستجوبني يف هذا اجلدول

نال أكرب نسبة اختيار " أكرب من ثالث ساعات"، واالقرتاح الثالث )4اجلدول رقم ( اجلدول األّول

قرتاح نفسه أقل نسبة اختيار من طرف من قبل املستجوبني يف اجلدول األول، يف حني نال اال

فقد حافظ على " من ساعة إىل ثالث ساعات"املستجوبني يف هذا اجلدول، أما االقرتاح الثاين 

  . املرتبة البينية يف اجلدولني بالنسبة إىل إجابات املستجوبني

العينة الذين  وبالعودة إىل اإلجابات الفردية ألفراد العينة تبني أّن األغلبية املطلقة ألفراد  

يف اليوم جندهم يشاهدون التلفاز مدة " أقل من ساعة"يستخدمون األجهزة الذكية مدة معدهلا 

من ساعة إىل ثالث "وبدرجة أقل املدة املتوسطة " أكرب من ثالث ساعات يف اليوم"معدهلا 

  .والعكس صحيح" ساعات

 ":مجاالت استخدام األجهزة الذكية" تحليل نتائج الفقرة الثالثة

 .استخدام األجهزة الذكيةجماالت  :06الجدول رقم 

  متابعة األخبار  التواصل االجتماعي  التعليم  التسلية  

  6  45  22  32  التكرار

  ٪5.7  ٪42.9  ٪21  ٪30.5  النسبة

  04  01  03  02  الرتبة

  .أعمدة بيانية تمثل مجاالت استخدام األجهزة الذكية:  06  الشكل رقم



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  329 - 308: ص 

 

321 

  University of Tamanghasset Algeria                                                      اجلزائر  -تامنغستجامعة 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

التسلیة التعلیم التواصل االجتماعي متابعة األخبار
  

  :وتحليلقراءة 

نالحظ جليا أّن االّجتاه العام هو استخدام األجهزة الذكية لغرض التواصل االجتماعي   

٪، حيث يقضي املتعلم أكرب وقته وهو أمام الشاشات يف تصفح مواقع التواصل 42.9بنسبة 

السنابشات الذي  االجتماعي، اليت هي كثرية لعل أبرزها الفيسبوك واإلنستغرام والتويرت، إضافة إىل

، ويف املرتبة الثانية جند التسلية قد أخذت حظا وافرا من اهتمام الناشئة أصبح يستهوي كثريا الناشئة

من ٪، تشمل التسلية األلعاب واملوسيقى، ليليها ومبستوى أقل 30.5يف طور التعليم الثانوي بنسبة 

، السيما وأّن مل ينل مكانته املناسبة "ليمالتع"جدير باملالحظة أّن ف .٪21بنسبة " التعليم"االهتمام 

العينة ختص املتمدرسني، والذين هم يف مستوى الرشد والقدرة على الّتمييز بني الضار والنافع، 

وأغلبهم يف مستوى الثالثة حيث هم مقبلون على اختبارات مصريية، فرغم كل هذا مل ينل التعليم 

ية، فماذا لو مت استجواب املتعلمني يف املستويات األخرى حىت الثان املرتبة األوىل من اهتمامهم وال

  . األدىن، أو لغري املتمدرسني

لعل امللهيات كان تأثريها جارفا، خاصة وأّن التعلم يتطلب صربا وجهدا وصّدا هلوى   

النفس الذي يتوافق واللهو، واإلنسان بطبعه مييل إىل كل ما يريح النفس، ويدعم كالمنا ما الحظناه 

املتعلمني يف دراسة تطبيقية ميدانية أخرى، حيث أّن املتعلم ال يلبث أن ينقطع عن متابعة درسه مع 

  . إىل الرد على رسالة صديق له أو تصفح حسابه اإللكرتوين على إحدى مواقع التواصل، وهلم جرى

  ":البرامج اإللكترونية األكثر استخداما" تحليل نتائج الفقرة الرابعة
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ال أربعة اقرتاحات، إضافة إىل فضاء آخر لذكر ما مل يذكر، وقد تعمدنا ذكر أهم يتضمن هذا السؤ 

  :  الربامج اليت تناسب أفراد العينة

 .البرامج اإللكترونية األكثر استخداما: 07الجدول رقم 

  غري ذلك  معجم املعاين  برنامج كن شاعرا  برنامج الفراهيدي  برنامج قطرب  

  00  09  00  00  02  التكرار

  00  ٪08.60  00  00  ٪01.90  سبةالن

 .البرامج اإللكترونية األكثر استخداماأعمدة بيانية تمثل : 07   الشكل رقم
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قطرب الفراھیدي كن شاعرا معجم المعاني أخرى
  

  :وتحليلقراءة 

٪، 08.6بنسبة قدرها " معجم املعاين"من أفراد العينة فقط برنامج  09يستخدم   

" برنامج الفراهيدي"٪، يف حني مل ينل  01.90أفراد، وبنسبة 02بتعداد " برنامج قطرب"و

الفضاء املفتوح  نللى الرغم من أمهيتهما، كما مل يباستخدام أفراد العينة ع" برنامج كن شاعرا"و

  .بذكر برامج أخرى باهتمام املستجوبني

ا هذا اجلدول اإلحصائي يعرب على الفجوة العميقة اليت حتول بني اإلجنازات الربجمية اليت تساعد كثري 

: يف تيسري العملية التعليمية التعلمية، ويف مقابل ذلك جهل املتعلمني �ا، يعود هذا إىل سببني مها

عدم تدر�م على ذلك يف املؤسسات التعليمية، إضافة إىل ضعف اهتمام املتعلمني بالربامج التعليمية 

  .الرقمية
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ليات الرقمية على تحليل إجابات أفراد العينة حول تأثير التعليم المعزز باآل -3- 3

  :المتعلمين

يتضمن هذا ا�ال أربع فقرات حاولنا من خالهلا رصد قوة تأثري التعليم املعزز باآلليات الرقمية على 

 .املتعلمني من وجهة نظر املتعلمني أنفسهم

  .نتائج فقرات محور تأثير التعليم المعزز باآلليات الرقمية على المتعلمين: 08الجدول رقم 

ت
قرا

الف
 

  التقديرات

عام
 ال

جتاه
اال

  

دة
ش

ق ب
واف

م
  

فق
موا

  

يد
حما

فق  
موا

ري 
غ

ق   
واف

 م
غري

دة
ش

ب
  

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة

دمج التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية 

جيعلين أتغلب على امللل ويزيدين يف التفاعل  

  .والدافعية

25  59  13  8  /  

فق
موا

  23.8٪  56.2٪  12.4٪  7.6٪  /  

استعمال الوسائط املتعددة ذات املؤثرات 

  التعلماتالسمعية والبصرية يزيدين يف استيعاب 

47  29  20  9  /  

دة
ش

ق ب
واف

م
  

44.8٪  27.6٪  19.0٪  8.6٪  /  

دمج دروس هذه املادة بالوسائط الرقمية يزيدين 

  .�ااعتزازا باللغة العربية وثقة 

49  50  6  /  /  

فق
موا

  46.7٪  47.6٪  5.7٪  /  /  

أرى أّن االستعانة باملوارد الرقمية كاليوتيوب 

واملنصات جيعلين أستغين عن دروس الدعم 

  .التقليدية

28  57  14  6  /  

فق
موا

  26.7٪  54.3٪  13.3٪  5.7٪  /  

  :قراءة وتحليل

، فهذا "موافق جدا"و" موافق"ح تقدير فقراته بني كان االجتاه العام هلذا احملور إجيابيا، تراو            

   .اجلدول اإلحصائي يعرب على أّن أفراد العينة تفاعلوا إجيابيا مع التعليم املعزز باآلليات الرقمية عليهم

استعمال الوسائط المتعددة ذات المؤثرات السمعية والبصرية والحركية " تحليل الفقرة األولى

  ":يزيدني في التفاعل  والدافعيةيجعلني أتغلب على الملل و 



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  329 - 308: ص 

 

324 

  University of Tamanghasset Algeria                                                      اجلزائر  -تامنغستجامعة 

عنصرا من املتعلمني على أّن دمج التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية جيعله  59وافق          

، فهذه الفئة تشكل األغلبية ٪56.2يتغلب على امللل ويزيده يف التفاعل والّدافعية، أي بنسبة 

، وذلك بنسبة "موافق جدا"عنصرا عّرب بــ  25املطلقة من عدد املستجوبني، إضافة إىل وجود 

، فمن خالل هذه اإلحصاءات يتأكد جليا ميل املتعلمني إىل العملية التعليمية املمزوجة 23.8٪

بالّتقانة، خاصة مع التطور الرهيب يف الذكاء االصطناعي، والبحث املستمر يف جتويد عرض املعلومة 

، وهي نسبة ٪7.6فراد على عدم موافقتهم، أي بنسبة أ 08ونقلها، يف مقابل ذلك مل يعّرب سوى 

  .ضعيفة، متثل فئة الذين مل يسبق هلم ممارسة ذلك غالبا

استعمال الوسائط المتعددة ذات المؤثرات السمعية والبصرية " ثانيةالفقرة ال نتائج تحليل

  ":دني في استيعاب المادة التعليميةوالحركية يزي

العينة على أن استعمال الوسائط املتعددة ذات املؤثرات السمعية من أفراد  47وافق بشدة       

، وهي أعلى نسبة، حيث ٪44.8والبصرية واحلركية تزيدهم يف استيعاب املادة التعليمية، أي بنسبة 

، )موافق بشدة(أية فقرة من فقرات االستبانة �ذا التقدير  الجتاه العام للمستجوبني، ومل تنلمثلت ا

، هذه األرقام تدل على قوة اقتناع ٪27.6عنصرا على ذلك، أي بنسبة  29فق وبدرجة أقل وا

  .األغلبية املطلقة من أفراد العينة بفعالية األدوات الرقمية وخمتلف املؤثرات يف زيادة االستيعاب

دمج دروس هذه المادة بالوسائط الرقمية يزيدني اعتزازا باللغة "تحليل نتائج الفقرة الثالثة 

 ":وثقة بهاالعربية 

عنصرا من أفراد العينة  50، حيث وافق "موافق"كان االجتاه العام ملستجويب هذه الفقرة بـــ           

على أن دمج دروس هذه املادة بالوسائط الرقمية يزيده اعتزازا باللغة العربية وثقة �ا، أي بنسبة 

، يف مقابل ذلك مل نعثر ٪46.7من أفراد العينة على ذلك، أي بنسبة  49، ووافق بشدة 47.6٪

على أي فرد عرب بالسلب على هذه الفقرة، وهي بذلك كانت الوحيدة اليت مل تلق ردودا سلبية من 

، تعكس هذه األرقام ربط "غري موافق بشدة"أو " غري موافق"بني كل فقرات االستبانة سواء بــ 

ر، اليت تتمثل يف الرقمنة، مما يدعو الناشئة ملستوى اللغة وحتضرها مبدى امتزاجها بتكنولوجيا العص

حتما إىل جتاوز مرحلة مدح اللغة والثناء عليها إىل مرحلة تيسريها وجعلها متداولة عرب مزجها 

  .بأدوات الذكاء االصطناعي



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  329 - 308: ص 

 

325 

  University of Tamanghasset Algeria                                                      اجلزائر  -تامنغستجامعة 

أرى أّن االستعانة بالموارد الرقمية كاليوتيوب والمنصات التعليمية "تحليل نتائج الفقرة الرابعة 

  ":دروس الدعم يجعلني أستغني عن

على أن االستعانة باملوارد التعليمية الرقمية كاليوتيوب واملنصات  ٪54.3وافق باألغلبية املطلقة      

عنصرا من أفراد العينة، ويف  57التعليمية جيعلهم يستغنون عن دروس الدعم التقليدية، بتعداد قدره 

، هذه املعطيات تؤكد بقوة على ٪26.7فردا بشدة على ذلك، بنسبة  28املرتبة الثانية وافق 

اجنذاب املتعلمني إىل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العملية التعليمية، يف حني مل يعرب 

  .٪5.7أفراد فقط على عدم موافقتهم هلذا الشأن، بنسبة  06سوى 

وين البديل عن ولعل أهم ما يعزز هذه الردود اإلجيابية هو التحول الكبري للتعلم اإللكرت         

التعلم التدعيمي التقليدي مبناسبة جائحة كورونا بالنسبة للمتعلمني الذين حيّضرون الجتياز 

اختبارات شهادة البكالوريا على وجه اخلصوص، باعتبار أن املستويات التعليمية األخرى استفادت 

ية وجد املتعلمون من إ�اء املوسم الدراسي واحتساب الفصلني األول والثاين فقط، ففي البدا

يف ظل احلجر الصحي وغلق املؤسسات التعليمية وكذا  أنفسهم جمربين على منط التعلم اإللكرتوين

املؤسسات اليت تقدم دروس الدعم وكل ما يقدم تعليما صفيا أو تقليديا، وحىت التعلم التعاوين 

االستغناء ولو جزئيا م الذايت و التعلللمتعلمني فيما بينهم، فأصبحوا يقتنعون يوما بعد يوم بإمكانية 

  .املعلم التقليدي باملعلم الرقمي عن

  : خاتمة -4

بعد البحث يف أمهية التكنولوجيا الرقمية يف ترقية تعليم اللغة العربية، ومدى جتاوب   

مع الثورة املعلوماتية، استخدمنا االستبانة بصفتها أداة  ككل  لنظام التعليمي اجلزائرياملتعلمني وا

علمية الستجواب تالميذ املرحلة الثانوية أل�ا األنسب العتماد التعليم الذكي، وعلى ضوء  دراسة

  :ذلك توصلنا إىل ضبط جمموعة من النتائج نوجزها فيما يلي

شهد توظيف التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية تطورا متسارعا مع مطلع األلفية الثالثة، وقد  -

نبغي اإلشارة إىل وجود تع حتدي الرقمنة يف تعليم اللغة العربية يف اجلزائر، و ملسنا جتاوبا منعدما م

، ويتم التخطيط لتتنفيذ ذلك وتعميمه ي وال سيما يف املنظومة الرتبويةإرادة سياسية لتبين التعليم الذك

  .مستقبال
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�م يتصفون هم املتعلمون من مستوى السنة الثالثة، لكو  ثر املهتمني بالتعليم اإللكرتوينأك -

مل نعثر على إجابات مرتبطة برقعة و  ريا الختبارات شهادة البكالوريا،بالبحث واالستزادة أكثر، حتض

جغرافية معينة، فعند البحث يف الردود الفردية مل خصوصيات معينة تعكس البيئة، مما يدل على 

  . إلغاء تكنولوجيا املعلومات واالتصال للحواجز اجلغرافية

شئة مرتبطة جدا باألجهزة الذكية والشاشة، فاألغلبية املطلقة للمستجوبني عربوا أصبحت النا -

، وأمام األجهزة الذكية كاللوح اإللكرتوين بقضائهم وقتا يتجاوز ثالث ساعات يف اليوم أمام شاشة

  .شاشة التلفاز للذي ال ميتلك تلك األجهزة

األلعاب واملوسيقى، ويف مواقع التواصل تسخري املتعلمني إلمكانا�م ومهارا�م يف التسلية ك -

االجتماعي كالفايسبوك واإلنستغرام والتويرت، مع االهتمام بالتحديثات واإلضافات اجلديدة، يف 

حني ال يهتم بالربامج التعليمية، قدميها، وجديدها، فال جند أحدا يهتم بربنامج الفراهيدي وال 

ة، فاملتعلم اجلزائري ميتلك ثقافة عالية يف املعلوماتية بربنامج كن شاعرا مثال، وهي كلها برامج رائع

  .لكنه يفتقر إىل آليات توظيفها تربويا

إدراك املتعلمني فعالية الوسائط املتعددة يف تقوية التفاعل والدافعية وزيادة االستيعاب، وقدرة  -

مية اللغة العربية  إذا كانت دراستنا تتعلق بتعلي، و ى تعويض الدروس التدعيمية الصفيةالتقانة عل

كمادة علمية فإن من األمهية مبكان اإلشارة إىل ترقية اللغة العربية كلغة وتطوير تعليميتها كغريها من 

  .اللغات

متعلم اليوم ليس كمتعلم األمس، فمتعلم القرن الواحد والعشرين منغمس مع تكنولوجيا العصر  -

   .لذا حيتاج إىل التعلم بلغة عصره
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  :قمالح -5

  ثانويال التعليماستبانة إلكترونية موجهة لتالميذ 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  :البيانات الشخصية - أوال

 ذكر                أنثى              : اجلنس  

 األوىل                     الثانية                              الثالثة: السنة  

 -  الوالية(مكان الدراسة(: 

 

 :م وتكنولوجيا المعلومات واالتصالالمتعل -ثانيا

 ):هاتف، حاسوب، لوح إلكرتوين(مدة استخدامي لألجهزة الذكية يف اليوم  .1

  ساعات 03أكرب من   ساعات 03من ساعة إىل   أقل من ساعة

      

  :يوميا  مدة مشاهديت للتلفاز. 2

  ساعات 03أكرب من   ساعات 03من ساعة إىل   أقل من ساعة

      

 

 العبارات المناسبةاختیار بیرجى التفضل 

 

   

 

  :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد

متضمنة مجموعة من األسئلة، نستطلع من خاللها لكترونیة إستمارة تمثل استبانة هذه اال

مدى فعالیة دمج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تعلیمیة موقفك من صلتك بالتكنولوجیا الرقمیة و 

  .لدیك من خالل ذلك، ومدى تحقق الكفایات التعلمیة اللغة العربیة

ة على األسئلة المضمنة في هذه االستبانة بكل صراحة لذا یرجى منكم التكرم باإلجاب     

وتستخدم ألغراض البحث  ،تخضع للسریةسالبیانات التي تتفضلون بها  أنّ  وموضوعیة، مع العلم 

  .العلمي فقط

  .دراستكوأتمنى لك النجاح والتفوق في  ،شاكر لك حسن تعاونك

  عن الباحث                                                                         
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 )بإمكانك اختيار أكثر من جواب أو عدم اختيار أي جواب(: از الذكي قصدأستخدم اجله. 3

  متابعة األخبار  التواصل االجتماعي  التعليم  التسلية

        

 

بإمكانك اختيار أكثر من جواب أو عدم اختيار أّي منها، وفي االقتراح (: أستخدم برامج إلكرتونية منها. 4

 )األخير يمكنك ذكر برنامج تعليمي آخر

  غير ذلك  معجم المعاني  برنامج كن شاعرا  برنامج الفراهيدي  برنامج قطرب

        ...  

  

  :تأثير التعليم المعزز باآلليات الرقمية على المتعلمين -ثالثا

رة
فق

 ال
قم

ر
  

  الفقرات

  التقديرات
دة

ش
ق ب

واف
م

  

فق
موا

  

يد
حا

م
  

فق
موا

  

دة
ش

ق ب
واف

 م
ير

غ
  

1. 
ية التعليمية دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العمل

  .جيعلين أتغلب على امللل ويزيدين يف التفاعل  والدافعية

          

2. 
استعمال الوسائط املتعددة ذات املؤثرات السمعية 

  .والبصرية يزيدين يف استيعاب املادة التعلمية

          

3. 
دمج دروس هذه املادة بالوسائط الرقمية يزيدين اعتزازا 

  .باللغة العربية وثقة �ا

          

4. 
رى أّن االستعانة باملوارد الرقمية كاليوتيوب واملنصات أ

  .التعليمية جيعلين أستغين عن دروس الدعم

          

  

  :هوامش
                                                           

1  Mayer-Richard E, The Cambridge Handbook of Multimedia 

Learning, (UK: Cambridge University Press, 2005), p2.   
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   مستغانمي ألحالم" كفراق شهيا" رواية في السخرية صورة جماليات

The Aesthetics of the Image of Irony in Ahlam 
Mostaghanemi's  "ShahiaKaffarak" Novel 

 

  2عيسى مدور   ،1حنان مرازقة  *    

Hanane Merazga1, Aissa Medour2  
   ، )اجلزائرا(1-ضر باتنة جامعة احلاج خل، خمرب املوسوعة اجلزائرية امليسرة

Haji Lakhdar University of Batna-1 (Algeria)                                        

hanane.merazga@univ-batna.dz   1 aissamedour77@gmail.com           2  

  02/06/2021: تاریخ النشر 22/02/2021:تاریخ القبول  05/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

 شعر يف متثلت بينما اليونان، عند باملسرح فارتبطت واآلداب بالفنون القدم منذ السخرية رتنتاق

 كتابه يف) ه255 ت( اجلاحظ مع إال بالسرد متصل أو بذاته متفرد كفن تعرف ومل العرب، عند اهلجاء

 �دف فالسخرية حك،والض التهكم خلف للواقع نقد من ختفيه ملا بالسخرية الرواية استعانت وقد ،"البخالء"

 الرواية كتاب جعل ما هذا له، املثلى القيم مع تتماشى ال واليت فيه املتفشية اآلفات ونقد ا�تمع إلصالح

 من ويضحك يستمتع القارئ جتعل مفارقة من به تتميز ملا اإلبداعية أعماهلم يف السخرية الستخدام مييلون

 ومن. خلفها املتخفي املعىن عن ينتج الذي واحلزن ألملبا يشعر الوقت ذات يف أنه غري التهكمي السرد

  ."بوطاجني سعيد" ،"حفناوي صبحي" و" إبراهيم اهللا صنع" جند الساخرة بالكتابة اشتهروا الذين الكتاب

 روايتها يف نالحظها فإننا السابقة، روايا�ا يف الساخرة بكتابتها" مستغامني أحالم" تشتهر مل إذا 

 شهيا" رواية يف متظهرت وكيف السخرية؟ فماهي قصتها، أحداث سرد يف بالسخرية نيتستع" كفراق شهيا"

   الرواية؟ على أضفتها اليت اجلماليات وماهي ؟"كفراق

          ". كفراق شهيا" السخرية؛ صور السخرية؛ مفهوم: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
      Irony was associated with art and literature since ancient times, it was 
associated with the theater in Greece, while it was representing satire in Arabic 
poetry, it was not known as a singular shroud in itself or related to the narration 
except with “Al-Jahid” in his book “Al-Bukhala”. The novel was used for irony 
because it conceals criticism of reality behind sarcasm and laughter, Irony aims 

                                                           
  hanane.merazga@univ-batna.dm: حنان مرازقة  * 
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to reform society and criticize vices that are rampant in people and that are not 
in line with the ideal values for it.  
      If “AhlamMostaghanemi” is not known for her satirical writing in her 
previous novels, However, we see her in her novel, "ShahiaKaffarak "in which 
she uses to ridicule in telling her story. So, what is irony? How did it appear in 
the novel "ShahiaKaffarak "? Whatare the aesthetics that it added to the novel? 
Keywords:the concept of irony; Pictures of irony; "ShahiaKaffarak" 

  
 

 :      مقّدمة

تعد السخرية مظهرا من املظاهر الثقافية اليت وجدت مع وجود االنسان اقرتن باللهو 

اعتربت السخرية عرب العصور وسيلة ملواجهة احلاالت الدرامية، وعنصرا من "والضحك والدعابة، فقد 

بث والفوضى، وعلى إ�ا القدرة على إعادة النظام يف عامل يسوده الع. عناصر اخرتاق الثابت واملقدس

ما حتولت السخرية  نا، وسرع1"ترتيب القيم واملوقف واحلاالت عرب ضحك ساخر تارة، ومؤس أخرى

لفن مع املسرح اليوناين الذي تعد الكوميديا أهم مظاهره، عن طريق نقد الواقع بطريقة هزلية مضحكة 

حها عن طريق نقدها ختفي خلفها أفكارا سياسية واجتماعية متفشية يف ا�تمع، من أجل إصال

 . بطريقة �كمية

بينما ارتبطت السخرية عند العرب القدماء بشعر اهلجاء الذي كان وسيلة لنقد العدو والثأر 

فمنذ العصر اجلاهلي مارس الشاعر العريب اهلجاء "منه بتتبع سوءاته، وذكر عيوبه اخلُلقية أو اخلَلقية، 

هم االجتماعية وحماولة النصر والتغلب عليهم غري الساخر معرضا بأعدائه وخصومه للحط من قيمت

مبال مبا جير هذه املمارسة من عواقب هي ليست لصاحل ا�تمع إذ كان اهلدف منها هدفا شخصيا 

،  إال أن السخرية مل تعرف كفن منفصل يتصل بالسرد إال يف 2"وهو حيازة تغلب ولو كان وقتيا

 ".الربيع والتدوير"ورسالة " البخالء"ابه يف كت) ه255ت "(اجلاحظ"العصر العباسي مع 

أما يف العصر احلديث فشملت السخرية مجيع األجناس األدبية ملا حتمله من بعد خفي 

يستطيع الكاتب من خالهلا التطرق ملا تعاين منه الشعوب العربية من استعمار وظروف اجتماعية 

ليت يستعني �ا اإلنسان يف ا comping stylesأحد أهم أساليب املواجهة "وسياسية، فهي 

التغلب على بعض آالمه النفسية اخلاصة، كما أ�ا أحد األسباب اليت تستعني �ا ا�تمعات يف 
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فالسخرية وليدة الواقع تتماشى مع مستجدات  ،3"مواجهة بعض مشكال�ا السياسية واالقتصادية

 . العصر والظروف اليت يعاين منها ا�تمع

ومن .... لسخرية من �كم وهجاء وهزل وفكاهة، ودعابة ونكتةوقد تعددت مصطلحات ا

النقاد من حاول الفصل بني هذه املصطلحات إال أنه ال توجد حدود فاصلة بينها العتماد مجيعها 

على الضحك من جهة واالستهزاء والنقد من جهة أخرى، وكما تعددت املصطلحات حول السخرية 

د هذا التعدد مشل مفهوم السخرية اليت مل تستقر عند تعريف وعدم االستقرار على مصطلح معني، جن

 .    شامل جامع جلميع مظاهرها

 :    تعريف السخرية: أوال

اهتم النقاد والفالسفة بالسخرية منذ القدم وعملوا جاهدا على إعطاء تعريف هلا ومعرفة  

على لسان أحد يف مجهورية أفالطون  Eironia"أنواعها، خصائصها وأساليبها، فقد وردت 

األشخاص، الذين وقعوا فريسة حماورات سقراط، وهي طريقة معينة يف احملاورات الستدراج شخص ما 

حىت يصل إىل االعرتاف جبهله وكانت الكلمة نفسها تعين عند سقراط االستخدام املراوغ للغة، وهي 

 .4" صيغة املدحعنده شكل من أشكال البالغة، ويندرج حتتها املدح يف صيغة الذم، والذم يف

تلك اخلاصية املتعلقة حبدث أو نشاط أو "وردت السخرية بأ�ا " ويسرت"ويف قاموس 

موقف، أو بتعبري خاص عن فكرة، واليت تستحضر احلس املضحك، أو احلس اخلاص املتعلق بإدراك 

لية اخلاصة التناقض يف املعىن، والفكاهة خاصية واقعية مضحكة أو مسلية، إ�ا تتعلق بامللكية العق

باالكتشاف والتعبري والتذوق لألمور املضحكة أو العناصر املتناقضة الالمعقولة يف األفكار واملواقف 

، فالسخرية تتجسد يف موقف أو تعبري أو فكرة يناقض فيها املعىن املراد، وهذا 5"واألحداث واألفعال

 .التناقض ينتج عنه الضحك

يف منهج جديل، يعتمد "ة السخرية تتمثل بينما جند يف معجم املصطلحات املعاصر 

فمعجم . 6"االستفهام البالغي، إذ تعترب طريقة يف توليد الثنائية، والتعلم على البعد املعريف

املصطلحات املعاصرة أمهل أهم جانب يف السخرية وهو االضحاك، باإلضافة إىل أنه قرنه باالستفهام 

أنه أمهل باقي األساليب اليت تتعدد حبسب املوقف الذي يعد أحد أساليب إنتاج السخرية يف حني 

 . واجلنس األديب
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فعل أخالقي وبالغي يستعمل أدوات معينة  : "أما السخرية يف النقد االديب هي

كالكاريكاتور واحملاكاة الساخرة والتهكم ومجيع أنواع الضحك والفكاهة واهلزل النتقاد مظاهر 

ى أ�ا جتاوزات غري مقبولة وجيب معاجلتها والتصدي هلا على اجتماعية وثقافية معينة يتم تصويرها عل

�ذا املفهوم ميارس الكاتب الساخر رقابة أخالقية على قيم ا�تمع . اعتبار أ�ا تتناىف مع قيم ا�تمع

ويهدف بذلك إىل اصالح هذا ا�تمع عرب التأكيد على صالحية القيم اليت يدافع عنها واليت يعتقد 

فالسخرية يف النقد االديب هلا .  7"مع القيم املثالية اليت يسعى ا�تمع إىل احلفاظ عليهاأ�ا تتماهى 

جانب إصالحي، يعمل الكاتب من خالهلا على نقد القيم اليت تتعارض مع ثقافة ا�تمع وقيمه 

 األخالقية، وبكون ذلك بأسلوب بالغي يعتمد على آليات وأدوات ينتج عنها اإلضحاك

يكون ) أو اخلطاب(شكل من أشكال الكالم "شاكر عبد احلميد على ا�ا  ويعرفها عند

املعىن املقصود منه عكس املعىن املعرب عنه بالكلمات املستخدمة، وغالبا ما يأخذ هذا املعىن أشكال 

اهلجاء أو االستهزاء الذي تستخدم فيه تعبريات هازئة ملتبسة كي تتضمن إدانة أو حتقريا أو تقليال 

، فالسخرية عند شاكر عبد احلميد تعتمد 8"سترتا من شأن شخص أو موضوع أو كليهما معاضمنيا م

التناقض فيما نقول واملعىن املراد الوصول إليه بطريقة �كمية، ويربطها بالتحقري والتقليل من شأن 

األشخاص، فهو يعرف السخرية اعتمادا على ما ساد يف الشعر العريب القدمي، الذي كان يستخدم 

 .السخرية لغرض اإلطاحة بالعدو والتقليل من شان اخلصم

طريقة من طرق التعبري، يستعمل فيها "أما نعمان حممد األمني طه فيعرف السخرية بأ�ا 

الشخص ألفاظا تقلب املعىن إىل عكس ما يقصده املتكلم حقيقة، وهي صورة من صور الفكاهة 

ليها وعرفها فنان موهوب متام املعرفة، وأحسن تعرض السلوك املعوج أو األخطاء، اليت إن فطن إ

يعترب هذا التعريف األقرب ملفهوم السخرية اليت حتمل  ،9"عرضها تكون حينئذ يف يده سالحا مميتا

معنيني معىن ظاهر يبعث على الضحك، وآخر خفي يناقضه ويعكس األمل والواقع بتناقضاته، من 

 .كمية تبعث على االضحاكخالل نقد األخطاء وحماولة إصالحها بطريقة �

من خالل التعريفات السابقة اليت حاولت تعريف السخرية واعطاء مفهوم شامل جامع هلا،    

هذا " بديعة الطاهري"إال أننا جندها ختتلف من ناقد آلخر، ومن عصر آلخر، وقد أرجعت الناقدة 

متطورة يف داللتها عرب أحدمها ثقايف جيعل السخرية : "االختالف يف تعريف السخرية إىل سببني

. وآخر مفهومي يرتبط بعالقة السخرية مبجموعة من املفاهيم، منها اهلجاء واهلزل خاصة. العصور
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إذ كثريا ما اعترب النقاد السخرية عنصرا منضويا حتت اهلزل، ومتضمنا . وهي عالقة تطرح سؤال الرتاتبية

   10"اهلجاء

، إال أننا جند جمموعة من اخلصائص املشرتكة وبالرغم من هذا االختالف يف تعريف السخرية

. اليت جتعل منها إرثا ذا مالمح واضحة"اليت أمجع عليها أغلب الدراسني، واعتربت عناصر ثابتة 

  .11"كإحالتها على ازدواجية املعىن القائم على الشيء ونقيضه، وارتباطه باملراوغة واخلداع

صبحي "و" صنع اهللا إبراهيم"كتابا�م أمثال   وقد جلأ كتاب الرواية الستخدام السخرية يف  

قناع حام وسامل للسالمة من الرقابة واملساءلة، توفر الكر مع املعاّيل "، فهي تعترب "فحماوي

هي تقنية فنية نقدية مجالية خالقة للتأويل الالمنقطع . ممن هلم شراهة مع الفساد والظلم. وأصحا�ا

بة أفق االنتظار واهتزاز التوقع الذي ال يهدأ عند احتمال أو والتلقي املشوب بالتأثر والدهشة وخي

اثنني بل يتعدامها إىل عدد غري معلوم؛ ملا حتوزه من ازدواجية يف املعىن وال انسجام للدال مع مدلوله 

والتعميم املبدئي للقصد مع وضع غطاء على الداللة حىت حني، بفعل عمليات التضاد اليت تتقنها 

  . 12"ا، فالظاهر يف اللفظ ال يؤمتن إال بسرب أغوار الباطن الذي غالبا ما جييء ندا لهوتقننها يف خطا�

ولقد جلأت الكتابة النسوية لسخرية من أجل نقد الوضع الذي تعيشه املرأة حتت سلطة   

ا�تمع الذكوري، وعادات وتقاليد ا�تمع الذي تعيشه، فاعتمدت السخرية كآلية لطرح أفكارها ونقد 

فاإلبداع النسائي يف معظمه جاء متثيال هلذه االسرتاتيجية "وضاع اليت تعيشها بطريقة هزلية �كمية األ

فالكتابة النسائية ممارسة إبداعية رافضة . ولو يف بعدها األويل؛ وهو انتقاد الواقع والقيم اليت تنظمه

أة بالكتابة لتبلور موقفها استنجدت املر . لعامل وجدت فيه تناقضات كثرية تكون املرأة أوىل ضحاياه

شهيا  "السخرية يف روايتها " أحالم مستغامني"، ولقد اعتمدت 13"الساخر من العامل وقيمه وعالقاته

 .  ، لنقد الواقع الذي يعيشه ا�تمع يف ظل الظروف لسياسية واالجتماعية واالقتصادية"كفراق

 ":شهيا كفراق"صور السخرية في رواية : ثانيا

عدة آليات إلنتاج السخرية من أجل نقد الواقع " شهيا كفراق" بة يف روايتها اعتمدت الكات

وتناقضاته، وإن كانت أبرز الكاتبات النسائية تعتمد السخرية كنقد للمجتمع الذكوري والدفاع عن 

وإن " أحالم مستغامني"حقوق املرأة، اليت عانت من التعسف وظلم ا�تمع والعادات والتقاليد، فإن 

إىل هذا اجلانب فإننا جنده بشكل شحيح مقارنة بنقد األوضاع السياسية واالجتماعية اليت  تطرقت

 ":شهيا كفراق"ومن أبرز صور السخري اليت جندها يف رواية . تعاين منها األمة العربية
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 : السخرية اللغوية -1

من خالل ، ويتمثل ذلك والرتكييب للغة الداليل والنحويتقوم السخرية اللغوية على اجلانب 

 او من خالل الصوت والقواعد النحوية، األوصاف سواء أكانت مدحا أو ذما أو تصويرا كاريكاتوري،

أو من خالل الرتاكيب من مجل استفهامية وتعجبية أو التعدد اللغوي لتعكس اجلانب اهلزيل والتهكمي 

 . تلقيالباعث على الضحك من جهة وختفي خلفها معىن مضمر يريد الكاتب إيصاهلا للم

تعتمد السخرية إلحداث الضحك على التشبيه الساخر من خالل نعت األشخاص بأمساء 

حليوانات أو عن طريق السب والشتم بألفاظ تستنقص من قيمتهم، إلنشاء نوع من الدعابة 

واإلضحاك، وهذا النوع من السخرية أقرب إىل ما عرف باهلجاء يف الشعر العريب القدمي، وقد جسدت 

: بالبقرة اليت تدر حربا تقول" جورج صاند"هذا النوع من السخرية من خالل وصف الكاتبة  الروائية

ومن أين جاءت جورج صاند بالوقت برغم حيا�ا الصاحبة لتكتب جملدات حيتاج املرء إىل عمر "

  .14"لقراء�ا، ما جعل فلوبري يصفها بالبقرة اهلائلة اليت تدر حربا؟

يعكس أشياء خمتلفة غري ظاهرة بوضوح، "اتوري الذي من خالل هذا الوصف الكاريك 

؛ إذ صور 15"وبأسلوب بسيط يعكس لنا وجوها، وأمناطا جديدة معينة لتصرفات أناس يعيشون بيننا

، ميكننا أن نعترب وهذا داللة على اإلنتاج الوفري يف هيئة بقرة تدر لنا حربا بدل احلليبعاقال لنا انسانا 

األديب إال أنه جاء بصيغة ساخرة مذمومة ألن االنسان العاقل يستنكر وصفه هذا مدحا لكثرة اإلنتاج 

 . البداعيةباحليوان حىت ولو كان مدحا وإقرارا بقدراته ا

يف النهاية : "يف قول الكاتبةوهذا كما قد تأيت السخرية بصيغة املدح لتحيل على الذم، 

شعوبا وقبائل من العشاق، يلحقون الكاتب مسؤول عما يكتب ال عمن يقرأونه، وخاصة إن غدوا 

بك كما تلحق األمساك، أفواجا، بسمكة تتقدمها، وال أحد يدري ملا هي بالذات دون سواها، إال إن 

  16!"كانت أسرع اجلميع استشعارا للخطر، لكو�ا أكثر جبنا

 يكاتوري، من خالل السخريةر هذه املرة متزج بني املدح والذم مع التصوير الكاإن الكاتبة  

اليت تشبه فيها الكاتب وقراءه من العشاق بفوج من األمساك ليكون الكاتب يف مقدمة هذا  امليتاسردية

الفوج الذي يقود باقي قراءه، وهذا يعود لسرعة الكاتب، لتفاجئنا الكاتبة من خالل املفارقة اليت 

د فوج األمساك لتميزها تقلب املوازين، فبعدما قامت الكاتبة مبدح السمكة اليت يف املقدمة اليت تقو 

والكاتبة ال . بالسرعة عن البقية، لتربر لنا أن سبب سرعته يعود جلبنها وخوفها واستشعارها للخطر
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تسخر من الكاتب فقط فهي تسخر من قرائها أيضا لسذاجتهم وتتبعهم لكاتب يعتقدون أنه 

مومه، ليصطدم جبدار من فالقارئ يعتقد أن الكاتب هو مفتاح سعادته والدواء الشايف هل. قدو�م

 .اهلموم واآلالم عايشها الكاتب، فبدل أن ينسيه مهومه يذكره مبآسيه وأحزانه

لتصف بيهم معشر " الغباء"و" احلمقى" "املهابيل"واستخدمت الكاتبة ألفاظ الشتم مثل 

يف زمن " يمةالعشاق الذين يركضون وراء أواهم زائفة، يف زمن مل تعد للمشاعر والعالقة اإلنسانية أية ق

التيه، واحلب الذي يعاشر املوت لينجب من جيال من البائسني، ملن أكتب هذا الكتاب؟ وأنا مل 

من قطار » املهابيل، شي طالع شي نازل«أصادف يف قطار احلب كما يف قطار احلياة، سوى 

هذا الكاتب؟ ، إن الكاتبة تتساءل ملن توجه كتا�ا هذا، وهل يستحق قراء هذا اجليل مثل 17"األوهام

فهذا الزمن الذي طغت عليه احلرية واملوت، والذي يتميز بالتشتت والضياع، احنب جيال كما وصفته 

هذا الوصف لتدل على اإلنسان غري العاقل الذي يعيش يف أوهام  اختارتباملهابيل، فالكاتبة 

شاعر اصدم بالواقع واملشاعر الزائفة، فكل ما يعيشه هو جمرد سراب كلما أقرتب العاشق من هذه امل

 .  الذي مل يعد يعرتف �ا أو يعطي قيمة للمشاعر االنسانية

 املؤلف بني الثقة عقد يربم خالهلا من" واليت مرة أخرى بطريقة ميتاسردية تأيت الكاتبة

 ال حيز يف املؤلف يبتكرها لعبة جمرد إال هو ما النص هذا بان يقني على كالمها أن علما والقارئ

إىل قرائها وتومههم  سؤاالالكاتبة توجه ف ،18"أيضا والعامل لنفسه اخلاصة رؤيته لتمرير ئ؛القار  وعي

هناك بواقعية سردها، وتعطي جماال للقارئ ليشاركها يف سردها التهكمي على هذا اجليل الذي مل تعد 

صدقا، هل ترون من فائدة يف نصح أمة على هذا القدر من .. بربكم: "تقول فائدة من نصحهم

فالكاتبة جتعل القارئ يشاركها بالسخرية من قراء هذا . 19!"املازوشية، والولع بالتضحيات الغبية ؟

اجليل وهجائه جبميع األوصاف والنعوت املذمومة، بل جتعله يسخر من نفسه مبا أنه ينتمي هلذا اجليل 

 .  مضحيا يف سبيل املشاعر الواهية. من القراء الذي أصبح مولعا بتعذيب نفسه

 أنإال هذا الواقع الذي تعيشه األمة العربية من احلروب، والفساد وزيف املشاعر، بالرغم من    

احلقيقة ليس يف حيايت فقدان عاطفي يلهمين كتابا "الكاتبة ال جتد ما يلهمها وحيثها على الكتابة، 

؟ أكتب فكيف أكتب وال حافز غري الشغف ميكنه إجالسي أمام طاولة للكتابة. موجعا كما متنيت

اهتزت ثقيت . تغري العامل إىل حد أفقدين ثقيت بكل ما كنت شغوفة به. إليك حبثا عن حطب لشغفي

لذا ناب . كل أحد ميكنه اليوم أن ينقلب إىل ضد من دون حياء. بقناعايت، ومبن آمنت �م كعمياء
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رف، فالقضايا اليت  ، فالكاتب هذه املرة تسخر من الواقع الذي تنعته بالق 20"إنه زمنه. الشغف القرف

هذه القضايا على من يدافع على كانت حتارب من أجلها وقناعا�ا تغريت، فلم يعد الواقع حيوي 

اإلنسانية اليت جتعلها نكتب لتدافع عنه، كل شيء تغري املشاعر تغريت والقضايا تغريت، كل خيفي 

 . ة، حىت التعاطف واحلب أصبح لغايات نفعيةخلف قضيته مصلح

يف  : "الكاتبة حبروف اهلجاء والقواعد النحوية يف صياغتها للسخرية كما يف قوهلاوتستعني 

فأودت به الياء، ألنه مل » موطين.. موطين«مشروع شقاء، واسايل من قضى عمره ينشد » ياء«كل 

يتوقع أن تكون ياء الوطن قاتلة، وغادرة وال يعول عليها، بل تلك الياء هي الوحيدة اليت تعين عكس 

ها، فأثناء اعتقادك أ�ا متنحك صك ملكية وطن، تكونني يف الواقع أنت مملوكة له، ومطالبة معنا

، من خالل هذه املفارقة اللغوية اليت تتغري فيها موازين القواعد النحوية، فبعدما  21"باملوت فداء له

ين عكس كانت الياء تدل على امللكية يف قواعد اللغة العربية، أصبحت عند أحالم مستغامني تع

ذلك، فالشعوب العربية ال متلك أوطا�ا بل األوطان هي من متتلك شعو�ا وتفرض عليها الدفاع عن 

 . حريتها، والتضحية من أجل حتريرها

تتجسد السحرية من خالل الرتاكيب، وخاصة اجلمل االستفهامية والتعجبية اليت تبعث كما 

من شيء ال يستدعي كل هذا االستفهام  على الضحك، من خالل التعجب من موقف أو االستفهام

والتعجب، فهي تتعجب وتستفهم كيف لكلمة أو بعضها أن يكون هلا هذا الوقع املوجع على قلوبنا 

 !كيف لصاعقة أن تكون كلمة؟! ؟ يا للكلمة...قلت الفراق"

رتداداته قد إنه هزة وجدانية خارج التوقعات اجليولوجية، زلزال مل يضع له رخيرت درجة يف سلمه ألن ا

متتد ألعوام، يأيت على كل بنيان خلته سقفك األبدي، وما ظننته يستند إىل أحجار الدومينو، وآيل 

 .للسقوط يوما، ألن حجرا صغريا مال

إىل «كيف جعلت . تكتشف محاقتك وانت تراجع مستنداتك. يسأل قلبك» أين يكمن اخللل؟« 

ي، فلم حتم نفسك من عواصف القلوب وتد خيمتك، وصدقت أنك متكئ على حب أبد» األبد

 وتقلبا�ا، برغم علمك بان القلب مسي كذلك لتقلبه؟

 هيباملبالغة وتشب، فهي ال تكتفي باالستفهام والتعجب إلحداث السخرية، بل تتبعها 22!"يا للحماقة

م وقع كلمة الفراق على النفس كأ�ا زلزال، حيث ال تكتفي �ذا الوصف بل تزيد يف مبالغتها بعد

وجود درجة لرتداده على سلم رخيرت، فإذا كانت الزالزل الطبيعية تدوم ارتدادا�ا بضع دقائق أو ثواين، 
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فإن زالزل القلب تدوم ألعوام ختلف وراءها دمارا لقلوب العشاق، اليت كانت تبين قصورا من كلمة 

ئله، ختلف دمارا من ، إال أ�ا تكتشف أن هذه الكلمات واملشاعر ماهي إىل أوهام زا"إىل األبد"

تزيد الكاتبة من سخريتها من معشر العشاق من خالل نعتهم باحلمقى، فهم على دراية بأن . ورائها

 . القلب مسي كذلك لتقلبه ومع ذلك يهيمون يف متاهات احلب وأوهامه البالية

مة فالكاتبة هنا جتسد سخريتها بدمج عدة تقنيات لغوية بدأ�ا واالستفهام والتعجب من كل

، هذه الكلمة اليت جتعل اإلنسان جثة هامدة، يف احلقيقة أن الكلمة ال حتدث مثل هذا األثر )الفراق(

ملن مل يعش أملها، فمن عايش فراق أحبته هو فقط من يعرف وقع هذه الكلمة يف نفسه، لتكمل 

دوم ارتداداته الكاتبة سخريتها بتشبيه وقع هذه الكلمة من خالل املبالغة ووصفها بالزلزال الذي ت

زلزاال ) الفراق(، فإذا انت كلمة )إىل األبد(ألعوام ، بل تكمل سخريتها باستفهامها أيضا من كلمة 

السند الذي يتندون عليه، وتستمر يف سخريتها ) إىل األبد(يدمر اإلنسان، فهي تلوم العشاق جلعلهم 

كذلك لتقلبه ومزاجيته، ورغم باستخدام املعجم اللغوي من خالل شرحها لكلمة القلب، الذي مسي  

 . معرفة العشاق هلذا إال أ�م يستمرون يف التضحية، لتختم سخريتها بنعت معشر العشاق باحلمقى

نوعا من اهلزل من خالل  الذي يعطي التعدد اللغوي،جند ومن أبرز مظاهر السخرية اللغوية 

، فالبحر ال حيمل "تندهي ما يف حداال : "املزج بني اللغة الفصحى واللهجات العامية، تقول الكاتبة

اليوم سوى اجلثث، وزوارق من ورق، وقصص حب على شاشة هاتف ككلمات من زبد، يتمسك 

، فالكاتبة حتاول أن تنتج نوعا من الفكاهة من 23" العشاق بقشة ومهها، فال تزيد يف النهاية إال غرقا

لتأيت كتفسري ملا سيأيت بعدها؛ " ما يف حدا حلدا"قوهلا  وجتسد ذلك يفخالل توظيف اللهجات، 

فاألوطان خانت شعو�ا إذ جعلتهم يسافرون يف قوارب املوت أمال يف عيش حياة هنية يف بالد أخرى 

الذين يتشبثون بالكلمات " احلراقة"ليؤدي �م البحر إىل املوت، وحال العشاق ال خيتلف عن حال 

خليبة إذ أصبح العشق جمرد كلمات على شاشة هاتف املعسولة الواهية خيالو�ا أبدية فتأدي �م إىل ا

فمدة هذا العشق هي مدة املكاملة اهلاتفية، تزول  .قد تزول بزوال اهلاتف أو الرقم، أو حىت بكبسة زر

 . بانتهاء احملادثة

السخرية اللغوية تنتج داللتها من خالل احلروف واأللفاظ الساخر أو من خالل مجل إن    

اليت تبعث التهكم واالستهزاء، أو من خالل التعدد اللغوي بدمج الكاتبة بني االستفهام والتعجب 

 .الفصحى العامية لتايت كشرح وتفسري على قوهلا الساخر الباعث على الضحك يف نفس املتلقي
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 :   السخرية التناصية -2

جتسدت السخرية التناصية يف الرواية من خالل استحضار الرتاث الشعيب والتارخيي وأيضا 

أفراد -فنحن : "ألديب بطريقة باعثة على التهكم، وهذا ما جنده يف توظيفها لألغاين الشعبية يف قوهلاا

حنب الوعود الكاذبة، واجللوس على املقاعد االحتياطية لالنتظار، وحنب األكاذيب اجلميلة -وشعوبا

ن ان ختتصر حالتنا ألي ولو كان لنا كأمة من أغنية ميك. اليت تصنع سعادتنا حلني، مقابل هدر اعمارنا

. »وال جتي.. قلي إنو رح جتي وتعا... تعا وال جتي واكذب علي«طبيب نفسي، لكانت أغنية فريوز 

فنحن ندرك أن احلب يكذب، وأن احلاكم يكذب، وأن الفضائيات مل حيدث أن صدقت، لكننا 

صر حال ا�تمع ، فهي ختت24"نواصل االستماع للحب، والتصويت للحاكم، ومتابعة نشرة االخبار

؛ أي أننا شعب حيب األكاذيب رغم يقيننا بأن كلمات احلب لن تدوم، "فريوز"العريب يف أغنية 

واحلكام لن حيققوا وعودهم للشعب، ونشرات األخبار هي جمرد تلفيقات ألخبار كاذبة، إال أننا نضل 

والكذب الذي يعيشه باعثة نساند األكاذيب ونركض وراءها  فكانت األغنية اليت ختتصر حال ا�تمع 

على السخرية والتهكم أي كيف ألغنية شعبية أن ختتصر وحتل هذه املعاناة اليت عجز الطب عن 

 .معاجلتها أو تفسريها

كما متثلت السخرية التناصية بتوظيف للمثل الشعيب الساخر ليعرب عن اجلانب املؤمل 

. البخور ألبعد أشباح الكتب السابقة أشعلت الشموع، وأحرقت: "للحدث وقد جتسد ذلك يف قوهلا

وألنه ال خربة يل يف هذه األمور، حرصت أثناء ذلك على أال أحرق ثويب وال مكتبيت، فقد تذكرت 

أي أراد احراق البخور إلبعاد النحس فأحرقت » جات تبخر حرقت قندورة عرسها«مثال تردده أمي 

الساخر الذي ميتزج مع اخلرافة يف التعبري عن  ، فالكاتبة تعرب من خالل هذا املثل25!" أغلى ما متلك

الوضع الذي متر به من عسر الكتابة، ما جعلها جترب مجيع الطرق والسبل كما شاع عند الكتاب 

بالقيام بتبخري غرفة الكتابة لطرد شخصيات روايا�ا السابقة، كما عرفت العادة عند جداتنا يف األعياد 

رواح الشرير كما يعتقدون من املنزل،  ومبا أن الكاتبة مبتدئة يف األمر واملناسبات حبرق البخور لطرد األ

خافت أن تأيت لتطرد أشباح شخصيات روايا�ا السابقة فتقوم بإحراق الغرفة مبا فيها ليكون تصور 

 .املوقف املأساوي باعثا على السخرية والتهكم ليأيت املثل تعبريا عن تصورها

اوي للمثل الشعيب جند الكاتبة توظفه بصيغة أخرى للتعبري إن هذا اجلانب الساخر واملأس

كنت حسب املثل اجلزائري  : "عن أمل اجلزائريني اهلاربني من املوت ليقعوا يف مصري أكثر سوء يف قوهلا
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، جاء هذا املثل ليكون تعبريا عن حال الشباب اجلزائري 26"كاهلارب من املوت فوقع يف قباض األرواح

وظروفه االجتماعية ليجد نفسه يف وضع أكثر سوءا، الشباب اجلزائري الذي كان الذي فر من واقعه 

يطمح ليعيش حياة أفضل يف بلد أوريب يقدر الفرد ويعطيه حقه، ليكتشف أنه هارب إىل مصري 

جمهول يؤدي حبياته للموت، وهذا ما ينطبق على املهاجرين أثناء العشرية السوداء الذين هربوا من 

لينعتوه مرة بالالجئ السياسي . يف كابوس الشبهات من طرف سلطات الدول األوربيةاملوت ليقعوا 

 .   ومرة باإلرهايب

 لدعابةأبرز أشكال الرتاث الشعيب الساخر املتمثل يف ا خالل من السخرية تتمظهر كما

 فلنتاين القديس متثال على يرتدد ظل شاب عاشق هناك كان إنه القصة تقول: "قوهلا يف والنكتة

 يعيدها ان منه طالبا بعيد، بلد إىل أهلها مع حبيبته غادرت أن بعد عذابه، له ويشكو العشاق، شفيع

 وحزنه العاشق بشكوى ذرعا التمثال ضاق أن إىل إليها، السفر إمكانية ميلك وال فقري ألنه إليه،

 تقنيتني الكاتبة وظفت ،!" »عين وحل.. رسالة هلا اكتب روح« معناه ما له وقال يوما فنطق ونواحه،

 التمثال جيعل الذي عجائيب تصوير ذات نكتة أو قصة تضمني خالل من والضحك، السخرية إلنشاء

 العامية للهجة توظيفها مع يتكلم، الساكن اجلامد التمثال من لتجعل العشاق شكوى من ذرعا يضيق

 جهة من الفراق يف ثليتم مأساويا جانبا خلفاها ختفي النكتة هذه أن غري اإلضحاك، عنها لينتج

 التواصل أنواع من كنوع الرسالة لتأيت. اللقاء استحالة يف سببا منه جتعل اليت الثانية اجلهة من والفقر

  .العشاق بني املسافة من تقرب اليت

 عهايتطو استحضارها و بطريقة ساخرة عن طريق  الرتاث األديبتقوم الكاتبة باستخدام 

أما قالت الكاتبة جوانا ترولوب : "بطريقة �كمية كما يف قوهلاتأيت فمع أحداث القصة  لتتماشى

 ؟"مأساة العامل هي أن الرجال حيبون النساء، والنساء حيبنب األطفال، واألطفال حيبون القطط"

رمبا كان عليها ان تضيف إىل حب األطفال للقطط، حب الصينيني أيضا هلا، حّد مطارد�م إياها 

إذ قامت الكاتبة بتكملتها للقول الذي جاء بطريقة ؛ 27!"على موائدهمأينما وجدت، لتنتهي طبقا 

تسلسلية وساخرة لتبني من خالل الربهان واحلجة واإلقناع أن مأساة العامل تكمن يف احلب؛ إذ ختال 

أن مشاعر احلب صادقة تورثنا السعادة لتكتشف أن وراء هذا احلب نوايا خبيثة تؤدي بك إىل اهلالك 

 . جتعل منك جثة هامدةواخليبة وقد 
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قيس بطريقة �كمية، فهي تعتربه لعنة حلقت توظف الكاتبة البيت األول من معلقة امرؤ ال

أن تكتب يعين أن . أو أن أكون كاتبة.. باختصار، على أن أختار بني أن أكون سعيدة"بالكتاب 

لذا مل حيدث أن استقام اجلمع بني السعادة واألدب، ال بني . تتذكر، وأن تتذكر يعين أن تشفى

من يومها ولعنة . »قفا نبك ذكرى حبيب ومنزل«السعادة والعرب، أول ما نطق به شاعر عريب كان 

، إما أن تكون كاتبا أو تكون سعيدا، فلكي تكون كاتبا جيب أن تتذكر ما 28"امرئ القيس تطاردنا

حيل بك وبأمتك لتكتب عن مواجعك ومآسيها، وهذا ما جعل الكاتب يعيش تعاسة شعبه، لذلك 

ل ارتبطت بالشعب العريب الذي رحل تاركا ترى ان لعنة امرؤ القيس مل تقتصر على الكتاب فقط ب

 . أرضه ومنزله وأحبته حبثا عن األمان واالستقرار يف وطن آخر

كما تتمظهر السخرية التناصية من خالهلا نقدها للواقع االقتصادي واالجتماعي، عن طريق 

لزواج يف والشائعات اليت دارت حوهلا يف سبب عزوف الفتيات عن ا" كم. نسيان"توظيفها لروايتها 

الرجال الرجال الذين «إىل » كم. نسيان«لذا اهديت "إنتاج سخرية و�كم من حال الشباب، 

من وجد الرجال يف نفسه تلك الصفات احتفى بالكتاب، أما الذكور . »مبجيئهم تتغري األقدار

أي !)  غريال.. فقط(فوجدوا الذريعة املناسبة جلعلي مسؤولة عن ثالثني مليون عانس يف العامل العريب 

قد تقدم هلن شباب مكتملو االخالق والصفات، لكنهن رفضنهم !) تقرأين(أّن ثالثني مليون فتاة 

، 29!"لوجه األدب، وفضلن أن يدركهن الشيب وهن دون زواج، ألنين أوعزت هلن ذلك يف كتاب

ها، غري فالكاتبة تسخر من واقع الشباب الذي يتهمها بسبب عزوف الفتيات عن الزواج بسبب روايت

أن اخللل يكمن يف أخالقهم ومستواهم املادي، الذي جيعل من كل فتاة تفكر مليا قبل االرتباط 

 .بشاب ال يضمن هلا العيش اهلين، واحلياة الكرمية

األحداث التارخيية يف إنتاج السخرية من خالل املقارنة بني بتوظيف لكاتبة تقوم كما 

رمبا تفتح يل أبواب السماء، ويضحك يل القدر، وبدل الغناء أو : "صيحتها وصيحة األعرابية،   تقول

أراب «أو بااللتحاق بربع » الرقص مع النجوم«للقمر ينصحين أحد اجلريان باالنضمام لربنامج 

فأصول وأجول على البالتوهات، وتصعق أمي وهي تراين أطل على الشاشات، ويتسابق » آيدول

آااااااااه يا ظاملة وعليك أحنين «، ويهتفون وأنا أصدح للفراق مبوال ويتشاجر كبار املطربني ليتبنوا موهبيت

فأفوز على مجيع املتسابقني بالصيحة القاضية، ألن صويت صقلته اخليبات، وغدا » أوالد عرشي يتامى

  .30."فسمع نداءها املعتصم يف آخر البالد» وا معتصماه«أقوى حىت من صوت األعرابية اليت نادت 



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  352 - 330: ص 

 

342 

  University of Tamanghasset Algeria                                                      اجلزائر  -تامنغستجامعة 

من الواقع الذي أصبح ميجد املسارح الغنائية واملغنني ويعطيهم قيمة أكرب  تهكمتإن الكاتبة 

مما يعطيها ملن يستحقها من الكتاب واملبدعني، فقررت الكاتبة تغيري موهبتها من الكتابة الروائية إىل 

ررت الغناء علها تستطيع توصيل مواجعها وآالم شعو�ا اليت مل تعد الكتابة كافية إليصال صو�ا ق

الغناء الذي أصبح يستهوي القنوات العربية أكثر من الكتابة األدبية علها توصل مواجعها عن طريق 

فتمزج الكاتبة بني املوال يف األغنية الشعبية باملوقف التارخيي من خالل التشبيه الباعث على . الغناء

وب اليت خلفت اليتامى السخرية والتهكم، فاملوال كان تعبريا عن وضع الشعوب العربية إثر احلر 

واألرامل علها توصل للحكام وضعهم، وتكون مثل األعرابية اليت اسرت لدى حكام الروم فكان 

 . نداءها على املعتصم سبب جنا�ا

من خالل توظيف الرتاث الشعيب " جتسدت السخرية التناصية يف رواية شهيا كفراق

طوعت الكاتبة الرتاث األديب والتارخيي إلثارة وباألخص األمثال الشعبية ذات الطابع التهكمي، كما 

هذا اجلانب . السخرية اليت ختفي خلفها اجلانب املأساوي للشعوب العربية نتيجة احلروب والصراعات

 .املأساوي الذي متظهر من خالل التناص مع الرتاث

 :السخرية التراجيدية -3

نسان، تبدو وكأ�ا حتتقره من بالقوى الطبيعية اليت تتحدى اال"ترتبط السخرية الرتاجيدية 

الداخل أو اخلارج، فإ�ا يف النص ترتبط بقوى بشرية تؤسس قو�ا على حساب ضعف املواطن 

، 31"وهي تراجيدية؛ ألن عواقب الصراع تكون غري قابلة لإلصالح. واستغالله على مجيع املستويات

إذ نالحظه بداية " م مستغامنيحال"صور السخرية عند  مجيع وهذا اجلانب املأساوي جنده يطغى على

الذي يضع القارئ يف حرية ليتساءل هل الفراق يشتهى؟ إذ قرنت الكاتبة  " شهيا كفراق"من العنوان 

كلمة الفراق الدالة على األمل واحلزن باالشتهاء، هل نشتهي فراق أحبتنا؟ أم نشتهي فراق أحزاننا 

خلفها مآسي جمتمع يريد فراق أحبته ووطنه ومآسينا؟ إن عتبة العنوان ذات الطابع الساخر ختفي 

 .  الذي أصبح سببا يف آالمه ومآسيه

الكاتبة تفضح الواقع املر الذي آلت إليه الشعوب العربية، الذي أصبحت له مسات بارزة 

عربيا يف شوارع الغربة اليوم " يصطاد"من السهل ملن يريد أن "باتت واضحة عليه يف البلدان االوربية، 

، فقد 32"لنا مسات اهلوان، يشي بنا التيه ونقص احلنان، وذعر اليتامى يف غاب احلياة. إلينا أن يتعرف

جعلت من العريب الالجئ إىل البدان األوروبية كالفريسة اليت يسهل التعرف عليها، نتيجة الضعف 
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ألرامل، الذي تعاين منه جراء احلروب اليت خلفت الذعر واخلوف والدمار، نتج عنه كثرة اليتامى وا

تفشى الفقر واجلوع، جعل من أفراد ا�تمع يسافرون إىل بالد أجنبية ينجبون أوالدا حيملون جنسية 

هكذا، غدا للقطارات "أجنبية كي ال تفضحهم عروبتهم اليت باتت �ينهم وجتعلهم فريسة للغرباء، 

قدر، وأن يباركنا بوليس والطائرات واملراكب دور البطولة يف قصص حبنا، كل حلمنا أن جيمعنا �ا ال

فنعقد قراننا يف بالد خلف البحار، نرزق منها بنني وبنات، . احلدود حني حتط بنا يف مرفأ أو مطار

  33." حيملون هويات أجنبية، وال تفضحهم عروبة اجلينات

ومل تكتفي الكاتبة من وصف عالمات العريب الالجئ يف البلدان الغربية اليت جعلته يتنكر 

بل راحت تصف ا�تمع العريب الذي أصبح لكثرة اخليبات واملآسي ناقما على الزمن وعلى لعروبته، 

إنه زمن األنانية، أوصلنا إىل اإلقالع حىت عن "أنانية ا�مع يف هذا العصر، وموت الضمري واإلنسانية 

يتوهم أن مشاهدة نشرة االخبار املسائية، كي ال يلمح الجئ أو نازح من اخلارج نور التلفزيون، ف

فقد صورت لنا الكاتبة  ،34"ضمرينا ترك له النور مضاء أثناء مشاهدة مأساته، ويقصدنا عند احلاجة

هذا الوضع من األنانية بطريقة ساخرة جيعل الفرد من ا�تمع يقلع عن مشاهدة التلفاز كي ال تسري 

إليه ا�تمع الذي يطفئ يف عروقه مشاعر اإلنسانية، بل تذهب ألبعد من ذلك يف نقمتها على ما آل 

 . ضوء التلفاز كي ال يرى الالجئ نوره، فيخال أنه يقدم له املساعدة واملساندة

تأيت بعدما أصبح الفرد ال يبايل بأخيه يف بالد الغربة أو إثر احلروب اليت كان مير �ا، 

بني العشاق فمشاعرنا أصبحت مؤقتة نتعاطف لوقت معني مث ننسى، وقد عربت عن املشاعر الزائفة 

ماذا تنتظرون مين "اليت أصبحت تدوم مسافة حمطة لتخلف خلفها ضحايا قد تؤدي حد االنتحار 

إذن وسط هذا االعصار؟ كيف يبدع من هو متعلق إىل القطار بيد، وبالثانية يكتب ليصف املشهد؟ 

من حوله ليفوزوا  من تارة مير مبنظر مجيل وتارة مير بنفق، بينما الناس يصعدون وينزلون، ويتدافعون

فعشق اليوم ! مبقعد احتياطي لالنتظار، يقعون يف احلب حال الصعود، ويفرتقون قبل حمطة الوصول

يدوم مسافة حمطة، وعليك ان تواسي العاشق املخدوع، وتقنع عاشقة تسافر من دون تذكرة عودة، 

يف حادث  بأن عليها النزول، وعليك أن حتكم إغالق النوافذ كي متنع أخرى من املوت

 .35!"حيسبون أنفسهم عشاقا، وما أكثر العشاق وما أقل العشق...حب

سخريتها من العشاق عن طريق املبالغة حلال العشاق الذين ذرفوا الدموع  يف الكاتبةتستمر 

قرون من "وحتطمت قلو�م، بسبب مشاعر ال تدوم سوى ثالث سنوات حسب خرباء علم النفس، 
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هلا ا�ار من الدموع، وحتطمت جبال من القلوب، قبل أن يعلن لنا الغباء العاطفي، ا�مرت خال

فاستنادا إىل األحباث العلمية، جيزم ... فقط ال غري، » احلب يدوم ثالث سنوات«السادة اخلرباء أن 

علماء النفس بأن للحب تاريخ صالحية، ومبا أن احلب ال يشرتى يف علبة أو قارورة من الصيدلية، 

خ انتهاء مدته، مل يدر العلماء كيف ينقلون لنا هذه اخلربية، ورأفة بنا تركونا لعشرين يكتب عليها تاري

، فالكاتبة تسخر وتتهكم من مشاعر 36!"قرنا مضت نتسمم مع كل حب بوهم املشاعر األبدية

احلب املؤقتة؛ إذ جتعله عبارة عن منتجات نستهلكها من أكل أو دواء حيوي تاريخ صالحية، إذا مرت 

تستمر الكاتبة بتهكمها لتخربنا أن اخلرباء رأفوا حلالنا ومل خيربونا . عينة أصبح فاقدا لصالحيتهمدة م

مبدة صالحية احلب ليكمل العشاق جترع أدوية العشق فاقدة الصالحية ليتسمموا مبشاعر خيالو�ا 

 .  صاحلة لألبد فتؤدي �م للهالك بدل الشفاء

ال املأساوي الذي صورته الكاتبة للمجتمع العريب الذي إن السخرية الرتاجيدية متثلت يف احل

يعاين ويالت احلروب والظروف االجتماعية اليت جعلته يعيش حالة من اهللع واخلوف اليت أصبحت 

بادية عليه، وهذا االمر الذي جعل كل عريب يفكر يف اهلجرة سواء كالجئ أو مهاجر غري شرعي عله 

د أخرى أطفاال حيملون جنسيات أجنبية، فقد أصبحنا يف زمن يظفر بالعيشة اهلنية، ينجب يف بال

 .يتنكر فيه العريب من أصوله ويتمىن لو ولد يف بالد آخر يعطيه حقه وقيمته

كما تتجلى السخرية الرتاجيدية يف تصوير الكاتبة للقيم االجتماعية واملشاعر الزائفة اليت أصبح 

دير ملدة ثالث سنوات، هذه املشاعر الزائفة ال تكمن يعاين منها العشاق، واليت تدوم على اقصى تق

فقط يف احلب الذي جيمع بني األحبة، بل حىت مشاعرنا اإلنسانية اجتاه اخواننا الذين يعانون من 

احلروب والفقر وا�اعة، فتعاطفنا يستمر لفرتة معينة مث يزول حىت أننا نصبح نتحاشى مساع أخبارهم 

 .حوة ضمرينا وانسانيتناومشاهدة أخبارهم خوفا من ص

 : المفارقة الساخرة -4

مفارقة امللفوظ ملعناه املباشر، ومفارقة املواقف اليت تتيح " تقوم املفارقة الساخرة على 

املسابقة بني ما يقوله االنسان وما يفعله، بني ما يصبو إليه وما يتحقق يف استقالل عن رغبة بفعل 

وتتمثل السخرية املفارقة من خالل مفارقة اللفظ ملعناه يف   ،37"القدر، أو فعل موقف ال دخل له فيه

قام فريق من علماء النفس يف أمريكا، خالصته أن السعادة هي أن يكون لك : "... قول الكاتبة

كيف مل �تد هلذه الوصفة اليت مل تعرف السعادة أسهل ! معقول؟!  وحبيب بعيد.. حيوان أليف



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  352 - 330: ص 

 

345 

  University of Tamanghasset Algeria                                                      اجلزائر  -تامنغستجامعة 

أما األحبة فهم غائبون أو . قطط الشاردة اليت تبحث عمن يتبناهامنها؟ فالشوارع العربية مليئة بال

مسافرون أو مشغولون، أو مشردون او مغادرون، وهذا يناسبنا متاما، فهم غري موجودين إال على 

، فالكاتبة تتهكم من حال العرب من خالل املوازنة 38."هواتفنا، تفصلنا عنهم دائما مسافة املستحيل

األمريكيني حول خالصة السعادة، واحلال الذي يعيشه العريب، فكيف تكون  بني قول علماء النفس

املشاكل السياسية واالجتماعية اليت مير  ه؟  هذا الفراق الذي كان من أسبابالسعادة يف فراق األحبة

 . �ا ا�تمع العريب

تالف كما تتجلى السخرية يف املوازنة واملقارنة بني احلاضر واملاضي من خالل رصد االخ

يف : "الذي حدث يف القيم االجتماعية اليت كانت سائدة يف املاضي وتغريت يف احلاضر، تقول الكاتبة

زمن املروءة واجلود، كان العرب يوقدون النار يف مكان مرتفع، حىت يراها تائه يف الصحراء أو عابر 

و حرائقك أحد، بل ليس معنيا بغرقك أ" ما حدا حلدا"سبيل، فيقصدهم لألكل أو للمبيت، اليوم 

فالكاتبة  ،39."من كان يشعل النار يف املاضي ليومل لك، هو نفسه اليوم من يضرم النار يف بيتك

من احلال الذي أصبحنا عليه، ولكي تزيد من اجلانب الساخر الباعث على الضحك  تتهكم و�زأ

ن النار لتكون كدليل توظف اللغة العامية لتعرب عما آلت إليه األخالق؛ فبعدما كان العرب يوقدو 

يهتدي �ا كل مسافر إىل مأوى  يبيت فيه، إال أن هذه النار حتولت يف زمننا احلاضر إىل هالك 

فالعريب الذي كان يشعل النار للمساعد أصبح يف وقنا يشعلها يف بيوت إخوانه بسبب الفنت واحلروب 

 . الطائفية واملصاحل السياسية

سوق الصداقة : "أصبحت مشاعره وصداقاته مزيفة، تقولصل الكاتبة �كمها من جمتمع اتو 

إ�ا . نزلت الصداقة الصينية إىل األسواق، بتقليد متقن يف املظهر. هذه األيام يا عزيزيت» مضروب«

ال عالقة مكفولة وال مضمونة . عالقات ال ميكن املراهنة عليها، تنتهي صالحيتها بعد أول استعمال

من زمن النخوة والشهامة، أن حيافظ » دقة قدمية«ديق قدمي، أو حبيب اليوم، لذا على الذي لديه ص

عليه، كتحفة أثرية نادرة، خشية أن خيسره، ففي زمن األزمات واحلروب تسوء أخالق الشعوب، 

إذ تصف الصداقة يف الوقت احلايل بأ�ا ؛ 40"ويتشوه الناس، فال األصدقاء أصدقاء، وال األحبة أحبة

 ا�تمعات العربية رغم مطابقته للمظهر األصلي للمنتج إال أنه يتميز صنع صيين الذي عرف يف

برداءته وسرعة انتهاء صالحيته، هكذا أصبحت عالقاتنا مزيفة تبدو يف ظاهرها أصيلة مليئة باحملبة 
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والشهامة إال أ�ا ال تدوم، وهذا بسبب احلروب واألزمات اليت كانت سببا يف سوء األخالق وتشوه 

 . القيم

ن االختالف الذي تلحظه الكاتبة بني الزمنني مل ميس القيم األخالقية فقط، بل حىت إ

وانت ال تدري .. الزمن تغري يا نزار: "قناعتنا ومبادئنا والقضايا اليت ندافع عنها اختلفت، تقول الكاتبة

واجه ، فبعدما كان الكاتب مستعدا لي41!"من بعدك ما صار، لذا اعذرين إن غدت قطيت هي القضية

مشاكل األمة من خالل قلمه ونقد الواقع الذي يعيشه ا�تمع، والدفاع عن احلرية والقومية العربية، 

 .تغريت قناعته وقضاياه فبعدما كانت مهوم األمة قضيته أصبح الدفاع عن حقوق احليوان هي قضيته

حول احلقيقة الكاتبة تغري القضايا اليت كان الكاتب يدفع عنها من خالل سؤال �كي  تربر

هل خياف املرء شيئا أكثر من احلقيقة؟ هكذا، دافعت  : "اليت أصبحت أكثر ما خييف الكاتب، تقول

كثريا عن مجل أخطر مما أأىب اليوم أن أكتبه، فقد كان يف دفاعي آنذاك شجاعة الكاتبة املدججة 

ياء احملب، وذعر املرأة العربية أما يف كتايب هذا، فيتحكم يب كرب . بالقيم، والثابتة على املبادئ السياسية

اليت حوهلا ا�تمع من غزالة إىل دجاجة، واليت عليها، عندما يتعلق األمر باحلب، أن تفكر كثريا قبل 

تواصل الكاتبة سخريتها عن طريق املقارنة بني كتابا�ا السابقة . 42!"أن تنطق، تربق، خمافة أن حترتق

بادئها وقيمها، إال أن هذه الرواية جاءت لتناقض قناعتها اليت كانت تدافع فيها بكل شجاعة عن م

خوفا من خسارة أحبتنا وخوفا من عادات وتقاليد ا�تمع العريب الذي يكبل ويقيد املرأة من طرح 

من غزالة إىل _ كما وصفتها بطريقة هزلية حتكمية_أفكارها والتحدث عما خيتلج ذا�ا فيحوهلا 

 . دجاجة

يرها حول قضايا الكاتب، لتعطي نصيحة للكتاب بطريقة تتهكم فيها تأيت الكاتبة بعد ترب 

من الوضع الذي أصبح فيه ا�تمع العريب ميجد الغناء والتمثيل، ويهمش الطبقة املثقفة من املبدعني 

على الكاتب أال يباشر الكتابة حىت جيرب نفسه يف الغناء، أو خيترب موهبته يف : "والباحثني، تقول

فلماذا خيتار املرء درب اآلالم دفاعا عن حفنة كلمات؟ الصدق على . كل اليوم يولد ممثالال. التمثيل

إن جنحت يف خداع الشخص ... أيامنا مكلف، ال خيتاره إال األمحق، وقد يدفع املرء مقابله حياته، 

يف  األول، ميكنك النجاح يف كل األدوار، فتقلع حينها عن الكتابة وترتاح، وال يراك الناس إال

فهي �زأ من حال الكتاب وتصفهم باحلمقى الذين يدافعون عن قضايا  ،43."املهرجانات واألفراح
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ا�تمع لتقلل من شأن قضيتهم وتعتربها حفنة كلمات، فقول الصدق والدفاع عن قضايا الوطنية 

 .أصبح يورث الكاتب املآسي واآلالم

عن شهامته، بل أصبح يعاقب كل من بعدما قامت الكاتبة بنقد ا�تمع العريب الذي ختلى 

يدافع عن القيم وقضايا �تمع، لتقوم مبقارنته با�تمع األمريكي، الذي خيرج فيه الرئيس معتذرا لشعبه 

فبالنسبة لألمريكان، إن من خيون . لكن الشعب األمريكي كان له رأي آخر"بسبب خيانته لزوجته، 

م قسما زوجيا أداه أمام رجل دين، لن حيرتم قسما ومن ال حيرت . زوجته ال ميكن أن خيلص لوطنه

وكان ال بد لرئيس أكرب دولة يف العامل من أن يظهر منكسرا معتذرا لشعبه . دستوريا يؤديه أمام الشعب

 .ألنه ضعف ذات يوم، كاي رجل، أما مقصوفة الرقبة مونيكا لوينسكي

كونه يتصرف كما لو أنه عقد أما عندنا، فيعفى احلاكم من تقدمي أي اعتذار لشعبه، برغم  

قرانه عليه، بينما يطالب الكاتب بتقدمي جردة حساب لقارئه، كما لو أن هذا األخري، يوم اشرتى  

كتابه، كتب كتابه عليك، ليحاسبك على ما كتبت يداه، وعلى خياله ونواياه، ألنه وإن مل يكن من 

غواية احلرب، وارتكب جرم الكتابة سكان البيت األبيض، بل فقط الصفحة البيضاء، فقد استسلم ل

لقراء خيتلفون يف معتقدا�م وامزجتهم وتفاوت ثقافا�م وأهوائهم، وعليه أن يؤدي قسم الرباءة عند 

�اية كل صفحة خيطها كي يرضى عنه كل الشعب العريب على اختالف مذاهبه وانتماءاته، وهي 

مبقصوفة الرقبة إلضفاء نوع " نيكا لوينسكيمو "، تصف الكاتبة 44"الوصفة املثالية لإلخفاق األديب 

من اهلزل واإلضحاك كأ�ا تريد أن تبعث نوع من الضحك يف نفس القارئ من خالل نعوت الشتم 

بل يعامله . والذم، لتخفف وقع األمل والوضع  الذي يعيشه يف جمتمع ال حيرتم فيه احلاكم حقوق شعبه

لمون أن الزوجة يف جمتمعنا العريب تصرب على إهانة وذل كأنه زوجته اليت عقد القران عليها، وكما تع

تكمل الكاتبة سخريتها من . وزوجها، وليس هلا احلق يف الدفاع عن حقوقها أو حىت صراخ لوجعها

قارئ، الذي ال يتجرأ على النهوض يف وجه الظلم واملطالبة حبقوقه، بل يقوم بتوجيه �مه لكاتب 

 .أل�ا ال تتوافق مع أفكاره وثقافته ومعتقداتهوحماسبته على أفكاره وختيالته، 

تستمر الكاتبة يف سخريتها من خالل املقارنة واملوازنة، إال أ�ا تأيت هذه املرة لتبني وجه 

بقيت على محاقيت حىت كتايب األخري : "الشبه الذي جيمع بينها وبني احلكام يف الدول العربية تقول

األوراق، أهدر عشرات الساعات يف إعادة نسخ ما  أكتب وأمزق عشرات» األسود يليق بك«

مث، كما العرب، رحت تدرجييا أكسر قانون املقاطعة، وأطبع سرا مع جهاز أعلنت عليه . أكتب
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هكذا، تعلمت أن أنقر على الكومبيوتر بإصبع واحدة ما زلت �ا أكتب نصوصي، اليت . العداء

تر، ألنين ال أعرف كيف أرد على أسئلته حدث مرة أن فوجئت �ا قد اختفت وحماها الكومبيو 

فقد كنت أسلم أمري . اإلنكليزية املعقدة حني تضعين أمام خيارات عدة، لكوين ال أتقن هذه اللعبة

هللا كأي عريب، وأضغط على زر أتوسم فيه خريا، وإذا به يبتلع ملفايت ويغدر يب، فأواسي نفسي حينها 

ن، برغم إتقا�م لإلنكليزية، وفهمهم متاما ملا كان مطلوبا باالستخفاف خبساريت لنص أديب مقارنة مب

   45"منهم، سلموا بكبسة زر أقدار أوطان ملن جاؤوا بنية ابتال 

من عدم اتقا�ا للكتابة  لذا�ا التهكمتسخر الكاتبة من احلكام العرب من خالل توجيه 

فبعدما كانت مقاطعة لتكنلوجيا  على الكومبيوتر وللغة اإلجنليزية اليت كانت سببا يف حذف ملفا�ا،

ها هي كأي عريب يعود عن اتفاقاته ومقاطعته، فإذا كان حذف امللفات بالنسبة للكاتبة لسبب 

 .جهلها، فإن احلكام خانوا أوطا�م برغم علمهم لغة العدو ونواياه

الكاتبة يف سخريتها ا�تمع يف وقتنا احلاضر الذي أصبحت كل مهومه مرتبطة تنتقد    

ماذا سيفهم "لتكنلوجيا واألجهزة الذكية، مقارنة بزمن مضى كان مهه حترير أمتهم والرقي بأوطا�م، با

جدي عما سأقول له عن الفراق؟ رجل رحل بتوقيت احلروب الكربى، يف زمن ما كان الفراق فيه 

زالت اآلفات  اليوم، ما. هاجسا عاطفيا، بل كان قدرا تتحكم فيه ا�اعات واألمراض واحلروب العاملية

أصبحت التكنولوجيا هي ما يفتك . نفسها، لكن زدنا عليها حروب كونية خنوضها مع األجهزة الذكية

غدا لنا فراق عصري، وهجران إلكرتوين، وجماعة هاتفية، وخلع افرتاضي، وقطيعة تلصصية، تزيد . بنا

نه، بسبب استحالة عود�ا نعاين من داء ال مرئي تفش يف البشرية مجعاء، وال شفاء م. شوقا مرضيا

،تسخر الكاتبة من موضوع الفراق الذي كان يف وقت مضى قدرا على الشعوب بسبب  46"إىل الوراء

احلروب العاملية، إال أن الفراق وهجران األحبة أصبح هجرانا الكرتونيا، أما ا�اعة اليت كان يعاين �ا 

اعة هاتفية، حىت الطالق واخللع أصبح الشعب زمن احلروب حتولت يف العصر التكنولوجيا إىل جم

افرتاضيا مع مواقع التواصل االجتماعي، فبدل أن تكون التكنولوجيا سببا يف تطور ورقي الشعوب 

 .  يصعب الشفاء منه داءأصبحت 

بعدما قامت الكاتبة باملقارنة بني زمن مضى وزمن نعيشه تأيت لتربز لنا سلبيات التكنلوجيا   

هل بدأت مأساتنا يوم فقدنا بركة القليل، "ينا؛ إذ أصبحنا حتت وطأت األرقام اليت أصبحت تتحكم ف

ووقعنا يف قبضة األرقام؟ أرقام األعوام، وأرقام األعمار، وأرقام متابعينا، وأرقام األرصدة، وأرقام 
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إىل اهلواتف، وأرقام الشيفرات لفك كل ما حولنا من أجهزة، وإذا مبصرينا حتكمه سلسلة أرقام حولتنا 

 .رقم يف سلسلة بشرية يرعبها فقدان رقم ما

أن خينك اليوم رقم هو فاجعة تعادل خيانة صديق، يرتكك أمام الصراف اآليل دون نقود ألنك نسيت 

رقما، أو يسخر من عجزك عن فتح حقيبة حتتاج إىل ما فيها وال تدري كيف تأخذ منها حاجاتك يف 

بناية نسيت الشيفرة الكاملة لفتحه، أو أن يقهقه  فندق وصلت إليه للتو، أو يرتكك أمام باب

حاسوبك ألن ال أحد من ماليني متابعيك يشفع لك أو يأيت لنجدتك، إن أنت أخطأت يف رقم 

حدث يل كل هذا، فم عرفت رقما إال . واحد من شيفرة حساباتك الكثرية على شبكات التواصل

  .47!"خانين

يتها عن طريق جعلها لتكنلوجيا واألرقام تعتمد الكاتبة على التشخيص يف انتاج سخر 

أشخاصا خيونونك وأنت يف أمس احلاجة إليهم، فقد أصبحت مجيع تعامالتنا تعتمد على األرقام 

ابتداء من رقم اهلاتف إىل رقم السري ملواقع التواصل االجتماعي حىت باب البناية أصبح له رقم فإن 

ي يزيد من السخرية ويبعث على الضحك الزمة نسيت رقم البوابة تصبح بال مأوى ومسكن، والذ

الرقم اليت تكررها الكاتبة لتعطيها قيمة أكرب، وتعرب عن املكانة اليت أصبحت حتظى �ا االرقم يف وقنا 

  .احلاضر

 :خاتمة

توصلنا يف هذه الدراسة اليت حاولنا من خالهلا حتديد صور ومظاهر السخرية، وكيف 

 :توصلنا إىل النتائج التالية" ألحالم مستغامني" "شهيا كفراق"جتسدت يف رواية 

رغم حماولتنا تقسيم السخرية إىل عدة أنواع حسب التقنيات والصور اليت متظهرت من خالهلا من  -

الناحية اللغوية أو الداللية إال أننا نالحظ أن الكاتبة مزجت بني اجلانب اللغوي والداليل يف انتاجها 

 . للسخرية

ة ألكثر من تقنية يف مثال واحد، فنجدها توظف األلفاظ والرتاكيب باإلضافة إىل استخدام الكاتب -

التناص يف انتاجها للسخرية وهذا ما صعب علينا الفصل وحماولة التقسيم لتمظهرات السخرية يف 

 .الرواية

ي طغيان اجلانب املأساوي والرتاجيدي على مجيع صور السخرية اليت تنقد الواقع والفساد السياس -

   . واالجتماعي واالقتصادي
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يغلب على السخرية اجلانب امليتاسري الذي يوهم بواقعية السرد، فأغلب النماذج الساخرة هلا  -

عالقة بالكتابة اإلبداعية والقراء، حىت الكلمات واحلروف اليت أصبحت عنصرا مهما يف إنتاج 

 .السخرية

    

    :هوامش
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 املكتوب، فهم مليدان التابعة املشروحة القراءة نصوص التحليلية بالدراسة املقال هذا يتناول     

- اجلزائر يف التعليمية املناهج مست اليت الرتبوية اإلصالحات ظل يف استحداثه مت الذي امليدان هذا

 من للدراسة كعينة متوسط الثانية للسنة العربية اللغة كتاب نصوص اختيار مت وقد – الثاين اجليل مناهج

 والسند تقدمها اليت والقيم املعارف مجلة وكذا ومنطها النصوص هاته هلا تتطرق اليت املواضيع حتليل خالل

 .املرحلة لتالميذ مالءمتها ومدى منه استقيت الذي

 ءةقرا املكتوب، فهم التعليمي، نص املدرسي، كتاب ،الثاين اجليل مناهج :المفتاحالكلمات 

  .شروحةم

Abstract:   
This article deals with the analytical study of the annotated reading 

texts belonging to the field of understanding the written (fahm al-maktob), 
this field that was developed in light of the educational reforms that was 
done in educational curricula in Algeria - the second generation curricula –
The texts of the Arabic language book for the second year middle school 
were selected as a sample for study by analyzing the topics covered by these 
texts and their type, as well as the total knowledge and values they provide, 
the source from which they were drawn, and their suitability for pupils of 
that stage. 

                                                           
   chettouh.lettre86@gmail.com :شتوحزهور . د * 
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Keywords:Second Generation Curricula, Textbook, Teaching Text, 

Understanding the Written, Annotated Reading. 

  
  

  : مقدمة .1

إن تدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم املتوسط، يرمي إىل متكني املتعلمني من شبكة 

تساعدهم على ممارسة النشاط ) مرسلني ومستقبلني(كسا�م مهارات وظيفية إاملعارف اللغوية، و 

حدود اللغوي وفق ما تقــتضيه املواقف التواصلية، حيث مل يعد التواصل البيداغوجي يقف عند 

تنمية الكفاءة اللغوية الكامنة، بل يسعى يف املقاربة بالكفاءات إىل خلق تفاعل بني أطراف الفعل 

الرتبوي، من خالل ترمجة مكوناته إىل ممارسات ناجعة، تنطلق من التصور الذي يؤمن بأن 

  .1»ين ينبغي أن يكون من أجل التمكنيالتكو «

وتعد مرحلة  ،2»مبا تصبح ثقال على أصحا�ابل ر « بدون أهداف ال تكون للرتبية نتائجف

التعليم املتوسط أحد املراحل التعليمية اليت أعطي هلا أمهية كبرية يف حتديد األهداف التعليمية 

العامة واخلاصة، ففي سن مغادرة التالميذ للمرحلة االبتدائية وانتقاهلم إىل املرحلة املتوسط يكون 

مرحلة البلوغ، ويدخلون إىل مرحلة املراهقة الغنية بتحوالت هؤالء التالميذ مل يصلوا بعد إىل 

رادي، وينزع اخليال إىل بناء العالقات الرتكيبية يتعزز من خالهلا جمال االدراك اإل  جسدية وذهنية 

 .3والتجريدية بشكل متنامي وسريع

أربعة تنقسم إىل  -املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية –مهزة وصل بني مرحلتني  فهي

سنوات، تتميز عن غريها من املراحل بإعداد املتعلم إىل متابعة دراسته الثانوية،  بعد أن اكتسب 

آليات اللغة العربية واقتدر على استعماهلا يف تعبريه الكتايب والشفوي، وحتكمه يف أساليب التواصل 

ة يف الطرح،  وسالسة يف �ا، ومبا أ�ا مرحلة دقيقة جيب أن يراعى يف املناهج الدراسية اجلاذبي

األسلوب التأليفي،  ومالءمتها لتلميذ هذه املرحلة، ومن األحسن  أن يستثمر واضعوا الربنامج  

قدرات التلميذ وحاالته االنفعالية، والنفسية املضطربة يف االجتاه البناء، الذي جيعله منسجما مع 

حتديد أهداف تدريس اللغة العربية يف  ذاته ومع املادة التعليمية اليت يتلقاها،  كما يشرتط يف

  :يلي  التعليم املتوسط مراعاة ما
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  .طبيعة املتعلمني من حيث قدرا�م ومستويا�م اللغوية-1

  .طبيعة املادة الدراسية-2

املمارسة البيداغوجية اليت تقوم على التواصل الفعال بني خمتلف عناصر املثلث -3

  .البيداغوجي

اليت مت  مناهج الجيل الثانيلعربية ملرحلة التعليم املتوسط يف إطار تتبىن كتب اللغة ا      

يف تعليمية ميادين اللغة العربية، واملقصود  المقاربة النصيةعلى مبدأ  2016اعتمادها سنة 

باملقاربة النصية باملعىن البيداغوجي، املرتبط  ببناء مناهج اللغة العربية، وتعليم أنشطتها املختلفة  

النص حمور مجيع التعلمات املختلفة، وحمور النشاطات الداعمة من حنو وصرف وبالغة أن يكون 

وكتابة، فهذه النشاطات هي خلدمة النص وتعلمها يكون بواسطة النص نفسه حبيث يكون هناك 

ال " أن اللغة كل متكامل" انسجام تام وتناسق يسمح للمتعلم بالوصول إىل استنتاج رئيسي هو 

ن ما يالحظه املتعلم من جتزئة ما هو يف احلقيقة إال منهجية تفرضها بيداغوجيا جتزئة فيها، وأ

التعلم بصفة تدرجيية، أما النص فهو وحدة لغوية مغلقة ال جمال فيها للتجزئة، فيكون تعلم اللغة 

اختيار بيداغوجي يقتضي الربط بني التلقي و اإلنتاج، و جيسد « وهي كذلك » يف سياق النص 

اللغة باعتبارها نظاما ينبغي إدراكه يف مشولية، حيث يتخذ النص حمورا أساسيا تدور لنظر إىل 

حوله مجيع فروع اللغة، و ميثل البنية الكربى اليت تظهر فيها كل املستويات اللغوية، الصوتية، 

وتعتمد املقاربة النصية على التماسك بني اجلمل  4».الداللية، النحوية، الصرفية و األسلوبية

شكلة للنص والتدرج النصي حبيث يتم فعل القراءة والكتابة على أساس هذه القواعد ويف امل

حركات حلزونية، فالتلميذ وهو يف مرحلة التحليل يقرأ ويكتب مث جيرب القراءة بكيفية أخرى، 

ري وهلم جرا، حبيث تبدو له تلك الصلة الفعلية واملتواصلة بني األنشطة املتكاملة الثالثة وهي التعب

  .والكتابةالشفوي والقراءة 

بوصلة العملية التعليمية ألنه  النص التعليميومن هذا املنطلق اعتربت مناهج اجليل الثاين 

سبب وسند للقراءة والقراءة فعل تعليمي تعلمي يتحقق من خالهلا النقل التعليمي الديداكتيكي 

ل من قبل املتعلمني، والنصوص للمعارف من وضعها العاملي إىل وضع تكون فيه قابلة لالستغال

بذلك حتمل مواصفات خمتلفة ومتباينة يف بنيتها ومضمو�ا كما تربز أمهية النص األديب يف 

مساعدة املتعلم على تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه اإلنساين بوجه عام، كما جيعله يتذوق 
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نشاط جديد لتعليم ك" ميدان فهم المكتوب"، وعلى هذا األساس مت إدراج 5نواحي اجلمال فيه

  .اللغة العربية

  بيداغوجي كخيار المكتوب فهم ميدان .2

عمليات فكرية ترتجم الرموز إىل دالالت مقروءة، فهو :" يعرف هذا امليدان على أنه

الفهم، إعادة البناء، واستعمال املعلومات وتقييم (نشاط ذهين يتناول جمموعة من املركبات 

كتساب املعرفة وإثراء التفكري وتنمية املتعة وحب االستطالع، ، ويعترب أهم وسيلة يف ا )النص

   6"ويشمل امليدان نشاط القراءة واحملفوظات واملطالعة

ويرتكز ميدان فهم املكتوب على تنمية مهارة القراءة بشكل أساسي، وتستهدف كفاءته 

 ل حصتني متواليتنيللنصوص املكتوبة وفهمها وحتليلها واستثمارها، ويشم التلميذاخلتامية قراءة 

ىل منهما لقراءة النص قراءة مشروحة ودراسته و األختصص احلصة تتمحوران حول النص املكتوب، 

وقد اختري للداللة عليه يف . دراسة أدبية، واحلصة الثانية الستثمار النص يف جمال قواعد اللغة

  .بون احلافة الزرقاء وأيقونة الكتاب املفتوح" أقرأ نصي"الكتاب عبارة 

  الدراسة مدونة وصف .3

  : بيانات عامة1 .3

  .السنة الثانية متوسط: املستوى_

  .اللغة العربية: اسم الكتاب_

أمحد _ عزوز زرقان_أمحد سعيد مغزي_ ميلود غرمول _كمال هيشور : تأليف_

  . الطاهر لعمش_ رضوان بورجيي _ نور الدين قاليت _ بوضياف

  . رتبية الوطنية للغة العربية وآدا�اميلود غرمول، مفتش ال: تنسيق وإشراف_

  2017_ األول السداسي . اجلزائر للنشر أوراس: النشروسنة بلد _ 

  سم28×19.5: الكتاب حجم . ص175: عدد الصفحات_ 

  .ورد الكتاب يف جزء واحد واشتمل على مثانية مقاطع : أجزاء الكتاب_ 

وان إىل املستوى الدراسي،  فكل ما خيص أسس تأليف الكتاب املدرسي مذكورة من العن

كما مت ذكر أمساء املؤلفني ومراتبهم العلمية ومؤهال�م األكادميية، وهذا ما يتواءم مع أسس تأليف 
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شيء يتناىف وأسس وضع " الكتب املدرسية، ألن عدم ذكر مراتب املؤلفني ومؤهال�م العلمية هو 

  7"و ختصص كل منهمالكتاب املدرسي، وعليه البد من توضيح لوظيفة أو مؤهل أ

جاء الكتاب مبواصفات اجليل الثاين من املقاربة بالكفاءات، حيث استغىن عن تقسيم 

تالمس احلياة املدرسية واالجتماعية للتالميذ، " الوحدات واحملاور، ليشمل مثانية مقاطع تعلمية 

واملعاجلة  ينجز كل مقطع يف خالل أربعة أسابيع، ثالثة للتعلم، والرابع لإلدماج والتقومي

  : ، ويشمل كل مقطع ثالث ميادين8"البيداغوجية

أصغي وأحتدث، وقد مت إدراج : وقد جاء يف الكتاب بوسم: ميدان فهم املنطوق وإنتاجه_

نصوصه يف دليل األستاذ، وجاءت على شكل حصة أسبوعية تتمحور حول نص مسموع، جيده 

، بينما يوجد يف الكتاب القدر املشرتك األستاذ مكتوبا يف الدليل، ومسجال يف القرص املضغوط

  .من املناقشة الشفوية

أقرأ نصي، وكل نصوصه مضمنة : وقد جاء يف الكتاب بوسم: ميدان فهم املكتوب_ 

داخل الكتاب املدرسي، وتتخذ نصوصه سندا للظاهرة اللغوية اليت جاءت يف الكتاب املدرسي 

تان تنطلق كل حصة من النص املكتوب يقرأه أستثمر، أي أ�ما حصتان أسبوعيتان متوالي: بوسم

  .التالميذ ويستثمرونه ويتذوقون بالغته

َأْكُتُب، وهي عبارة عن : وقد جاءت يف الكتاب املدرسي بوسم: ميدان اإلنتاج الكتايب_ 

ويوجه املتعلمون إىل "حصة أسبوعية تتناول تقنية من تقنيات التعبري بصفة متدرجة خالل املقطع، 

     9" األسبوع التعلميات توافق النص املكتوب الذي عاشوا يف رحابه طوال إنتاج كتاب

ينطلق من سندين أحدمها " وبعد كل ثالثة أسابيع تعلمية، خيصص أسبوع لإلدماج 

مسموع واآلخر مكتوب، ويقطع مرحلتني متكاملتني مها مرحلة التدريب على توظيف وإدماج 

يظهر من خالل إنتاج فردي هو اإلنتاج الكتايب النهائي  التعلمات، ومرحلة التقومي النهائي الذي

  10"ومن خالل إنتاج مجاعي هو إجناز املشروع

وقد قسم منت الكتاب إىل مثان مقاطع يشتمل املقطع الواحد على ثالثة نصوص يف 

ميدان فهم املنطوق، وثالثة نصوص أخرى يف ميدان فهم املكتوب، وترتكز الدراسة على نصوص 

ب بالدراسة ويرتبط هذا امليدان بتدريس قواعد اللغة، يتم تدريس نشاط فهم املكتوب فهم املكتو 

  . مبعدل حصة واحدة يف األسبوع، يتم من خالله قراءة النص واستثماره وتذوقه
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حيتوي ميدان القراءة املشروحة على نص نثري أو شعري، يستهل بعنوان يتوسط الصفحة 

 تليه أسئلة حول فهم النص، وجبانبه املعجم والداللة املعنون وخيتتم باسم املؤلف ومصدر النص، مث

  . ، وفيه شرح لبعض الكلمات اليت يطلب من التلميذ شرحها"أثري لغيت3: بـ

  :)المشروحة القراءة حصة( المكتوب فهم ميدان تدريس طريقة 2.3

  :11حيرص األستاذ عند تدريس نص القراءة املشروحة على ما يلي

 .صة باليت قبلهاحيرص على ربط احل .1

 .يستهل تنشيط احلصة بناء على تقدمي النص، أو استئناسا به .2

 .قراءة النص مبختلف أنواع القراءة حسب ما يراه األستاذ مناسبا .3

�دف " أفهم وأناقش"إدارة النقاش على ضوء األسئلة اليت يف فقرة  .4

 .فهم النص

وجود احلرص على إثراء الرصيد اللغوي بواسطة الشرح اللغوي امل .5

على اهلامش األمين للنص مع مراعاة طريقة االستبدال النصي، أي أن الشرح سياقي 

يهدف إىل جتاوز عقبات الفهم، وال حاجة إىل الشرح القاموسي الذي يستحسن جعله 

 .يف صيغة واجبات منزلية، أو إرجاؤه إىل حصص اإلدماج

 .كتابخيتم احلصة بتقومي مناسب مسرتشدا بالتقومي املقرتح يف ال .6

 .حيرص على ربط احلصة باحلصة املوالية .7

السند، _ يتأسس على النص ) نشاط القراءة املشروحة ( و�ذا فميدان فهم املكتوب 

 االستكشاف، فيناقش وحياور، وكل الفعل التعليمي التعلمي ينبين عليه، منه ينطلق املتعلم يف

علماته املستهدفة، وينتج نص ول ويوظف موارد سابقة، ليحصل موارد جديدة، مث يبين تؤ وي

منها التقاط املعىن واكتشاف : جديدا، ولن يتأتى له هذا إال بالقراءة، فبها تنمو مهارات عدة

األفكار الرئيسة، أو الثانوية، وحتصيل املعلومات والتفاصيل، وكذا اكتشاف تنظيم املوضوع 

  . وهيكلته، ليصل إىل تقومي ما يقرأ واختاذ املوقف لنفسه

عرض منهاج اللغة العربية للسنة الثانية متوسط القيم واملواقف اخلاصة باملادة يف هذه وقد 

  :12املرحلة على الشكل التايل



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2 :عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  371 - 353: ص 

 

359 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

من خالل نصوص اللغة العربية يعتز املتعلم بلغته، ويقدر : اهلوية -1

 مكونات اهلوية اجلزائرية، وحيرتم رموزها، ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من

 .مكونات اهلوية الوطنية

حيافظ على الرموز الوطنية ويدافع عنها، حيرتم قيم : الضمري الوطين -2

الوطن وأخالق األمة، حيافظ على ممتلكات األمة، يدافع عن انسجام األمة، مينت الصلة 

 .بالرتاث الفكري واللغوي واألديب لألمة اجلزائرية

مل اجلماعي، والصدق يتحلى بروح التعاون والتضامن والع: املواطنة -3

يف التعامل، يساهم يف احلياة الثقافية للمدرسة واحلي أو القرية، ينتهج أساليب 

 .االستماع واحلوار، وينبذ العنصرية والعنف مبختلف أشكاله

يتفتح على اآلداب اإلقليمية والعاملية، يتواصل : التفتح على العامل -4

ل االختالف ويسعى إىل التعايش مع غريه، حيرتم ثقافات وحضارات العامل، ويتقب

السلمي مع اآلخرين، يستخلص من جتارب الغري ما ميكنه من فهم عصره وبناء 

 .مستقبله

  .13عن مائيت كلمة، وينتجها مشافهة وكتابة يف وضعيات تواصلية دالة

 كتاب في الواردة) المشروحة القراءة( المكتوب فهم ميدان نصوص عرض .3

  متوسط الثانية السنة

  :عرض النصوص من حيث الكفاءة 1.3

عملية فك قانون الكتابة بالتطلع إىل الوحدات والعالقات اليت " تعرف القراءة على أ�ا 

بينها، قصد الفهم، وتكون القراءة حسب املقام جمهورة أو صامتة، وحسب كفاءة القارئ تكون 

نظرا ملا يتميز به الفعل و  ،14"بالتهجي أي انطالقا من احلرف أو إمجالية تنطلق من وحدات دالة

التعلمية حرص القائمون على الشأن الرتبوي على _ القرائي من أمهية قصوى يف العملية التعليمية 

  15:إيالئها عناية كبري، حيث جند دليل أستاذ اللغة العربية للسنة الثانية متوسط يدعو األستاذ إىل

بل من ) قراءة جهرية/ صامتة ءةقرا(بأنواع القراءة ال من جهة األداء فقط  االهتمام_ 

قراءة / قراءة ناقدة/ قراءة حتليلية/ قراءة تفسريية/ استكشافية قراءة(جهة األغراض والوظائف 

 )قراءة اجلداول والصور واللوحات واألشكال/ للتعلم
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 .واليت جتسد تقنيات القراءة) وأناقش أفهم(مالحظة األسئلة املبثوثة يف بعض فقرات _

) أفهم وأناقش فقرة(الدعم ألسئلة معاجلة النصوص يف القراءة املشروحة تعميم هذا _ 

  .بأسئلة تركز على وضعيات القراءة بأنواعها والتعامل مع تقنيا�ا

وعلى هذا األساس قامت الدراسة بتحليل نصوص القراءة املشروحة للكتاب مع األخذ 

ة يف املقطع التعلمي الواحد وذكر بعني االعتبار مستوى الكفاءة اخلتامية لكل النصوص الوارد

  :سندها، وهذا ما يبينه اجلدول التايل

جدول يوضح نصوص القراءة المشروحة الواردة في الكتاب مع : 1الجدول 

  الكفاءة الختامية لكل مقطع

مستوى الكفاءة   ميدان فهم المكتوب  المقاطع

  الختامية

01 _  

الحياة 

  العائلية

قراءة 

  ودراسة النص

تمع إىل يس_   السند

خطابات متنوعة يغلب 

  عليها احلوار

يلخص شفهيا _ 

  النص املسموع 

يقرأ نصا حواريا _ 

بأداء حسن ويستخرج فكرته 

  العامة وأفكاره األساسية

يصمم خطة _ 

  موضوع حواري

سهرة 

  عائلية

مقدمة  

تاريخ "كتاب 

اجلزائر يف القدمي 

ملبارك " واحلديث

  امليلي

هدية 

  ألمي

قال الراوي 

  حممود تيمور :لـ

يف سبيل 

  العائالت

أجمادنا 

مفدي : تتكلم لـ

  زكرياء

02_  

حب 

أرض 

  الوطن

حممود 

تيمور ضمن القراءة 

والنصوص األدبية 

يستمع إىل _ 

  .خطابات توجيهية

ينتج شفهيا فقرة _
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  .توجيهية  بن شليب. ع: لـ  الوطن

يقرأ نصا توجيهيا _ 

بأداء حسن، ويستخرج 

فكرته العامة وأفكاره 

  .األساسية

ينتج فقرة اعتمادا _ 

  .على منط التوجيه

حتية 

  العلم الوطين

كتاب 

: املطالعة العربية لـ

  أنطوان مجيل

الوطن 

  احلبيب

ديوان حممد 

  العيد آل خليفة

03 _  

عظماء 

  اإلنسانية

ديوان عبد   يامجيلة

  الكرمي العقون

يستمع إىل _ 

خطابات متنوعة حوارية 

 توجيهية ويتفاعل معها،

ويعني املقاطع الدالة على 

  .احلوار والتوجيه

ينتج شفهيا حوارا _ 

  .توجيهيا

يقرأ نصوصا _ 

توجيهية حوارية قراءة 

  .مسرتسلة

ينتج فقرة _ 

توجيهية حوارية حول عظماء 

  .اإلنسانية

إنسانية 

  األمري

األمري عبد 

القادر العامل ا�اهد 

  نزار أباظة : لـ

غاندي 

  الرجل العظيم

فيض 

أمحد : اطر لـاخل

  أمني

04_  

األخالق  

  والمجتمع

وصية 

  أب

ذو األصبع 

العدواين ضمن 

: " جواهر األدب لـ

السيد أمحد 

  "اهلامشي

يستمع إىل _ 

خطابات متنوعة حوارية 

  .توجيهية

يعني املقاطع _ 

  .الدالة على احلوار والتوجيه
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فضائل 

  األخالق

أبو الفتح 

ضمن جوهر 

السيد : األدب لـ

  اهلامشي

ينتج شفهيا نصا _  

وصية أو ( حواريا توجيهيا 

ا يقرأ نصوص) موعظة

توجيهية حوارية قراءة 

  .مسرتسلة منغمة

ينتج كتابة نصا _ 

  .حواريا توجيهيا

أخالق 

  صديق

ابن املقفع 

ضمن نصوص 

حسن : الرتاث لـ

  .الندوي

05 _  

العلم 

واالكتشافات 

  العلمية

فضل 

  العلم

حديث 

رواه الرتمذي عن 

ل عليه الرسو 

  الصالة والسالم

يستمع إىل _ 

. خطابات حوارية توجيهية

ويعني املقاطع الدالة على 

  .احلوار

ينتج شفهيا نصا _ 

توجيهية عن كيفية استخدام 

  .منتج تكنولوجي

يقرأ نصوصا _ 

توجيهية حوارية قراءة 

  .مسرتسلة منغمة حتليلية

ينتج فقرة حوارية _ 

عن كيفية استعمال منتج 

  .تكنولوجي

  

الطب 

  أمنييت

ابن النفيس 

مكتشف الدورة 

. ص. م: الدموية لـ

  املنشاوي

الضوء 

  العجيب

االكتشافا

حممد : ت العلمية لـ

  رفعت

06_  

  األعياد

من 

  معاين العيد

: النظرات لـ

مصطفى لطفي 

  املنفلوطي

يستمع إىل _ 

  .خطابات حوارية توجيهية

ينتج شفهيا _ 
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نشيد   

  العيد

ديوان حممد 

  األخضر السائحي

خطابات توجيهية لكيفية 

  .صفاتاستعمال و 

يقرأ نصوصا _ 

توجيهية حوارية قراءة 

  .مسرتسلة منغمة حتليلية

ينتج فقرة حتوي _ 

توجيهات استعمال 

  .وصفات

  

خامت 

  العيد

الكلمة 

سالم : اليتيمة لـ

  اليماين

07_  

  الطبيعة

يوم 

  الربيع

العمال 

أمحد : الكاملة لـ

  رضا حوحو

ىل يستمع إ_ 

خطابات متنوعة ويوازن 

مشافهة بني النصني احلواري 

  .والتوجيهي

يقرأ نصوصا _ 

توجيهية حوارية قراءة 

مسرتسلة منغمة حتليلية ويعرب 

  .عن فهمه هلا

ينتج كتابة فقرة _ 

يوازن فيها بني النص احلواري 

 10والتوجيهي ال تقل عن 

  أسطر

  

غصن 

  الورد

نقال عن 

: املطالعة العربية لـ

  الرحياين أمني

مناجاة 

  البحر

نقال عن 

حممد الطمار يف 

تاريخ األدب "

عبد : لـ" اجلزائري

  الكرمي العقون

08_  

ة صحال

نظام 

  الغذاء

جمالس 

عبد : التذكري لـ

  احلميد بن باديس

يستمع إىل _ 

خطابات حوارية توجيهية 

ويفهم مدلول معاين اخلطاب 
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صحة   والرياضة

أطفالنا والعادات 

  اخلاطئة

جملة العريب 

  دينا توفيق: لـ

  .ويتفاعل معه

يقرأ نصوصا توجيهية 

حوارية قراءة مسرتسلة منغمة 

حتليلية ويعرب عن فهمه 

  .ملعانيها

ينتج كتابة _ 

نصوصا منسجمة، مع 

التحكم يف منطي احلوار 

 12والتوجيه ال تقل عن 

سطرا يف وضعيات تواصلية 

  .دالة

  

مالعب 

  الكرة

قصيدة 

علي : للشاعر

  ندياجل

  :المعارف حيث من النصوص تحليل 2.3

يتضح من خالل اجلدول أن نصوص القراءة املشروحة للسنة الثانية متوسط تتسم بالتنوع 

والغىن من حيث املعارف واملعطيات اليت تقدمها فقد مست مواضيعها جوانب متنوعة مما يؤدي 

صوص املوجودة يف الكتاب تشتمل إىل بعث الدافعية يف نفوس املتعلمني، كما جند أن معظم الن

على مادة لغوية حيتاج إليها املتعلم يف هذا الطور الستجابتها ملا تتطلبه احلياة اليومية املعاصرة 

الذي حوى نص " العلم واالكتشافات العلمية"ومنثل لذلك باملواضيع العلمية املتعلقة  مبقطع 

اه الرتمذي عن فضل طلب العلم ورد فيه احلديث النبوي الشريف الطي رو " فضل العلم"

واجلزاءات اليت يناهلا الساعي لطلب العلم بصدق وإخالص، وفضل العامل على العابد والعالقة 

الذي اشتمل على عديد األلفاظ " الضوء العجيب"اليت جتمع العلماء باألنبياء، كما جند نص 

عنصر كيميائي ( الباريوم / ةالشاش/ األنبوبة: واملسميات ملرافق تكنولوجية وعلمية حديثة مثل

: ، كما جند نصوصا ختدم مواضيع أخالقية واجتماعية مثل)يستخدم يف صنع الزجاج والدهانات

أخالق "، "فضائل األخالق"، "وصية أب"، "يف سبيل العائالت"، "هدية ألمي"، "سهرة عائلية"

  ".صديق
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نظام "، "جاة البحرمنا"، "غصن ورد"، "يوم الربيع: "ومواضيع بيئية ورياضية مثل 

، وكذلك مواضيع "الرياضة راحة للعقل والبدن"، "صحة أطفالنا والعادات اخلاطئة"، "الغذاء

، "يامجيلة"، "الوطن احلبيب"، "حتية العلم الوطين"، "أرض الوطن: "تارخيية ومناسبات وطنية مثل

  ".غاندي الرجل العظيم"، "إنسانية األمري"

  :المتناولة قيمال حيث من النصوص تحليل 3.3

متنوعة، حتمل قيما يف ذا�ا، تكسب  نصوص القراءة املشروحة الواردة يف الكتاب جاءت

املتعلم قدرا من االجتاهات املرغوب فيها، وهذا من شأنه الرفع من مستوى املتعلم وثقافيا، وألن 

العقلية حمتوى النصوص يساهم بدرجة كبرية يف بناء شخصية املتعلم وجب أن يراعي قدراته 

والنفسية واهتماماته، لذلك حرص مؤلفو الكتاب على أن حيمل كل نص يف طياه قيمة معينة، 

  :وهذا ما سيوضحه اجلدول التايل

  القيم المرتبطة بكل مقطع 2:جدول

  القيمة  المقطع

  تقوية الروابط األسرية  احلياة العائلية

  للوطن التحللي بالروح الوطنية، واالعتزاز باالنتماء  حب الوطن

التذكري بإجنازات عظماء العامل، واحملافظة على اإلرث   عظماء اإلنسانية

  .التارخيي اإلنساين

بث روح التضامن والتعاون وحب اخلري لدى التلميذ،   األخالق وا�تمع

  .والتمسك بالوازع الديين وتنمية القيم اخللقية والدينية

العلم 

  واالكتشافات العلمية

الخرتاعات احلديثة وما تقدمه من خدمات تعريف املتعلم با

  لإلنسان

تعريف املتعلم باألعياد العاملية والوطنية والدينية، والتحلي   األعياد

  بالروح الوطنية والتمسك بالثقافة اإلسالمية

  .تنمية الوعي لدى املتعلم بأمهية احملافظة على الطبيعة  الطبيعة

ى الصحة وتنمية الروح الرياضية لدى تبيان أمهية احملافظة عل  الصحة والرياضة

  .املتعلم
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و�ذا فجملة نصوص القراءة املشروحة الواردة يف كتاب اللغة العربية للسنة الثانية متوسط 

تسعى إىل زرع القيم الدينية والوطنية لدى املتعلم، وجعله فردا يتحلى باملسؤولية جتاه وطنه وتعزز 

اون وحب اخلري يف نفس املتعلم، حتفزه على التمسك بالوازع انتماءه إليه، كما تسعى إىل زرع التع

  .الديين وتوعيه بأمهية احملافظة على الطبيعة وممارسة الرياضة

  :والنمط النوع حيث من النصوص تحليل 4.3

 لله دور إجيايب ومؤثر يف تشكي) شعر/ نثر(الغرو أن تدريس النصوص األدبية بنوعيها 

ميوله وتوجيهها واستمتاعه باحلياة، إضافة إىل اكتسابه حصيلة لغوية  فكر املتعلم ووجدانه و�ذيب

علي جواد الطاهر " متكنه من حسن التبليغ حسب املقام، ويؤكد ذلك والنص التعليمي كما يقول 

رعاية جلمال ) عادة ( خمتارات من الشعر والنثر، تقرأ إنشادا أو إلقاء، تفهم وتتذوق وحتفظ ": " 

  . 16"ارها حلاجة إليها يف احلياة واحتفاظا �ا على أ�ا من الرتاث اخلالد سبكها و�اء أفك

إن تلك املختارات هي الوسيلة األساسية يف تعليم اللغة لذا ينبغي أن تعتمد كما يقول 

على وحدة خطابية، نص مسموع مكتمل الداللة ومتكامل ": عبد الرمحان احلاج صاحل "

ويتم إبالغه ... ا ملقياس االنتقاء والتدريج وتقسيم الصعوبة األطراف يكون حمتواه خاضعا متام

باملشافهة يف إطار حمسوس مناسب حملتواه ليحصل إدراكه مبا فيه من العناصر اجليدة من مجيع 

  .17جوانبه الصوتية والبنيوية والداللية مباشرة وبدون وساطة لفظية 

املشروحة واملقدر بأربع وعشرين نصا وقد مت حتليل أنواع النصوص الواردة يف نشاط القراءة 

  :من حيث النوع ومت التوصل إىل مايلي

  جدول يوضح عدد النصوص ونوعها: 3الجدول 

  شعر  نثر  عدد النصوص

  نصوص 07  نصا 17  24

  70.83 %  29.16 %  

على النصوص %  70.83: يوضح اجلدول غلبة نسبة النصوص النثرية واملقدرة بـ

وهي نسبة ضئيلة بالنظر ملا تقدمه النصوص الشعرية من لغة %  29.16: الشعرية واليت بلغت

خاصة واستقاللية بالبنية اللغوية وحركة األلفاظ، وتنوع املعاين وكثر�ا، وعواملها املتعددة اخليالية 
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والواقعية وانسجام إيقاعها املوسيقي وتأثريه البياين عند القراءة واإللقاء يف تشكيل نفس املستمع 

  . الذايت مع النتاج اللغوي اإلنساين وجتاوبه

طلب "واملالحظ كذلك أن األحاديث النبوية الشريفة مل ترد إال يف نص واحد فقط 

، مع أن احتكاك التالميذ باألساليب القرآنية وتراكيبها واألحاديث النبوية الشريفة والتدرب "العلم

  .عليها يكسبهم عادات لغوية سليمة

ستخدمة يف إعداد نص لغاية يريد الكاتب حتقيقها، ولكل نص الطريقة امل" النمط"يعد 

منط يتناسب مع موضوعه، فالقصة والسرية يناسبهما النمط السردي، ووصف الرحلة يناسبها 

النمط الوصفي، واملقالة يناسبها النمط الربهاين أو التفسريي، ويناسب اخلطابة النمط اإليعازي، 

ح منهاج اللغة العربية ملرحلة التعليم املتوسط تناول خمتلف ،   يقرت 18واملسرحية النمط احلواري

  :19األمناط مع تركيزهم على األمناط املبينة يف اجلدول التايل باختالف املراحل

  األنماط المدرسة في مرحلة التعليم المتوسط جدول يوضح: 4الجدول 

الط

  ور

الطور 

  األول

الطور   الطور الثاني

  الثالث

الس

  نة

  الرابعة  الثالثة  يةالثان  األوىل

النم

  ط الغالب

السرد 

  والوصف

التوج

  يه واحلوار

احلجاجي 

  والتفسريي

كل 

  األمناط املقررة

وهذا ما يتأكد بالعودة إىل نصوص ميدان فهم املكتوب للسنة الثانية متوسط حيث مت  

الكتاب الوقوف على غلبة كل من النمط احلواري والنمط التوجيهي على مجلة النصوص الواردة يف 

  :التايل دولباجل

  

  جدول يوضح توزيع النصوص حسب النمطين الحواري واإلرشادي: 5الجدول 

  النمط اإلرشادي  النمط الحواري
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  أرض الوطن_ هدية ألمي_ سهرة عائلية

إنسانية _ يامجيلة_ حتية العلم الوطين

_ الطب أمنييت_ غاندي الرجل العظيم_ األمري

  _نشيد العيد_الضوء العجيب

  _مناجاة البحر_يوم الربيع_ العيدخامت

  صحة أطفالنا والعادات اخلاطئة

  

يف سبيل 

 فضائل_وصية أب_العائالت

فضل _أخالق صديق_األخالق

نظام _من معاين العيد_العلم

  مالعب الكرة_الغذاء

  

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن نصوص القراءة املشروحة للسنة الثانية متوسط ترتكز 

وذلك لتدريب املتعلم على احلوار اجليد املؤسس وكيفية توجيه واري واإلرشادي على النمطني احل

  .اإلرشادات والتوجيهات بطريقة منظمة لتنمية حس املسؤولية والوعي لديه

  :المصاحبة والصور السند حيث من النصوص تحليل 5.3

سهرة  "وبالنسبة ملصادر النصوص يتضح أن أغلبها من الكتب سواء كانت تارخيية كنص 

، حملمد امليلي،  أو كتب تراثية 1ج" تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث" املأخوذ من كتاب " عائلية

جمالس "منها نص احلديث النبوي الشريف الوارد يف سنن الرتمذي، ونص نظام الغذاء املأخوذ من 

الرتاث  البن املقفع ضمن نصوص من" أخالق صديق" لعبد احلميد بن باديس، ونص " التذكري

" فيض اخلاطر"غاندي الرجل العظيم من كتاب : أليب حسن الندوي، أو نصوص حديثة مثل نص

املطالعة "من كتاب " حتية العلم الوطين"ألمحد أمني وهو من النصوص السردية التارخيية، ونص 

آل  حممد العيد: أنطوان مجيل، أو قصائد مأخوذة عن دواوين شعرية لـشعراء أمثال: لـ" العربية

  .خليفة، علي اجلندي، مفدي زكرياء، عبد الكرمي العقون، حممد األخضر السائحي

صحة أطفالنا : "إضافة إىل استخدام نصوص من مصادر أخرى كالتقارير أو ا�الت مثل

  "دينا توفيق: "لـ" جملة العريب"من " والعادات اخلاطئة

من طرف املتلقي أو املتعلم، ألن  فالنصوص املوثقة واملعروفة املؤلف غالبا ما تبعث الثقة

جهل املصدر أو املؤلف يعد منقصة جيعل املتلقي يتساءل عن مصدر تلك النصوص ومدى 

  .صحتها
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نصوص طويلة إذا ما قورنت بغريها من ) 07(ونالحظ من خالل الكتاب ورود سبعة 

" ، "الوطينحتية العلم " ، "أرض الوطن" "سهرة عائلية"نص : النصوص ويتعلق األمر بكل من

، وهذا من شأنه "صحة أطفالنا والعادات اخلاطئة" ، "غصن الورد"، "يوم الربيع" ، "الطب أمنييت

أن يأخذ من وقت احلصة الشيء الكثري، كما أنه يتعب التلميذ ويرهقه ألنه يتطلب جهدا 

  .مضاعفا من ناحية الرتكيز واالنتباه

ملشروحة، فإننا جند أن أغلب النصوص أما عن توظيف الصور املصاحبة لنصوص القراءة ا

جاءت مدعومة بصور توضيحية، ورسومات خمتلفة تعرب عن مضمون موضوع النص، خاصة ما 

، "األمري عبد القادر"، "غاندي: "تعلق منها باحلديث عن شخصيات وطنية أو تارخيية من قبيل

ثة نصوص فقط مل ترفق ،  فمن بني أربعة وعشرين نصا جند ثال"ابن النفيس"، "مجيلة بوحريد"

" يوم الربيع" يف املقطع الرابع، " فضائل األخالق" نص : بصور توضيحية ويتعلق األمر بكل من

يف املقطع الثامن، ومما هو متعارف عليه يف حقل التعليمية أن " نظام الغذاء" يف املقطع السابع، 

را حسيا يوضح املادة املقدمة، من بني أسس اإلعداد اجليد للكتاب االستعانة بالصور لكو�ا عنص

  . ويقر�ا ألذهان املتعلمني

  :خاتمة .4

ويف اخلتام يتضح أن موضوعات نصوص القراءة املشروحة مست جوانب مهمة من حياة 

  : املتعلم فمنها ما يرتبط بثقافته وبا�تمع والبيئة، وهي على العموم تتميز بـ

اليت تقدمها، ومن حيث انتماؤها إىل التنوع والثراء من حيث املعارف واملعطيات _ 

 .إخل...حقول معرفية خمتلفة كاألدب والتاريخ والصحة والعلم 

األصالة، حيث إن عددا كبريا من النصوص مستمدة من الرتاث احلضاري العريب _ 

اإلسالمي ودواوين شعرية لشعراء جزائريني ومشارقة، لكن نصوص الكتاب ختلو من النصوص 

إال يف نص واحد فقط يف الكتاب وهو غري  ) الكرمي واحلديث النبوي الشربف القرآن(الدينية 

 .كاف

العصرنة، من حيث تناول املوضوعات العلمية، ولكن سجلنا قلة النصوص العلمية _ 

 .واالكتفاء مبقطع واحد فقط من الكتاب

 .بهالقدرة على تنمية الروح الوطنية وبعث اإلحساس باالنتماء احلضاري واالعتزاز _ 
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 .العناية بالقضايا االجتماعية واألخالقية املتصلة بشكل مباشر باملواطن اجلزائري_ 

الرتكيز على النمطني احلواري واالرشادي لتمكني املتعلمني من اإلنتاج الكتايب وفق _ 

  .هذين النمطني

  

 :هوامش
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40. 
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 وايا نظر اللغويين الغربيين المحدثين إلى اللغة الشعريةز 

The Viewpoints of Modern Western Linguists to Poetic 
Language  
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يعد الوصول إىل حقيقة اللغة الشعرية غاية الدراسات اللغوية واألدبية، غاية تباعدت اآلراء فيها      

ك يف أن تعدد املدارس اللغوية واختالف مشار�ا يف العصر احلديث أثرى وتقاربت وتعّددت، وال ش

زوايا النظر إىل اللغة الشعرية، وعلى ذلك رأينا أن نقدم يف هذه الصفحات رؤية اللغويني الغربيني 

احملدثني للغة شعرية على اختالف مناهجهم ومدارسهم، ولعرض ذلك؛ قمنا يف البداية بتحديد زمان 

اللغة الشعرية  ناوالسيميائية، وتلمس ممثال يف احلداثة، مث عرضت للشعرية واألسلوبية واالنزياح )احملدثني(

، وريفاتري )Bally(، وبايل )Valéry(، وفالريي )Buffon(بوفون : فيها، عند كل من

)Riffaterre( وليو سبيتزر ،)L-Spitzer( وجاكوبسون ،)Jakobson( وروالن بارت ،)R-

Barthes( مسكي ، وتشو)Chomsky.(   كل من الزاوية الفكرية اليت يترتس �ا، ليجتمع اجلميع

 .جتاوزا للغة العادية، وخرقا هلاعلى خصوصية اللغة الشعرية بعّدها 

  .سيميائية أسلوبية،لغة شعرية، انزياح،  ،حداثة: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Access to the truth of the poetic language is the purpose of linguistic and 
literary studies; a purpose about which opinions have diverged, converged 
and varied. Accordingly, these pages aimed at introducing the linguistic 
vision adopted by modern Western linguists towards the poetic language 
regardless of their varied approaches and schools. To expose this issue, the 
era of (modernists) is initially represented as reflected in modernity, then 
poetism, stylistics, displacement and semiotics are addressed, and the poetic 

                                                           
*
 chehd07032011@gmail.com  :سفيان بوعنينبة   
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language therein is touched on in the works of: Buffon  ،) Valéry ،Bally ،
Riffaterre ،L-Spitzer ، Jacobson ،R-Barthes,and Chomsky. Each, from the 
intellectual point of view, followed by each of them, agree on the specificity 
of the poetic language which goes beyond the ordinary language. 
Keywords:modernity, poetic language, displacement, stylistic and semiotics  

 
  :مقدمة - 

سيل يف مصطلح احلداثة حرب كثري، لذلك يستدعي التعامل معه حذرا شديدا، يف حدود الغاية أُ 

اليت نرمي إليها وهي التَّوصُّل إىل تصور للحداثة اليت تتعلق باألدب حتديدا؛ أي ما يتصل باإلبداع 

  . ومناهج الدراسة

، 1»ة، وهي من هذه الناحية، ظاهرة ضرورية وطبيعيةاحلداثة نتيجة لتغري األزمن«: يقول أدونيس

جبانب من احلياة دون آخر، فهذا املفهوم مشويلٌّ حضارّي يطاُل كافة  تعلقت المما يعين أ�ا 

كلُّ   -كما يرى عبد العزيز إبراهيم  -  احلداثة يف إطارها األديبو مستويات الوجود اإلنساين، 

، وهذا الكالم يصدق على كل  اللحظة الراهنةجديد صاحب تطور أدبنا منذ بداياته حىت

أن مصطلح احلداثة قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالغرب، فهو لصيق بتاريخ  إالاآلداب اإلنسانية، 

األفكار الغربية وتطوُّرها إىل درجة أّن هناك من يعترب احلداثة مرادفة للفكر الغريب لشّدة تعلُّقهما 

تأريخ حداثة الغربيني، فمنهم من يرى بدايتها يف أوائل القرن ببعض، وتتفاوت آراء الباحثني يف 

 ،2معتربًا منتصف القرن العشرين إعالنا لوجودها ،ومنهم من أمدَّها خبمسني سنة ،العشرين

  .وهناك من ربط احلداثة باللغة وحتوالت النظر إليها، ومن هؤالء كما أبوديب

داثة تبدأ بوعيها، ال من حيث هي وسيلة أداء، ديب احلداثة باللغة، ويرى أّن احلكمال أبو يربط  

ميتا فيزيقية، كاحلجر، والشجر، والروح،  -بل من حيث هي منظور رؤية، أو مادة طبيعية 

يف إطار النص،  اللغة إىل فاعل حمرِّك يف العاملحىت حييل  ،فاحلداثة تبدأ بتنامي الوعي اللغوي

أن لسانيات فرديناند دي  إال، 3والنص املوالع )الشاعر(بني املبدع  واليت يتم تبادهلا

؛ واليت تتمحور حول دراسة )Ferdinand de saussure) (1857-1913(سوسري

، تعترب منبع الثورة املنهجية اليت حدثت يف املعرفة اإلنسانية عامة، 4اللغة يف ذا�ا ومن أجل ذا�ا

الجتماع، وفقه اللغة، وعلم النفس، وجتلت يف العلوم والفنون القدمية واحلديثة كالفلسفة، وعلم ا

، أما أهم االجتاهات أو املناهج اللسانياتية اليت أفرز�ا 5والتاريخ، والنقد، والصناعة األدبية
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بتنويعاته املختلفة  Structuralisme النقد البنيوي« :يهف اإلبداعيةَ  تناوهلا اللغةَ  احلداثة يف

 Laوالشعرية   Foramlismوالشكالنية  La Critique textuelleالنصية 

Poetique  والتكوينيةLa critique Genetique ومثة األسلوبية ،La 

Stylistique (...) والعالماتية أو السيميائية ،Semiologique والتفكيكية ،

Deconstructionاألوىل مع : وقفتان –استنادا إىل هذه االجتاهات  –، لنا 6»، وغريها

   .نية مع اللغويني الغربينيالشعرية واألسلوبية، والثا

  :اللغة الشعرية بين الشعرية واالنزياح واألسلوبية: أوال

  :الشعرية -1

من أهم املقاربات النقدية املعاصرة اليت  (Poétique) أو(Poetics) تعد الشعرية 

حبثا عن أدبيتها  ،استهدفت قراءة النصوص واخلطابات األدبية واإلبداعية والفنية من الداخل

تعىن بدراسة النص  ،فهي نظرية معرفية ونقدية علمية ،أو شعريتها اجلمالية، ومن مثة ،يةالوظيف

تتصل الشعرية من زاوية الرؤية احلداثية و . 7الشعري بصفة خاصة، والنصوص األدبية بصفة عامة

اً يف مجيع املستويات، زِْد إنَّ حصولَ   - احلداثة باالنزياح من حيُث كوُ�ا يف حّد ذا�ا حتوًال وتغريُّ

يكون بأن خيرق األديب العرف السائد يف توظيف الفن القويل، بأن  - كما يرى حممد حتريشي

حيّمله رسالة مل تعتد عليها القوانني القائمة، فيتّمرد النصُّ على القيود املهيمنة على داللة األدب، 

وإذا كان االنزياح يف الرتاث  .8ويكون اإلبداع يف احلداثة عدوًال عن املطَّرد، وكسراً للنمط السائد

 - أعين بالشعرية ما جيعل من نص ما عمال فنيا - العريب ميثل ملمحا من مالمح الشعرية العربية

جتاوٌز  - كما رأينا - وأدبيا، ألن احلداثة نقدياو  ل أساسا فكريافإن االنزياح يف احلداثة ميث

  .وتغيري، وأل�ا كسر للعرف واملألوف

 :وبيةواألسل االنزياح -2

من املصطلحات الشائعة يف الدراسة األسلوبية املعاصرة يف  )L'ècart(يعّد مصطلح االنزياح 

ما لزم من ذلك  ،العامل الغريب، وقد استعمل لغويو الغرب مصطلحات كثرية بالداللة نفسها

 )L' abus(، والتجاوز )L' Ecart(االنزياح : مشكلة أكرب برتمجا�ا، وهي

واالختالل . )Spitzer(لسبيتزر  )La deviation(واالحنراف . )Valéry(لفالريي

)La distorsion(  لويليك و وارين)Wellek et Warren( واإلطاحة ،)La 
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subversion(  لبايتار)Peytard(واملخالفة ، (L infraction)  لتريي)Thiry( ،

لكوهن  )Le viol(، واالنتهاك )Barthes(لبارت  )Le scandale(والشناعة 

)Cohen( وخرق السنن ،)La violation des normes( واللحن )L' 

incorrection( لتودوروف )Todorov(والعصيان ، )(La transgression 

ويعد  .9، وغريها)mu(جلماعة مو  (L'alteration)، والتحريف )Aragon(ألراقون 

  .املصطلح األكثر استعماال عند العرب ))L'ècart( ترمجة( االنزياحمصطلح 

تستند " نظرية متجانسة ومتماسكة"ويرى كثريون أنه االنزياح مرآة للشعرية، وهو يتأسس على 

أول من خّص هذا املصطلح حبديث  )Jean Cohen(إىل اللسانيات، ويعدُّ جون كوهن

حديثه عن لغة الشعر، كإحدى احملاوالت النظرية اجلاّدة يف حقل الّدراسات  إطارمستفيض يف 

وهلذا جيد القارئ يف احلديث اآليت عن اللغة  ،املتصلة اتصاال وثيقا باألسلوب 10ريةالبالغية والشع

  .وجتاوز وانتهاكاألسلوب احنراف وعدول الشعرية واألسلوبية تركيزا على االنزياح، ألّن 

هو األداء اللغوي الفين، أما األسلوبية فهي العلم الذي يدرس هذا  - يف البداية - األسلوب

ما ليس شائعا وال عاديا وال «: األسلوب بأنه  )Cohen(، ويعرف كوهن11األداء الفين

، وهذا التعريف هو الذي شكل حمور نظرية االنزياح اليت 12»مستهلكة» قوالب«مصوغا يف 

تتجلى يف خرق الشعر «، مث صارت تنسب إليه، وهي النظرية اليت )Cohen(قدمها كوهن

ستعمال الشعري يف درجة عليا من درجات نظرية لغوية تضع اال ، وهي13»لقانون اللغة

االستعمال اللغوي، باعتباره نظاما خاصا الستخدام العالمات، يتميز بطاقة مؤثرة وكثافة إحيائية 

َخالَِفة، ألنّه خرق للمعيار 14وقيمة مجالية عالية
ُ
، فاالنزياح أداة يتخذها الشاعر يف الكتابة امل

؛ أي بني الرسالة املباشرة 15إبداعيٌّ بني الشعري والالشعريوخروٌج على املألوف، وفيصٌل مجايلٌّ و 

       .والرسالة اخلفية

جتدر اإلشارة إىل أنَّ استعمال مصطلح االنزياح �ذا املفهوم من حيث هو مصطلح أسلويب، ال 

يعين أنه حديث النشأة ومن ابتداع الزمن املتأخر، فهو مفهوم قدٌمي يرتد يف أصوله إىل أرسطو 

ا تال أرسطو من بالغة ونقد، فقد ماز أرسطو بني لغة عادية مألوفة وأخرى غري مألوفة، وإىل م

وهو الطرح  ،16ورأى أن اللغة اليت تنحو إىل اإلغراب وتتفادى العبارة الشائعة هي اللغة األدبية

  .األسلوبية سعى إليهالذي يقّدمه االنزياح وت



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2020: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  390 - 372: ص 

 

376 

  University r of Tamanghasset-  Algeria                                                 اجلزائر  -تامنغست جامعة

يف بداية القرن " البالغة"من القطيعة مع قد تولدت " األسلوبية"جيمع الباحثون على أنَّ 

العشرين، لتختصَّ مبالمح املوهبة والتفرد واإلبداع يف اخلطاب األديب، وصفا دون حكم أو تقييم، 

ولذلك فّرق الباحثون بينهما، ونعرض يف ذلك رأي عبد السالم املسدي الذي يعّد البالغة علما 

يم مادته، بينما تنأى األسلوبية عن كل معيارية وتعزف معياريا يرسل األحكام التقييمية، غايته تعل

عن إرسال األحكام التقييمية باملدح أو التهجني، وال تسعى إىل غاية تعليمية البّتة؛ فالبالغة 

تنطلق من األمناط املسبقة خللق اإلبداع، بينما تتحدد األسلوبية باملنهج الوصفي لتعليل ظاهرة 

مر كذلك فإن اللغة الشعرية يف البالغة إنتاٌج وتطبيق، ويف ، وإذا كان األ17أدبية موجودة

  . األسلوبية وصف موجود

يتحّدد انتماء اللغة الشعرية ممثلة يف االنزياح إىل األسلوبية من خالل وصف األسلوب بأنه 

وغريها، وهي ...احنراف وعدول وانزياح وجتاوز وخطأ وكسر وانتهاك وفضيحة وشذوذ وجنون 

وهي أن العالقة بني القاعدة  ؛ملرء حبرية شديدة، ال تبتعد عن قاعدة راسخةعلى ما تصيب ا

، فهذه الواقعة تقوم أساسا على فرض تقابل بني لغة 18واالحنراف هي اليت حتدد الواقعة األسلوبية

، )أي اللغة االصطالحية(ولغة املعيار النحوي العادي املستعمل يف العرف ) الرفيعة(األدب 

ذه اللغة يؤلِّف صور االنزياح أو االحنراف، ويعين ذلك خرقا للمعيار الذي ميثل واخلروج على ه

نظرية النقد األديب (، يضاف إىل ذلك ما قّدمه يوسف نور عوض يف كتابه 19األصل يف اللغة

: األول: ، والذي يرى أّن  األسلوبية متّخضت من البحث يف مفهوماٍت ثالثٍة رئيسةٍ )احلديث

األسلوب كإضافة إىل منط : ، والثاين)departure(من منط نصاين مفرتض األسلوب كمفارقة 

األسلوب كضرب من التضمني : ، والثالث)addition(نصاين مفرتض 

)connotation( حيث تكتسب الظاهرة اللغوية قيمتها من املوضع الذي تكون فيه يف ،

  .؛ أي أن األسلوب تشكيل لغوي خمالف20إطار السياق النصاين

فإن ذلك ال يعين انفرادها به، وهو ما حيملنا على ضرورة  ،نت اللغة الشعرية ملمحا أسلوبياإذا كا

: حماولة تلمسه يف أبرز املناهج النقدية اللسانية، باعتبارها أحدث املناهج وأجداها، وهي

، semiotics(21(، والسيميائيات )stylistics(، واألسلوبيات )poetics(الشعريات 

كما يرى  - )Saussure(فلسانيات سوسرييات اليت جتمعها يف جمال واحد، يف إطار اللسان

، وهي نفسها اليت ولَّدت البنيوية )Bally(هي اليت أجنبت أسلوبية بايل - عبد السالم املسدي
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» إنشائية«و )Jakobson( جاكبسون» شعريَّة«اليت احتكت بالنقد األديب فأخصبا معا 

، فبصمات اللسانيات Riffaterre(22( ريفاتار» أسلوبية«و )Todorov( تودوروف

 جلية يف كل املناهج احلداثية، وهوية اللغة الشعرية من خالل اللسانيات ثابتة ال ريب يف ذلك،

السياقي واالستبدايل حتققت فقط يف إطار : أّن عملية التمييز بني االنزياحني ودليل ذلك

بني اللغة   )De saussure( اللسانيات السوسريية، وبالتحديد بتمييز دي سوسري

)Langue(  والكالم)Parole( ،فاالنزياح السياقي الذي هو منافرة خترق قانون الكالم ،

يستند إىل املفهوم السوسريي للكالم، بوصفه إجنازا فرديا يتحقق من خالله االنزياح السياقي، 

ّددة كالقافية واحلذف مبنافرٍة حتدث فيما هو مكتوب أو مقول، أو فيما هو حاضر، بأمناط متع

بوصفها  ،والتقدمي والتأخري وغريها، أما االنزياح االستبدايل فيستند إىل املفهوم السوسريي للغة

أي فيما هو غائب يستبدل به احلاضر، أو  ؛يتحقق االنزياح االستبدايل فيها الذخرية الذهنية اليت

يعوِّضه، مثل االستعارة
 دراك مشرتك بني املرسل واملتلقي، وتتحقق هذه العميلة الذهنية بإ23

  .بالغائب لبديلا لعالقة

باألسلوب، ومفهوم  مع األسلوبية أل�ا نتاج تطورها، فقد ُعِنَيِت األسلوبية تتداخل الشعرية

االحنراف، واجلنس األديب، واخلطاب، لتجد نفسها متقاطعة مع الشعرية اليت ُعنيت بدراسة هذه 

جون  "ري الرمزي، واألسلوب النثري، ومثال ذلك ما فعله املوضوعات، وخاصة األسلوب الشع

تعاجل أدبية النص باعتبارها جمموعة من اخلصائص «، فالشعرية Jean Cohen(" 24(كوهن

  )Jakobson(كما يرى جاكبسون  ، لذلك كان موضوع الشعرية25»املالزمة لّلغة اجلمالية

، 26»عل من رسالة لفظية أثرا فنيا؟ما الذي جي: هو، قبل كل شيء، اإلجابة عن السؤال اآليت«

ولقد ساد يف البدء بني الناس أن موضوع الشعرية هو الشعر، والشعر فقط، ليتطور بعد ذلك إىل 

، لذلك سنجد يف ثنايا هذا 27اعتبار العمل األديب عامة موضوعه، وبالتحديد خصائصه النوعية

 -  الشعرية إىل الشعر فإ�انُسبت  ـّاباحثني يف طرحه إىل الشعر، وملالوصف ميل بعض ال

 Jean(تبحث يف اخلصائص اجلمالية هلذا النوع األديب، وقد نسبت إىل جون كوهن - بالتحديد

Cohen(؛ وهي ما يعرف بشعرية جون كوهن)Jean Cohen(28 فالشعرية من ذلك أمر ،

، يرتد أساسا إىل قدرة الشاعر وبراعته يف إحداث تأليف خمصوص يف معاين الشعر أو شكله

وألن سبيل ذلك هو جلوء الشاعر ، 29إىل اإلثارة و التأثري ث جياوز فيه الشاعر حدود التواصلحي
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إىل أكرب قدر ممكن من اخلرق دون اإلخالل بالوظيفة التواصلية، فالشعرية هي متوسط الرتدد 

اللغة (املعيار  اللغة: مبعىن ؛�30موعة من ا�اوزات اليت حتملها اللغة الشعرية بالقياس إىل لغة النثر

  . اللغة الشعرية) اللغة ا�اوزة للمعيار(و) النثرية

حنو منوذج  -البالغة واألسلوبية "يف كتابه : )Heinrich Plett(وقد أوضح هنريش بليث 

: ، ما يربط الشعرية ممثلة يف االنزياح بالسيميائيات، وقد علق عليه مرتمجه"سيميائي لتحليل النص

ضمن مشروع كبري لبناء البالغة القدمية مستفيدا مما قّدمته األسلوبية  ندرجحممد العمري، بأنه ي

احلديثة، حماوال جتاوز جوانب النقص يف البالغة واألسلوبية، باقرتاح منوذج سيميائي يقوم على 

متماهيا مع ما ذهبت إليه األسلوبية يف الرتكيب  .31نظرية االنزياح يف الرتكيب والداللة والتداول

  .لة، ممتدا حنو التداوليةوالدال

  :اللغة الشعرية عند أبرز اللغويين الغربيين المحدثين: ثانيا

شهدت العقود األخرية من هذا القرن كثريا من األمساء اليت اعتمدت يف فهم الشعرية على لغة 

: ، استنادا إىل كو�ما صورتني ملنظر واحد، وأبرزهم32النص؛ ممثال يف االنزياح

، ليو )Riffaterre(، ريفاتري )Bally(، بايل)Valéry(فالريي ،)Buffon(بوفون(

، )R-Barthes(، روالن بارت )Jakobson(، جاكوبسون )L-Spitzer(سبيتزر 

  ... )Jean Cohen(، وجون كوهن ))Chomsky(وتشومسكي 

  :)Valéry(فاليريو  )Buffon(بوفون -1

األسلوب هو «: الشهرية) Buffon( )1707 -1788( مقولة بوفون«نقف أوال عند 

، اليت أُوِّلت لتسري يف االجتاه الذي يعترب األسلوب انزياحا، بل إن جورج مونان »الرجل

)Georger Mounin(  يرى أن مقولة االنزياح آتية من بوفون)Buffon(  مباشرة

ال تزيد  ، ولئن اعتربنا هذه املقولة إشارة إىل الشعرية، فإ�ا33وتطورت حىت غدت نظريًة لألسلوب

 )Valéry(إمنا هو فالريي ،كو�ا تلميحا، ألن القائل احلقيقي الذي صدرت عنه بوضوح  نع

فعندما ينحرف الكالم احنرافا معينا عن التعبري املباشر، أي ««: الذي يقول) 1871-1946(

إىل  -  بشكل ما -عن أقل طرق التعبري حساسية، وعندما يؤدي بنا هذا االحنراف إىل االنتباه 

تميزة عن الواقع العملي اخلالص، فإننا نرى إمكانية توسيع هذه الرقعة الفذة، املالقات دنيا من الع

، 34»»ونشعر بأننا وضعنا يدنا على معدن كرمي نابض باحلياة قد يكون قادرا على التطور والنمو
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تتجلى يف كل مرة ُتظهر فيها الكلمات احنرافا ما عن التعبري  )Valéry(فالشعرية عند فالريي

الفكرة بالطريقة األكثر مباشرة؛ أي كلما تنحو إىل الالمباشرة، حىت تشّكل باالحنرافات عاملا عن 

إن وانطالقا من العملية اإلبداعية ف من العالقات متمايزا عن العامل العملي احملض،

يضع الكاتب نقيضا للغوي، ألن اللغوي يف رأيه مراقب، ومفسِّر  )Valéry(فالريي

  .  35يصنع الكاتب االحنرافات لإلحصاءات، يف حني

اليت تقرر أن األسلوب هو يف جوهره احنراف عن قاعدة  )Valéry("فالريي"شاعت عبارات 

متكن من معرفة االحنرافات اليت تنتج ضرورة معرفة الدارس للقاعدة حىت ما، وقد شاركه النقاد ب

ال أ�ا القت معارضاِت غري مقوالته وقبوهلا لدى كثري من الباحثني، إ شيوعمن  رغموبال، 36عنها

     .، وفتحت يف الوقت نفسه زوايا خمتلفة من النظر إىل األسلوب37قليل من النقاد

  :)Charles Bally(شارل بالي -2

م مع 1902يرى عبد السالم املسدي أّن قواعد علم األسلوب النهائية قد تأسست منذ سنة 

ياري لقياس االحنرافات أو ، الذي اعتمد النموذج املعCharles Bally(38(شارل بايل

أن اللغة إىل جانب كو�ا نظاما ألدوات  )Bally(، ويرى بايل39اخلصائص العاطفية للغة

، وهي املسألة األهم اليت شدَّد عليها 40التعبري الفكري، تعمل على نقل اإلحساس والعاطفة

ييز الكالسيكي بني انطالقا من التم - باعتبار انتهاك اللغة نتاجا عاطفيا، ورأى  )Bally(بايل

أّن العلم الذي يدرس االنزياحات هو اإلحصاء، وهو أداة فّعالة يف الدرس  - اللغة والكالم

، وهي الرؤية اليت 41األسلويب، ألنه املنهج الذي يسمح مبالحظة االنزياحات وقياسها وتأويلها

دراسة  –ديب يف النص األ: نقلها إىل العرب وتبناها سعد مصلوح، جمسدا أسسها يف كتابه

  .أسلوبية إحصائية

  :)Riffaterre(ريفاتار -3

الذي ينطلق من تعريف األسلوبية بأ�ا علٌم  )Riffaterre(ريفاتار  )Bally(يأيت بعد بايل

عن العناصر املميِّزة اليت من خالهلا خيترب الباث إدراك املتلقي،  -  يف اللغة - يهدف إىل الكشف

، 42تُعىن بظاهرة محل الذهن على فهٍم معني وإدراك خمصوصألّن األسلوبية يف نظره لسانياٌت 

يعّرف األسلوب بكونه خروجا عن النمط التعبريي املتواضع عليه، وله  )Riffaterre(فريفاتار

استعمال ما ندر من : خرٌق للقواعد، وهو من مشموالت علم البالغة، والثاين: األوَّل: وجهان
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، والظاهرة األسلوبية عند 43ة واألسلوبية خاصةالصيغ، وهو من مقتضيات اللسانيات عام

القصيدة تقول شيئا وتعين أن «حول الفكرة اليت مؤدَّاها تدور عموما  )Riffaterre(ريفاتري

باهتمام ) ا�اوزة/ القاعدة (، وقد حضي احملور األول من ثنائية 44»شيئا آخر

تعمال، مفهوم نسيب، فعوَّضه ، العتقاده أن القاعدة أو النمط أو االس)Riffaterre(ريفاتري

مبا يسميه بالسِّياق األسلويب، مما يعين أّن مفهوم النمط العادي مرتبطا �يكل النص موضوع 

، أما ما يقصده من السياق فهو املرتبط بالالمتوقع، الذي يثري انتباه القارئ، وحيقق 45الدراسة

تتناسب مع حّدة  )Riffaterre(لذلك فإن قيمة كل خاصية أسلوبية عند ريفاتري، 46دهشته

املفاجأة اليت حتدثها تناسبا طرديا، فكلما كانت غري منتظرٍة أكثر، كان وْقعها وتأثريها يف نفس 

من حتديد  )Riffaterre(لذلك كانت االنزياحات األسلوبية عند ريفاترياملتلقي أعمق، 

. 47يدهاالذي يرجع للغوي مهمة حتد )Cohen(القارئ، على خالف ما جند عند كوهن

 - أن إحساس املتلقي بوقع الالمتوقع وتأثريه، ال يعين  –بالنظر إىل هذا االختالف  –والرأي 

وحتليلها، ألن ذلك مرتبط باألدوات املعرفية، إىل جانب  قدرته على حتديدها –بالضرورة 

  .اإلدراك، ومها من صفات اللغوي

غري املباشرة يف التعبري، والالمباشرة ترٌك للمباشرة إىل  )Riffaterre(األسلوبية عند ريفاتري

  :48على ثالثة أمناط من الداللية، هي مكمن الفرق بني الشعر والالشعر، وهي

  .كما حيدث يف االستعارة والكناية: نقل املعىن -

 .ويتم يف حالة االلتباس أو التناقض أو الالمعىن: حتريف املعىن -

  . واإليقاع مثل الطباق: إبداع املعىن -

 :)L-Spitzer(سبيتزر ليو  -4

أول  - )Riffaterre(بعد ريفاتري - )L-Spitzer( )1887-1960(يعّد ليو سبيتزر

من عمق فكرة اخلرق اللغوي، فهو الذي جاء إىل األسلوبية مبصطلح االحنراف، فقد كان يطالع 

عن  روايات فرنسية ويضع خطا حتت العبارات اليت تلفت انتباهه كو�ا منزاحة انزياحا بيِّنا

، مما يعين أنه استند إىل املفارقة بني االحنراف واالستعمال الشائع يف 49االستعمال الشائع

املقياس األساس لتحديد  االحنرافيتخذ من مفهوم  )Spitzer( وقد كان سبيتزراألسلوب، 

اخلاصية األسلوبية، وحمدِّدا لكثافة عمقها ودرجة جناعتها، حىت يصل إىل ما يسميه بالعبقرية 
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يف ذلك، هو  )Spitzer( واالفرتاض الرئيس الذي ينطلق منه سبيتزر، 50خلالقة لدى األديبا

اإلثارة الذهنية اليت تتحقَّق من االحنراف عن املعتاد القياسي يف حياتنا الذهنية مصحوبٌة حتما  أن

بية يف ، وهذا التصور دعا إىل اعتماد الدراسة األسلو 51باالحنراف اللُّغوي عن االستعمال العادي

، ويتحقق له ذلك من 52رصد صياغة العمل األديب، ألنَّ املبدع يستعمل اللغة خللق العمل الفين

، 53خالل اخلرق، حيث تتجلى السمات اخلاصة للكاتب من خالل كسر اللغة املألوفة يف النص

مطلب العملية  فاالحنراف باللغة من املتوقع إىل غري املتوقعلدى املتلقي، اإلثارة الذهنية حيقق  مبا

    .للنصاإلبداعية ؛ وهو ما حيقق صفة الشعرية و اإلبداعية وغايتها

  :الشكالنية الروسيةو  )Roman Jakobson( رومان جاكبسون -5

 Roman( وصلنا إىل َعَلم بارٍز يف الدرس اللغوي الغريب، هو رومان جاكبسون

Jakobson(للتني كان له إسهام كبري ، غري أن احلديث عنه مبعزل عن املدرستني الكبريتني ا

، جتاهٌل جلهود كثريين فيهما، لذلك أبنيِّ دورمها باختصار )الشكلية الروسية، وحلقة براغ(فيهما 

  .)Jakobson(قبل حماورة جاكبسون 

من أهم روافد الدرس اللغوي األسلويب، وقد برزت إىل الوجود بظهور  كانت الشكلية الروسية

، واملتكونة من طلبة الدراسات العليا الذين سعوا إىل تغيري 1915حلقة موسكو اللغوية عام 

، وقد تكونت حركة الشكالنيني الروس بعد 54املناهج القدمية يف الدراسات اللغوية والنقدية

ما الذي جيعل : ، وَمهَُّها اإلجابة عن التساؤل الذي مفاده)1917(سنتني من ذلك التاريخ 

؛ أين البحث يف 55؟بعيدا عن كل العوامل اخلارجة عنهه، رسالة لفظية عمال فنيا يف النص ذات

  .أدبية النص من أدواته

أَْوَلِت الشكالنية الروسية احنراف اللغة األدبية جانبا كبريا من اهتمامها، فاألدب عند ممثِّليها 

، وهو من مثة احنراف عن اللغة العادية، وحتول عن استخدام اللغة )استخداٌم خاص للغة(

وقد اجته  ،56نفعيا منطقيا وتقليديا، إىل استخدام خاصٍّ قائم على احملاكاة والالمباشرةاستخداما 

مدار حبث الشكالنيني منذ البداية إىل فنِّية الشكل األديب بالرتكيز على اجلوهر الداخلّي للعمل 

األدّيب، ورفٍض مطلٍق أليِّ مسلمات مسبقة، فاحلقيقة األدبية كانت شاغلهم وغايتهم بغض 

وقد َعاَدْت املدرسة الشكالنية كلَّ عادٍة وتقليد، . 57لطَّْرف عن أي اعتبار بعيد عن النص ذاتها

وما يعود إىل املألوف، ولذلك كان مبدأ التغريب عندها من أهم ما ميارسه الفنان يف فنه كي 
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) يبنفي األلفة، أو التغر (، وهو ما يسميه كمال أبو ديب مفهوم 58يتجاوز املألوف يف األشياء

وهو يشكل يف نظره حمورا أساسا من حماور عمل الشكالنيني الروس على األدب وحتديدهم 

، وهو مرمى 59للطبيعة األدبية للنص وتأثريه، ألن التغريب عمليٌة جيّدُد األدب �ا نفسه

الشكالنيني من هذا املفهوم، ألن الفن الذي يسعون إليه هو الذي ينزع األلفة عن األشياء اليت 

مألوفة، فينعش يف املتلقي حاسة احلياة بتلقي األشياء تلقيا جديدا، ألن تأثري الشعر يتحقق غدت 

  .مبا خيالف التلقي اجلاف للرسالة اللغوية املباشرة ،60وصعبة وملتوية" منحرفة"يف جعل اللغة 

نية، بعد املدرسة الشكالنية، جند مدرسة أخرى مل ختتلف كثريا يف توجها�ا عن احلركة الشكال

وهي حلقة براغ، اليت كانت امتدادا هلا، ومل يقتصر االتصال بني احلركتني على املفاهيم واألفكار 

بل جاوزه إىل األشخاص، إذ انظم عدد من اللغويني الروس ومنهم رومان 

إىل احللقة اجلديدة، على أنَّ حلقة براغ أعادت تقدمي   )Roman Jakobson(جاكبسون

، فقد أولت كنها قدمتها بلغة أكثر انتظاما، ووضعتها يف إطار سيميائينظريات الشكالنيني، ل

اللغَة األدبّية اهتماما خاصا، ورأت فيها احنرافا  - كما فعلت حركة الشكالنيني - حلقة براغ

   . فحافظت على املوضوع والغاية، واستبدلت بعض األدوات ؛61مطلوبا عن اللغة املعيارية

، وقيمُته بني الشكالنيني ال ختفى على )Jakobson(جاكبسون نصل اآلن إىل احلديث عن

الدارسني، فعبد السالم املسدي يرى أن املبدأ األساس الذي اعتمده الشكالنيون الروس هو ما 

؛ )إن موضوع علم األدب ليس األدب بل األدبية(يف مقولة  )Jakobson(خلصه جاكبسون

  )Jakobson(لذلك ارتكزت نظرية جاكبسون ،62أي العوامل اليت جتعل األثر األديب أدبيا

، أما االختيار 63على مفهوم األسلوب الذي قوامه إسقاط حمور االختيار على حمور التوزيع

فأساُسُه قاعدة التماثل واملشا�ة واملغايرة والرتادف والطباق، بينما يعتمد التوزيع أو التأليف يف 

ة الشعرية بإسقاط التماثل أو املغايرة حملور االختيار على بناء املتوالية على ا�اورة، وتتحقق الوظيف

، ويتجلى ذلك يف القول الشعري، باعتباره استعماال مميَّزا للغة، يقول 64حمور التأليف أو التوزيع

الشعر فن لفظي، وإذن فهو يستلزم، قبل كل شيء استعماال «: )Jakobson(جاكبسون 

  ). املتميِّز واملنزاح(إىل غري العادي  ، وهو ما خيرجها من العادي65»خاصا للغة

موضوع الشعرية هو، قبل كل شيء، اإلجابة على السؤال «أن  )Jakobson(يرى جاكبسون

، ولإلجابة عن هذا التساؤل الضروري، نقف 66»ما الذي جيعل من رسالة لفظية أثرا فنيا؟: اآليت
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زياح، واليت تدور حول على مجلة من الدالالت املتصلة باالن )Jakobson(عند جاكبسون

ملمح الزم  - عنده - الغموض واملفاجأة واإلحياء واملغايرة وخيبة االنتظار، وغريها، والغموض

للشعر، ميكن أن يوصف بأنه مكائُد متجّذرٌة فيه، كما يعّد خاصيًة داخلية ال تستغين عنها كل 

، فكل رسالة لغوية شعرية 67ارسالة تّتصُف بالوظيفة الشعرية انطالقا من كو�ا تركِّز على ذا�

 مكيدة تتوسل احليلة والتحول واستعمال اللغة لغري ما وضعت له أصال، ومكائد الغموض هذه

من مستلزمات األدب عمومًا والشعر خصوصاً، بل ويعّد  - كما يرى حممد راتب احلالق -

االبتكارات اجلديدة، خاصّيًة جوهريًّة فيه، ألن األشياء الغامضة تثري النفس، وحتث العقل على 

وهذا ما أثبتته جتارب علم النفس على املنبهات الغامضة، فقد تبّني أن املنّبهات الغامضة حترِّك 

الواضحة؛ صورا   اإلدراكية ، على خالف تأثري املنبهات68اخليال وتوسِّع مدى التأويالت املمكنة

  .كانت أم لغة

جأة فأرجعه إىل مبدأ تكامل األضداد إىل استبطان مدلول املفا )Jakobson(سعى جاكبسون

منتظر من خالل املنتظر حبضور ، فالدهشة تتحقق 69اليت حتقق املفاجأة األسلوبية يف توليد الالَّ

غري املتوقع املثري للتناظرات والتناظرات املضادة، وبالتوازن بني البىن، وبالرتاكم الفّعال لألشكال 

 -  تدقيق مفهوم االنزياح )Jakobson(ل جاكبسونلذلك حاو  ،70املتماثلة وللتباينات احلادة

من خالل خاصية املفاجأة فسماه خيبة االنتظار، من باب  - باعتباره أجلى صور اللغة الشعرية

، ألن خيبة االنتظار أو املفاجأة تتحقق مبخالفة العْرف واملألوف، 71تسمية الشيء مبا يتولد عنه

 األداء الفين، وضرورًة مجالية تستدعي جزءا جوهريا يف )Jakobson(ويعّدها جاكبسون

ْحَبط: توظيفا واسعا، ويسميها
ُ
وصول ، ألن املتلقي ينتظر ويتوقع 72التوّقع اخلائب، أو االنتظار امل

   ).مجاليا(الرسالة باألدوات البسيطة املباشرة، فيخّيب املرسل توقعه، وحيبط انتظاره 

يبة االنتظار الذي هو نتاج، واخلروج ، إىل جانب مفهوم خ )Jakobson(جند عند جاكبسون

منّظم مقرتف  عنفٌ ": لوب ولألسلوبية، فاألسلوب عندهبالقول غري خمرج العادة، تعريَفُه لألس

حبث عما يتميز به الكالم الفين من بقية مستويات : حبق الكالم العادي، أما األسلوبية فهي

، وقد رأى أّن األسلوب يتحقق 73"ئر أصناف الفنون اإلنسانية ثانيااخلطاب أوال، ومن سا

، ملا يف النص من تشابك اللغة 74متوغلة بني التشابه واملغايرةباالنزياح، واألسلوبية تبحُث عنُه، 

  .املباشرة واللغة الشعرية
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األسلوبية السياقية اليت تقوم على  )Riffaterre(إىل اعتماد ريفاتري - قبل سطور - أشرنا

اح، ويف هذا الطرح يرى فرحان بدري احلريب أّن معظم اجلهد النقدي املفارقة املتولدة عن االنزي

، وقد مّيز من بني جمموع التصورات البنيوية )السياق واملفارقة(لألسلوبية البنيوية يقع يف حقل 

  :لألسلوب اجتاهات ثالثة رئيسة هي

   ) R-Barthes() روالن بارت(ـ اجتاه الناقد البنيوي 

   )Riffaterre( )ريفاتري( ـ اجتاه الناقد األسلويب

ـ أما االجتاه الثالث فيمثله النحو التوليدي، ويتحدد األسلوب فيه انطالقا من وصفه اختيارا يقوم 

، ومبا أنَّين تناولت اجتاه الناقد 75به املؤلف يف الصياغة اللغوية، وهو اختيار للتحوالت املمكنة

-R( )روالن بارت(اه الناقد البنيوي ، أعرُض هنا اجت)Riffaterre() ريفاتري(األسلويب 

Barthes(  واجتاه النحو التحويلي التوليدي ،)تشومسكي( )Chomsky(.  

  :)R-Barthes(روالن بارت -6

احنراف اللغة االجتماعية (عبارَة  )R-Barthes ()1915-1980(يستعمل روالن بارت

، وهو األمر الذي 76ماقة، ويسمى االستعمال اخلاص للغة أيضا، والشراسة واحل)اليت حتقق اللذة

يزيد أزمة املصطلح شراسة، غري أن طرَحُه يقر خبصوصية اللغة الشعرية باعتبارها خروجا بالقول 

  .    عن املألوف لتحقيق اللذة

إىل النص على أنَّه قوة متحولة تتجاوز الواقع، وتقاوم   )R-Barthes(نظر روالن بارت

اإلحالة، واملقصود مصطلح  )Barthes( عمل بارت، ويست77احلدود وقواعد املعقول واملفهوم

هو إظهار حالة من الكيمياء اخليالية للمادة اللغوية، وهي حالة خارقة، خارج كل أصل : به

كما يتناول مسألة الغموض اليت طرقناها قبل هذا املقام، ويرى أن . 78وخارج أي إيصال

، 79لنص من إسراٍف يف الغموضالغموض مصدر اللذة املطلوبة، واليت تتحقق بقدر ما يف ا

بالغموض  - اليت هي مطلبه يف النص األديب - يربط حتقق اللذة  )Barthes( )بارت(فـ

  .استعماٍل خاصٍّ للغة يف النص عنالناتج 

هي لغة مشبوهة، واللغة تصبح  -  )R-Barthes(يف رأي روالن بارت - كل لغة قدميةٍ 

ديد املمتع يتحقق بتجاوز ملتلقي شرطا للمتعة، واجلقدمية حاملا تتكرر، لكن اجلدة تشكل لدى ا
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بالكلمات،  بالتالعب هذه اللغةتتحقق و ، 80أي بتجاوز األمناط اللغوية إىل لغة خمالفة ؛القاعدة

  .؛ أي بلغة جديدة مبتكرة81والتعدد الداليل، والالحمتمالت، وغريها

  :)Noam Chomsky( )نوام تشومسكي -7

، )Noam Chomsky( التوليدي التحويلي نوام تشومسكيحتولنا إىل صاحب االجتاه إذا 

فإننا جند يف نظريته صلة وثيقة باللغة الشعرية، فقد تأثر النحو التوليدي التحويلي بالبنيوية يف 

بعض االجتاهات، فكانت له بعض اإلسهامات يف حل مشكلة اللغة األدبية، وقد شكل مفهوم 

ألدبية، وهو ما جعل رْبط ازدهار األسلوبية باالحنراف االنزياح أوضَح صوره، الختصاصه باللغة ا

أمرا مشروعا، وذلك للتطورات اليت حدثت يف النحو التحويلي التوليدي، على اعتبار أن هذا 

درجة الصحة النحوية، والبنية السطحية : النحو ناقش قضيتني هلما كبري مساٍس باالحنراف، ومها

بية وتلك النسبية كلما اخنفضت، كلما اشتدت الصورة ، فالصحة النحوية نس82والبنية العميقة

، جند أن الشعرية وظيفة من وظائف )البنية السطحية والبنية العميقة(االنزياحية، ويف الثانية 

العالقة بني البنية العميقة و البنية السطحية، وتتجلى هذه الوظيفة يف عالقات التطابق املطلق أو 

الشعرية تنعدم أو ختّف إىل درجة االنعدام حني يكون التطابق بني النسيب بني هاتني البنيتني، ف

البنيتني مطلقا، أّما عند حدوث اخللخلة والتغاير بني البنيتني فإن الشعرية تتحقق وتتفجَّر يف 

، وال ختتلف حّدة هذه اخللخلة بني بنية وبنية 83تناسب طردي مع درجة اخللخلة يف النص

؛ أي أن اللغة الشعرية ال حتقق دائما التأثري نفسه، وال ومتلقٍّ  فحسب، وإمنا ختتلف بني متلقٍّ 

  . اجلمالية نفسها، وال املتعة نفسها

  84ولو متأّخرة مخسني عاماً يف األقل عن أوربا - مّدت هذه الرؤية الغربية أفنا�ا إىل الوطن العريب

 -  وال سيما فرنسا - اع يف أوروبافقد انتقلت احلداثة إلينا مبفهوميها النظري والتطبيقي، ممَّا ش -

من نظرياٍت ومناهَج واجتاهاٍت يف مجيع حقول املعرفة، وقد متيَّزت التجربة احلداثوية عند العرب، 

إزالة العوائق عن "، و"اللغة داخل اللغة"، و"تفجري اللغة"مبغايرة ما هو معروف يف أدبنا، حبثا عن 

  .، صدًى للحداثة الغربية85"عمل املخيلة

  تمةخا - 

بعد هذا العرض للغة الشعرية عند اللغويني الغربيني احملدثني، والذين اجتمعوا على خصوصية 

اللغة الشعرية بعّدها جتاوزا للغة العادية، وخرقا هلا، أعتقد أن القول فيه مازال يقبل االمتداد 
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دود، وزيادة واالتساع، غري أنين أرى أنَّ مالمح مطلبنا فيه قد حتققت يف طرح رؤيتهم �ذه احل

مل (على ذلك نشري كما فعل أمحد حممد ويس إىل أمساء كثري من الباحثني؛ من النقاد واللغويني 

الناقد التشيكي : ممن تراءت هلم اللغة الشعرية بوصفها احنرافا عن قاعدة ما، مثل) نتوقف عندهم

 ، وبرينو)Bierwish( ، وبريفيش)Thorne( ، وثورن)Mukarovsky( موكاروفسكي

)Bruno( )وانكفست الذي عرف األسلوب )الذي عرف األسلوب بأنه علم االحنرافات ،

، )Wellek( ، وويليك)Levin 1977( ليفن: ، وكذلك)شكل منحرف عن املعيار(بأنه 

األمريكي املختص يف ( )Osgood( ، وُأْسجود)Bulloch( ، وبلوخ)Warren( ووارين

جون  : ن أبرزهم مجيعا يف تناول اللغة الشعرية، غري أ86، وغريهم كثري)علم النفس اللغوي

اللغة الشعرية عند جون كوهن، وال : ، الذي َخَصْصُتُه مبقال بعنوان)Jean Cohen(كوهن

شك يف أن غريه من اللغويني الذين أشرنا إليهم يف هذا العرض، يستحقون إفراد القول يف ما 

  . وقفات - بإذن اهللا - قدموه، ويف ذلك

  

  :ھوامش
                                                           

صدمة احلداثة، دار -3، ج)حبث يف اإلتباع واالبتداع عند العرب(الثابت واملتحول): علي أمحد سعيد(أدونيس  1

 . 14م، ص1983، 4العودة، بريوت،ط

  .48و 45، صم2005دمشق،  رب،شعرية احلداثة، منشورات احتاد الكتاب الع: ينظر عبد العزيز إبراهيم 2

، جملة نزوى، جملة ثقافية فصلية، تصدر )لغة النص ورؤياه(اللغة مكونة من الوعي احلداثي: ينظر كمال أبو ديب 3

  .27-22، صم1994، نوفمرب 1عن مؤسسة عمان للصحافة، ع

نصر، املؤسسة اجلزائرية يوسف غازي وجميد ال: حماضرات يف األلسنية العامة، ترمجة: ينظر فردينان ده سوسري 4

  .280، ص1986للطباعة، 

 .أ ، صاألسلوبيات وحتليل اخلطاب، منشورات جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، دت: ينظر رابح بوحوش 5

النقد األديب العريب اجلديد يف القصة والرواية والسرد، منشورات احتاد الكتاب العرب : عبد اهللا أبوهيف 6

 .9م، ص2000

 - مفـــاهيم الشـــعرية، دراســـة مقارنـــة يف األصـــول واملـــنهج واملفـــاهيم، املركـــز الثقـــايف العـــريب، بـــريوت: نـــاظمحســـن  7

  .17ص. م1994، 1املغرب، ط - لبنان، الدار البيضاء

 .33، ص2004النقد واإلعجاز، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، : ينظر حممد حتريشي 8

 .   101-100، ص.د ت. 3ية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، طاألسلوب: ينظر عبد السالم املسدي 9
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  .81، ص ، بريوت2005، 1التوزيع، ط

   .53، 52األسلوبية واألسلوب، ص : ينظر عبد السالم املسدي 17

  .58دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة، ص: ينظر سعيد حسن حبريي 18
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تعد شعرية الشعرية من مظاهر الوعي الفين والنقدي املتجسد يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة،    

وهو ما يتجلى يف  ،فهي عملية يتم من خالهلا ارتقاء الذات الشاعرة حنو عوامل ماوراء املاوراء

دف هذه الدراسة التطبيقية إىل رصد � إذللشاعر اجلزائري عالوة كوسة، " عام احلزن"قصيدة 

االسرتاتيجيات املوظفة يف النص الشعري وهذا اعتمادا على املنهج السيميائي، وتنطلق الدراسة 

  كيف متظهرت شعرية الشعرية يف قصيدة عام احلزن ؟:من إشكالية رئيسة وهي 

عوامل ماوراء املاوراء من إضافة إىل ولوجه  ،ونالحظ إمجاال اعتماد البعد امليتافيزيقي للشخصية  

تشكل معادالت  اليتخالل شعر املاهية املؤسس للهوية اخلاصة بالذات الشاعرة، إضافة 

وتكشف عن عنصر الالشخصانية  ،املنبثقة عن النص اإليديولوجيةموضوعية تتشابك مع الرؤى 

 .يف النص الشعري اجلزائري املعاصروالتفرد 

الشخصانية، ماوراء املاوراء، ميتافيزيقا الشخصية، معادل  ،الشعريةشعرية :يةالكلمات المفتاح

  .موضوعي

Abstract :  
    Poetic poetry is one of artistic and critical manifestations in the 
contemporary Algerian poem, as it is a process through which the poetic self 

                                                           
 

*
  i.djouma@centre-univ-mila.dz ابتسام جوامع،  
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is elevated towards the metaphysical worlds, which is reflected in the 
poem"Year of Sadness" of the Algerian poet “Allaoua Koussa”. This applied 
study aims to monitor the strategies employed in the poetic text based on the 
semiotic approach. To this end, the study seeks to answer the following 
problem: How did poetic poetry emerge in the ‘year of sadness’ ? Thus, we 
noted that the poet's adoption of the metaphysical dimension of the 
personality in addition to the metaphysical worlds. In addition to that, the 
objective equations that intertwine with the ideological visions and 
emanating from the text reveal the element of uniqueness in the 
contemporary Algerian poetic text. 

Keywords::  Poeticity of Poetics  ,  the impersonality ,beyond the backward  ,  
Personal metaphyisics  ,  objective correlative. 

 
  :مقدمة

طات عدة جتعله تعد القصيدة عاملا سرمدي املالمح أزيل الصدى جيوب فيها الشاعر حم     

دون وعي، فالعالقة بني القصيدة والشاعر عالقة عشق من  شاعره الدفينة عن وعي أومب يفضي

 هوساحيث جيعل من اإلبداع منهال ومن القوايف أرجيا ومن اللغة فردوسا ومن املعاين ، نوع خاص

عرية تتجانس مشكلة قالبا فنيا متفردا يف ش وغريها من املتغريات اليت ...ومن املتلقي متخيال

تستفز الذات القارئة معربة عن كينونة خاصة اليت تأيت  "نعام احلز "من ذلك قصيدة  ،ملهمة

يف تنطلق الذات الشاعرة إذ  ،بغية العثور على مفاتيح أسرارها ،الغوص يف أعماقهاللبحث فيها و 

الالوجود ونتها الفعلية يف عوامل الوجود و اليت تبلور كينو  معظم األحيان باحثة عن ماهيتها احلقيقية

  . تنطلق من الشخصية أساسا إبداعيةعرب قوالب 

قد فمن خالل جتاربه الشعرية يف العملية اإلبداعية عنصرا فعاال عر اجلزائري املعاصر الشاويعترب    

مرتقيا من  للذات الشاعرةبدورها عن وجه من بني أوجه عدة  املعربة راح يؤسس هلذه الشخصية

يف   الشعرية حنو شعرية الشعرية وهلذا ننطلق من اإلشكالية الرئيسة كيف متظهرت شعرية الشعرية

قصيدة عام احلزن؟وتتفرع عنها عدة تساؤالت أمهها كيف جتسد ماوراء املاوراء يف النص؟ وماهي 

  دة يف ذلك؟ وماهي املعادالت املوضوعية املعربة عن الرؤى الشعرية؟االسرتاتيجيات املعتم

، من خالل التطبيق املعتمد على اسرتاتيجيات املنهج السيميائي يتم رصد هذه النقاط اهلامة    

لتميزها لتام أّي إدراكها ا; ميتافيزيقا الشخصيةكتف بالبعد الظاهري بل امتد إىل  يه ملخاصة وأنّ 
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ي خاص �ا، فهذا البعد ال يبحث عن ماوراء الشخصية فقط بل يبحث عن يف رسم خط شعر 

حيركها هذه األخرية  ،لعمق عند الذات الشاعرة املعاصرةأفق ايسمى ب ما وهو ماوراء املاوراء،

فالشاعر قد ارتقى من الشعرية إىل  "عام احلزن"يتجلى بوضوح يف قصيدة و  املؤسسالوعي الفين 

ن صوره الشعرية زئبقية املالمح سرمدية الصدى تتغري من حالة شعورية شعرية الشعرية جاعال م

  .ألخرى

  "عام الحزن "عنوان القصيدة :أوال  

صوص جامعا بني الزمان والشعور يف ثنائية تفرضها يف جو خم بداية من العنوان يضعنا الشاعر    

الزمان أرقا أزليا عند هنا تتبلور الشخصية بني منعطفات القصيد حيث يشكل و  ،جمريات احلياة

من  صيةعند الشخ )القيمة  (يتحقق عنصر إذ -ه مكمن الصراع الفعليإنّ -الذات الشاعرة 

لكن إذا حصل العكس تتحول إىل قيمة  ،مكمن الفعالية االجيابيةو وه خالل تغلبها على الزمان

ة تنطبق على سلبية تنعكس على الشخصية متاما جاعلة منها يف جو من احلزن، كما أّن اللفظ

ألنّه داخلي عكس الكآبة مثال فهي  املرتبطة باألملاملظهر فاحلزن أقوى املشاعر  اجلوهر ال على

  .تتجلى ظاهريا عرب الشكل اخلارجي للفرد 

حتدد اجتاهها  لمة حزنعل العام يتسم باحلزن داللة على مدى معاناة الشخصية فكجلإّن     

أين يتم من خالله رسم طريق واضح متميز  ،قي للشخصيةمكمن البعد امليتافيزي ووه ،الصريح

فنحن هنا ال نبحث عن أسباب هذا احلزن فقط بقدر ما نبحث ;غري  خاص بالذات الشاعرة ال

  . تراكمه عرب جتارب عدة ليتفجر عرب قصيدة تقطر أسىكيفية تشكله يف أعماق الشخصية و   عن

 االستهالل:  

     :حيث جنده يقول ورية من خالل التضرع هللا عّز وجلعتستهل الذات الشاعرة دفقتها الش    

  .. وهللاِ 

  ..والجنات والنيران

  1  والشيطان واألسماء

أسباب أملها أين تقضي له عن مكنونا�ا و  متنفسا هلا وجل من اخلالق عز جتعل الذات الشاعرة   

م النقطتني معربا عن بينما يكون استخدا ،أملها الدفنيو كسرة اهلاء عن انكسار الشخصية   تُعرب

استهالل فهة وخالقها من جهة أخرى، الثنائية اليت حتكم العالقة األزلية بني الذات الشاعرة من ج
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ة منذ القصيدة بالقسم املصحوب بواو االستعانة بالذات اإلهلية يوحي بإعالن الذات الشاعر 

  :الرسم املرفق يوضح ذلكوجل و ذا الدرع اآلمن أي كنف اخلالق عز هلالبداية عن حاجتها امللحة 

  
  :تقاطبات النص الشعري:ثانيا

ميأل و  القا من حبث الشخصية عما يكملهاثنائيات تتشكل انط التقاطبات عرب هذه تنطلق    

ذا يكون التفكيك وهل، الفراغات املوجودة فيها واليت ال جتد هلا تفسريا واضحا أو تربيرا مقنعا

فالتفكيك هو "للمعىنوجودة هو الباحث عن البؤر األساسية األنظمة الفكرية املاملسند للخطاب و 

التحليل التشرحيي  وهلذا يكون االعتماد على2 "حتليل يذهب أبعد من القرار النقديطريقة حصر أو 

أ�ا ترتكز على ثنائيات عديدة تنبثق عن خاصة و ، ملؤدي إىل أعماق القصيدةهو املسلك اف

  . )الالوعي/الوعي(الثنائية الرئيسة 

جيعله منتقال إىل عامل آخر  حيث هللا تعاىلجيده يتوجه لقصيدته  ستهالل الشاعرال املالحظو     

رة باملكوث يف هذا إحالة إىل عدم رغبة الذات الشاع ذلك ويف ،االطمئنانو  يشعر فيه باألمان

ري إىل يشو  ،"والجنان والنيران"ثنائية أخرى من خالل قوله  وهلذا تتجلى بعدها ،العامل القاسي

حنو الذات الشاعرة كما تتجه   ،إّ�ما اجلزاء األزيل )النار/ الجنة(املآل األبدي لكل بشري 

ية خمرتقة جدار احلقيقة املرئية حنو العوامل احلقيقية اجلوانب الكونية مرتقية عرب كل العوامل الواقع

عامل اخلالق الذي مسا  متثل اجلناتحيث  ،ة أخرى جتسد أكرب حقيقة يف الكونثنائي عربالالمرئية 

للفظتني  اجلمعكما تأيت صيغة  ،بينما متثل النريان عامله املعيشإليه الشاعر باحثا عن أناه املطمئنة 

قاهلا من عامل آلخر اليت تشكل هوية الشخصية يف انتالكم اهلائل للمشاعر املتداخلة و دالة على 
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تقنية ألخرية تشري إىل آدم معتمدا هذه ا" والشيطان واألسماء" وهلذا يقول ،عرب ذوات عدة

وعلم آدم األمساء كّلها مث عرضهم على املالئكة فقال «تعاىل  القتباس من القرآن الكرمي لقولها

       . 31سورة البقرة اآلية3 »ين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقنيئو أنب

فسري هلا سوى هروب ملتغريات عدة يف احلياة ال ت هي "مساءاأل"ل التوظيف أّن خال من وجند    

، ففي حقيقة األمر ا إىل عامل افرتاضي أمسى بدرجاتالذات الشاعرة من عاملها الواقعي وانتقاهل

يف حني  عامل اخلالق عز وجليكون أرقاها وأعالها  حيثهي عوامل يؤسس هلا الشاعر يف قصيدته 

لذات الشاعرة عرب قوالب خيتار تشكيل عوامل ترتفع بدرجات متفاوتة عن العامل الواقعي جتو�ا ا

ن الذات جيعل هذا التأسيس محيث  ،4"الوفاء بالداللة ن املقاصد و االيت تتجلى يف بي"اللغة 

دواعي هذا االرحتال اخليايل ة هي األخرى عن مالمح تربر هلا باحث نصالقارئة مندجمة مع ال

   .املشكل بدوره للبعد األسطوري للشخصية

أيضا اقتباس من القرآن الكرمي لقوله تعاىل  وإبليس وه "لك الرجيمالم" إىل بعدها يشريمث     

. 78و 77سورة ص اآلية  5 »رجيم وإّن عليك لعنيت إىل يوم الدين  قال فاخرج منها فانك«

هنا تريد  ،املالئكة وهلذا صار رجيما ملعونافقد اختار إبليس عدم السجود ألدم عكس بقية 

يما داللة على الدفع والرمي لملك رجل د يف غري حمله بينما جعلهبيان عنصر التمر تالذات الشاعرة 

وهلذا  املشاعر املسيطرة واليت ال سبيل للتخلص منها إال بسجنها عرب حروف القصيد لكتل من

  .6 "الرتابط االصطالحي"يعتمد تقنية 

كل  دفقة شعورية خاصة تتمظهر الشخصية من خالهلا بل إنّ  كلمة يف القصيدة  تشكل كل    

جيعل من إذ  ;فهي حمملة دالليا بعديد املعاين هي حالة معربة عما يكتنف الذات الشاعرةلفظة 

حيانا تساقط فمثلما يشكل الرجم أ) واإلسقاطليس مبفهوم اللعنة بل مبفهوم البث (امللك رجيما 

ندميا و  خليال هذا األخرياقط املشاعر وبثها يف ذات امللك أين يصبح تس يوحي يف النص النجوم

سة كل حرف وجد يف عوامل الوجود معربة عن قدا "قداسة األقداح"، يف حني تأيت للشاعر

إال إذا كان فارغا فإذا كان فيه  "قدح "ه ال يقالألنّ   القدح عن الفراغ، فبالرغم من تعبريوالالوجود

  7 .شراب قيل له كأس، إال أّن القداح هو من يشاهد نور النبات قبل أن يتفتح

تؤثث لروح شاعرية  فهي قداسة العوامل اليت عند الذات الشاعرةتجلى عنصر البصرية ذا يو�    

من ينما وقع االختيار على عبد اهللا نستحضر قصة األقداح مع عبد املطلب حسرمدية ولذلك 
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بيئة الرسول  تطل بني عامل الرواية وعامل القصيد، بعدها بوضوح التناص حيث يربز 8 طرف اآلهلة

صورة  إىل ينقلناحيث  "تهمس للرمل في جفن الصباح: " عليه وسلم من خالل قولهصلى اهللا

  . شعرية أخاذة متزج بني عناصر التصوير اخليايل اجلزئي عرب معانيها اليت تعتمد الرسم عرب القصيد

فجمعه بني  ،أدوات تلوين متفردة وان البالغةإّن هذه الصورة هي لوحة رسام جعل من أل    

 فهي تنبعث من عرب دقها جعل من الصورة آسرة) الصباح جفن/همس الرمل(شاعرية ثنائية 

الذات املتلقية معربة عن شخصية �وى التأملو تعشق وجدان الذات الشاعرة حنو وجدان 

جفن " قولهيف حني لة إىل صورة تتخذ من الدفء ريشة إحا" همس الرمل"قوله و  ،التفاصيل

  .هذه اللوحة  يتخذ من التفاؤل إطار" الصباح

حماوال إرضاء التفاؤل وهذا املزيج هو العنصر املفقود فعال وهلذا يرمسه فهو ميزج بني الدفء و    

يف حني يستحضر عرب  ،واليت تستفز الذات الشاعرة كو�ا تبحث عن الكمال دوما، الشخصية

رتبط التفاح طاملا افل "الطين الشهيوتهمة التفاح و "قائال رمزي فريد قصة أم البشرية حواء  قالب

للقصة األوىل يف تاريخ الوجود فقد استسلمت حواء  استحضار ففيه عرب العصور باخلطيئة،

  )حواء/أدم(الثنائية عربلذلك ومرة أخرى يوظف شاعرنا تقنية  وجللفضوهلا رغم �ي اهللا عز 

   .بينما يشري الطني الشهي إىل أصل اإلنسان املخلوق منه

لتفاح يشري إىل املاوراء لكن استحضار قصة حواء يشري إىل ماوراء املاوراء فتوظيف الشاعر ل    

تكون كشعور الذي يالذي ينتج عنه املعاناة الشديدة فاألمل الدفني ألنّه يعرب عن الشعور بالذنب 

إثارة املعاناة اليت  جتسيد فعلي للمعادل املوضوعي ألّن الشاعر استطاع عند الذات القارئة هو

  .واستطاع التعبري عن الذات دون التعبري عنها مباشرة عند املتلقي يشعر �ا

  :ماوراء الماوراء:ثالثا 

نغوص عرب التداعي احلر يف حبر من  من خالل التوظيف الشعري جتعلنا تقنية االستحضار    

للعالقات  املؤسسة"املعربة النزعة الرؤيوية للشاعر، إذ أّ�ا ر املنسابة املتمردة على احلرف و املشاع

ألّن  9"البناء رية اليت تؤسس لعالقات التشكيل و الغيابية اليت تضم املعىن والرتميز والعالقات احلضو 

د املعاين يف هذه القصيدة إّمنا جن، و حتقيق سياج حمدود هلاالكلمات ال تستطيع سجن املقاصد و 

شاعرة اليت تفرض عنصر التأمل ، إّ�ا فلسفة الذات الء الالحمدودماورا حنو صارخة خمرتقة الالحمدود

فهو " والطين الشهي" األبدية بني البشر عند قولهتتجلى العالقة املتناهية، إذ  يف حلة من الدقة
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 هي املاوراء العالقة بني الذات الشاعرة والطني، وهلذا فباألحرى رائحة االنتماء يشتهي األرض أو

  .ملاوراء املاوراء  درجة حبه لألرض باالشتهاء جتسيدبينما وسم الشاعر 

تورية بالغية تأخذ معىن حتمل  "الغربان "يستخدم آلية التصور يف إشارته للمكان فلفظةمث    

جتتاح عميق، ويف هذا إحالة إىل الغربة النفسية اليت قريبا وآخر بعيدا يصل إليه املتلقي بعد تأمل 

من غربة متشائمة الشخصية  دجنمن الغراب كذلك بالتشاؤم الناس  يشعرفمثلما الذات الشاعرة 

هابيل حيث قدم درسا الذكاء وقد ذكر يف قصة قابيل و فالغراب هو رمز للحذر و  ،الذات الشاعرة

هو  أّن الغرابوقد أثبت العلم  ،دفن امليت اإلنسانم لإلنسان بأمر من اهللا عز وجل إذ علّ 

من حيث  ميلك أكرب حجمفهو باملكر يتصف أحيانا  أنهورغم  ،األذكى من بني أنواع الطيور

حتاكم  أنّه للغربان حماكمو كما   . 10حجم اجلسم بني كل أنواع الطيور إىلفصي الدماغ بالنسبة 

  .امتيازها بالبكور إضافة أو املرتكب جلرمية ما اخلارج عن مجاعتها

 األمثال الشعبية املأثورة من ذلك قولنا نتناص متقنية ال يستخدم هذا التوظيف فنجده عرب    

ففطنة الغربان في ذاك " الشاعرقول و  ،11"،فالن أحذر من الغراب "بكرت بكور الغراب "

أرض ال يطري "يف تراثنا الشعيب على قوهلم يري االجيايب فلطاملا عثرنا التغبالتجديد و  توحي" المكان

ب التحليق ب الغراومثلما حي ، 12أنّه شابو  لةدال" طار غرابه "وقولنا  ،أّ�ا خمصبةو  داللة" �اغرا

كل عامل هلا ما ال�اية ختتصر يف  الذات الشاعرة هنا التحليق عرب عوامل عدة  لألعايل كذلك حتب

على الدوام يف نا ونعيش فيها ها تعيش فييف اخليال لكنّ إ�ا األمكنة اليت رمست افرتاضيا ، من الرؤى

اب عدة جاعال من التجديد يف أثو  ينطلق منها اإلبداعوعي أو من غري وعي، إّ�ا األمكنة اليت 

  .لونا لستائر هذه العوامل السحرية 

يف  معربة عن عنصر التفرد واالنزواء إّ�ا االنطوائية" رعشة النساك واألفالك"بعدها تتجلى     

غا له كذلك تنعزل الذات ومتفر وجل اهللا عز لما يكون الناسك منعزال لعبادة فمث، الشخصية

لهيبة اليت حيملها إضافة إىل إشارته ل. ساحبة يف أفالكها املختارة عن غريها من الذواتالشاعرة 

ترتعش هيبة من اخلالق عز وجل  فكل عناصر الكون اجتاه اخلالق تضرعا وخشوعاهؤالء النساك 

حيتوي على إذ  عن أكرب جزء من الكتاب املقدس املعرب" العهد القديم" ، مث ينتقل إىلوخوفارهبة 

فالتاء تعين قسم الثوراة والنون تعين نبيم "تناخ ال"ويعرف أيضا ب ،فيها التوراةيع كتب اليهود مبا مج

    . 13كتوبيم تعين الكتبأي األنبياء و 
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يوظف لوحة  حيث"القبس المضللوالليل و " جند الشاعر يقول  انتقال مفاجئ عربمث و     

جتعل من  ضلللكّن لفظة امل شعرية أخرى فيكون القبس يف الظلمة احلالكة رامسا للطريق

القبس جيعل من الذات الشاعرة حتيد عن طريق  جندو  قنية يف رصد املعاين املتداعية،التخصيص ت

  14»بشهاب قبس«مبعاين عدة من ذلك قوله تعاىل القرآن الكرمي  يفالصواب، وقد وردت اللفظة 

يف سى يستحضر الشاعر قصة مو و  أي بشعلة ساطعة مأخوذة من أصلها،، 7سورة النمل اآلية 

وهلذا   هلا عن طريق القبسطريق اليت ظلها حماوال االهتداء وحديثه عن المصر  مسريه من مدين إىل

  . بغية االستدفاء الشعلةكان توظيف 

مشكال�ا و ا بني منعطفات احلياة الزئبقية وضالهلالشخصية  إّن الذات الشاعر ترصد تيه     

كما جند تقنية التناص  .والشاعر عليه السالم ىهو السمة املشرتكة بني موس املرتبصة فالضياع

بينما يقول  ،" والصفائح والصحائف في يد المظلوم"هضا مع أيب متام من ذلك قولالشعري أي

   15في متونهن جالء الشك والريب    بيض الصفائح ال سود الصحائف :أبو متام 

استحضار صنيع املعتصم باهللا  تشكيال للماوراء لكنلبيت أيب متام  تحضار الشاعريعترب اسو     

كيف ال وهي تستحضر العصر  احلقةالذات الشاعرة حتن لزمن الرجولة ، فراءاوراء املاو مل تشكيال

انقاد  فقد استطاع اخلليفة املعتصم_ العباسي العصر_ اإلسالمية قاطبة يف تاريخ احلضارة  الذهيب

متاما وهلذا واقعنا اليوم عكس ذلك  لبينما يشك، املرأة وفك أسرها حفاظا على شرفه وشرف أمته

   .جتسيدا حقيقياالجمرد سطور يت أوصى �ا األجيال بعده الام صارت حكم أيب مت

 تستطيعال ا مظلومة الذات الشاعرة إ�ّ احلالة اليت تعيشها  مبثابة إحالة إىل تكون مسة الظلمف    

صية الشاعر تغوص يف حز�ا شخ جعلتا الظلم من بني األسباب اليت ، وهذترسيخ العدل إطالقا

متتلك الصحائف من أشعار تلك الصفائح أي القوة اجلسدية واألسلحة و مت فهي يد ،الدفني

  .الظلم الذي حييط �ا  حجم بقى أقل منحجمها يوإبداعات أدبية شىت لكن وروايات 

فهو  "يموالقلب المعنى من رؤى الجبل الكل" تتقولب الشخصية حول ذا�ا حينما يقول مث   

مرة أخرى ألّن مسة تعود مسحة احلزن لتسيطر  ذلك رغمفيها، و  يشري إىل اجلانب العاطفي

أي "الجبل الكليم"العذاب هي اليت تطغى هذه املرة على املشاعر املنسابة من خالل استحضار 

 يؤسس إىل التكثيف الداليل امللح فالتوظيف الرمزي ،دنا موسى عليه السالم كليم اهللاقصة سي

تتوحد شعوريا  الذات الشاعرةو  ،  16"باعتباره واحدا من االسرتاتيجيات الشعرية املمكنة"واجللي 
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نتقل النربة اخلطابية إىل ، بعدها تاملاضي البعيد عرب أفق املعاناة مع آالم موسى اليت تلوح من

أّن باملشاعر أين تصبح واضحة املعامل وك )الشخصية الشعرية/الشاعر(فتتحول الثنائية إىل التجلي

والخطى وجل خوفي وخوفك " هنا تورق شجنا ينفجر عرب عوامل القصيد فنجده خياطبها قائال 

  ..." على وجل

معربة عن األمل أي  الخطى، بينما تأيت لفظة الثنائية امللحة يف هذه القصيدة فهو خوف جيمع   

مسة االستقرار الذي  حنو تتجه تتسم باحلركية إال وأ�ا لتغري فبالرغم من أّن الشخصيةعن حلظة ا

كنتيجة للمكبوتات املرتاصفة عرب العوامل   يأيتوالذي وبدوره يؤسس للرتاكم الشاعري،  حيكمها

ع من أجل البحث عن أناها املختلفة الناجتة أساسا عن تفكيك املبدع إىل ذوات عدة تتصار 

يف أحايني  الذوات املتعددةولكن تظهر   بعض األحيان، فتسيطر عليه الذات الشاعرة يفالفعلية

اختصارا "فمهما حصل يبقى اإلنسان ،أخرى كرد فعل حتمي عن املواقف اليت يصادفها

لتطل الوعي اليف ترسبات هلذه املواقف اليت ختتفي تشكل والنفس البشرية الشعوريا  17"للكون

، فاألوراق "دينةأوراق امل"حساسة خفيفة خفة  روح شاعرية الحقا عرب مناذج إبداعية عدة تنم عن

  ...عند الشاعر أداة من أدوات اخليال سواء كانت ورقة شجرة أو زهرة أو كتاب أو

   الشخصانية القصيدة:رابعا

على املوهبة الفردية وإبراز أمهيتها ودورها الفعال بناء عوامل  متثل الالشخصانية اعتماد الشاعر    

وجود إحياء  مل يف الشخصية، إضافة إىلعن عمق التأتشكل العبارة صورة شعرية  القصيد حيث

يلوح طيف تناص مع طارق  إذكره إال عامل األوراق السرمدي، الذي ال يتذ  بالرحيل هذا األخري

فرغم   18"أين املفر ؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم أيها الناس:"قالحينما  بن زياد

ا متاما عن املفهوم لة منحى آخر خمتلفشكِّ تتجه م استحضار مالمح العبارة إال أّن احلالة الشعورية

املنطلق من املعتاد ولكن  حيث يكون ،نصر من عناصر الشخصانية القصيدةيتبلور عإذ  املعتاد

ده و�ذا جناملختلفة الشخصية اليت �ندس املعىن وفق حاال�ا  مظهرتتف ما هو غري معتاد،لتأسيس 

 م من اخللف أي أّ�ا تتوارى خلف أشياء عدةيعكس الصورة اليت جيب أن تكون، فيجعل األحال

 اليائس، إّ�ا األنا الشعرية حينما تنظر إىلحياته صورة املتأمل  صارت بينما تتقدم األوجاع فقد

  .فتصطدم باحلقيقة اليت لطاملا فرت منها الواقع وتطل من هناك من عواملها االفرتاضية 
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عن الوجع املشرتك بني األنبياء والشعراء وكل ا معرب " إّن الجراح أمانة "بعدها جنده يقول     

الكونية يف هذه  نفس ذائقة اإلبداع والتأمل يف كينونتها احلقيقية، إّن هذه العبارة تبلور النزعة

هو يريد ذلك اصطدم د ذلك اصطدم بأحالمه وإذا تقدم و يري ألنّه إذا تراجع وهو ال القصيدة

مسة احلرية عند  داخل ذا�ا وتتقوقع هناك أين تتجلىات الشاعرة تنزوي الذ وبذلك بأوجاعه،

اليت صارت ا حتمية احلياة إ�ّ ندان بني نار األمل ونعيم األمل السالشخصية اليت تكون بني املطرقة و 

  .تفرضها مسات العصر احلايل  فلسفة جديدةوفق تتعامل مع اإلنسان 

حينما ف"  الشقيقةو لمدن العتيقة ا"عوامل  صوب حيلق خضم هذه املعاناة وجتد الشاعر يف   

 املدن اليت تعبقإىل أنك تسافر على جناحي فراشة اخليال و تتجلى هذه الصورة الشعرية تشعر 

ذاكرة إىل أبعد من ولكن تقودنا قاطرة ال تتمظهر أنسمة بأريج القريوان الساحرف بعطر اإلبداع،

لذي يوحي الكهف هذا الرمز ا إنّه;اختذ من القداسة مفتاحا لدخوله مكان هذا بكثري إىل

من خالل مسة االحتماء أين تبحث الذات ويأيت االمتزاج فيه  ،لعديد السنواتباستمرارية التشكل 

 .لشخصية الشعريةا عند ة الوحدةتربز مس، فاالفرتاضية واملالشاعرة عن ملجأ هلا يف أمكنة هذه الع

من الذات الواقعية فيها باحثة عن روب نها هو الذي يدفع منها باهلإّن شعورها بوحدة تقتات م

 العزلة،و  اختارت الكهف كونه رمزا للتأمل هلذاالوجودية اليت تنتا�ا و  فيه هذه املشاعر ملجأ ثبت

من أبعاد جمال واسع للتخيل خاصة ملا فيها  حيوي إحالة إىلإضافة وأّن استحضار سورة الكهف 

  .وجل  عزترتبط بعظمة اخلالق  ئلية عميقةدال

هلذا املكان إال أّن هذا  توحي بالداللة املوحشة" الراهبات" فبالرغم من أّن لفظة التخصيص    

رصد مالحمها الداخلية  واليت حتاول جاهدة ،اعرةيوحي بالفراغ الكائن عند الذات الش الوصف

أل�ا  احلصول عليهاحة األبدية اليت مل يعد مبقدوره يفضي بنا إىل حنني الشاعر لزمن الرابتمعن 

راحته ألّن  هنا قد تغري متامامفهوم الراحة ف_  الذوات الشاعرة_على البعض مثل تستحيل 

يف زمان  هذه املكبوتات إلسقاطمكانا " أوردة الرقيم" وهلذا اختارالفعلية تكمن يف الالراحة 

 كيف ال القداسة هلا حروفا من الالزورد بأشعة سحرية املالمح أين خطت يآخر يف ذلك الواد

الذي يفضي باملطلع عليه إىل اكتشاف عوامل ها برونقها اآلسر اليت صاغتواإلرادة اإلهلية هي 

  .أخرى جديدة 
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ا األخري هذآلخر يف القصيدة من خالل إشارته للحالج متجليا هو انب الصويف وجند اجلا   

 مبهمة غري واضحة ، فكالمها يكون شعريا شخصيةيف مسة االختالف الذي يتوحد معه شاعرنا

 بينما يدعو إىل إحقاق احلقاملعامل تطرح عددا المتناهيا من عالمات االستفهام كما أّن كليهما 

م الشعور باالكتفاء هو يكون وجه الشبه بينه وبني اجلندي اإلخالص يف حني يكون الطلب وعد

خالل مالمح يف  ا مننالحظ بأّن الشخصية تنتقل إىل البحث عن مسا�و  ما جيمعه باحملتاج،

 اإ�ّ " الخل اللئيم عدوها األزلي"من  ةجاعل الشخصية الشعرية ةعود خماطبتل، شخصيات أخرى

امل أخرى هروبا من الواقع عو واالنعدام وهذا من أسباب اختيار  جيد يف مسة الوفاء اليوم الندرة

  .األليم

 لتاريخ لكن السكك القدميةوابني الغيب متاهات عديدة  للذوات األخرى إىل انظر� اوتأخذه    

رسم  ، وهلذا حتاول الذات الشاعرةمن كل ذات عايشته الصدى الذي ينهش هذا االنتظار مبثابة

النجاة لوحده ه يصارع األمواج العاتية حماوال وكأّن بطريق واضح هلا بغية اخلروج من هذا الصراع 

  .بقية هي اليت حتكم كل ثانية يف حياتنايعلم؟ ألّن الزئ ىل اليابسة لكن أّي عنوان هلا الوصوال إ

إّ�ا متغريات هذا " نكايةالصراط هداية وغواية و و: "ويتجلى هذا الصراع من خالل قوله   

من األمل  كل هذا جيعل،  هنا وهناك تقاذفها حتمياتهتالزمان اليت جعلت من الذات الشاعرة ورقة 

ذا أراد تغيري كسرة االنكسار ما حصل إمهختطيها عليه  "دروب وعرة" أكثر فهيأكثر و  سخاار 

مثلما يقول شارل مورو فهو يبحث عن الدفء  كاستعارة ملحة لتأيت مسة احلزن ،نربة التفاؤل إىل

يبحث عن السكينة مرة أخرى فمثلما اختار  ،الشعور الذي جيعله يريد العيش أكثرو عن األمان 

  .الحتماء الكهف مرة للتفرد خيتار من غري وعي حصنا أكثر قوة ل

الواقع املوظفة يف هذه القصيدة  أشكال اهلروب منمن  عد العودة للطفولة هنا شكال آخروت   

عنصر  وبعدها يتجلى ،اصل ليضع مكانه الرباءة السرمديةعل هذا اهلروب ينسيه أرق التفكري املتو ل

ا مسة الربوز مقدم" وحش الجميلة"من ذلك قوله املعاناة أكثر حينما يوظف قوالب رمزية دالة 

ففي العادة يكون _ اجلميلة والوحش_النمطية  للوحش عكس املعروف متاما، أين عهدنا الصورة

إىل   يعمد يف هذا النص لكنالوحش وبث مشاعر احلب لديه الرتكيز على تغيري اجلميلة لشخصية 

 وهو كيفية كسر النمطية املتعارف عليها مشريا إىل عنصر الفت مل يتم الرتكيز عليه من قبل أال
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 فهي عالقة ثنائية بينهما نعمهو الذي جعلها حتبه وتأنس له فة تأثري الوحش يف شخصية اجلميل

  . املؤسسة لوجه العالقة اخلاصلكن لكل منها عناصر التفرد به و 

 "زنزانة وضفيرة"إذ يقول  ظيف الرمزي تنتقل الذات الشاعرة حنو الشخصية العاشقةو�ذا التو    

 املعىن القريب للضفريةعن احلالة الداخلية العميقة إذ أنه  كتورية نفسية ة توظففلفظة زنزان

كرمز للمرأة العربية احلكيمة خاصة اإلفريقية، ولكن هلا   حدا باعتبارها كل خصلة شعر تضفر على

 ،تبد بكيانه جاعلة منه سجني اهلوىمعىن بعيد وهو الكنانة املمتلئة سهاما هذه األخرية اليت تس

فنجده يقول  ابقالكن بوجه آخر عما رأيناه سو ا تربز مرة أخرى مسة الشخصية املعذبة وهن

والعاديات «اقتباس من سورة العاديات حينما يقول عز وجل  ووه" احلقد يف أكمامهنواملوريات "

 وهنا يقسم اهللا عز، 1،2،3 سورة العاديات اآليات 19»ضبحا فاملوريات قدحا فاملغريات صبحا

بينما املوريات هي املخرجات النار لقوي ل اليت تعدو أثناء الغزو مع صوت أنفاسها اوجل باخلي

  . 20 بصك حوافرها فهي اخليل الاليت تنقدح بالنار من صالبة حوافرها من شدة عدوها

 تكون الصورة الشعرية معتمدة على حاسة الشم متخذة من التجربة الشخصية أساسا هلاو     

كمامهّن من خالل معانا�ا تفضي بنا من االنتقال الفوري من املاوراء اىل فالتورية الكامنة يف أ

يط بالزهر أو الثمر أو من معناه ملعروف إىل كونه الغالف احمل_ الكم_ماوراء املاوراء عند انتقال 

 لذاته للشاعر مسات شخصية تغلف كينونته لكّنها تنشق حينما يتجه متأمالو  ،الطلع واملنشق عنه

من أمره جراء عكس الصور إنّه يتعمد وضع القارئ يف حرية . ماهية احلقيقية يف أناهمربرة لل

ويكون ف داليل عميق، فيكون املاوراء هو تأويل االقتباس تقدمي تكثي من خاللالشعرية املألوفة 

، فيجعل ة أخرى معربة عن مكنونات الشخصيةكدرجالتأويل   هذا على ماوراء املاوراء تأويال

  .التجدد يف الوقت نفسهاحلب أريج الفناء و ولعذاب  ة النعناعللحقد نكه

  االنتقال من الشعرية إلى شعرية الشعرية:خامسا  

اللغة الشعرية هنا من االنسيابية الدالة مسة هلا إنّه االنتقال من الشعرية إىل شعرية الشعرية تتخذ    

عن احلبيبة يتجلى من  نصر اإلفصاحجند عو  تأويل بغية الوصول للمعىن املراد،من خالل تأويل ال

حماولة اخلروج إ�ا املشاعر اجلياشة اليت تقوده مرة أخرى إىل "والعاديات إلى الحبيبة"خالل قوله 

، حيث جيعلها عنصرا ليكون املنشود هذه املرة احلبيبةالعزلة حبثا عن االحتماء من دائرة الوحدة و 

بينما تكون لفظة الريح موحية بالتغيري إنّه . عية قاطبةمن الطبيعة اليت تشكل منطلق العوامل اإلبدا
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هو لدرامي الرومانسي يف حني يكون للحس ايضمن انعدام الرتابة يف احلياة  التجدد الدائم الذي

  .اآلخر حضور يف القصيدة كونه مسة أخرى للشخصية

ي يعرب لشعوري الذواحللول فيها يعرب عن جتسيد تقنية التوحد ا فاالمتزاج مع عناصر الطبيعة   

ع ففي عن الرباءة والتجدد وعدم التصنو لفظة الغصن تعرب عن احلياة و  عن النزعة التأملية فيه،

الطبيعية جاعال  حيث يسقط الشاعر مشاعره على هذه العناصر ،الغصن حياة تقدم حياة أخرى

فهذه " داليل عميقبالتدريج إىل خمزون  وهلذا تتحول ،تتأمل وتتكلمو وحتس وتفكر  منها حية تشعر

 ، 21 "داكائنا على ح  املشاعر هي اليت جتعلنا ندرك ما يوافقنا وماال يوافقنا إ�ا جتعل من اإلنسان

. فقد جعله الشوق حيزن أمال ويسر أملا إّ�ا العبثية يف زمان ينهش من كيان املبدع �شا مؤملا

تعود الذات الشاعرة ، فلفظة األوالدظيفه لفيه أثناء تو  تحكمةالشخصية امل بعدها يشري شاعرنا إىل

فحينما ; إىل واقعها وكأّن �ا تستيقظ من الالوعي إىل الوعي فجأة لتبلور األنا املرئية الظاهرية

يناديها الواقع تتمظهر متخلية عن اجلوهر وعن األنا الشاعرة فيها إّ�ا حتمية تفرضها احلياة يف 

  .منحاها الصارم 

الشخصية  اللون الوردي الذي حيمل داللةمن خالل يف هذه القصيدة  التوظيف اللوين يأيتو    

لعواطف اجلميلة ويدل اهلادئة ويوحي بالصفاء والروية واالنسجام كما أنّه يرتبط ارتباطا وثيقا با

أي مبا يغطي شعر املرأة ويسرتها إنّه يبث من خالل  ،يقرنه الشاعر هنا باخلمارالذي على األمل 

دمعي "مح شخصيته اجلوهرية واليت يريد رؤيتها فيمن حيب، فبالرغم من أّن عبارة هذا التصوير مال

توحي حبزنه الدفني إال أّن حبه يرسم لوحة زهرية املالمح جتعل من بصيص األمل متسربال يف " أنا

أجج حياته وقد ومسه بالرماد داللة على األثر فمثلما تتأجج النار تاركة أثرها رمادا الحقا كذلك يت

 عبق الشوق أين جيعلها بستانا أو ذا خيص عشقه بأرجوزة حتملهلو  ،حب الشاعر تاركا أثره تفاؤال

  .قة أثرها يف النفسرِّ النزيهة ألوانا هلا حبسن مرآها و حديقة الزوردية يتنزه فيها جاعال من مشاعره 

د حيث يقول فر امل املؤنثحرف اهلاء الدال على عرب  جند تكرارا فارضا لرمزيته امللحةو     

 لذات املبدعةاإّ�ا هاء الذات الشاعرة و ، "..غفرانها نكرانها صدورها بشقوقها وصكوكها"

إّ�ا ... هاء احلقيقة األزليةالذات املتمردة وشىت الذوات الالمعدودة وهاء احلياة وهاء احلبيبة و و 

ا خال وجوده نتيجة هيمنة ما اهلاء أي ما هوى و ، إ�ّ جودالالو  حنو هلاء اليت ختتصر مسافة الوجودا

ر الغريب جاعال من صك ميأل هذا الشعو  نهلاء اليت توحي بالفراغ باحثة عمّ إ�ا ا ،22 آخر عليه
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، وهنا �يم الذات الشاعرة باحثة عن إعفاء كامل ملا خيتلجه من ا�مار للمشاعر اعوضمالغفران 

إ�ا ذنوب النفس اليت اختارت  ،لذنوب الصارخة واليت تبحث عما يكفر عنهامن العقاب إّ�ا ا

  .إال التأمل املتواصل ، فال يكون من خملص هلاهواء تتنشقهمن خالل التأمل 

 لكّن شعورها بالذنبو  ،نا الواقعية كحتمية ال مفر منهاباألنا الشاعرة إرضاء لأل األنا تضحيف   

متفردة لتكون املعاناة يعود مرة أخرى إىل رسم صورة شعرية مث  ،جيعلها دائمة البحث عن الغفران

 الشاعربه و لكل زمان يوسف اخلاص إذ ث يتم استحضار يوسف من خالل اجلب، لونا هلا حي

ن فكالمها ضحية بشكل ما للتأمل تتوحد شعوريا مع الزم الشخصيةف ،هو يوسف هذا الزمان

     .التفكري الالمتناهي يف حيثيات القدر و 

 االستحضار  

للمغامرات  لطاملا اشتهر خبوضهف "والسندباد الحر"قائال سندباد أسطورة ال يستحضر وجنده    

واملخاطر  بعدد كبري من األماكن السحرية جمتازا األهوال فقد مرّ  "ليلةو ألف ليلة و "عرب ليايل 

باحثا هذا هو وجه الشبه بينهما إنه عنصر التخطي لكل الصعوبات مهما كانت ، و متحديا إياها

  .الزمان  عن عزاء له يف هذالنفسه 

عوامل القصيد  حنوالذات الشاعرة  يأيت الرقم مثانية يف القصيدة حامال لداللة الوفاء حيث تفرّ و     

نربة النداء الدالة على  فيق األوىف للشاعر، بعدها تتجلىهو الر  أين جتد مالذها األزيل ألّن الشعر

السياسي أين  اإلبداعي حنو العامل هنا تأيت مالمح تتخطى العاملو  ،ستنجاد احململ بنربة التحسراال

، إّنه ضياع اهلوية احلقيقية اب الكائن بالبالد العربية اليومإشارة إىل اخلر تكون األرض اليباب 

  . لألمة

األرض "من خالل قصيدته  )إليوت.س.ت(اإلجنليزي مع الشاعرأيضا  جند تناصاو    

 حيث تصور عاملا أمله الدفنياألوىل و  ما بعد احلرب العاملية املعربة عن خيبة أمل جيل"اليباب

ظة فقط بل حىت يف غموض ليس يف اللف هوو   .23"الشهوات العميقةمثقال بالذعر واملخاوف و 

ستفهام عديدة حول طابعها الغرائيب الذي يقودنا إىل وضع عالمات االقصيدة وتكثيفها و 

من فكرة إىل أخرى مع  عتمد االنتقال املفاجئي كل نص شعري فيهما ، كما أنّ شخصية الشاعر

بالضياع يف  شعور الذات الشاعرة ، لكن يف املقابل جندالذي تزخران بهالكم الثقايف اهلائل  هذا

  لتتجلى من خالل قوله هلذا تنعكس هذه الظروف و احلروب زمن النزاعات و 
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  صمت القبور "                 

  "صرخة الموتى هنالك في الربىو 

، إّ�ا السمة املشرية إىل القلق الوجودي املسيطر على على حمي القصيدة سدل ستائر املوتتنف    

تكون لصرخة ، فاملمحا لالنتقال من عامل إىل آخر هلذا جيعل من االضطرابو الشخصية الشعرية 

للصراخ أمله املنفرد أيضا كما أّن صراخ املوتى حيقق و للصمت إهلامه اخلاص، فأخذ العربة بغرض 

يشكل من خالل ما وراء املاوراء اآلثار اإلبداعية  لكّنهو  ،كآلية لتجسيد املاوراء  ر مما سبقاالعتبا

  .آرائهم اخلاصة �مقى خملدة هلم معربة عن أفكارهم و اليت تبو  ،هلؤالء املوتى

جعلت حيث ر اليت تشكل مؤسسة شعرية خالصة ومميزة بعدها يستحضر شاعرنا أنشودة املط    

فهو  س السياسي املشار له يف القصيدةهو ما يؤكد احلي خصلة هلا و املعنو و من التفرد اللفظي 

، يف حني تأيت الثنائية جتسيد للمعادل املوضوعيوذلك ياة املوجودة يف تلك القصيدة يستحضر احل

وم فهي داللة على املزج الرهيب بني متناقضات احلياة يف زماننا الي" المومس العذراء" املتنافرة 

لكن يف احلقيقة هي و  ،ين �ذا من أجل اإليقاع مبن تريدتوهم اآلخر مومسا و  عذراء تدعي كو�ا

تتسم  إّ�ا العبثية اليت صارت تقتات من الذات الشاعرة واليت صارت.. مومس فعال تدعي العذرية

، فقد ييز بينهما، بني الوجه اخلبيث والوجه الربيءباحلرية فالواقع قد صدمه حيث مل يستطع التم

إىل ) املرأة(ذا ينتقل املفهوم من املاوراء هلو ء هو الذي حيكم البالد العربية املغتصبة صار الدها

هي بالد تنهش كون املواجهة و ، لكن كيف تنهش على املألالذي صار يُ ) الوطن(ماوراء املاوراء 

  من طرف الذين يدعون كو�م أبناءها األبرار؟

هلذا يصف الشاعر األمر باملأساة و  ةت القصيدمسة العبثية للتحكم مبجريا مرة أخرىتعود و     

أي ثروات هذه األرض " ذهب المروج"مشريا إىل ثروا�ا من خالل قوله متعجبا من هذه التغريات

لبرتول امللون بدماء بينما جند اإلشارة إىل ا ،رض ترتشف ماء لتهدينا ذهبا غالياالنفيسة فهي أ

عرائس الرمل المخضب "قول شاعرنا  حد قول الراحل بومدين من خالل الشهداء على

تناصا مع و  "عرائس املروج"ل جربان يف كتابه يف هذه الصورة جند تناصا مع جربان خليو  ،"بالجباه

  :أيب القاسم الشايب من خالل قوله

   24و كفك مخضوبة من دماه.. سخرت بأنات شعب ضعيف "        
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بعدها يكون ، بأألمهم حىت الصميملنخاع وارتوت تشربت األرض دماء الشهداء حىت ا فقد 

االنتقال فجائيا إىل تأسيس عامل شعري آخر يرتبط بالذي قبله يف منطية غري معهودة ألّن هذا 

من دون روح فيها  جيعلنا نستحضر عديد احلوادث واملواقف مشريا إىل أصنام عبدت  االنتقال

العامل (قاتل للحقيقة األزلية كذلك ملذات اليوم واليت صارت تعبد من قبل اخلالئق يف تناسي 

  ). اآلخر

أي ; فاملتعارف عليه هو إكسري احلياة" إكسير الممات"وجنده خيرق املألوف من خالل قوله    

إّ�ا نزعة الذات  ،ي الذي يطيل العمر لكن شاعرنا يبحث عن إكسري ملوتهذاك الشراب الومه

شكل فيها احلياة مسافة هذه الدنيا اليت ت ليس يف الشراب بل يف إىل العامل احلق فالوهم اعرةالش

املكان الذي  ةفيكون القصر املوعود للروح هو اجلن، حيكمها خيط نسج من الوهم قصرية جدا

يف تصبو إليه كل النفوس وهلذا تربز مسة التضرع عند الشخصية عندما تتجه إىل اخلالق عز وجل 

تقتات من الذات الشاعرة وكأّ�ا تعيش ثوب الزهد املقدس، ولكن تعود مسة احلزن مرة أخرى ل

كان من   إنحىت و هذا السرور سالبة إياها قالئل، فتعاودها نربة املعاناة  الفرحة املسروقة للحظات

تتم عملية هندسة املعىن الرمزي مرة أخرى من قبل الذات الشاعرة، من ذلك  �ذانسج اخليال و 

لية واالستفادة من فهي رمز للشمو تنوعة واملزدهرة لطاملا عرفت بفنو�ا امل إىل روما اليت اإلشارة

  . خاصة اإلغريقاألمم األخرى 

فهي لدغة واحدة رب بكونه أفعى داللة على املكر واخلبث والرتبص الدائم يصف شاعرنا الدو     

تعرب عن عمق التجربة املعيشة فاملشكالت هذه الصورة  حىت يزول خط الوهم متاما إضافة وأنّ 

وهلذا تكون مسة احلذر الدائم هي الرسالة اليت  ،مىت شاءت ر على منعطفات احلياةمأمطار تنه

ن التناقض حمركها هي سراب كو لشاعرة فكل املتغريات واملواقف املتجددة يبثها الشاعر يف الذات ا

  .والعبثية مستها

 اه األخرىأن إىلالدنيا س من خالله عرب ثنائية الدهر و إىل مقطع شعري آخر يؤسينتقل  مث    

جنده حيث حمالة ، فهو صراع دائم ينعكس على الذات ال تعرب عن تالزمية الزمان واملكاناليت 

الكبيسة و  ،فهي ذكريات تعاش وتنفعل هلا الذوات" الغياب وآخرة المحبين الكبيسة في"يقول 

زمنة كذلك مثلما هو انتقال مفاجئ بني األفوتعين قفزة أو وثبة "leap year "هي يف االجنليزية 

  .هو انتقال مفاجئ بني الذوات
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إذ   واالندثار يف أرض يبابآله الذهاب بني صفحات الغياب ولكن كل هذا االنفعال م     

إنه  أي أنه شعور ال متناهي "ألف عام من الحنين "تجلي حينما يقولييعود صراعه مع الزمان ل

 ا تربز تيمة اهلجرة يف �اية القصيدةن األمل وهلذيتخذ لو ينسج من األمل و  يتسربل إبداعاعشق 

إنه عشق مفروض ال متتلك الذات  ،"عشق عذاب" أي أّن األنا تريد ملجأ آخر يسميه شاعرنا

م الال�ائي وهلذا تكون الذات أمايه هو زئبقيته وتلونه املتواصل و فإال الرضوخ له ومكمن العذاب 

ن ذلك وقبل العثور على إجابات ألسئلته ، لكن حينما تقرتب محبر من ا�هول تريد فك طالمسه

   -أخرىاالنتقال بني ذات و -الشاعرهكذا هي وترية احلياة عند الوجودية تتجلى طالسم أخرى و 

 تام داللة على وقوف الذات املتأكدة يف جو من احلرية جراءاخليف " إّني" ويأيت تكرار الصيغة   

فاألزمة هي بني الشاعر  ،اوراء وماوراء املاوراءوص يف املإىل الغهالمية هذا الوجود الذي يقودها 

أبسط ب التمظهر وكل هذا يضع األناوينزع إىل كل جانب منها يريد أن يطغى و وأناه املتعددة 

يعلم  الو صار خياطب أناه جتليا�ا يف حرية واضطراب وعدم استقرار بل يقودها إىل العذاب فقد 

 حنو إذا ما اجته لن تتغري بلمح البصر، إنّه عذاب املبدع الذي وال جيزم أّ�ا هي أيّها ستلبيه وختاطبه

وهلذا ، اجته إىل عامله اخلارجي ضاع أكثراملتعددة شعر بالضياع وإذا ذواته  صوبعامله اخلاص و 

  وردة مدموعة األكمام في عطش الرمال"يقول يف األخري 

  خمر وأمنية التراب_ ياوردتي _ وإنني                 

 موالتحل اديجيعلها جتس كو�ا الناطقة بغري لسان إال أّن شاعرناو  لتفاؤللغم رمزية الوردة فر     

 مي أيضايف الشخصية لكنه يتمثل احلس الدراداللية عميقة التأثري توحي باجلانب الرومانسي 

و�ذا جيسد البعد  جيعل من القصيدة وردته السرمديةه فنجد ،خاصة من خالل مسة احلزن

يرتكز على تشخيص املعاين، فمثلما متتلك الوردة عددا الحمدودا من املعاين و  ةللورد الوظائفي

، ومثلما يكون اخلمر مذهبا لوعي ك تكون ماهية القصيدة عند شاعرنالقدر�ا التعبريية كذل

ها، إال أن في عوامل أخرى يتلذذ بكونه عنصرا تأخذه القصيدة من غري وعي إىل اإلنسان كذلك

نسان كيف ال وهو الذي خلق ب توحي باالنتماء والتشبث باألصل إّ�ا الفطرة يف اإللفظة الرتا

 فمثلما تشعر بنعومة أدمي األرض من خالل ترا�ا كذلك تشعر بنعومة املشاعر املنبثقة ،من طني

، فمثلما يكون الرتاب لينا كذلك هذا وجه آخر لالشخصانية القصيدةمن خالل النص الشعري و 
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 من خالل صدق التجربة الشعرية تجلىالروح الشعرية لينة ومكمن هذا الشعور يالمح تكون م

  .وعمقها الواعي

  خاتمة 

  :التحليل املقدم نستنتج مايليمن خالل 

، خمتلفة ومتفردة للشخصية الشعرية مساتعدة للذات الشاعرة و  اأبعاد تكتنف القصيدة -

ينسج حقوال داللية عديدة ال يل متفرد إضافة إىل االنتقال من فكرة إىل أخرى وفق تكثيف دال

  .متناهية توفر قراءات الحمدودة للنص 

النزعة الرؤيوية ب وحيةعاد الثقافية الال�ائية املبالرموز الداللية املعربة عن األب القصيدة تزخر -

  .اخلاصة به

عن الثقافة  والتحكم فيه بطريقة فنية وفكرية واعية كما وأنه يعرباالقتباس  نالحظ انسيابية -

  . الدينية الواعية

مستفزة إياه ألجل اليت تفرضها القصيدة على القارئ يف جو من احلرية الذات الشاعرة ضعنا ت -

هذه النقطة هي  رغم جو الغرابة الغامضة الكامنة فيها إال أنّ ، و اإلحبار فيها بغية كشف أسرارها

به ميزج فيه بني احلس  شعري خاص يؤسس ملنحى هاليت تتجه بالقصيدة إىل الالشخصانية كون

  .الصويف و مع اجلانب الفلسفي الكوين الرومانسي والدرامي 

تأسر القارئ من غري وعي كو�ا تنطلق من الوجدان إىل  املبادالت الرمزية الكامنة يف القصيدة -

وهو  يف عملية اخللق اإلبداعي اليوممهم جدا حيصل شيء  حيث ،مباشرة اآلخر الوجدان

والذات القارئة من خالل عوامل القصيد فهو شعور فريد من نوعه قي بني الذات الشاعرة التال

أخرى وفق ويعيد خلق النص مرة  القصيدة عندما يعثر القارئ عن أناه أو عن مالمح منها يف

أل�ا ختتلف من متلقي وآخر وهنا مكمن القيمة اإلبداعية آليات ال حمدودة تعتمد املطلق 

  . القارئ و الشاعربني املتكونة 

يوظف عددا من املعادالت املوضوعية املعربة عن االجتاهات املختلفة سواء كانت فنية أو  -

تشكيل عوامل داللية  ويهدف من خالل الرموز املوظفة إىل...فكرية أو اجتماعية أو ايديولوجية

  .متعددة تتسم بالزئبقية 
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نتقال من فكرة إىل أخرى مغايرة هلا متاما كما يعمد إىل صدم أفق انتظار املتلقي من خالل اال -

  .وأنه جيمع بني املتناقضات يف عديد الصور اليت تبدو ظاهريا فوضى ولكنها فوضى منظمة 

  .يستخدم عددا من الثنائيات الالفتة ويقدم األمهية فيها للعنصر األول على حساب الثاين  -

سس إلدراك الذات الشاعرة لتميزها عن النص صورة عن البعد امليتافيزيقي للشخصية املؤ  -

  .غريها من الذوات 

يرتقي يف النص من الشعرية إىل شعرية الشعرية خاصة وأنه ال يستهدف املاوراء فقط بل ينفد  -

عددا ال متناهيا من الصور الشعرية منتقال من عناصر الصورة الشعرية  إىل ماوراء املاوراء، ويرسم

  .  الكلي اجلزئية إىل التصوير اخليايل
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هذا البحث عبارة عن دراسة تطبيقية موجزة إلحدى أهم القرائن اللفظية يف النحو      

قرينة التضام، وقد القت هذه الظاهرة اهتماما بالغا من لدن القدماء وإن مل يصطلحوا : العريب، أال وهي 

ة النظم، الضم، الرصف، املعاظل( على تسميتها �ذا االسم، حيث عرفت مبصطلحات عدة منها 

وقد شغلت هذه الظاهرة تفكري ). التالزم، الرتكيب، التضام(، وعرفت عند اللغويني مبصطلح )إخل...

وشرحها بالتفصيل يف كتابه " معناها ومبناها"الباحث اللغوي متام حسان وجسدها يف كتابه اللغة العربية 

آيات القرآن الكرمي باعتباره ، حيث ارتأى أن يكون التطبيق باختاذ مناذج من "البيان يف روائع القرآن"

النموذج األرقى على اإلطالق، وسنحاول حتليل هذه الظاهرة يف القرآن  الكرمي من خالل دراسة ضميمة 

 .الصفة واملوصوف عند اللغويني واملفسرين واألصوليني والبالغيني

  .تضام، القرآن الكرمي، ضميمة، صفة، موصوف: الكلمات المفتاح 

Abstract: 
 This research is a brief applied study of one of the most important verbal 
clues in Arabic grammar, namely: the presumption of inclusion. This 
phenomenon has met with great interest by the ancients, even if they did not 
know how to call it, as it was known in several terms, including (systems, 
annexation, the alignment, the equation, etc.) and was known to linguists by 
the term (correlation, synthesis, cohesion). This phenomenon occupied the 
thinking of the linguistic researcher Tamam Hassan in his body in his book 
“El-lougha El-Arabia: maɛnaha wa mabnaha” and explained it in detail in 
his book “El-Bayan fi Rawaiɛi El-Qur’an”, where he saw the application 

                                                           
  بوزيد أمينةbouzida467@gmail.com  
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should be by taking examples of the verses of the Noble Qur’an as it is the 
highest example ever. Thus, in this paper we will try to analyze this 
phenomenon in the Noble Qur’an through a study of the enclosure of the 
adjective and the described in several linguistic environments from scholars 
of grammar, scholars of interpretation and scholars of rhetoric. 
Keywords:collusion, the Holy Quran, enclosure of the adjective and the 
description. 

 
  

  

  :مهيد

رفع القرآن الكرمي من قيمة الدرس النحوي وأكسبه أمهية يف التعامل مع لغة القرآن 

الكرمي خاصة الرتاكيب اليت تعّد وشيجة من وشائج اإلعجاز اللغوي، �ّذب الظواهر اللغوية 

ن وختضعها للغة القرآن الكرمي ومنها ظاهرة التضام اليت تعترب من معامل املستوى النحوي يف القرآ

الكرمي، فاللغة العربية ختتص بنظام تركييب خاص حاول علماء العربية الكشف عن قوانينه بوضع 

مجلة من القواعد اليت تضبط أواخر الكلم وجتّنب املتكلم الوقوع يف اخلطأ، فقد اهتم املفسرون 

ا لكتاب اهللا عز وجل بعلم النحو لكونه يساعدهم على فهم النص القرآين يقول السيوطي فيم

على الناظر يف كتاب اهللا الكاشف عن أسراره " ينبغي أن يراعيه النحوي الناظر يف كتاب اهللا 

، ولكن سرعان ما "النظر يف الكلمة وصيغتها وحملها، ككو�ا مبتدأ أو خربا أو فاعال أو مفعوال

 .تطورت هذه الدراسات لتشمل جماالت لغوية حنوية انفردت �ا الدراسات العربية عن غريها

إَن املتأمل يف هذا النظام اللغوي يدرك أنه يكتسب خاصية الرتابط واالنسجام من ذلك 

التأليف الرائع العجيب بني الكلمات واحلروف واجلمل، حىت إذا اتسع ا�ال خرج هذا التأليف يف 

 نسيج لغوي حمكم، ألن األلفاظ يف اللغة ال يتضح معناها مبفردها بل لديها حاجة إىل غريها من

األلفاظ لتؤدي معناه وهذه العالقات اليت تربط بني اللفظني نسميها عالقة تضام، على ضوء ما 

ماذا نقصد : سبق نطرح جمموعة من التساؤالت نرجو اإلجابة عنها من خالل هذا البحث

بالتضام، ما هي أقسامه وأنواعه ومظاهره، وكيف يسهم التضام بني الصفة واملوصوف يف حتقيق 

  لنصية يف القرآن الكرمي؟ الداللة ا
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    :مفهوم التضام/ 1

  : المفهوم اللغوي -  أ

ورد مفهوم التضام يف معاجم وقواميس عربية كثرية منها ما جاء عند ابن منظور يف  - ب

ضم الشيء إىل الشيء أي مجعه، وَضمه : ، الَضم)ضمم(فهو من مادة "لسان العرب 

هذا، فهو ضاّم ومضموم،  إليه يضَمه ضَما فانضَم وتضاَم، تقول ضممت هذا إىل

  .1"تضام القوم إذا انضم بعضهم إىل بعض

ضممت الشيء إىل الشيء فانضمَّ إليه وضامَّه، ويف حديث " ويف الصحاح للجوهري 

عَدين من : ضَم جناحك عن الناس أي ألن جانبك هلم وأرفق �م، ويف حديث زبيب العنربي

خذ من مايل وضَمه إىل ماله، وضاَم الشيء رجل من جندك ضَم مين ما حَرم اهللا ورسوله أي أ

الشيء انضم معه، وتضاَم القوم إذا انضمَ  بعضهم إىل بعض ويروى ال ُتضاّمون على صيغة ما مل 

  .2يسم فاعله

ومل أر ضام متعديا إال فيه، ويروى تضامون عن الضيم، وهو : كما قال ابن سيده

  :  3بقيل عن قوم أيب ذؤي. مذكور يف موضعه مبعىن الظلم

  فألفى القوم قد شربوا فضموا          أمام القوم منطقهم نسيف

  . 4يقصد أ�م اجتمعوا وضموا إليهم دوا�م ورحاهلم، فحذف املفعول وحذفه كثري

والضاد وامليم أصل واحد يدل على مالئمة بني شيئني، يقال ضممت الشيء إىل الشيء، فأنا "

ويقال أسد ضمضم وضماضم يضم كل شيء  أضمه ضما وهذه إضمامة من خيل أي مجاعة

"5.  

تضام القوم إذا انضم بعضهم إىل بعض واضطمت عليه الضلوع : ويقول اجلوهري الضم االشتمال

  .6"أي اشتملت

الضم قبض شيء إىل شيء ضمه فانضم : " ويف القاموس احمليط باب امليم فصل الضاد

: ة بالكسر اجلماعة، األضاميمإليه تضام وضامه واضطم الشيء مجعه إىل نفسه، اإلضمام

مادة  –واملالحظ أن املعاين اليت محلتها هذه املادة املعجمية .7"مجاعات خيل واضطم عليه اشتمل

  .تدل يف جمملها على عبارات االشتمال واملعانقة واالنطواء والقبض -ضمم

   : المفهوم االصطالحي -ب     
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يف السياق أو االستعمال أو هو إيراد كلمتني أو أن تستدعي الكلمة كلمة أخرى  التضام هو      

أكثر خللق معىن أعم من معىن كضم حرف النداء أو حرف اجلر إىل االسم أو ضم الصلة إىل 

  .8فعلي الشرط إىل أداة الشرط املوصول أو ضم

  :جيعل متام حسان فهم التضام بشكل عام ممكنا من وجهني مها

   :الوجه األول

ق املمكنة يف رصف مجلة ما فتختلف طريقة منها عن األخرى تقدميا وتأخريا التضام هو الطر      

وفصال ووصال، وميكن أن نطلق على هذا الفرع من التضام مصطلح التوارد وهو �ذا املعىن أقرب 

إىل اهتمام دراسة األساليب الرتكيبية البالغية اجلمالية منه إىل دراسة العالقات النحوية والقرائن 

  .اللفظية

  :الوجه الثاني

يقصد به أن يستلزم أحد العنصرين التحليليني النحويني عنصرا آخر فيسمى التضام     

، أو يتناىف معه فال يلتقي به ويسمى التنايف، وعندما يستلزم أحد العنصرين اآلخر فإَن "بالتالزم"

لعدمي على سبيل هذا اآلخر قد يدل عليه مبعىن وجودي على سبيل الذكر أو يدل عليه باملبىن ا

وعدم ظهور العالمة اإلعرابية، وجتنبا للبس يكون الذكر قرينة  9التقدير بسبب االستتار أو احلذف

وقد استقى هذه الظاهرة من الرتاث النحوي البالغي العريب حيث يشري إليها . على املعىن املراد

هلا التأليف وقبل أن تصري إىل فينبغي أن ينظر إىل الكلمة قبل دخو " عبد القاهر اجلرجاين يف قوله 

الصورة اليت يكون �ا الكلم إخبارا وأمرا و�يا واستخبارا وتعجبا، وتؤدي يف اجلملة معىن من 

  . 10"املعاين اليت ال سبيل إلفاد�ا إال بضم كلمة إىل كلمة وبناء لفظة إىل لفظة

ء كلمة إىل والتضام يف نظره ليس اتصال اللواصق بالكلمة، فاتصال اللواصق ضم جز 

بقية هذه الكلمة بل هو تطلب إحدى الكلمتني لألخرى يف االستعمال على صورة جتعل إحدامها 

تستدعي األخرى، فياء النداء كلمة مستقلة وليست جزء كلمة والعالقة بينهما وبني املنادى عالقة 

معاين التضام ال عالقة اإللصاق، نالحظ أن تعريف متام حسان للتضام وفهمه له صاحبته 

االستلزام والرصف، وقد أوجز مظاهره يف الرتكيب القرآين يف احلذف، الزيادة، الفصل، االعرتاض، 

إدخال اللفظ على غري مدخوله، التضمني وإغناء أحد العنصرين عن اآلخر والشروط الرتكيبية 

  . الضرورية لتأليف ألفاظ السياق
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عنصر حنوي آلخر ليتم املعىن   أهم مظهر للتضام ونقصد به افتقار االفتقارويعترب 

املبتدأ للخرب، واملضاف للمضاف إليه والصفة و الفاعل للمفعول، و كافتقار اجلار للمجرور، 

تتجلى عرب للموصوف وهذه األخرية هي اليت نتناوهلا بالشرح والتحليل علما أن كل هذه املظاهر 

وع واملفسر واملفَسر والتمييز واملميز يظهر التضام بوضوح بني التابع واملتب .املبىن الوجودي للتضام

والضمري ومرجعه، حتمل الضمري وعدمه، واملطابقة بني العنصرين والرتبة بينهما والفصل والوصل، 

   11...االفتقار واالختصاص، واالقرتان والعامل واملعمول، تقرير اجلملة والرتكيب

ضم على طريقة خمصوصة، فقوهلم إن الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكلمات، وإمنا تظهر بال"    

بالضم ال يصح أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غري اتصال يكون بني معنييهما، ألنه لو 

" ضحك خرج"جاز أن يكون �رد ضم اللفظ إىل اللفظ تأثري يف الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل 

أن يكون املعىن يف ضم  أن حيدث من ضم خرج إىل دخل فصاحة، وإذا بطل ذلك مل يبق إال

الكلمة إىل الكلمة توخى معىن من معاين النحو فيما بينهما وقوهلم على طريقة خمصوصة يوجب 

ذلك أيضا وذلك أنه ال يكون للطريقة إذا أردت جمرد اللفظ وهذا سبيل كل ما قالوه إذا أنت 

امه من حيث مل يشعروا تأملته تراهم يف اجلميع قد دفعوا إىل جعل املزية يف معاين النحو وأحك

  .12"ذلك ألنه أمر ضروري ال ميكن اخلروج عنه

عند دراسة اجلملة العربية جند ألفاظا ال يتضح معناها إال بوجودها مع غريها من 

األلفاظ سواء كانت امسا أم فعال أم حرفا فهذه العالقة اليت تربط بني اللفظتني هي عالقة 

لية اليت تساعد على حتديد مواقع بعض الكلمات بني ، والتضام هو إحدى القرائن الشك13تضام

، جتمع كل 14أقسام الكلمة وهو من العناصر املهمة اليت تكون نظام تأليف العبارة يف اللغة العربية

  .هذه املعاين يف عبارة واحدة ترتبط باجلمع واالشتمال والضم واالحتواء والوصل

ة تركيبيا أن تتلى أو تسبق بكلمة، وال ييسر التضام طول الكالم وامتداده فقد تقبل لفظ

  :تقبل غريها، وقد استخدم ابن مالك هذه الظاهرة حني قال

  باجلر والتنوين والندا والـ                    ومسند السم متييز حصل

  سوامها احلرف كهل ويف ومل                 فعل مضارع يلي مل كيشم

معها أما األفعال املضارعة فال تقبل ذلك يف " داءياء الن" فاألمساء تقبل مثال أن تضام 

  .اليت تأيت سابقة عليها" مل"حني تقبل التضام مع 
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من الثابت يف النحو العريب أن الرتكيب الوصفي يتكون من موصوف وصفة، وأن الصفة 

جيب أن تتأخر عن املوصوف، كما جيب أن تكون تابعة له يف اإلعراب وبذلك يكون املوصوف 

اهتمام السياق وتكون الصفة كاحللية للموصوف حتدده وتوضحه وتبينه ومن ذلك قوله  هو حمور

هنا ثالث صفات للموصوف رجل، ..." وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه " سبحانه 

ولكننا عندما نتأمل الرتكيب الوصفي يف القرآن الكرمي جنده يرتقي عن الرتاكيب األخرى ببعض 

بية اليت استطاعت أن تغري من الثوابت النحوية وذلك حسب درجة اهتمام السياق التغريات الرتكي

  . بالصفة الذي أخرجها من قمة اإلمهال إىل قمة العناية واالهتمام

  :مفهوم الصفة/2

الصفة  كون عن جبملها تبتعد ال أ�ا إال خمتلفة لغوية وأساليب الصفة بصيغ النحويون عّرف    

يف  متبوعه متابعة وهو لفظياً  اتباعاً  اقتضى السوق وهذا مبوصوفه، يتعلق ويمعن لغرض تابعا سيق

 الذي التابع"  :بأنه عرّفه النحويون ولذا واجلمع، والتثنية واإلفراد والتنكري، والتعريف اإلعراب،

 يفيد به مؤول أو مشتق تابع" هو أو 15"به يتعلق فيما أو فيه معىن على بداللته متبوعه يكمل

 من واحد يف ويتبعه عليه، الرتحم أو تأكيده أو ذمه أو مدحه أو توضيحه أو متبوعه ختصيص

 يف متبوعه يتابع أن جيب ، وكذلك16"منه أخص يكون وال والتنكري التعريف ومن اإلعراب أوجه

 يكمل تابع"بقوله  احملدثني الدارسني أحد عرفه وقد 17"واجلمع والتثنية واإلفراد والتأنيث التذكري

 تعبريي شكل إذاً  فالصفة، 18"وحيقق الغرض السياق يناسب جديد مبعىن املتبوع سبيب أو همتبوع

الذات  يف خمصوصاً  معىن ويوضح مجيعها النحوية السمات يف موصوفه مياثل الوصف يف

  . 19املوصوفة

من املتممات هي اسم مشتق يدل على صفة يف اسم قبله ) وتسمى النعت(الصفة 

توضيحه إن كان معرفة وختصيصه إن كان نكرة، نركز على الذكر     يسمى املوصوف وهي تفيد

كسبيل ملبىن وجودي ألجل توضيح سبب تأخر الصفة عن املوصوف دالليا فقد ورد يف قوله 

  .20"هذا صراط علي مستقيم" تعاىل

  :الفصل بين الصفة والموصوف -3

م أو تبني معىن من معانيه د الكالال جيوز الفصل بينها إال ان يكون الفاعل مجلة معرتضة تؤك     

اعلم انه ال جيوز ) " هـ337ت( يف شرحه جلمل الزجاجي ) هـ669ت( يقول ابن عصفور 
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ونعين باألجنيب ما ليس بصفة، إال أن يكون الفاصل مجلة " الفصل بني الصفة واملوصوف بأجنيب 

وال جيوز ... معانيه  اعرتاض، ومجلة االعرتاض هي اليت يكون فيها تأكيد الكالم وتبيني ملعىن من

  .21"فيها عدا ذلك إال يف ضرورة الشعر

ومما جيوز من الفصل بني املوصوف وصفته فيما عدا االعرتاض الفصل بأجنيب غري حمض      

، فاجلار وا�رور 22"ذلك حشر علينا يسري" كالفصل بني املوصوف وصفته مبعمول الصفة كقوله 

كان معموال للموصوف حنو قولنا تسرين قراءتك الكتاب ليسا أجنبيا حمضا عن الصفة، وكذلك ما  

قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السموات : " اجلادة، والفصل باملبتدأ ورد يف قوله تعال

هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت رَبُ◌ك أو " الفصل بالفاعل يف قوله تعاىل 23"واألرض

ك ال ينفع نفسا إميا�ا مل تكن آمنت من قبل أو  يأيت بعض آيات رَبك يوم يأيت بعض آيات رب

  .25"اهللا ال إله إال هو احلي القيوم: "، الفصل باخلرب24"كسبت يف إميا�ا خريا

  :االعتراض بين الصفة والموصوف - 4 

مجلة معرتضة بني الصفة واملوصوف  26"عظيم - لو تعلمون-إنه لقسم :" ورد يف قوله تعاىل     

والغرض منها تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم " عظيم"  املوصوف" قسم" الصفة 

وتأكيد إجالله بالنفوس، وقيل أن مواقع النجوم أوقات وقوع جنوم القرآن أي أوقات نزوهلا وهو 

فهي مجلة اعرتاضية بني القسم  27"وإنه لقسم لو تعلمون عظيم"من اإلعجاز العلمي، أما قوله 

فيه اعرتاض فاجلملة الكربى اعرتاض بني القسم وجوابه واعرتض بـ  اعرتاض) املقسم عليه(وجوابه 

  .28بني املوصوف وصفته هذا ما يراه الزخمشري" لو تعلمون" 

وقد وقع االعرتاض لغرض ومعان تظهر من خالل النص كالتأكيد مثال فاجلملة املعرتضة 

بالكالم الذي وقعت يف  وان كانت مستقلة من الناحية النحوية عما قبلها وما بعد فإ�ا متصلة

ثناياه من ناحية املعىن، ألن املتكلم قد أراد �ا تقوية كالمه، فالصفة واملوصوف إذا من املتضامني 

واالعرتاض من وسائل الفصل بينهما رغم أنه ليس له وظيفة حنوية داخل الرتكيب إال أنه يلعب 

أكده خاصة يف الرتكيب القرآين دورا بارزا داخل السياق الذي وقعت فيه فهي تقوي املعىن وت

  . حيث تعترب من املباحث اإلعجازية يف القرآن الكرمي

  :حذف الموصوف -5
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وعندهم "اعلم أن املوصوف حيذف كثريا إن علم، ومل يوصف بظرف أو مجلة كقوله تعاىل "   

، فإن وصف بأحدمها جاز كثريا أيضا بالشرط املذكور بعد، لكن ال  29"قاصرات الطرف عني

األول يف الكثرة الن القائم مقام الشيء ينبغي أن يكون مثله، واجلملة خمالفة للمفرد الذي هو ك

املوصوف، وكذا الظرف واجلار، لكو�ما مقدرين باجلملة على األصح، وإمنا يكثر حذف 

ومنا دون "موصوفهما، بشرط أن يكون املوصوف بعض ما قبله ا�رور مبن أو يف، قال عز وجل 

، 32أي ما من مالئكتنا إال ملك له مقام معلوم 31"وما منا إال له مقام معلوم : "قال، و 30"ذلك

يقوم النعت مقام املنعوت كثريا إن علم جنسه، ونعت بغري ظرف أو مجلة أو بأحدمها بشرط كون 

وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم أي من حرة " مبن أو يف" املنعوت بعض ما قبله جمرور

أي رزق من كل الثمرات، أو مثرات من كل الثمرات، قال  33"ه فيها من كل الثمراتل. "مشركة

األصل عليم باملضمرات ذوات الصدور، مث حذف  34"إَن اهللا عليم بذات الصدور"تعاىل 

أي شيئا من صوتك  35"واغضض من صوتك: "املوصوف وغلبت إقامة الصفة مقامه، وقوله

املوصوف  36"وال تزر وازرة وزر أخرى"ال تعاىل وعلى مذهب األخفش تكون من زائدة، وق

  .حمذوف، أي نفس وازرة أخرى

 : الصفة حذف -6

فيما خيص حذف الصفة وإقامة املوصوف مقامها فإنه أقل وجودا وال يكاد يقع يف الكالم      

سري عليه ليل، وهم يريدون ليل طويل، حذفت : إال نادرا ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قوهلم

يف هذا املوضع ملا دل من احلال عليه، وذاك أنه حيسن يف كالم القائل لذلك من التصريح  الصفة

طويل، وأنت حتس هذا من نفسك إذا تأملته وهو أن : والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله

كان واهللا رجال أي رجال فاضال، أو شجاعا أو كرميا أو : يكون يف مدح إنسان والثناء عليه فتقول

جرى جمرى هذه الصفات، فعلى هذا وحنوه حتذف الصفة هذا إن حتققت الداللة من لفظ ما 

تقدمها أو تأخر عنها أو فهم ذلك من شيء خارج عنها أما غري ذلك فإن حذفها ال جيوز، فمن 

أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر "أمثلة الصفة اليت تقدمها ما يدل عليها قوله تعاىل 

أي كان يأخذ كل سفينة  37"ن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبافأردت أ

فإن عيبه إياها مل خيرجها عن كو�ا " فأردت أن أعيبها"صحيحة غصبا، ويدل على احملذوف قوله 

سفينة، وإمنا املأخوذ هو الصحيح دون املعيب فحذفت الصفة هنا ألنه تقدمها ما يدل عليها، 
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أي لستم على شيء نافع أو  38"قل يا أهل الكتاب لستم على شيء"اىل ورد أيضا يف قوله تع

  .ذي قيمة

   :إضافة الموصوف إلى الصفة -7

استعمل السياق القرآين الرتكيب اإلضايف عوض استعمال الرتكيب الوصفي جاء يف قوله       

 39"شركونهو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل"تعاىل 

، إن "الدين احلق"بدل الرتكيب الوصفي " دين احلق" استعمل يف هذه اآلية الرتكيب اإلضايف 

حتول الرتكيب الوصفي إىل تركيب إضايف له بعده الداليل العظيم ذلك أن الرتكيب الوصفي يتكون 

عنصرين  من عنصرين جيوز الفصل بينهما ومها الصفة واملوصوف أما الرتكيب اإلضايف يتكون من

ال جيوز الفصل بينهما إال لضرورة ومها املضاف واملضاف إليه، ومن مث فإن حتول الرتكيب الوصفي 

يهدف إىل  -ما دام صفة مستقرة تابعة للمضاف إليه التضامهو عُني و  -إىل تركيب إضايف 

هما إكساب هذا الرتكيب الوصفي ضربا من التالحم بني املوصوف والصفة، فال جيوز الفصل بين

  .يف هذه احلالة مثلما ال جيوز الفصل بني املضاف واملضاف إليه

ومنه فإن هذا التحول الرتكييب يرتتب عليه حتول داليل يتمثل يف االرتقاء بداللة الرتكيب 

من جمرد إفادة ارتباط املوصوف بالصفة برابط التبعية إىل إفادة تالحم املوصوف بالصفة بلحام 

يرتتب عليه ارتقاء البعد الداليل للرتكيب من جمرد تبيني املوصوف  اإلضافة، أو بصيغة أخرى

بالصفة يف النمط الوصفي إىل إفادة تأكيد مالزمة املوصوف للصفة فال ينفصل عنها أبدا يف 

يعين الدين املوصوف بصفة احلق وصفا " الدين احلق"الرتكيب اإلضايف، فالرتكيب الوصفي اآليت 

يعين الدين املوصوف أبدا " دين احلق" وقت ما، أما الرتكيب اإلضايف طارئا ميكن أن يزول عنه يف

بصفة احلق فال ميكن أن ينفصل عنها بأي حال من األحوال، وهناك عدة تراكيب مماثلة يف 

إَن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم " السياق القرآين مثل وعد احلق يف قوله سبحانه 

  .41"ذلك عيسى بن مرمي قول احلق الذي فيه ميرتون"ه ، قول احلق يف قوله سبحان40"فأخلفتكم

   :ربط الصفة والموصوف برابط الجر -8

النمط املشهور يف النحو هو ذكر املوصوف تليه الصفة تابعة له، ولكن قد يذكر املوصوف مث     

تذكر الصفة بعده مسبوقة حبرف اجلر من فيكون هو الرابط بينهما، ويفيد مالزمة املوصوف 
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وحلوا : "وقوله. فأتوا بسورة مثله: فاألصل 42"فأتوا بسورة من مثله"ة ومن ذلك قوله سبحانه للصف

  . أي أساور فضة وبالتايل املوصوف هنا هو حمور اهتمام السياق 43"أساور من فضة

نستنتج مما سبق أن اتساع اللغة العربية ومشوليتها أهلها حبق لتكون لغة اصطفاها اهللا 

يه ولغة رسالته إىل خلقه وكفى بالقرآن الكرمي إملاما جبميع ميادينها وعلومها إذ ال تعاىل ترمجانا لوح

يزال مالذ العلماء وميدا�م الفسيح للبحث والتنقيب، وال تزال موضوعاته تشغل بال الدارسني 

باعتبار اللغة املتضمنة يف النص القرآين هي لغة معيارية فقد كانت يف كل مرة هدفا بارزا 

ات واألحباث اللغوية وفق املناهج اللسانية احلديثة، خاصة علم النحو الذي انتقينا موضوعا للدراس

من أهم موضوعاته أال وهو موضوع الصفة واملوصوف الذي تتجلى فيهما ظاهرة التضام وكان 

السياق القرآين امليدان الذي ترتقي فيه الصفة من جمرد موضوع إىل ظاهرة حيث أواله عناية 

  .فائقني باعتبارها من املتالزمني واهتمام

ّن تبّدل العالئق الّنحويّة إ  :ه من نتائج يف هذا البحث ما يليومن أهم ما توصلنا إلي 

من تركيبّية إىل إضافّية هو تثبيٌت للمعىن و متكينه يف املوصوف حبيث جيعل منه ثابتا و مستقرا و 

لتضام إىل قسمني رئيسيني تناولنا يف حبثنا ينقسم ا .معّربا عن معىن داليل أكثر جتسيد للّصورة

يتجلى يف االفتقار ويقصد به افتقار " أهم مظهر للتضام"قسما واحدا أال وهو التضام اإلجيايب 

عنصر لغوي آلخر ليتم املعىن كافتقار الصفة للموصوف وحتدثنا عن حاالت الفصل واالعرتاض 

كن أن تتطور الصفة واملوصوف إىل نظرية بني الصفة واملوصوف وإضافة املوصوف إىل الصفة، مي

  .يف أحباث أخرى إن شاء اهللا واهللا ويل التوفيق
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 فضاء القصيدة العربية بين بيت الشِّعر وبيت الشَّعر

The Space of the Arabian Poem between the Line in the 
Poem and the Tent. 
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 وتستهدف هذه الورقة النظر يف ماهية. دب على مجلة من العناصر أمهها الفضاءتتأّسس نظريّة األ      

وكذا ارتباطه باحلياة العربية من . إذ يتداخل مع العديد من املصطلحات ذات احلمولة الفضائية ؛املصطلح

لدوال ، باالستعانة بآليات املنهج السيميائي عن طريق تّتبع اظر حازم القرطاجين وحممد املاكريوجهة ن

  .وما حتيل عليه من مدلوالت

بني القصيدة العربّية وخصوصّية البيئة الّصحراويّة اليت الوثيق االرتباط من النتائج املتوصل إليها و      

 .وغريها مما ستشري إليه هذه الوقفة...بيت الشِّعر حماكاة لبيت الشَّعرإضافة إىل كون  .أنتجتها

  .اخليمة/ بيت الشِّعر،  بيت الشَّعر فضاء،  قصيدة، : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The theory of literature is based on a number of elements, the most 
important of which is space. This paper aims to consider what the term is; it 
interferes with many space-loaded terms. It is also linked to Arab life from 
the point of view of Hazem al-Carthagini and Mohamed El-Mekri, using the 
mechanisms of the semiotic approach by tracking the functions and the 
implications they refer to.One of the findings is the close association 
between the Arabic poem and the specificity of the desert environment it 
produced. In addition to the fact that the hair house is a simulation of the 
house of poetry... and other what this pause will indicate. 

Keywords:space - poem - poetic line - tent 
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  :تمهيد -أوال

إّن احلديث عن مصطلح الفضاء ليس باملهّمة اليسرية؛ ذلك أننا أمام مصطلح ُمشِكلة؛ 

تتنازعه معارف وجماالت وعلوم عديدة، األمر الذي جيعله مصطلًحا زئبقًيا حياول اإلفالت كلما 

ومن مثّ أراد أهل االختصاص اإلملام حبّده وضبطه، وإعطائه مفهوما يسهل عملية التعامل معه، 

تقتضيه " إنّه جانب. "توظيفه بدقّة متناهية، ومنظور موضوعّي يراعي امتداداته ضمن ميادين كثرية

وكذلك اجلانب االجتماعي؛ حيث  1"املرحلة الفكريّة والنقديّة واجلمالّية الرّاهنة يف العامل العرّيب 

له مفهوم الفضاء كبعد يشك" وتتأتى أمهيته تلك ممّا  -موضوعة الفضاء حمور صراعات عديدة 

احلّي الذي ال يتحقق وجوده إّال ضمن تواجده يف فضاء بعينه، فال  2"جوهري من أبعاد الكائن 

ميكننا إّال أن حنيا فيه، ألنّه يشّكل هويّتنا اجلمعّية، كما مينح لكل فرد هويّته اخلاّصة، انطالقا من 

" على اعتبار أن املكان جزء من الفضاء خصوصّية املكان الذي يعيش فيه وحيتّله ويتفاعل معه، 

ويف هذا  3."وهذا يعين أن املكان يشكل أحد املكونات األساسية للفضاء وليس الفضاء كّله

املوضع البّد من اإلشارة إىل التداخل بني مصطلحات عديدة ذات تعالق مبوضوعة الفضاء من 

اخلالء والوسط : كما يندرج حتته" ...املكان، احليز، املوضع، اخلالء، الفراغ، الّساحة: قبيل

ذات خصائص فضائية طوبوغرافية " وجيمع بينها أ�ا مجيعا . 4"واِحلمى واألين واملدى واملأل 

، وهي متثل أبعاد الفضاء بشكل عام، )االمتالء( ، قابلة لالمتداد والكثافة والسمك )فيزيائية(

تاح، أي انفتاح املصطلحات على بعضها وتؤكد، يف الوقت نفسه، على الرتابط واالشتجار واالنف

معقدا وملتبسا ومتداخال مع جمموعة من املصطلحات "ما جيعله، أي الفضاء، مصطلحا  5."بعض

ذات اخلصائص الفضائّية؛ وزاد من غموضه كإجراء، كون جذوره غري عربّية، ومنّزل يف سياق 

ة؛ وما تطرحه فضاءا�ا من حضارّي وثقاّيف خمتلف كل االختالف عن طبيعة الثقافة العربيّ 

  .6"خصوصية وتفرد

" وهكذا تغدو أكرب املعضالت اليت تواجه الفضاء هي أزمة حتديد ماهّية هذا املصطلح،  

إذ يتداخل مصطلح الفضاء عند كثري من الدارسني مع  7"لقد أ�كته حالة االلتباس القصوى

ديدة؛ منها قضّية الّرتمجة، حيث العديد من املصطلحات، وهلذا الّتشعب املصطلحي ارتباطات ع
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مازال الّنقد العرّيب املعاصر يشكو من توحيد املصطلحات النقديّة املستحدثة واملأخوذة من " 

ومن هذه املصطلحات اليت تثري االختالف . الكتابات النقدية واأللسنية والسيميائية يف الغرب

باحلّيز، دون مراعاة الفروق  الذي يرتجم مرّة مبصطلح الفضاء وأخرى، Espac"8 "مصطلح 

  .بينهما

اهتمام النقد األديب العريب احلديث باملصطلح النقدي حىت وقت " باإلضافة إىل قلة 

متأخر لقّلة االهتمام بقضايا املناهج املعرفّية احلديثة والّرتاث الّنقدي العرّيب يف الوقت نفسه، 

دي وتراث اإلنسانّية بالّنظر إىل إشكاليات ويتبّدى ذلك يف أحوال فقر احلوار بني الّرتاث الّنق

، وبالتايل فإن هجرة 9."الّدرس األكادميي والتمّكن من الّلغات األجنبّية واإلجناز النقدّي احلديث

املصطلحات من بيئة إىل أخرى يستلزم اإلملام خبصوصيتها الثقافية واملعرفية، ودواعي استحداثها 

" ا وميادين توظيفها، وعموما فإن هذه املوضوعة من يف تلك املنظومة، وخصوصيات استعماهل

املوضوعات احلديثة العهد، وأن مجيع الدراسات اليت قامت حوله، مل تكّون جبملتها نظريّة شاملة 

حوله، مما يدّلل على أ�ا دراسات يف بداية الطريق، فهو إذن حباجة إىل دراسات أخرى أكثر 

ا إىل كثري من الّتمعن والّتصنيف ملصطلحه وللموضوعات اليت عمقا ومشوال، إذ أنّه ال يزال حمتاج

   10."يشتمل عليها، نتيجة للمكانة اليت شغلها يف الفكر العريب قدميا وحديثا

يف الثقافتني العربية . وعلى اختالف الصور واملصطلحات اليت استعملت لإلشارة إليه

كان يفهمه قدماء اليونان، أو قدماء   ذلك أن ما: " وهو ما يؤكده حسن جنمي إذ يقول. والغربية

العرب املسلمني، من مفهوم الفضاء، ليس هو ما فهمته أوروبا النهضوية، أو أوروبا القرن التاسع 

عشر، وليس هو ما نفهمه اليوم من هذا املفهوم يف جمموع استعماالته وتوظيفاته االستتيقية 

راسات تسري بوترية ضعيفة، وُخطى خجولة، وهذا يدّلل على أن تلك الدّ  11."واألدبية والفلسفية

. وّجه اإلنشائيون عنايتهم إىل الزمنية ومنطق األعمال والوظائف والعالقة بني الشخصيات" حيث 

ومل يلتفتوا إىل متثيل الفضاء يف القصص أي مل يقدموا نظرية متكاملة للفضائية السرديّة، وإن 

األمر نفسه يؤكده الناقد محيد  12.صيتعّرض بعضهم للفضاء عند دراستهم للخطاب القص

من خالل اإلشارة إىل حداثة الدراسات املتعلقة �ذه " بنية النص السردي " حلمداين يف  كتابه 

   13.املوضوعة، فهي تشكل نتفا متفرقة، تساعد قراء�ا وتطويرها على بناء تصور حوله
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يتعلق مباهّية الفضاء،   يطرح أسئلة متعددة، بعضها" وهذا جيعل استقصاء موضوع الفضاء 

كونه مفهوما فيزيقيا حديثا متأصال يف طبيعة العامل، وبنية تنتظم داخلها الكائنات واألشياء 

وشرطا ضروريا للوجود الذي ال يتحقق إّال به وفيه، وبعضها اآلخر يتعلق بفضائّية الّلغة وبنية 

بنية طبيعّية، ضروريّة، يتموضع  فالفضاء إذن 14."الّتمثيل الذهّين للرؤى والّتصورات واألشياء

ضمنها كّل موجود، وهو يتجّسد على املستوى املتخّيل من خالل ترسانة عالمّية لغويّة، ذلك أننا 

إذا أردنا موقعة موضوع ما أو شيء ما داخل فضاء واقعّي أو متخّيل حنتاج إىل استعمال خاص " 

�ا أن حتقق تصورنا للفضاء والعالقات للعالمات اللغويّة ذات احلمولة الفضائّية اليت بإمكا

  15.الفضائّية

موضوعة  –فتصبح تلك العالمات اللغويّة دواال تضعنا ضمن نسق معريف خاص 

وهذا يستلزم البدء . من جهة، وتسمح بتصوره ضمن إطاره املتخّيل، من جهة أخرى - الفضاء

 .بالتعّرف على املعاين اللغويّة للمصطلح

  :مفهوم الفضاء - ثانيا

  :المفهوم الّلغوي للفضاء -1

 :ترد ماهية مصطلح الفضاء يف املعاجم العربية، كما يلي

. الفاء والّضاد واحلرف املعتّل أصل صحيح يدّل على انفساح يف شيء واّتساع) فضى"(

إىل ُفالٍن بسرِّه ِإفَضاًء، وأَفضى بِيِده إىل ...ويقولون أَفَضى... املكان الواسع: من ذلك الَفضاُء 

  16."رِض، إذا مّسها بباِطِن رَاحته يف سُجودهاأل

  17."وأفضى إليه بسرّه. خرج إىل الفضاء: وقد أفضى. الفضاء الّساحة وما اّتسع من األرض "

: وبقيت فًضا...مل جيعلها يف صرّة: اّتسع كأفضى، وفضا درامهه: فضا املكان فضاًء وفضو�ا"

  18"وحدي

وقد َفَضا املكان ...فضا يَفُضو فضّوا، فهو فاضٍ  الفضاء املكان الواسع من األرض، والفعل"

وأفضى فالن إىل فالن وصل إليه، وأصله أنّه صار يف ُفرجته وفَضائِه وَحيِّزِه؛ قال . وأَفَضى إذا اّتسع

  :ثعلب بن عبيد يصف حنالً 

ف*** َشَتْت َكثََّة اَألوبَار ال الُقرَّ تـَتَِّقي 
ُ
ئَب َختَشى، وهي بالبلِد امل   "ِضيوال الذِّ
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ال يُفِضي اهللا فَاَك؛ هكذا جاء : ويف حديث دعائه للنّابغة ...أي الَعراء الذي ال شيء فيه

اخلَايل الَفارُِغ الواسُع من : والفَضاُء ...يف رواية، ومعناه أن ال جيعله فضاًء ال ِسنَّ ِفيه

وِضع  :والَفضا ...والّصحراء فضاء: قال...الفضاء ما استوى من األرض: مشر...اَألرضِ 
َ
جانب امل

    19."وأفَضى إذا افتقر...بِقيُت من أقراِين َفًضا أي بِقيُت وحِدي: ويُقال ...وغريه

ما اتَّسع من األرِض ...الفضاءُ ...َخالَ  -اتََّسع: َفَضا يَفُضو َفضًوا وَفَضاًء وُفُضو�ا املكانُ " و

  20."أفِضَيةٌ ) ج( اهللا ما بني الكواكب والنُُّجوم من مسافات ال يعلمها إالّ  –أمام الّدار 

. غري ُحمَكمٍ :  - وتركت األمر  .املنفرد: الفضا. َكثـُرَ : الّشجُر باملكان ...َفَضا َفَضاًء " 

الواسع من األرض : ضاءالف. كّل منثور خمتلط كالّتمر مع الزبيب اختلطا يف إناء واحد:  -و

ايل من ا�االت الكهرومغناطيسّية، الفضاء اخل: الفضاء احلرّ . الّساحة:  -الصحراُء : -و. واملكان

طة أي من املناطق الثمانية اليت ينقسم إليها الفضاء الثالثي بواس: الفضاُء ُمثن. وجماالت اجلاذبّية

لقد   21.احلّيز الكوين الذي تتحرك فيه كل األجرام السماويّة: الفضاء. املستويات اإلحداثّية

  :ىأمجعت التعاريف اللغوية أعاله بتنوعها عل

  :أن مصطلح الفضاء يقرتن مبيزتني أساسيتني مها* 

واخلالء؛ ويشري اخلالء غالبا إىل الفلوات والبسابس حيث ال ماء " الواسع من األرض" االّتساع  -

  .وال شجر

إىل ) االمتالء(كما يتضمن مصطلح الفضاء اإلشارة إىل االمتالء والفراغ ويشري املصطلح األول   -

أل ذلك الفضاء، بينما يشري الثاين إىل الفراغ الذي حييط بتلك األشياء وجود أشياء بعينها مت

  .وجيمعها ضمن نطاق واحد

الفضاء، املكان، الّساحة، : مجعت التعريفات السابق ذكرها بني مصطلحات عّدة؛ من قبيل* 

وجعلتها على ما هو ظاهر مبعىن واحد، وإن كان واقع الدراسات يشري إىل ...اخلالء، العراء

وهي مصطلحات تراكم مؤشرات منخفضة أو مرتفعة، وذات محولة فضائية دالة " خالف ذلك، 

امتدادا مكانيا  –باستقراء الداللة املعجمية  -تضيء جوانب املصطلح، وقد شكلت مجيعا 

منفتحا أو منغلقا؛ تنبين عليه فلسفة التعامل ومنهجّية الرّبط بني العناصر اليت تتواجد وتتعايش يف 

واحدة من األرض، مما يفتح ا�ال واسعا أمام خمتلف مستويات الّتأويل والّتطبيق  بقعة

واالستعمال، كو�ا مؤسسة على جمموع تصورات الّذات العربّية وإدراكها لألشياء، وعلى معارف 
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قبلّية حتكمها ضرورات املكان والزمان والبنية والّتصور وكل الفلسفات الناجتة عنها ما دامت 

  .وجمموع هذه املعاين تقودنا إىل االنفتاح على املعىن االصطالحي للفضاء22."ء تستند عليهااألشيا

  :الفضاء من حيث االصطالح -2

ختتلف دالالت الفضاء من الناحية االصطالحية حبسب املنظور، أو زاوية الرؤيا اليت 

حس االنطالق  –يا بوصفه اقرتابا أول –يبعث لفظ الفضاء " ينطلق منها التعريف، وبصفة عامة 

من كل القيود اجلسدية والفكرية واملادية، وهو يشري علنا إىل الّشساعة، و�اوي احلواجز، 

فهو إذن، يقرتن  23."كما يوحي بتداخل العوامل وضبابيتها. واالنفالت من احملدود إىل الالمتناهي

هذا يعين أن للفضاء معىن و . " مبعىن التحرر واالنعتاق من العوامل الضّيقة، وكل أنواع الضغوطات

وسواء متظهر الفضاء يف صورته املادية  24."آخر ذهين جمرد غري قابل للتقييد، والتحديد، واحلصر

وبذلك . احملسوسة أو الذهنية ا�ردة، فإنه يشكل متكًأ ينطلق منه املبدع يف بناء عامله املتخّيل

مكون خطاّيب " ري جوزيف فرانك، و، على حد تعب25"املادة اجلوهرية للكتابة " يغدو الفضاء 

باملفهوم البارثي؛ ألن الكتابة األدبية ال  27."حّبة الكتابة" وهذا يستوجب أن جنعل منه 26."مركزي

يستقيم أمرها إال إذا اعتمدت على فضاء واضح املعامل، كما أنه ال ميكن جتسيدها، وال يتحقق 

  .ر اإلطاري املسمى الفضاءهلا التمظهر املادّي، إالّ إذا توفر هلا هذا العنص

ومعىن كونه كذلك أن االرتباط بني 28."إشكالية وجود وإشكالية فكر" وهو لذلك ميثل 

ولذلك . الّذات وفضائها وثيق، باعتباره الوضع الطبيعّي والضرورّي الّذي تتشّكل فيه كينونتها

وجودها حىت يتحقق  وجب أن تتوفر فيه مجلة من العناصر واحلاجات الوظيفّية اليت يقوم عليها

وبالعودة للقصيدة اجلاهلّية . التوافق بينهما؛ أي بني الّذات والفضاء، ونقصد به الفضاء املتخّيل

حتوي يف بنيتها العميقة مضمرات نسقّية متعلقة بنظرة الّشاعر " عاّمة، واملعلقة خاّصة، جندها 

تجّسد من خالل جمموعة من ذلك أن الوجود ي29."اجلاهلّي للوجود اإلنساّين بكلّية أضداده

التقاطبات، وهو ال يستقيم إّال بالّشيء وضّده، وهنا يربز دور اخليال ملا يتوفر عليه من قدرة على 

  .حتوير األشياء وتغليف احلقائق وتقدميها يف صورة جديدة خمالفة لصور�ا على املستوى املرجعيّ 

أن الّشعراء اجلاهلّيني "  –لقات بالذّكر خنص املع –ويلفي املتأّمل  ملدونّة الّشعر اجلاهلّي 

قد تعمقوا، غالبا، أسرار احلياة والوجود، ورأوا يف املوجودات وحدة وتكامال، واستوعبوا الطبيعة، 

فالقضية األساسية، إذن، مرتبطة بوعي  30"وكان وعيهم بالكون حوهلم شامال متكامال غري حمدود
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إّال حلظة اكتمال تشكّله يف خمّيلة الشاعر ووعيه، حبسب الشاعر، وكأن العامل ال يتبّدى وال يدرك 

  .ما تذهب إليه الفلسفة الظاهراتية

أّما اعتبارهم الفضاء إشكالية فكر؛ فيشري إىل العالئقية بني الفضاء واملبدع، الذي يكتب 

إدراك الفضاء يعين يف " أي أّن . انطالقا من قراءة لفضائه الواقعّي، ويبدع ضمن فضاء بعينه

الغالب القدرة على حتديد وضع األشياء، وضبط عالقا�ا، وكذا اهليأة اليت توجد عليها مبوازاة مع 

الّذات املدركة، فإدراك االّجتاهات وتقييم املسافات واألحجام يتغّري بتغّري الّذات أو ا�تمع ، 

هي املسؤولة  فالّذات، بصفة عامة، واملبدعة منها، بصفة خاّصة، 31."املسؤول عن هذا اإلدراك

وتكون نتيجة القراءة . املباشرة عن صورة وأبعاد الفضاء الذي ترمسه وأشيائه يف خمتلف تعالقا�ا

فضاًء جديدا خمتلفا قليال أو كثريا عن الفضاء املرجعّي، يرتفع عن الّنقل احلرّيف، ويعمل على 

من الّدوال ذات احلمولة حتويره، ومنذجته، وإعادة صّياغته، وتقدميه للمتلقي من خالل جمموعة 

يؤطرها الفضاء الّلغوّي، على . الّداللّية اليت تنفتح على أكثر من قراءة وعلى مستويات عديدة

اعتبار أن الفضاء الّشعرّي هو فضاء لغوّي بامتياز؛ أي فضاء متخيَّل يـَْنَبِين على وعي وإدراك 

  .الفضاء الواقعيّ 

فضاءها حيث تتواجد، ّمث ما يقتضيه هذا  واملقصود بالفضاء كإدراك؛ أن تعي الّذات

الفضاء من ارتباطات وعالقات بني املوجودات اليت متلؤه، وما املوقع الّذي حيتله كّل منها، ألن 

الفضاء : " عالقاته مع غريه من العناصر البانية للفضاء إمنا تتحّدد انطالقا من موقعه، ولذلك قيل

لذات هذا الفضاء املعيش إىل فضاء متخّيل، وما وأخريا كيف تنقل ا32."نسق من الرتابطات

يف ) الواقعي( الوشائج اليت تربط بني هذا وذاك ؟ وبعبارة أخرى ماذا يبقى من الفضاء األول 

  أي األثر ؟ وكيف يُقرأ هذا األثر؟ ) / املتخّيل( الفضاء الثاين 

  : مصطلح الفضاء في الشعر الجاهلي -3

إىل هذا املصطلح؛ فنجده ورد عند امرئ القيس يف  مل خيل الشعر اجلاهلي من إشارة

/ املرقبة؛ يطّل من خالهلا على فضاء عريض/ مقطع يصف فيه املطر، لإلشارة إىل املكان العايل

  33:الّشاسع، يقول/فضاء الّصحراء

  أُقـَلُِّب طَرِيف يف َفَضاٍء َعرِيضٍ *** َأشَرفُت فوقـََها * ومرقبٍة كالزّجّ 

 34:عة العامريوكذا عند لبيد بن ربي
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  .**عوذاً تأّجُل بالَفضاِء ِ�اُمها*** والَوحُش ساِكَنٌة على أطالئِها 

حيث ينفتح على املكان املدمر، املوحش، الّرحب، الذي سقطت من حوله كل " 

السياجات املادية والنفسية واملعنوية، وأصبح مفتوحا أمام كل العوامل الطبيعية وغري الطبيعية، يرتع 

  .بعد أن ارحتل عنها ساكنوها35."آمنا مطمئنافيه الوحش 

  :الفضاء بين المرجع والمتخيَّل - ثالثا

أن تبدع نصا؛ معناه أن تشكل عاملا، وتبين فضاء جديدا، خيتلف بقدر معني، ومن 

فضاء له تضاريسه والتواءاته، اليت تضمن له التفرد، ومتنحه قدرا من . نواحي خمصوصة عن غريه

كلماته " يكتب" الكاتب أو املؤلف وهو " ذلك أن . شعرية التماثلاالختالف، حىت ِضمن 

حماكيا بناءات موجودة، أو مبدعا، يف نطاق : عوامل نّصه وفق كيفية ما" يبين" بينها " يؤلف"و

" يبدع" بنياته النصّية اليت تشكل منها النص الّذي " تنظيم" املمكن الّنوعّي، طرائق جديدة يف 

ومما سبق ميكن أن نستخلص مجلة  36."بداعّي أو تبعا لضرورة تشكيل املعىنوفق رؤيته لعمله اإل

  :من النقاط

أن الفضاء عنصر جوهري يف الكتابة اإلبداعّية ومقّوم من مقّومات النّص : من الناحّية التكوينّية* 

إلغاء أو " ّي ، وعليه فإّن أ37."تنتظم فيه الكائنات واألشياء واألفعال" األدّيب، ّمث إنه ا�ال الّذي 

  38."إقصاء ملفهوم الفضاء يف النظريّة األدبّية إمنا هو قمع معني هلويّة من هويّات اخلطاب األديبّ 

أن طريقة رسم الفضاء وتشكيله وبناء حدوده، تسهم يف حتقيق شعريّة : من الناحية اجلمالية* 

على حد  –ألدب أدبا النّص، من منطلق أن موضوع الشعريّة يشمل كل العناصر اليت جتعل من ا

أو اليت جتعل من األدب فنّا نوعّيا، جيعل املتلقي يرتبط ويتأثر به، ومن ّمث يقبل  -تعبري جاكبسون

الشكل " عليه، وهكذا تتحقق مجاليته، حبيث ال ينفصل فيه الشكل عن املعىن؛ على اعتبار أن 

ذاته، يعرف به، ويتمّيز به عن  ليس ظاهرة عارضة، أو عنصرا مكمال للعمل الفّين، إمنّا هو العمل

، على حد تعبري آالن 39"وبالشكل يتمّيز بقاء العمل ويتواصل عرب القرون. غريه من األعمال

  .روب جرييه

أن حديث الفضاء مرآة عاكسة ملدى وعي املبدع الثقاّيف، االجتماعّي، : من الناحّية الفكريّة* 

الّدرجة األوىل، وفيه يكون تشكيل الفضاء اجلماّيل، احلضارّي؛ ذلك أن الشعر فن مشهدّي ب

بناء أنساق متخيل أديب من خالل مراكمته لفضاءات متعددة " مناصفة بني املبدع الذي يقوم ب 
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تفكيكا �مل عملّيات وآليات هذا البناء " بينما عمل القارئ  يكون 40"تكوينّية أو موصوفة 

  .الكاشفة 41."ّيةوإعادة تركيبها وفق منطق القراءة النقديّة اجلمال

وتتأسس نظرية األدب على مجلة من العناصر أمهها الفضاء، واحلديث عنه يفتحنا على 

فضاءات عديدة؛ بدءًا بالفضاء املرجعي باعتباره املنطلق يف عملّية اإلبداع، ومدى إدراكه لتلك 

مكنة تدور الفضاء ال بوصفه أ" املنطلقات اليت يتأسس عليها الفضاء النّصي؛ واملقصود بذلك 

فيها األحداث والوقائع احلكائية أو تتمركز حوهلا الفاعلية الشعرية، بل الفضاء كوعي عميق 

بالكتابة مجاليا وتكوينيا، الفضاء كشكل وكمعىن، الفضاء كذاكرة وهويّة ووجود، الفضاء كسؤال 

املعرّيف إشكاّيل ملتصق بوعينا الثقاّيف واالجتماعّي واجلماّيل وبنسيجنا السيكولوجّي و 

  . املستوى اإلبداعي التخييلي الذي يتجسد على42."واإليديولوجيّ 

يشكل الفضاء جمال اإلنسان الذي يتحقق فيه وجوده، ومرجعه الذي ينطلق منه يف 

أن النص " ذلك . يف هذا املوضع الفضاءات املتخيّلة التأسيس لفضاءات جديدة؛ نقصد �ا

األديب اجلّيد ال يسعه البّتة أن يكون له وجود إّال إذا أقام نوعا من أنواع التوازن بني اخليال والواقع 

؛ إذ يتحول الواقع إىل بنية أولّية ينطلق منها الّشاعر ويستقرؤها، مما يسهم يف حتقيق شعريّة 43"

تأصيل " احلديث عن احلدود بني املرجعّي واملتخيَّل يستهدف بالّدرجة األوىل ذلك أن . القصيدة

شعريّة القصيدة اجلاهلية، قبل الدخول إىل عالقتها ببقية األنساق االجتماعّية واجلغرافّية 

الّيت تتفاعل فيها، وقبل االهتمام أيضا باملكونات اليت يقوم عليها اإلبداع من شاعر ...والنفسّية

ومما سبق نفهم أن للمرجع دور الريادة يف التأسيس 44."إبداعه ومتلقني وسياق تلّقيهموظروف 

لشعريّة القصيدة؛ ألن احلديث عنه هو بالضرورة حديث عن واقع اجتماعّي واقتصادّي وسياسّي 

  .وجغراّيف، أي عن فضاء خارجّي، ينبين على أساسه فضاء النّص الّشعرّي وميّت بصلة وثيقة له

وإذا كانت الشعريّة تتوجه يف موضوعها حنو " حقق شعريّة النّص اإلبداعيّ وبذلك تت

البنيات الكربى املشكلة للخطاب األدّيب، فإن الشعريّة حترص يف الوقت نفسه على مساءلة هذا 

مبعىن مساءلة كل اآلليات واألدوات 45."اخلطاب قصد الكشف عن مميزاته وحتققاته املمكنة

  . جتعل من هذا اخلطاب قابال ألن يشكِّل نًصا نقرُؤهاملعرفية واملكونات اليت

  :فضاء القصيدة الجاهلّية بين بيت الشِّعر وبيت الشَّعر: رابعا
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بني القصيدة والفضاء الذي أنتجها أو الّرتبة اليت نشأت فيها تعالق كبري، لدرجة أنّنا ال 

واملتمثلة يف مجلة العوامل اهلاّمة أن نفصل شكل القصيدة وبناءها عن البيئة اليت أنتجتها، " ميكن  

طبيعة البيئة اجلغرافّية، وما ترتب عليها من حياة اجتماعّية واقتصاديّة وسياسّية وثقافّية وما : وهي

 46."ساد فيها من قيم احتلت الّصدارة يف حياة الناس ومتثلها الّشعراء وروجوا هلا يف قصائدهم

ى فضاء الصحراء وجمموع العالمات البصرية احملتواة فكانت تلك القصائد عالمات ثقافية حتيل عل

  . يف رحابه، كو�ا مؤشرا دالليا على ساكنيها وخصوصيا�م

وجند مثل هذا التعالق والتأثري والتأثر بني شكل القصيدة وبيئتها بوضوح عند حازم 

فقد استفاد حازم املكانة اليت حتتلها نظريته يف الشعر من مدونة النقد القدمي، " القرطاجين؛ حبكم 

 47."من حماوالت الفالسفة املسلمني الّتوفيق بني نظريّة الّشعر عند اليونان وطبيعة الّشعر العريبّ 

تبّىن حازم القرطاجين " وتتجلى هذه االستفادة، خاّصة، يف نظريّة احملاكاة األرسطّية، حيث 

ين اعتمد عليهم يف تأصيل األرسطي بعد أن تقبله الفالسفة املسلمون الذ" احملاكاة " مصطلح 

وقد أكّد حازم أن الشعراء أقاموا حماكاة بني بيت الشَّعر؛ وهو منزل البدوّي  48."مفهوم الشعر

الذي يدرك بالبصر، وبيت الشِّعر؛ مسكن املعاين الذي يدرك بالّسمع، وكيف أن ترتيب الثّاين 

يِلُجه الّداخل إىل اخليمة، وباملقابل مبّين أساسا على ترتيب األّول؛ فاملصراع، مثال، وهو أّول ما 

مث إن مسكن العرّيب ِقوامه األعمدة واألسباب . هو أيضا العتبة الّيت يلج منها القارئ عامل القصيدة

  .واألوتاد، وهي عينها أساسّيات يف بنية بيت الشِّعر

ا متنزَّلة يف وملا قصدوا أن جيعلوا هيئات ترتيب األقاويل الشعرية ونظام أوزا�: " يقول حازم

إدراك الّسمع منزلة وضع البيوت وترتيبها يف إدراك البصر، تأملوا البيوت فوجدوا هلا كسورا وأركانا 

وأقطارا وأعمدة وأسبابا وأوتادا، فجعلوا األجزاء اليت تقوم مقام أبنية البيوت مقام الكسور لبيوت 

ه استواء واعتدال مبنزلة أقطار البيوت اليت الشِّعر، وجعلوا اطِّراد احلركات فيها الذي يوجد للكالم ب

 -وذلك حيث يفصل بينها وبني بعض بالسواكن –متتد يف استواء، وجعلوا ملتقى كل قطرين 

ألن الّساكن ملا كان حيجز بني استواء القطرين املكتنفني له صار مبنزلة الرّكن الّذي يعِدُل . ركنا

اة اآلخر ومَساَمَتِته، وألن الّساكن له حدَّة يف الّسمع  بأحد القطرين الّلذين مها ملتقامها عن مساو 

وجعلوا الوضع الذي يبىن عليه منتهى شطر البيت وينقسم البيت عنده . كما للرّكن رأي العني

بنصفني مبنزلة عمود البيت املوضوع ووسطه، وجعلوا القافية مبنزلة حتصني منتهى اخلباء والبيت 
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وميكن أن يقال إ�ا جعلت مبنزلة ما يعاين به عمد البيت من . وآخرمها وحتصينه من ظاهر وباطن

  49..."شعبة اخلباء الوسطى الّيت هي ملتقى أعايل كسور البيت و�ا مناطها

الكالم أعاله، عبارة عن منوذج من مناذج كثرية، أوردها حازم للمقاربة بني بيت الشَّعر 

  . وبيت الشِّعر، للّتدليل على شّدة اشتجارمها

  :نص حازم مجلة من القضايا؛ أمهها يطرح

كالم موزون مقفى " ارتباط بيت الشِّعر حباسة الّسمع، وهو يشري إىل ماهية الشِّعر عند العرب؛ * 

) العودة إىل الشعرية العربية ألدونيس( وهو تعريف يرّكز على العنصر الصوّيت يف الّشعر،" له معىن 

خلارجّية للقصيدة، املتأتّية بدورها من تكرار القافية؛  الذي ينتج بالّدرجة األوىل عن املوسيقى ا

كآخر مقطع صوّيت يف البيت يشمل آخر ساكنني مع إضافة الّساكن الذي قبل املتحرك األّول، 

  ).أي اخليمة(وحتصينها وحتسني منظرها ) أي القصيدة(ويستهدف حتسينها 

رتكيبية؛ املتعلق بشّدة ارتباطهما أن بيت الشِّعر وبيت الشَّعر، يشرتكان يف نفس البنية ال* 

مما يؤكد على . ببعضهما، إذ يتكون كّل منهما من كسور وأركان وأقطار وأعمدة وأسباب وأوتاد

  50."مقرونا بالظروف الزمانّية واملكانّية اليت عاش فيها" أن الشِّعر كان دائما 

الزمان واملكان ظرفان يعيش " أن الشِّعر فن زمّين ومكاّين يف الوقت نفسه؛ على اعتبار أن *  

اإلنسان يف إطارمها وميارس حياته يف ظلِّهما، إذ أن كّل أفعاله ال ميكن أن تقع إال يف زمان ومكان 

وهذه اجلزئية . الذي يعترب اإلطار الزمكاين ضرورة فنّية 51."معينني وقد انسحب ذلك إىل أدبه

تالزم الّسماعّي " شري إىل تدرك من خالل الصورة اليت قّدمها القرطاجين؛ واليت ت

وهي مقابلة  52."والبيت الّشعرّي يصري وفق هذا الوصف الّدقيق أشبه باخلباء العريبّ ...والبصريّ 

جند هلا صدى عند املاكري؛ الذي ربط بدوره بني القصيدة الشعريّة واخليمة العربية، وبطريقة 

ت العرّيب، وما هو زمّين، من موضوعّية جتمع ما هو بصرّي، من خالل رصد طريقة تشييد البي

خالل رصد حركة الّشمس الدائريّة بدءًا من طلوعها وحىت بلوغها مغر�ا مستثمرا يف ذلك طابع 

إذا ِاعتربنا العالمة أيقونا جند أن القصيدة يف ِاشتغاهلا الفضائي :"يقول. الّلغة الّنقديّة اِالستعاريّ 

فهي تلتقي مع الباب يف 53."دورة الّشمس الّنهاريةأشبه ما تكون بالباب أو البيت أو اخلباء أو 

مطلعها الذي ميثل مصراعيه، ومها سبيل الولوج إىل البيت أو اخلباء ، وإىل الداللة بالنسبة 

إ�ا حسب فهم أوّيل، ذلك العامل الداخلّي الذي ينغلق عليه املصراعان، فهي املعىن " للقصيدة 
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 54."حلميمّي املنغلق، ال ميكن مالمستها إّال عرب املصراعنياخلفّي والدالالت املسترتة يف كنفها ا

أما بالنسبة للخباء، . فهما، إذن، حيمالن بذور الداللة، وميهدان ملا يعترب النّص امتدادا وتوسعة له

فهما سبيل االنفتاح على ما فيه من أشياء ماديّة كاألثاث وغريه، ومعنويّة كالدفء واألمان 

  :ح املاكري الصورة كما يليويوض. اخل...واألسرار

باعتماد التفسري األيقوّين األول، جند الّشكل املمتد على هيئة باب من مصراعني يشّكل الّتوازي "

العمودي ألسطرها األوىل مصراعه األّول، وتوازي األشطر الثانية مصراعه الثاين، يف الوقت الذي 

صراعني يف حالة اإلغالق، كما متثل باقي ميّثل فيه البياض املمتد بني األشطر عموديا ملتقى امل

ويف هذا متام التوافق بني بيت الشِّعر يف صورته   55."الفراغات البيضاء األخرى إطار الباب

الصوتّية البصريّة، وبيت الشَّعر يف صورته اهلندسّية البصريّة، ويف الصورتني جيتمع عنصرا الزمان 

الّتشكيل  الوجودّي خاضع لتداخل قوانني الزمان واملكان يف نسيج واحد، مما يدّلل على أن 

   56."أن املكان يف مقصوراته املغلقة الّيت ال حصر هلا حيتوي على الزمن مكثفا" واملكان، حيث 

يف املصراع؛ مصراعا الباب بالنسبة للخباء العريب، يف ) اخلباء والقصيدة( كما يشرتكان 

اشتقاق الّتصريع من مصراعي الباب، " اك، إذ أن مقابل الّتصريع يف القصيدة، هذا مأخوذ من ذ

ولذلك قيل لنصف البيت مصراع، كأنه باب القصيدة ومدخلها، وقيل بل هو من الّصرعني، ومها 

وهذا تأكيد من املاكري للفكرة الّسابق طرحها؛ اليت تشري إىل األصول املرجعية 57."طرفا الّنهار

بدايته / نصر الزمان، ممثال يف الّنهار، واجلمع بني أوله وآخرهللقصيدة العربية، واملتعلقة بارتباطها بع

  .الّصدر والعجز/ وربط ذلك بشطري البيت الشِّعري) الّصرعني(و�ايته 

ميكن أن نلمس اخلصائص املشرتكة بني الّسماعي والبصري، من خالل " وبصفة عامة 

وهكذا يستعري البيت الشِّعري ) نتهاءاال -األجزاء -االلتقاء -احلّدة -االستواء: ( الّصفات التالية

الواحد الّصورة األيقونّية لبيت الشَّعر املنصوب الّشطر األول يوافق القسم األول من اخلباء، من 

مبتدأ ارتفاعه على األرض إىل أقصى نقطة علوِّه حيث ينتهي بساكن يالمس أعلى العمود 

ليا من العمود ممتدا يف احندار يالمس األرض عند املتوسِّط للخباء والّشطر الثاين يالمس الّنقطة الع

  58."حدود القافية

مبصراعه الذي ميّثل سبيل ) اخلباء(يشرح املاكري التماثل بني البنيتني؛ بنية بيت الشَّعر 

أعمدة : الولوج إليه، وبرتتيبه املكاّين اخلاضع لنظام حمكم، يدرك بالبصر، وملقوماته املختلفة من
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 .طار وحركات وسواكن وقافية تعمل على حتصني منتهاه وحتسني منظره للرائيوأسباب وأوتاد وأق

مسكن املعاين، بدءا مبصراعه، الّذي / بينما ميثِّل اجلزء الثّاين منها؛ العناصر املرفولوجّية لبيت الشِّعر

ّي، يسمح باالنفتاح على جمموع الّدالالت املتوارية يف القصيدة، اخلاضعة بدورها إىل نظام موسيق

يتجّسد يف البحر الّشعرّي، الّذي يقوم بدوره على جمموعة من الّتفعيالت تتوزّع عرب الّصدر 

والعجز منه، وتتكّون الّتفعيالت من أسباب وأوتاد وفواصل، تنبين على جمموعة من احلركات 

مهيتها يف والّسواكن، مما جيعل صوت عنصر الّسماع يعلو يف بنيتها، اليت ال تكتمل إّال بالقافية، أل

  . حتسني القصيدة وحتصينها

  :خاتمة: خامسا

  :ويف اخلتام توصلنا إىل مجلة النتائج التالية

أن الشِّعر فن فضائّي؛ كونه يتواشج مع فضاء احلياة العربّية بكل ما لكلمة الفضاء من   -

ع عرّيب وبكل ما حيمله مصطلح الشِّعر اجلاهلّي من إحاالت على واق. دالالت ماديّة ومعنويّة

  .جاهلّي متعّدد األبعاد، خنّص بالذّكر األبعاد الفنّية

ضمن إطار خاص جّسدته الشعريّة الشفويّة اجلاهلّية، اليت  وترعرع مصطلح الفضاء نشأ -

ا وجوانبها وتغّريا�ا جعلت من القصيدة فضاًء فضفاضا يستوعب حياة العرّيب يف مستويا�

  .املختلفة

حالة من الّسيولة واالمتداد والّصريورة والّتحول، وهي ذا�ا الفضاء يف  صّور الشعر -

  .مسات الفضاء الّصحراوي الذي نشأت يف تربته

توّصل حازم القرطاجّين إىل حتديد الّتعالق الوثيق بني فضاء القصيدة العربية وفضاء  -

  .بيت الشَّعر، حيث أن األّول هو حماكاة للثاين يف مجيع أبعاده/اخلباء 

حني  -د املاكري باملوضوعة خطوة واسعة؛ حني فتحها على البعدين الزمين خطا حممّ 

من خالل صلتها الوثيقة باخليمة  -واملكاين   -ربطها بدورة الّشمس الفلكّية وأيّام األسبوع 

   -العربية 

وتبقى هذه الورقة البحثية أرضية لبحوث مستقبلية مستفيضة يف جمال البحث يف موضوعة 

على  ودعوة ملّحة للباحثني من أجل خوض غمار هذه املوضوعة؛ شعر اجلاهلي،الفضاء يف ال

  .ثراعتبار أن الشعر مل يوَف حّقه يف هذا الّنوع من الدراسات مقارنة بالنّ 
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  قراءة في إشكاليته النقدية: ماهية األدب الرقمي

What is Digital Literature: A Reading in its Critical 
Issue 

  فاطمة الزهراء عطية .د *

fatima zohra attia 
اجلزائر/ بريكة  –ملركز اجلامعي سي احلواس ا  

University Center Si Al-Hawas - Barika – 
fatimaattia39@yahoo.fr  

  02/06/2021: تاریخ النشر  05/01/2021:تاریخ القبول  4/11/2020 :تاریخ اإلرسال

 

 

متنح املداخلة فرصة التقرُّب من مفهوم األدب الرقمي، وتفحُّصه، وتبيان خمتلف املعاين والدَّالالت     

ن صار شائعا يف املرافقة له، بالشكل الذي قد يقّرب للقارئ املهتم مسار هذا املفهوم ُمْذ ظهوره إىل أ

  .املختلفة األدبيةاألعمال 

وقد ُمسي هذا اإلنتاج باألدب الرقمي أو األدب اإللكرتوين، كما يُنعت أيضا باألدب الّتفاعلي أو       

املرتابط، وإن حماولة حتديد مفهوم لألدب الرقمي جعلنا نناقش خمتلف املفاهيم اليت تقدم لضبط مصطلح 

ب، ويف الوقت نفسه، نتساءل عن املميزات اليت جعلته خمتلفا عن األدب هذا النوع اجلديد من األد

 .التقليدي الورقي املطبوع لدرجة جعلته يصنف بالنوع أو اجلنس اجلديد

بني الّتوقف عند مصطلحاته ومفاهيمه وتعاريفه  حركية اّشتغال املفهوممن ّمث، فضرورة الوقوف على     

حلقلني الثقافيني الغريب والعريب؛ هو املأمول الذي نطرحه يف هذه املختلفة، وبني حتديد تطوره يف ا

  .املداخلة

 .األدب، الرقمي، قراءة، اإلشكالية النقدية :الكلمات املفتاحية

Abstract :     
 The contribution focuses on the concept of digital literature, to examine it 
and clarify the different meanings and connotations that accompany it, to 
bring the reader closer to the path of this concept since its emergence until 
the common in various literary works. This production is called digital 
literature or electronic literature, and it is also called interactive or 
interconnected literature. The attempt to define the concept of digital 
literature to lead to a discussion of the different concepts introduced to 
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define the term of this new genre. In the same way, we are wondering about 
the characteristics that distinguish it from traditional literature. We are 
asking for summaries. Thus, the need to know the dynamics of the concept 
between the interruption of its different terms, concepts and definitions, and 
to define its development in the Western and Arab cultural fields is what we 
hope to achieve in this intervention. 
Key words: Literature, Digital, Reading, Critical issues. 

 
 

  :فاتحة

شهدت الّساحة األدبية قفزة ثقافية نوعية، تتخذ وجهة جديدة من خالل إنتاج جتارب يف       

الكتابة احلديثة؛ تسمى بالكتابة الرقمية، فرضها التطور اهلائل الذي عرفته وسائط االتصال يف 

مل جديد من العصر احلديث، بفضل الثورة التكنولوجية اليت أوجبت على متلقيها االنفتاح على عا

  .املعرفة يساير التحوالت العامة

وبذلك، جتاوزت الكتابة الرقمية الوسيط الورقي إىل أشكال كتابية جديدة تعتمد على        

استخدام احلاسوب مبهارة، وفهم "ليتمكن املبدع من يف عملية بنائها،  مبختلف أنواعه احلاسوب

ن صياغة إبداعه دون أن يشعر حبواجز نفسية على لغتـه وبراجمه، وكل ما يتعلـق بـه حىت يتمكن م

   1".ي ينقـل عربه إبداعه إىل املتلقياألقـل بينه وبني الوسيط الذ

أظهر تصوُّرا جديدا يسّمى التصوُّر الرقمي أو اإللكرتوين، الذي جيعل من  اإلبداعإن هذا       

، وذلك »الروابط«ما ُعرف بـــــــــــالنّص جمموعة من الشذرات اليت تربط بينها حمّددات رقمية؛ وهي 

من أجل خلق تفاعل بني النّص والوسائط وتسهيل التنقُّل بني ثنايا النص، وتوجيه القارئ للتفاعل 

مع النص بواسطتها، وكان ذلك بتأثري من حتوُّالت الكتابة الرقمية عند الغرب، منذ بداية ستينيات 

  . ة، يف تسعينيات القرن املاضيالقرن املاضي، واليت حتقَّقت، بصورة واضح

فاقرتحت مفاهيم ومصطلحات جديدة جتاوزت املصطلحات اليت رّوجت هلا الدراسات       

النّص، والتناّص، والبنية، إىل مصطلحات مرّكبة جتمع بني النّص والوسيط، كالنّص : النّصية، مثل

، مث شاعت صيغ "ّعب واملرتابط، والشبكياملفرَّع، واملتش"، وقد تُرِجم بـــــــــ 2HyperTextاملتفرّع

أخرى تعربِّ عن عالقة األدب بالوسيط اإللكرتوين؛ كاألدب الرقمي، واألدب اإللكرتوين، واألدب 

  3.التفاعلي، وغريها
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من خالل ما سبق، سنحاول يف هذه احملطة األوىل الوقوف على إشكالية التسمية           

بني املصطلحات واملفاهيم، اليت تبدو متقاربة يف الظاهر،  لألدب الرقمي، وما وجدناه من خلط

 .فتوصلنا إىل أن البون بني النقاد العرب غري واضح خبصوص اإلشكالية املصطلحية له

 أوال: إشكالية المصطلح

ميكن للمتتبع للمشهد األديب العريب اجلديد مالحظة ذلك الزخم غري العادي          

كاألدب الرقمي الذي طرح مسألة فوضى مصطلحات طال فيها   للمصطلحات املستحدثة فيه،

إلضافة املزيد من املسميات، اليت تسعى من ناحية "اجلدل، وما زال باب االجتهاد فيها مفتوحا 

إىل ترمجة األبعاد الداللية واملفاهيمية ملصطلح األدب الرقمي يف اللغات األجنبية، إىل ما يقابلها 

احية أخرى اقتفاء أثر االستحداثات املتالحقة هلذا احلقل اإلبداعي، الذي يف اللغة العربية، ومن ن

  4".مازال قيد الّتشكل والبلورة على صعيد قواعد الكتابة

فكل باحث أو دارس أو ناقد يفضل "ُوِجدت فوضى يف االصطالح والتسمية،  وهكذا،     

  5".سب البلد الذي يوجد فيهاملصطلح الذي يتناسب مع رؤيته ومعرفته اخللفية، أو ينتقيه ح

ومن مثة، فإننا بعد متحيصنا ملصطلحات هذا األدب اجلديد، الحظنا تعددا يف تسميته،      

  6:مثل

الذي  :hypertextuelle Littérature(7( أو النص املتشعب النص املرتابط -1

ديب بناء على ما يستعمل يف الواليات األمريكية، مركزا على تقنية الرتابط اليت تنظم النص األ

تقدمه املعلوميات من روابط جيمع بينها متيحا بذلك للمستعمل أو املتلقي االنتقال من نص إىل 

  8.آخر حسب حاجته

 ة النص تشري إىل صل ، اليت"مرتابط": يركز على كلمة سعيد يقطنيند والنص املرتابط ع       

هذه  فهم "ربط"تيح اجلذر يو ، )ابطتر ( بغريه عن طريق االشرتاك الذي تتضمنه صيغة التفاعل

تتحقق من خالل روابط تربط هذا النص بغريه من النصوص والعالمات اليت يتفاعل اليت الصلة 

يتحقق من خالل احلاسوب، وأهم ميزاته أنه " :، يقولتفعيلها يعمل علىألنه  مضمرةمعها، وهي 

يتصل بعضها ببعض، بواسطة غري خطي؛ ألنه يتكون من جمموعة من العقد أو الّشذرات اليت 

روابط مرئية، ويسمح هذا النص باالنتقال من معلومة إىل أخرى، عن طريق تنشيط الروابط اليت 

بواسطتها نتجاوز البعد اخلطي للقراءة؛ ألننا نتحرك يف النص على الشكل الذي نريد، ولقد اتسع 
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ة اليت تتضمن برامج تثقيفية أو نطاق استعمال النص املرتابط مع ظهور اإلنرتنيت واألقراص املدجم

  9".ترفيهية

مصطلح جديد من األشكال ): Littérature interactive(األدب التفاعلي  - 2

بني الراصد والنص على "التفاعلية اليت تنشأ  احلالةعلى  يعتمديستعمل بكثرة يف أروبا، ة، ياحلداث

ة من العناصر التفاعلية األساسية؛ مستوى التصفح والتلقي والتقبل، وختضع هذه العالقة �موع

احلاسوب، مع التشديد على العالقة  –املتلقي  –احلركة  –الصورة  –الصوت  –النص : هي

  10)".العالقة بني الروابط النصية(التفاعلية الداخلية 

 اإلبداعيةلعملية أركان االعالقة القائمة بني إن هوية األدب التفاعلي، �ذا املعىن، تكمن يف      

عن مساحة مبدعيه؛ ليسهم  ال تقلمساحة "واليت ترتك ملتلقي النص ، )القارئ -النص –املبدع (

 وإمناء، إَّمنا يف حالة حركة وجتدد مكتمال وال �ائيايكون  البناء معىن النص الذي  من خالهلا  يف

11."دائمة  

تلف امع ملخج صطلحم هو ): littérature d’information(األدب املعلومايت  -3

، مت عقد مؤمتر ومن هنااملمارسات اليت حتققت من خالل عالقة األدب باحلاسوب واملعلوميات، 

لدراسة هذه العالقة، وحماولة التنظري هلا، " األدب واملعلوميات: "حتت عنوان 1994بباريس سنة 

الفرنسية  formuleم، مصطلح جديد جنده يف جملة 2006ليظهر فيما بعد، وبالضبط سنة 

 littératureاألدب الرقمي : عددها العاشر حمورا خاصا عن األدب واملعلوميات؛ بعنوانيف 

numérique ويشيع استعمال مصطلح األدب املعلومايت لإلحالة على كل املعارف املتصلة ،

         12.باملعلوميات،  وهو ما نرتمجه عادة باألدبيات لتعين جممل العلوم واآلثار املعلوماتية املختلفة

مصطلح جديد أفرزته الثورة : littérature electronique(13(األدب اإللكرتوين  -4

يركز على وجتده  ،يؤكد على الطبيعة التكنولوجية واشتغال الوسيط ألنهمسي بذلك  ،التكنولوجية

وجممل العتاد  شكل النص اإللكرتوين اجلديد وتكنولوجيا املعلومات من اشتغال الوحدة املركزية،"

حب ذي التقنية املعلوماتية، وإىل أسلوب النشر اإللكرتوين، بوصفه يُقدم عرب الوسيط املصا

   14".–احلاسوب  –اإللكرتوين
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 األدبأن  samuel archibald الكاتب الكندي ويضيف مجيل محداوي ناقال عن     

لرسائل ، واemails)(اإلمييالت : االلكرتوين قد يتخذ عّدة قنوات لتوصيل خمتلف الرسائل، مثل

)sms( والبلوجات ،)blogs( والفالش ،)flash( والربيد ،   )les courriels..(15.اخل  

يف هو مصطلح واسع االستعمال ): littérature numérique(األدب الرقمي  -5

وصفه بالرقمي يعود إىل أن الرقمية هي الطريقة اجلديدة يف "أما  ملدرستني الفرنسية واإلجنليزية،ا

  16."، والذي يقوم عليه جهاز احلاسوب)0/1(خالل النظام الرقمي الثنائي  عرض األدب من

يتميز وهو أدب يزاوج بني األدبية والتكنولوجيا؛ مبعىن ال ميكن تلقيه إال عرب وسيط إلكرتوين،      

بكونه املنتج اللوغاريتمي والرياضي احلقيقي؛ أي أنه نتاج احلوسبة اإلعالمية، وخاضع للربجمة 

  .- حلاسوبا –للوسيط ة ية، ومنسجم مع اهلندسة الداخلياإلعالم

أحد أشكال التعبري اإلنساين،  األدب): littérature vertuel(األدب االفرتاضي  -6

؛ ذو أودعها اهللا يف النفوس البشرية ليخرج �ا من العامل احملدود إىل ما وراءه اليت تقوده قوة اخليال

 خنرج مبصطلح نقدي يسمى؛ –أدب وخيال  –طلحني معا وعندما جنمع املص، طبيعة افرتاضية

يطلق عادة على ما يتشكل يف وسط افرتاضي يستخدم التكنولوجيا، ، الذي األدب االفرتاضي

استخدام تقنيات شاشات العرض اليت تزود النصوص باملشاهد املناسبة "ركز على يوهذا معناه أنه 

بعدا جيعل املتلقي يندمج مع لنص األديب الرقمي ت، اليت تعطي لواألصوات واجلرافيكس والفالشا

   17".النص بشكل كبري، وبالتايل، تكون عامل جذب حنو النص

 الربجمة على أروبا، حييل يفبكثرة  يوظف): Cyber littérature(السبرينيتيقي  األدب -7

  18.فات االنرتنيت ومفهوم الشبكةوعلى مؤل واألوتوماتيكية، واآللية الذاتية

يعتمد على  هو مصطلح نقدي): littérature médiatique(ب اإلعالمي األد -8

ليس هو البحث عن أدبية  –حسب هذا األدب  –خصوصية الوسيط اإلعالمي، فاملشكل 

النصوص، بل التساؤل عن الوسيط الذي يستعمله ذلك النص األديب، وعالقته باملعطى األديب 

  19.واجلمايل واإلنساينوالفين 

الذي يعتمد احلاسوب يف توجيه املمارسة األدبية "نفهم أن األدب اإلعالمي؛ هو ومن هنا،     

  20."يف حالة االتصال أو عدمه
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ذا صلة إن مفهوم األدب اهلاتفي ): Littérature téléphonique(األدب اهلاتفي  -9

ف يكون يف باجلوانب الواقعية؛ ألنه يعرب عن جتربة ذاتية مرتبطة بإنسان واقعي، لكن االختال وثيقة

   .الوسيط الناقل للتجربة

األدب أن   Alain Vuillemin et Michel Lenobleيرى ومن هذا املنظور      

االنتقال من احلاسوب إىل اهلاتف إلبداع النصوص ونشرها  نتجه اهلواتف الذكية؛ أيتاهلاتفي 

  21.وتوزيعها، يف أي مكان وزمان ما

طلقت على هذا النوع اجلديد من األدب، نستطيع أن من مصطلحات أ على ضوء ما تناولنا    

جنتهد ونعتمد مصطلح األدب الرقمي؛ رمبا ألنه املصطلح األكثر عمومية ومشوال واألدق للّتعبري 

 فيه من املصطلح عن هذا األسلوب اجلديد يف عرض الّنص األديب، فضال عن ذلك، إن هذا

 ).م.ق.ر(حمض  عريب جذره أن ذلك األخرى؛ املصطلحات باقي عن مييزه ما اخلصوصية

 ثانيا: مفهوم األدب الرقمي

إن الرقمية حتيل على االرتباط الوثيق بني النص وجهاز احلاسوب أو الكومبيوتر أو اهلواتف        

الذكية، الذي تُعرض من خالله هذه النصوص، سواء على مستوى اإلنتاج، أم على مستوى 

  .التلّقي

ستفيدون من هذه املعطيات التكنولوجية، ويوظفون آليا�ا يف سبيل إنتاج إذ راح األدباء ي       

أجناس أدبية جديدة تعرب عن ا�تمع املنتج هلا، وقد ُاصطلح على تسمية هذا اللون من األدب، 

  .الذي ميزج بني اخلصائص التكنولوجية من جهة، واألدبية من جهة أخرى بــــــــــ األدب الرقمي

األدب الرقمي أحد أهم األجناس األدبية اجلديدة، رأينا من الضروري أن نوضح وملا كان     

مفهوم املصطلح، وذلك من خالل وقوفنا عند مفهومه يف النقد العريب عند أبرز من اشتغل عليه، 

  .  ومارسه

األدب الرقمي، أود أن نعاين أوال أسباب تدفق املصلحات وقبل أن خنوض يف تقدمي مفهوم      

الثورة اللسانية والنقدية اليت شهد�ا أروبا خالل حقبة الستينات، "الثقافة العربية بكم هائل، فاإىل 

أدت إىل تدفق مئات من املصطلحات إىل املعجم النقدي االصطالحي العريب، وهي مصطلحات 

  .وغريها22"نقدية مستقاة من جماالت خمتلفة كعلم االجتماع والفلسفة وعلم النفس واالقتصاد

  كيف استخدم النقاد العرب مفهوم املصطلح األدب الرقمي؟: والسؤال الذي نطرحه اآلن    



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  453 - 440: ص 

 

446 

  University of Tamanghasset-  Algeria                                   اجلزائر  -جامعة تامنغست

يف العقد األخري من القرن املاضي، وحىت يومنا هذا جدال  " األدب الرقمي"لقد أثار املصطلح     

كبريا يف األوساط النقدية العربية، اليت بدأت تتداوله كمصطلح جديد ولد من رحم التكنولوجيا، 

مث أدخل إىل اخلطاب األديب متاشيا مع روح العصر، وسرعان ما استأثر املصطلح على اهتمام 

  . النقاد والدارسني هلذا النوع من األدب

نروم الوقوف على حتديد دقيق ملصطلح األدب الرقمي، ومن أجل ذلك حّري بنا أن نتجاوز    

ويُعَرف عموما على أنه الشعر أو  مصطلح األدب؛ ألنه حمل جّل الدراسات األدبية والنقدية،

  .النثر

  . ، لنحدد مدلوهلا)الرقمي(ومن أجل ذلك، جيب أن نتوقف عند اجلزئية الواصفة هلذا األدب    

  :الرقمية لغة/ 1

معجم لسان العرب البن  العربية، ومنها املعاجم وجتمع ،)رقم( اجلذر إىل الرقمية مصطلح يُردُ    

أعَجَمه  :رقما يرقمه الكتاب وَرَقمَ . الكتاب تعجيمُ  :والّرتقيمُ  مالرّق: "أن) ه711ت (منظور 

  23".مرقوم؛ أي قد بـُيِّنت حروفه بعالما�ا من التّنقيط وكتاب .وبيّنه

ويف (...) اخلط الغليظ والعالمُة واخلتُم : الرّقمُ "ويذكر معجم الوسيط ذات املعىن بتفصيل أكثر    

الطباشري مصنوعة من أصباغ ترابية أو مشعية لتلوين املصّورات إصبع كأصابع ): الرّسم والّتصوير(

، فالرقم هو اخلتم واخلط، وهو عالمة نشري �ا إىل أعداد معينة،  24"والرسوم على الورق اخلِشن

  . كما أنه يدل على اإلصبع

الرَّْمز ُهَو ) ِيف علم اْحلساب: (الرَّقم"ويوسع صاحب املعجم الوسيط املعىن أكثر ليدلل به على    

 6 5 4 3 2 1والصفر  اْلُمْستَـْعمل للتعبري َعن أحد اْألَْعَداد البسيطة َوِهي اْألَْعَداد التِّْسَعة األوىل

ُهَو الرقم الَِّذي يتفوق بِِه املتباري على َغريه َكَأن ) والرقم القياسي) (...) (مج(، والصفر 9 8 7

) ج) (مج(ن َكاَن قبله ِيف مخس عشَرة مثال يقطع ألف مرت عدوا يف عشر دقائق، َوقد قطعَها م

هي األرقام الَِّيت تقاس �َا َدَرَجة الّتغريات اليت تطرأ على ) ِيف االقتصاد) (األرقام القياسية(أرقام و

  25."بعض الظََّواِهر االقتصادية كاألسعار واألجور، وَغريها

من املصطلحني كل أما إذا عدنا للقاموس اإلجنليزي فقد ورد معىن    

(numerical)  و)digital(حيتوي على فكرة العدد، وعلى  ، فأما املصطلح األول؛ فهو

 :استخدام التقنية يف احلساب، وعلوم أخرى كبديل لإلصبع
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     “digit has technical uses in arithmetic and other sciences; 
as a mere   substitute for finger”.26 

أرقام، عددي، حسايب، هندسي، حتليلي، جربي، : ؛ فيحمل معاين الصفات اآلتيةوأما الثاين    

إحصائي، رقمي، قابل للحساب، أويل، كسري، عشري، نسيب؛ ثنائي، مثاين؛ أسي، لوغاريتمي، 

تفاضلي، متكامل، إجيايب، سليب؛ عقالين، غري منطقي؛ جذري، حقيقي، خيايل، مستحيل؛ 

  .التقرييب بالضبط يف أحسن األحو 

      “numeral, numerical, arithmetic[al], geometric[al], 
analytic, algebraic, statistical, numerable, computable, 
prime, fractional, decimal, proportional; binary, octal; 
exponential, logarithmic, differential, integral; rational, 
irrational; radical; approximate, round; exact; perfect”  .27  

يف القاموس ) digital(و  (numerical)وهكذا نستنتج، أن كال من املصطلحني      

 -3 -2 -1 – 0(العدد املكون من األرقام املعروفة؛ : اإلجنليزي حيمالن معىن مشرتك؛ أال وهو

   .، وطريقة توظيفه)9- 8 -7- 6 -5 -4

س الفرنسي الروس، الذي جند فيه املصطلحني الّسابقي الذكر حيمالن نذهب اآلن للقامو       

  :املعاين اآلتية على الّتوايل

1\“Digital, e, aux adj relatif aux doigts ”28.  

  .وهذا معناه؛ أن الدجييتال أو الرقمي يعود إىل الفعل املرتبط بشكل مباشر باألصابع       

2\“Numérique adj 1. qui se fait sur des nom- bres donnés : 

calcul numèrique 2. Évalué par le nombre : force  
numèrique”.29 

؛ Nombreالعدد : يف املعجم الفرنسي الروس إىل numériqueيرجع مصطلح        

  .الذي يتم عن طريق أرقام حمددة من جهة، أو  أنه يـَُقّيم من خالل القوة العددية

؛ هو العدد؛ )digitalو numerical: رقمي(املعىن األصلي ملصطلح واضح اآلن، أن       

وظف املعطيات الرقمية أي التعبري العددي عن حالة أو ظاهرة معينة، فالرقمي هو الذي ي

  .   أنواعها باختالف

  :الرقمية اصطالحا/ 2
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الطرق يف  مفرتق ، فإننا نقف موقفبصعوبة لغة الرقمية مفهومذا كنا قد حاولنا مقاربة إ      

األعداد من  مبعىن األرقامالكتابة من جهة، و  معنيني؛ معىن يف بدتفردة مفهومه االصطالحي، فامل

الرقمية  أقرب إىل هذا املفهوم، حيث يعترب مجيل محداويالناقد املغريب  ولعل تعريف جهة أخرى،

حالة  ؛ أي أ�ا تعبري عددي عن ظاهرة أو30"ياضي وعددي ومنطقي وحسايبما هو ر كل "

  .معينة

  :األدب الرقمي/ 3

األدب الرقمي هو ذلك األدب الذي يعتمد على الوسيط الرقمي، كأن يعتمد على     

  .األخرىوغريها من الوسائط الرقمية احلاسوب، أو اإلنرتنيت، أو الشاشة، أو الفايسبوك، 

  :  احلصرواآلن، سنعرض آراء نقدية متنوعة يف تعريفه، ومن ذلك على سبيل الذكر ال    

جمموع اإلبداعات، واألدب من أبرزها، اليت تولدت مع توظيف "هو : تعريف سعيد يقطني -1

احلاسوب، ومل تكن موجودة قبل ذلك، أو تطورت من أشكال قدمية، ولكنها اختذت مع 

  31".احلاسوب صورا جديدة يف اإلنتاج والتلقي

ريه من املصطلحات مصطلح األدب الرقمي عن غ توظيف يقطني يفضل سعيدو      

 قابلة لتصبح بنائها، وكيفيات النصوص صناعة نطاق يف يدخل -حسبه  –التكنولوجية؛ ألنه 

  .والتحليل النقد أو للتلقي

 عند يتوّقف ما لكل استعماله األجدر أنّه من فريى -مثال  –أما مصطلح األدب اإللكرتوين     

  32.اخل)...اإللكرتوين الربيد اإللكرتونية، حافةالص اإللكرتوين، النشر (األدايت االستعمال حدود

 أن  )ما األدب الرقمي؟(يرى فيليب بوطز يف مقاله  :حممد أسليم لتعريف فيليب بوطز ترمجة -2

شكل سردي أو شعري يستعمل اجلهاز املعلومايت وسيطا ويوظف واحدة أو أكثر من "كل 

الكون بعالق العناصر األدبية ، ومن هنا، فإن تيسمى أدبا رقميا 33"خصائص هذا الوسيط

  .جديد جنس أديب قد أبان عنل التكنولوجي املذه

هو األدب الذي يقدم على شاشة احلاسوب اليت تعتمد الصيغة : تعريف فاطمة الربيكي -3

  34.يف الّتعامل مع النصوص أيا كانت طبيعتها) 0/1(الرقمية الثنائية 
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منطقي يتعامل بنسق عددي ثنائي ال غري، فلو  وهذا معناه؛ أنه أدب ذو طابع لوغاريتمي     

تراتبية األعداد لنص ما، لتغري كليا من حيث انتظام احلروف والكلمات  –بربنامج معني  –غرينا 

  35.واجلمل

وعالوة على ذلك، يفسر مجيل محداوي الفكرة السابقة مبنطق يعتمد الرياضيات واللوغاريتم؛      

؛ مبعىن أن برامج احلاسوب هي 1و 0غاريتم رقمي مزدوج من لو "مبعىن أن احلاسوب يتكون من 

  .36برامج رقمية لوغاريتمية تشكل ما يسمى بالداتا

ومن مثة، فاألدب الرقمي هو أدب األعداد احلسابية؛ أو الذي يتكون من عوامل حسابية       

  37".د الرياضية، وال ميكن فهم العوامل الرقمية إال بواسطة هذه األعدا1و 0تتأرجح بني رقمني 

يستعني بالتقنيات اليت وفر�ا التكنولوجيا "هو النص الذي : تعريف مشتاق عباس معن -4

وبرجميات احلاسب اإللكرتوين لصياغة هيكلته اخلارجية والداخلية، والذي ال ميكن عرضه إال من 

شبكة خالل الوسائط التفاعلية اإللكرتونية، كالقرص املدمج، واحلاسب اإللكرتوين أو ال

  38".العنكبوتية

األدب السردي أو الشعري أو الدرامي، الذي يستخدم "أنه ذلك : تعريف مجيل محداوي -5

اإلعالميات يف الكتابة واإلبداع؛ أي يستعني باحلاسوب أو اجلهاز اإلعالمي من أجل كتابة نص 

  39".أو مؤَّلف إبداعي

مية أو جهاز احلاسوب أو فاألدب الرقمي هو الذي يستخدم الواسطة اإلعالولذا؛      

 .الكمبيوتر، وحيول النص األديب إىل عوامل رقمية وآلية وحسابية

 ال يعيش األديب، األدب النص تطور عن تعبري"هو  الرقمي األدب: تعريف زهور إكرام -6

 مما وسائطه لتغري تبعا ولغته شكله يف حتوالت يعرف لكونه وبنائه، نظرا نظامه حيث من الثبات

  40".ثانية جهة من املكونات تلك ترتيب ونظام جهة، من مكوناته لى خمتلفع يؤثر

 األدب بني التجربتني العربية والغربية؛ رأت أن -زهور كرام  –ويف مقارنة عقد�ا األستاذة      

فيه  االخنراط على ُتساعد اليت وسائطه لتطور ويعود هذا الغربية التجربة يف اآلن حمقق الرقمي

 التكنولوجية ثقافة الوسائط ألن حتقيقه؛ يف كبريا تعثرا يعرف يزال ما العربية التجربة يف أما بسرعة،

 ثقافة باعتبارها العربية بعد الذهنية تتشر�ا مل ما تزال وحتققه إجنازه يف الرقمي األدب يعتمدها اليت

  41.االستهالك ثقافة فقط وليس اإلنتاج
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تلتقي يف أن هذا النوع اجلديد من الكتابة  هامجيعخنلص من التعريفات السابقة، إىل أن     

الوسائط (األدبية ال ميكن تقدميه إال عرب وسيط إلكرتوين؛ أي عرب توظيف تقنية اآللة 

  .من التفاعل بني املبدع واملتلقي ، والبد أن يتيح قدرا)التكنولوجية

الوسيط اإللكرتوين، وبذلك كون النص قابال إلعادة كتابته عرب التفاعل الذي يتيحه ي، وبذلك    

ينزاح النص انزياحات متعددة تبقيه مفتوحا أمام متلقييه الذين تتعدد لديهم النصوص بتعدد 

  .نظر�م وقراء�م وسربهم ملكونا�ا

  :على سبيل الختام

على سبيل الشفهية اليت تعتمد مبراحل خمتلفة  يف جمال األدب والعلوم  مر اإلبداع البشري     

ثورة تكنولوجية كرة لتخزين املعارف، إىل الكتابة اليت تعتمد على الورق، وصوال إىل على الذا 

 مع العاملشيئا فشيئا  يتماهىبدأ العامل الواقعي ف ثقافة سائدة، واألنرتنت أفرزت احلاسوب

  . االفرتاضي

 حدوا كل حاول متباينة مصطلحات وظهور عدة، تسميات اإلبداع هذا عن تولدوبالتايل،       

  .األدب الرقمي :منها ونذكر هذا األدب، جبوانب اإلمساك منها

إن األدب الرقمي يعتمد كل ما هو رياضي وحسايب ومنطقي، ويقوم على حتريك ما يوجد يف      

  .النص وفق الصوت والصورة والفيديو واإليقاع الزمين انطالقا من أرقام ثنائية مزدوجة

 أمام" إننا بينهما، احلاصل والتفاعل املبدع واملتلقي بني العالقة ةثنائي أساسها بوتقة ويضعنا يف    

 املكتوب، النص يف الرتابط عن خيتلف جنده الذي الرتابط قوامه ورقمي؛ ألن النصية أساسه أدب

42".وعتاده وبرجمياته احلاسوب خالل من يتجسد إال أن ميكن ال الذي ولكنه
  

  

 :هوامش

                                                           
  ):مقال رقمي(الرواية التفاعلية ورواية الواقعية االلكرتونية  :فاطمة الربيكي 1

http://www.middle-east.online.com   

  .14:42: ، الساعة11/12/2020: مت اإلطالع يوم
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يت يتفاعل القارئ فيها سعى سعيد يقطني إىل شرح مفهوم النّص املرتابط الذي خلق إمكانيات متعدِّدة للقراءة ال 2

النص املرتابط ومستقبل : سعيد يقطني: ينظر. مع النّص بفضل الروابط، ويعّده منطًا جديدًا قائمًا على االنفتاح

  .59: ص. م2008، املغرب 1، املركز العريب الثقايف، الدار البيضاء، ط)حنو كتابة عربية رقمية(الثقافة العربية 
  .61إىل  59: ، ص)حنو كتابة عربية رقمية(ملرتابط ومستقبل الثقافة العربية النص ا: سعيد يقطني: ينظر 3
  :النبع املهجور احنراف باملصطلح.. األدب الرقمي: حممد صبح 4

https://www.okaz.com.sa/article/962517  
  .9:، ص1:ج. م2016، 1، ط)حنو املقاربة الوسائطية(األدب الرقمي بني النظرية والتطبيق : مجيل محداوي 5
األدب : إىل جانب التسميات اليت ستذكر حيصي مجيل محداوي تسميات أخرى هلذا األدب اجلديد من مثل 6

اآليل، األدب الروبويت، األدب املربمج، األدب احلاسويب، األدب اللوغاريتمي، األدب الوييب، الكتابة األنرتنيتية، 

  .9:، ص1:املرجع نفسه، ج. اخل...أدب الشاشة
  .استعمال هذا املصطلح يف الثقافة األجنلوسكسونية؛ أي املتحدثني باالجنليزية واألملانيةيشيع  7
  :مفهوم األدب الرقمي التفاعلي: نوال مخاسي: ينظر  8

https://annabaa.org/arabic/literature/5475   
  .265 -264:مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي، ص: إىل النص املرتابط من النص: سعيد يقطني 9

  .14:، ص1:، ج)حنو املقاربة الوسائطية(الرقمي بني النظرية والتطبيق األدب : مجيل محداوي 10
 .م2020، األردن، مركز الكتاب األكادميي، مسالك خطاب الصورة املؤتلف واملختلف، فايزة خيلف 11

  .41:ص
  .مفهوم األدب الرقمي التفاعلي، املوقع نفسه: وال مخاسين: ينظر 12

  
يشيع استعمال مصطلح األدب اإللكرتوين يف الساحة الفرنكفونية؛ أي املتحدثني باللغة الفرنسية، ما بني  13

  . م1990و 1980
  .مفهوم األدب الرقمي التفاعلي، املوقع نفسه: نوال مخاسي 14
 : ، نقال عن10:، ص1:، ج)حنو املقاربة الوسائطية(التطبيق األدب الرقمي بني النظرية و : ينظر 15

samuel archibald:la lecture à l'heure des médias  le texte et la technique 

numériques.  
   .يشيع استعمال مصطلح األدب الرقمي يف الساحة الفرنكفونية؛ أي املتحدثني باللغة الفرنسية 16

17  voir: Vitali-Rosati, Marcello. 2014. "Pour une définition du 

numérique" Pratiques de l’édition numérique. Presses Université      
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de Montréal. http://parcoursnumeriques-pum.ca/pour-une-definition- 

du-numerique. 
 .12:، ص1:، ج)حنو املقاربة الوسائطية(الرقمي بني النظرية والتطبيق : مجيل محداوي: ينظر 18

).بتصرف. (13إىل  11: من: املرجع نفسه، ص   19  
 .12:املرجع نفسه، ص 20
 VUILLEMIN, Alain et LENOBLE, Michel: ، نقال عن13:املرجع نفسه، ص 21

(Dir.), Littérature 

Informatique Lecture: de la lecture assistée par ordinateur à la 

lecture interactive.  
 .14:، ص1:، ج)حنو املقاربة الوسائطية(الرقمي بني النظرية والتطبيق : مجيل محداوي: ينظر 22
باسل العيون السود، : لسان العرب، حتقيق: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري 23

 .207:، ص6:ج. م2008، 6صادر، بريوت، لبنان، ط دار
املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية : إبراهيم أنيس، عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، حممد خلف اهللا أمحد 24

 . 367 -366:ص. م2004، 4ومكتبة الشروق الدولية، ط
 . 367 -366:املصدر نفسه، ص 25

26 Oxford  fowler’s modern english usagr : h.w.fowler, revised by: sir 

ernest gowers, Oxford university press, London Glasgow New York 

Toronto, second edition, 1965. P:132.  

           27 The new American Webster dictionary, edition prepared by : 

Philip.d.morehead, third edition, Previously published as The Penguin 

Roget’s College Thesaurus in Dictionary Form,p :543.   

               28 Larousse dictionnaire de francais : acheve d imprimer par l 

imprimerie Maury  a Malesherbes , franc , mars 2002. P :123 .  

 29 ibid: p:28   
   .22:، ص1:، ج)حنو املقاربة الوسائطية(ني النظرية والتطبيق الرقمي ب: مجيل محداوي 30
 . 10 - 9:، ص)حنو كتابة عربية رقمية(النص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية : سعيد يقطني 31
 .186 -185:املرجع نفسه، ص 32
وقع على امل:  103:، ص35:حممد أسليم، جملة عالمات، ع: ترمجة ما األدب الرقمي،: فيليب بوطز 33

  :اإللكرتوين
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http://saidbengrad.free.fr/al/35/11-35.pdf  
مدخل إىل األدب التفاعلي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، بريوت، : فاطمة الربيكي: ينظر 34

 . 21-  20:ص. م2006، 1لبنان، ط
جملة العلم (، جملة مقاربات -لية قراءة يف الوسائط التواص –إشكالية األدب الرقمي : طارق زيناي: ينظر 35

 .269:، ص2:، مج30:م، ع2017، جامعة اجللفة، )واملعرفة
 . املقصود بالداتا هو بيانات معطيات؛ مستندات 36
 .16:، ص1:، ج)حنو املقاربة الوسائطية(الرقمي بني النظرية والتطبيق : مجيل محداوي 37
دب الرقمي وإشكالية تعدد املكونات، جملة قراءات مجاليات األ: عبد اهللا بن مخيس بن سوقان الُعمري 38

للبحوث والدراسات األدبية والنقدية واللغوية، كلية اآلداب واللغات، جامعة مصطفى اسطنبويل، معسكر، جوان 

القصيدة التفاعلية الرقمية وإشكالية التجديد يف : أدباء احتاد كربالء: نقال عن ،106:، ص5:ع. م2015
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على  غايته التعرف ؛فتاحا للمعجميعد مالذي يتضمن البحث دراسة لواقع التعريف املعجمي      

ما تعكسه جهود الباحثني  ووه، فيسعى كل معجم لتحقيق هذه الغايةاخلاصة مبفردات لغة ما؛ ين املعا

ال تزال قيد البحث ليومنا هذا، قدمية قدم البحث الّلغوي،  مسألة شائكة وهوونظر�م املختلفة للّتعريف، 

، وكيف تناوله عجماملصر الّتعريف كأهم عناصر لضوء على عنلذلك �دف الورقة البحثية إىل تسليط ا

ل وما السبيل حل العلماء حقيقة وخبايا الّتعريف؟ ن بالّدراسة والبحث، فإىل أّي مدى كشفو اللغويّ 

؛ أّن هذا الصرح البد أن يلقى املزيد من إليه ألن ما مت الّتوصل ؟يف املعاجم اإلشكاليات املتعلقة بالتعريف

  . واالهتمام املكثـَّفنيلّدراسة ا

  .التعريف عجمي ؛ جهود لغوية؛ إشكالياتممعجم؛ تعريف  :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
This research includes a study of the reality of the lexical definition which is 
a key to the dictionary, its purpose is to know the meanings of the 
vocabulary of a language. Each dictionary seeks to achieve this goal, and 
this is reflected in the efforts of researchers and their different views of the 
definition which is a thorny issue as old as linguistic research which is still 
the subject of research today. That is why this research paper aims to 
highlight on the defining element as the most important element of 
dictionary, and how linguists have approached it through study and research. 
Therefore, to what extent have scientists discovered the truth and secrets of 
the definition? How to solve problems related to definition indictionaries? 

                                                           

    benchaabanehadda@gmail.comحدة بن شعبان *
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So, this research has concluded that this field should receive more 
meaningful study and attention. 
Keywords: dictionary; Lexical definition; Language efforts; Problems. 

  
   :مقّدمة

يعّد الّتعريف ركنا أساسيا يف العمل املعجمي، ال تقوم الصناعة املعجمية من دونه، يقوم بتشكيل 

املعجم باحتاده مع قائمة املداخل أو ما يسمى بالّرصيد املفردايت، ونظرا للّدور املزدوج للمعجم  

الدور تربز أساسا يف كمدونة حضارية من جهة وكوسيلة تعليمية من جهة أخرى، فإّن أمهّية هذا 

جانب الّتعريف حىت عّده بعض الباحثني املعجم يف حّد ذاته، حينما عزم القدماء على مهمة مجع 

اوالت طالت جانب الّتعريف بشكل احملاملاّدة الّلغوية، اجتهدوا لوضع الّتعريفات ولكّن تلك 

ّن ضبط احلدود والّتعريفات عفوي، مث بدأ االهتمام ميّس  تدرجييا هاته املسألة، وتبّني بذلك أ

وطرحه  -سواء على مستوى التواصل والّتخاطب، أو على مستوى الفهم واإلفهام-مسألة حساسة

ولن يتحقق الكشف عن ...  إلشكاليات على مستويات عديدة؛ منطقية، وداللية، ومعجمية

  . اطته بالّدراسة والبحثخبايا التعريف إالّ إذا بلغ العلماء ضبط حدوده وإيالئه العناية الالزمة وإح

ومما الشك فيه أّن أرسطو كان من السبّاقني اهتماما بالّتعريف، فحصره أساسا باجلنس 

الذي ينتمي له اللفظ املعّرف، مث الصفات املميزة له عن باقي بين جنسه، فبني أخذ ورد ومد 

صياغة الّتعريف املناسب وجزر؛ تراوحت هذه الّتعريفات ممثلة يف حماوالت الدارسني كٌل يف جماله؛ 

االمسي، واملنطقي والبنيوي وغريها من األنواع اليت يتنافس أصحا�ا من أجل : واملضبوط فكان منه

  .الوقوف على أدق منهج لصياغته، فيكون بذلك مناسبا لكل نوع

إن الغاية األساسية لوضع الّتعريفات هو توضيح املعاين املبهمة، وقد ارتبط قدميا بألفاظ   

احلّد والرسم والشرح والّتأويل والّتفسري والرتمجة فتذكر أحيانا على أساس عالقة ترادفية : رى منهاأخ

وشاع حديثا كمقابل للكلمة األجنبية  ...أو عالقة العام باخلاص، أو عالقات أخرى

Définition ونظرا لدوره اهلام يف حتديد جوهر الكلمة املدخل، واقتضائه اإلحاطة بدقائق ،

اين للكلمات العامة واخلاصة، وكذا العلم بأسرار الّلغة املستحدثة، من أجل مواكبة احلديث املع

منها ومراعاته للفئة املستهدفة اليت أُعّد املعجم من أجلها بصفة عامة والّتعريف بصفة خاصة، 

يله ألساليب والدراية جبميع العالقات املمكنة بني املفاهيم املتقاربة، لضبط احلدود واملفاهيم، ومتث
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الّتعامل املختلفة مع املعىن، وحماولة استثماره مؤخرا للمعطيات احلديثة لالّجتاه اللساين، جعلته 

حيظى مبكانة عالية من األمهية، ونظرا للتنوع الكبري للّتعريفات املستخدمة يف املعاجم املختلفة على 

لبحث عن إجابة لإلشكالية الرئيسية مر العصور، وألمهيته املذكورة سابقا استدعى األمر حماولة ا

 ،وتباين الّتعريفات واملسمى واحد؟ملاذا االهتمام بالّتعريف، وما الّسر يف تنوع وتعدد : املتمثلة يف

وهل الّتعريف غاية يف حّد ذاته يف بناء املعجم أم أنّه وسيلة يستعان �ا لبلوغ هدف ما؟ وميكن 

ولة اإلحاطة بالّتعريف املعجمي ألنه وسيلة فّعالة تلخيص بعض أهداف الورقة البحثية يف حما

للولوج ملاهية الشيء، وتوضيح ما استغلق على األفهام ومعرفة مدى اهتمام املختصني باملعاجم 

لتوحيد معايري وضع تعريفات األلفاظ واملصطلحات، مث الوقوف على صعوبات صياغة الّتعريفات 

والوقوف على واقع  أجل حتقيق أهداف الدراسة، نسواء يف املعاجم العامة أم املتخصصة، وم

صياغة الّتعريفات املعجمية املختلفة، وكذا تقصي نظرة اللغويني هلذه املسألة وما يتعلق منها جبانب 

  .اإلشكاليات اليت تواجه الّتعريفات أساسا

  محطات التعريف عند التراثيين العرب القدماء

قدم، ألن مسألة البحث عن املعاين واحلقائق متأصلة يف نرصد عملية االعتناء بالّتعريف منذ ال

اإلنسان، وجند سؤال ما هو؟ ملتصق بلسانه كّلما واجه شيئا جديدا، ومن هنا حناول تقصي 

ولعلنا نبدأ بابن عباس؛ نظرا جلهوده الكبرية اليت اعتربت اللّبنة  اعتناء الباحثني يف هذه املسألة

  .األوىل للعمل املعجمي

  ود ابن عباس وآخرون التعريفيةجه -أوال

كانت بوادر البحث عن مدلول الكلمات كما هو متفق عليه مع ظهور القرآن الكرمي، من خالل   

صلى اهللا عليه  داية إىل الرسول الكرمياألسئلة املتنوعة حول معاين الكلمات فيه، موجهة يف الب

تفسري غريب القرآن "نيا، و�ذا كان مث إىل الصحابة العارفني بأحوال الّلغة العربية ثا« وسلم 

، وطبعا هذه احلركات جتسدت يف البحث  1»ومشكله أوىل احلركات العلمية اليت رآها العرب

  .املعجمي عامة، والبحث يف إزالة غرابة األلفاظ وغموضها، أي البحث يف تعريفها ثانيا

متثل البحث يف أغوار  تعد حماوالت املشتغلني بتفسري غريب القرآن املرحلة األوىل اليت  

التعريف، كما ميكن اعتبار هؤالء الفئة األوىل اليت جادت يف إزالة الغموض عن بعض املفردات، 

وعملهم هذا مل يكن بالسهل والبسيط، بل كان مؤسسا على مجلة معارفهم بالّلغة اخلاصة �م، 
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ونستطيع القول أن ... هاوما حيفظونه منها سواء من الشعر أو النثر أو األقوال أو احلكم وغري 

عملهم كان مؤسسا خاصة باالعتماد على حجة لغوية تعرف باالستشهاد بأقوال العرب 

  .السابقني، ومن حمفوظهم خاصة

نذكر أول من برع يف بداية العمل التعريفي، والذي مل يسبقه أحد من قبله فيه وهو عبد   

     ه وشرح غريبة وقد اختذ منهجا متناسقا فياهللا بن عباس، الذي كان رائدا يف تفسري القرآن الكرمي

فهو يعطي للكلمة الغريبة يف القرآن معًىن ، ويستشهد عليه من الشعر العريب «) ه68_هــ.ق 3(

  .2» اجلاهلي، وعلى أقواله ألفت كتب غريب القرآن، واعتمد�ا املعاجم اللغوية

  :رمي وفق الطرائق التاليةوقد متت عملية شرحه ملا استغلق منه الفهم يف القرآن الك

ىل شرح اآليات إتستند هذه الطريقة : قرآن الكرمياالعتماد على القرائن اللغوية املوجودة يف ال_ أ

القرآنية غامضة املعىن من القرآن الكرمي نفسه، فبعض الكلمات ال يتضح شرحها من ظاهر 

 اكافيا لفك استغالقها ونظر   الكالم بل قد يرد شرحها يف مواضع أخرى، فال يكون موضعها األول

وقدرته على احلفظ واالستيعاب مكّنه هذا كّله من  حالثاقب والعقل الراج رالّتسام الرجل بالّنظ

وضحت يف مواضع أخرى ونذكر على ته اآليات، واليت غمضت يف مواضع و شرح وتفسري هذ

بقوله  ]11البقرة، [أحييتنا اثنتني﴾سبيل املثال يف تفسريه اآلية  القرآنية ﴿قالوا ربّنا أمّتنا اثنتني و 

كنتم أمواتا قبل أن خيلقكم، فهذه ميتة، مث أحياكم، فهذه حياة، مث مييتكم فرتجعون إىل القبور 

فهو يشبه ما ورد يف . فهذه ميتة أخرى، مث بعثكم يوم القيامة، فهذه حياة فهما ميتتان وحياتان

 [ياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليه ترجعون﴾﴿كيف تكفرون بالّله وكنتم أمواتا فأح:قوله تعاىل

وهذه الطريقة قد كانت شائعة االستعمال لدى كثري املفّسرين األوائل وقد اقتدوا يف ] 28البقرة،

  .ى اهللا عليه وسلم ك، واتبعوا خطى رسوهلم الكرمي صلذل

بن عباس وهنا كان اعتماد ا: تفسري مفردات القرآن الكرمي باالعتماد على كالم العرب_ ب

واضحا على حمفوظة الغزير من شعر العرب اجلاهلي، وخري دليل على هذه الطريقة يف التفسري؛ 

هو مسائل نافع بني األزرق له وإجابته القاطعة إلرجاع أصل الكلمات املسؤول عنها بأ�ا عربية 

نا عليه أخربين عن قول الّله عز وجّل﴿ألفي: وإبعاد الشك عن عجمتها من أمثلتها سؤال نافع

نعم، : فهل تعرف العرب ذلك، قال: قال" وجدنا عليه آباءنا" مبعىن  قال ]170البقرة، [آباءنا﴾ 

  :أما مسعت نابغة بين ذبيان وهو يقول
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  تسعا وتسعني مل تنقص ومل تزد...فحّسبوه فألفوه كما زعمت  

يل و اجلور يف امل: قال]182البقرة، [ وأيضا سؤاله عن قوله تعاىل﴿ فمن خاف من موص جنفا﴾

  :الوصية ونسبه للعرب عن قول الشاعر عدى بن سعد وهو يقول

  .. تأيت ما يأتينه جنفا... وأمك يا نعمان يف أخوا�ا 

فقد سعد وجنا وأما العرب فقد : ، قال يعين]185آل عمران، [وأيضا يف قوله تعاىل ﴿فقد فاز﴾

  :يف قولهوردت املفردة عندهم يف قول الشاعر عبد الّله بن رواحة 

  حجة الّتقى �ا الفتانا ... وعسى أن أفوز مث ألّقى

ومن هنا جند أن ابن عباس يف هذا النوع من الشرح والتفسري اعتمد على منهج التفسري 

بالشاهد وشاهده مكتسب لصفة الشرعية من احملفوظ الشفوي من شعر العرب وديوا�م، ألّن 

يكون باالعتماد على السياق الذي وردت فيه  جّلهم حيفظونه عن غيب، ومعرفة شرح املفردة

أقوال الشعراء السابقني، فتعّلم الّدور القار للسياق يف توضيح الشرح اخلاص باملفردات فهو جيعلها 

تتخلص من الّتخبط اخلاص باملعاين احملتملة للكلمة، و�ذا تتقلص يف معىن واحد مرتبط أشد 

ه أيضا الرواية اليت ذكرها القرطيب إسنادًا إىل تمن أمثلاالرتباط بالبيت الشعري الذي وردت فيه و 

يا أيها الناس ما تقولون يف : بينما عمر بن اخلطاب على املنرب قال: سعيد بن املسيب الذي قال

، فسكت الناس، مث قال شيخ من ]47النحل،[قول الّله عز وجّل﴿ أو يأخذهم على ختوف﴾

أتعرف العرب ذلك يف : فقال عمر... التنّقص: وفهو لغتنا يا أمري املؤمنني، الّتخّ : هذيل

أشعارهم؟ قال نعم، قال شاعرنا، أبو كبري اهلذيل يصف ناقة تنّقص الّسري سنامها بعد 

  :واكتنازه فقال3متكه

  . كما ختّوف عود النّبعة الّسفن.... ختّوف الّرحل منها تامكا قردا 

هلية فإن فيه تفسري كتابكم، ومعاين  أيها الناس عليكم بديوانكم شعر اجلا يا: فقال عمر

  .4كالمكم

باالعتماد على سبب نزول اآلية واملأثور عن النيب ) مفردات(تفسري وشرح اآليات  -جــ

  : والصحابة

تعتمد هذه الطريقة على معرفة السبب الرئيسي الذي نزلت فيه اآليات الكرميات، و�ذا يتعلق 

رتبطة حبادثة أو مناسبة معينة، وال يتأتى هذا إال شرحها وتفسريها �ا تعلقا تاما، وتكون م
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فهاهو يلح  -ابن عباس-بالتساؤل عن هذه األسباب وحماولة معرفتها جيدا من العارفني قبله

﴿إن تتوبا إىل الّله فقد : ويؤكد على هذه الطريقة يف سؤاله لعمر ابن اخلطاب عن قوله تعاىل

أزواج النيب ريصا أسأل عمر عن املرأتني من مل أزل ح«: فقال ]66التحرمي،[صغت قلوبكما﴾

، حىت حج عمر وحججت معه وأحل أكثر بالسؤال حىت أجابه أّ�ما عائشة لى اهللا عليه وسلم ص

  5»وحفصة

وجند كنموذج عن هذا الشرح كذلك قوله تعاىل﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب 

زلت هذه اآلية يف أهل الكتاب ن: فقد أخرج النسائي عن ابن عباس قال ]79البقرة، [بأيديهم﴾ 

ا صفة نزلت يف أحبار اليهود وجدو : وأخرج ابن أيب حامت عن طريق عكرمة عن ابن عباس قال

أكحل العني ربعة جعد الشعر حسن الوجه، فمحوه : مكتوبة يف التوراة ى اهللا عليه وسلمالنيب صل

هنا إىل الّدقة يف توضيح حسدا وبغيا وقالوا جنده طويال أزرق بسط الشعر، وهو يلفت النظر 

سبب نزول اآلية والتدقيق يف شأ�ا، كما نراه يوضح نزول هذه اآلية من قوله عز وجّل﴿ إن الذين 

يد وعكرمة عن ابن أخرجها ابن جرير وابن أيب حامت عن طريق سع ]159البقرة،[يكتمون﴾ 

حبار يهود عن بعض معاذ ابن جبل وسعد بن معاذ وخارجه بن زيد  نفراً من أ سأل: عباس قال

هم فأنزل الّله فيهم ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من فو ر أبوا أن يعو ما يف التوراة فكتموهم إياه 

  ] .159البقرة،[البينات واهلدّى﴾

ويف هذا املوضع هناك من اآليات ما فسر سبب نزوله، وارتبط حبدث معني، فكان 

، والذين تواتروا ى اهللا عليه وسلمرب للّرسول صلباب ممن هم أقتوضيحه خمتصا بالعاملني �ذه األس

هذه األسباب من أصحاب الثقة وهذا ال ينفي نزول آيات أخرى دون سبب مرتبط حبادثة أو 

، فتنزل اآليات العظيمات لتثبت صلى اهللا عليه وسلمتعلقت بأسئلة نابعة من الرسول واقعة، بل 

يف هذا الشأن ما رواه عبد الّله بن مسعود يف حكما معينا وتعطي إجابة شافية للغليل فقد ورد 

كنت مع النيب يف حرث باملدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمّر بنفر من :أنّه قال 6صحيح البخاري

ال تسألوه، ال يسمعكم ما تكرهون، وقاموا : سلوه عن الروح، وقال بعضهم: اليهود فقال بعضهم

وقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، : إليه فقالوا

حىت صعد الوحي، مث قال ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال 
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إّن هذه اإلجابة تدّل على سبب نزول اآلية على الرغم مما حتمله من تعليق ] 85اإلسراء،[قليال﴾

  .اإلجابة بعلم الغيب

التعريف قد اختص به مجلة املفسرين من أمثال ابن عباس الذين كانوا وهذا النوع من 

يبحثون عن الكالم املأثور لسيد اخللق، ويتقصون العلم واملعرفة من كل فاه رأوه أهال للثقة فحينما 

سئل عن مصدر هذا العلم كانت إجابته بلسان مسؤول وقلب عقول، وقد أنسب ابن عباس 

  )الّله وجهه مكرّ (ؤمنني على بن أيب طالبالفضل يف علمه إىل أمري امل

ن فيما بعد و األساسية اليت بىن عليها اللغوي مث إّن جهود ابن عباس املأثورة كانت اللبنة  

معامجهم، وساعدهم منهجه على ذلك، وقدرته الفذة على ختري طريقة تقدمي الشرح قد أثبتت 

 يف اخلطاب، وبالّرغم من أن اهلدف كان وعيا خفيا بأمهية توصيل معاين املفردات إىل املشاركني

م منصبا حول القرآن الكرمي إال أّن هذا مل مينع من نقلها إىل شرح ما استغلق عليه الفهم من كال

  .عد انتشار ظاهرة اللحن وفساد اللسان العريببالعرب، والّلغة العربية خاصة 

حل يف اكتشافه ألمهية املعىن فروح املقدمة يكتشف عبقرية هذا الي جلملة الشتَـَقصِّ إن امل  

يف توضيح الصورة الغامضة، وال نراه قد أبقى على شكل واحد يف تقدميه للشروح فقد باين بني 

التعريف باملفرد الواحد، وأحيانا باجلملة، وأحيانا أخرى بالنص، فهذه العفوية كانت نقطة 

ا هذا الوصف، وعلى الرغم من االنطالق إلرساء ثوابت النظرية التعريفية إن صح أن نطلق عليه

عدم ختصيصها باملسّميات إال أ�ا تّدل على ما اكتشفه املتأخّرون الذين أبقوا على الطريقة 

 .وسامهوا بإطالق مسّميات هلا كّل حسب وجهة نظره

  ه في النظرية التعريفيةيجهود الخليل ومعاصر  - ثانيا

أمحد الفراهيدي الرائد األول للتأليف املعجمي كما يتم تداوله يف خمتلف املراجع يبقى اخلليل بن  

بال منازع، وكل من جاء بعده قد اتبعه وسار على دربه يف خوض غمار هذا التأليف، بعمله هذا 

أحدث نقلة نوعية ال مثيل هلا، وقد كان االختصاص واالهتمام منصبا على تفسري القرآن الكرمي، 

رحه بالكالم املأثور من األدب العريب اجلاهلي، والذي كما رأينا يستعني مفسروه يف آليات ش

  .الذي صارا متالزمني حيتاج أحدمها لآلخر، وال يستغين كل منهما عن الثاين

ونراه ال خيالف اهلدف الرئيسي من وضع املعجم وهو تقدمي ما أمكن من الشروحات   

بداعه يف طريقة ترتيب الالزمة اليت تقوم بتقريب املعىن من األذهان، وقد ذاع صيته يف عملية إ



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  472 - 454: ص 

 

461 

  University of Tamanghasset-  Algeria                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

األصوات وخمارجها، ونتساءل مداخل معجمه الصويت، ملا يشرتطه من علم ودراسة كبريين بعلم 

إبداعه منصبا على هذا الركن الّفعال يف املعجم؟، أم أنّه جتاوزه إىل عنصر آخر أكثر  نهل كا

  .فعالية يف العمل املعجمي وهو التعريف املقدم للمداخل املعجمية

ث هنا جليا يف هذا العنصر عن طريقة شرح اخلليل للمفردات اليت مجعت عن ونبح

الّلغة العربية ونرى كيف سار من جاء بعده يف هذا اخلط، هدفنا هنا اإلملام مبنهجه يف تقدمي 

املفردات، وبشكل أدق نظرة اللغويني واهتمامهم �ذا الركن األساس يف وضع املعجم، ولن يكون 

ا نتوسع يف هذا ا�ال ألن نة من العني وال نراتعريفات بعض النماذج املأخوذ هذا إال باستقصاء

  :املقام ال يستدعي اإلسهاب واإلطناب واإلطالة، ومن بني التعريفات املقدمة جند

ومنه اشتق العهد الذي يكتب للوالة، وجيمع ) شيء(الوصية والتقدم إىل صاحبك : العهد: عهد-

  .عهد عهداعلى عهود، وقد عهد إليه ي

مايل عهد بكذا وإنّه لقريب العهد به : االلتقاء واإلملام يقال: املوثق ومجعه عهود، والعهدـ: والعهد

  .هل تعرف العهد احمليل أَْرُمسُُه : املنزل الذي ال يكاد القوم إذا إنتأوا عنه رجعوا إليه قال: والعهد

السيئ اخللق من اإلبل، قال : سوء ُخلق، والعيدهفالن َعْيَدَهيَّة وَعْيَدَهة أي ِكبـٌْر و : يقال: عده-

  وخبط صهميم اليدين َعْيَدِه  ... وخاف صقع القارعات الكّده: رؤبة

: األول جمرور قال زائدة"  دهاع أو دهداعِ " دهع الراعي بالنوق ودهدع �ا إذا قال هلا: دهع-

  7ودهدَع بالسْخِل إذا أشاله 

تقدميه للّتعريفات على الرغم من عدم اإلشارة إليها م اخلليل لطرائق خمتلفة يف ااستخد  

  ...   وتسميتها، وقام بتنويعها بني املرادف واالشتقاق والسياق

  جهود الزمخشري التعريفية - ثالثا

مبنهج خاص به، أوضحته تسمية معجمه بالّدرجة " أساس البالغة"اختص الزخمشري يف معجمه 

ه بالّلغة اجلميلة ومل يْعَن مبشتقات الكلمة وتصاريفها كما فعل األوىل، فاختياره البالغة يعىن اهتمام

قسمني األول « سابقوه، وقسم على هذا األساس معجمه وخاصة يف جمال تّعريفات مواده إىل

فالوعي واإلدراك واحلس الّلغوي جعله يقدّم  ،8»للمعاين احلقيقية والثاين للمجازية ويفصل بينهما

  :ازية وهذا الرتتيب الداخلي عملت به معاجم كثرية غريه ومثاهلااملعاين احلقيقية على ا�
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فاذنوا حبرب (أطلب يل شاه أذناء قرناء، وحدثته فأذن يل أحسن األذن أذنته باألمر فأّذن به : أذن

وتأّذن بالّشر إذا تقدم فيه وحّذره وأنذر به، وإذا نادى منادي السلطان بشيء ) من الّله ورسوله

واستأذنت عليه فحجبين ) وإذا تأذن رّبك(وتأّذنت ألفعلّن كذا أي سأفعله ال حمال فقد تأّذن به، 

  .اآلذان 

فالن أذن من اآلذان إذا كان مسعه، وخذ بأذن الكوز وهي عروته واألكواب كيزان ال آذان هلا 

  . ومضت فيه أذن الّسهم

  املنضت فيه أذنا يلقعي وع... توهن فيه املّصر حبه بعدما : قال الطرماح

  .وجاء فالن ناشرا أذنيه أي طامعا

  9أنا أعرف األرنب وأذنيها أي أعرفه وال خيفى علي كما ال ختفي على األرنب : ويف املثال

ظهر املعىن احلقيقي يف هذا الشرح حني ارتبط املعىن باألذن وهي العضو الذي ينتمي 

ربطه باحلديث وباألفعال، مث للرأس، وجنده أيضا يربطه باجلزء الذي ميسك منه األكواب  وكذلك 

مير للمعىن ا�ازي حيث نسبه لألشياء احملسوسة وهو الشر يف معىن الّتحذير وكذا املناداة، مث أورد 

  . معىن الطمع واملعرفة اجليدة بالشخص

هو دخول أول الليل حني خيتلط : غسق« :جنده يهتم ببعض التعريفات اجلوهرية فيقول

ه شيء من الدقة، أما يف توضيحه للصيغ املختلفة للمدخل خاصة إذا  وهنا توضيح في 10»بالظالم

  :كان فعال ومثاله قوله

بئس منه بأسا و استيأس وأيأسه، وهو بني عطفه مطمع وصدقه مؤيس، ورجل يؤوس، : بئس«

قد يئست أّنك رجل صدق، : ومن املعاين �ازية. ويقول اهللا خيلف ويؤوس والعبد كنوذ ويؤوس

  :قال سخيممبعىن علمت و 

  .11»أمل تيأسوا ّنين ابن فارس زهدم...أقول هلم بالشعب إذ بيسرونين

  جهود ابن منظور التعريفية - رابعا

أثناء تعامله مع التعريفات يف اتباعه لطريقة ) ه630ت(البن منظور " لسان العرب"يتجلى منهج 

مثانني ألف مادة،  التوسع يف شرح املواد، وما تفرع عنها من ألفاظ، فوصلت مداخله قرابة

واستشهد بالقرآن الكرمي واحلديث وما أُثر من كالم العرب، وهو يف هذا مل خيرج عن سابقيه من 

  .املعاجم
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  :نذكر بعض الشواهد من هذا املعجم 

  عن ابن األعرايب وأنشد " اي غيم يطبقها: ما يف السماء ُجْلَبةٌ : "وتعين12اجلُْلبة 

َر ُجْلَبٍة إَذا َما السََّماُء لضْم َتكُ    َكجْلَدة بـَْيت الَعْنَكُبوت تُنريَُها... ْن َغيـْ

  قال أوس ابن صفراء ـ السنة الشديدة وقيل اجلُْلَبُة مثل الُكْلَبُة، شّدة الزمان

  َولَْيَس َجاُرُهْم فيها ِمبُخَتارِ ... َال َيْسَمُحوَن ِإَذا َما ُجْلَبٌة أَزَمْت 

  :ن بن خنيش اهلذيلقال بن عثما "الشدة واجلهد واجلوع"ـ 

َا بـَْنيَ حلَْيَـْيه َولُبِّته    .من ُجْلَبٍة اُجلوِع، جيَّاٌر َوإْرزيزُ ... َكَأمنَّ

أورد ابن منظور ثالث أوجه لتعريفه مدخل اجلُْلَبة، وقد غّري يف طريقة تعامله مع كل 

أنه  ، حيث وضع األوىل بواسطة أداة النفي وربطها بكلمة السماء، ونلحظةوجه على حد

استشفه من أقوال العرب وحمفوظهم الشعري كما يفعل سابقوه يف وضعهم للتعريفات ، أما الثاين 

فقد انتهج فيه التعريف باملرادف واختار كلمتني مقابلتني هلذه املفردة ومها السنة الشديدة، وال نراه 

الكلمة ولكن بإيراد  خيرج عن املألوف باستشهاده من الشعر، وهو ما فعله باملقابل األخري هلذه 

جلهد، كلمات قد ختتلف اختالفا جوهريا بسيطا أو كبريا وجعلهم كمرادفات وهم الشدة، ا

  .خيتلف ولو يف جزئية ضئيلة عن اآلخر اجلوع، وكل منها حيمل معىنً 

وال جند املعجم يتصرف بنفس الشكل يف مواضع أخرى وخاصة ما خيص تعريفات 

عرف علماء الصّرف التصغري اصطالحا  : صغري حيث يقولاملصطلحات املتخصصة فيعّرف التّ 

عن هذا الباب تصغري "يقول 13»تغيري يطرأ على بنية االسم وهيئته«:كما يقول عباس حسن بأنّه

  :وهو من أمساء الذئب قال أمساء بن خارجة" على أَُوْيسٍ " أَْوسٍ "

  فوقي تأّجل كالظاللة... يف كل يوم صيقةٌ 

  وسا أُويس من اهلبالهأ... فألحشأّنك مشقصاً 

مل يوف املعجم هنا املصطلح النحوي التصغري كامل حقه يف التعريف على الرغم من 

اإلدراك الذهين لكيفية صياغته والتمثيل له مباشرة بالشعر، وأورد التغيري الطارئ بشكل عفوي 

  .جدا

 محطات التعريف المعجمي عند المحدثين

  المعجم الوسيط نموذجا-أوال
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، مثاال حيّا عن 1960عجم الوسيط ناجتا هاما صادرا عن جممع الّلغة العربية مبصر سنة يعترب امل

العمل املعجمي املتطور واملنظم، برز فيه الوعي بالعمل اجلماعي من جهة، واإلدراك الكبري ألمهية 

ظرا العمل املعجمي احلديث واحلاجة التعليمية ملستخدمي املعاجم، اليت كانت منطلقه األساسي فن

حاجة طالب التعليم الثانوي ومجهرة املثقفني من أبناء الّلغة العربية إىل معجم سهل التناول «إىل

على مواكبة  وأيضا قادر14»ميّسر الرتاتيب مصور حبيث يتناول املصطلحات العلمية الصحيحة

  .النهضة احلديثة وغري قاصر على مسايرة مستجدات خمتلف العلوم والفنون احلديثة

املعجم الوسيط التحديث يف طريقة تعامله مع التعريفات إىل جانب حتديثات  حاول  

ختص خمتلف مكونات املعجم، حيث يقوم بعرض املدخل وفقا للحرف األول منه منطلقا من 

مادته الثالثية، والبدء بالفعل املاضي مث املضارع وحركة عينة واملصادر مث ذكر املزيدات ومصادرها، 

تقدمي : واجلامدة، أما ترتيبه الداخلي للمعاين فكان تعامله معها على النحو اآليت واألمساء املشتقة

املعىن احلّسي على املعىن العقلي، واملعىن احلقيقي على املعىن ا�ازي، وهذا ال ينفي سقوطه يف 

  .اخللط بينهما أحيانا فيورد هذا أسبق من ذاك

 نم  األخطاء اليت وقع فيها سابقوهيفالم االعتناء بدقائق التعريف، وتحاول هذا املعج  

املعاجم، فوّضح يف مقدمة منهجه يف االهتمام بالّدقة والوضوح يف تعريف املداخل، وكان مما 

وعينت الّلجنة بإثبات احلي الّسهل املأنوس من الكلمات والصيغ وخباصة ما يشعر « أوردته الّلجنة

ونورد  15»قة والوضوح يف شرح األلفاظ أو تعريفهاالطالب واملرتجم باحلاجة إليه، مع مراعاة الدّ 

  :بعض مناذج التعامل مع التعريفات يف هذا املعجم

كانت التعاريف الواردة يف املعجم الوسيط خمتلفة نوعا ما عن سابقتها فقد انتهج 

  .17انقطع: انبرت،  16املشتقة: البؤس: التعريف باملرادف يف قوله

أما استعماله 19 أيضا الوجود ضد العدم 18ت ضد احلياةاملو : التعريف بالسلب يف قوله

  :للعبارات الشارحة فنجد مثاهلا يف قوله

أخذ للسفر أهبته وتأّهب له، بنو فالن جاعوا حىت أكلوا األهب، وكاد خيرج من أهابه يف :أهب-

  : عدوه قال أبو نواس

  كأّمنا خيرج من إهابه... تراه يف اخلضر إذا هابه 

  :وحجلة مسنة مسرّة قال الفرزدق بني مسجن: سجن-
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  20رعدن عليهّن احلجال، املساجن... إذا القنبضات السود طوئن بالقحس

  : أما إيراد الصيغ احملتملة للفعل ففي املثال التايل

نبذ ونبذانا، نبذا، يقال نبذ عرقه ونبذ قلبه والتمر نبذا، صار نبيذا، ويقال نبذ النواة ونبذ _ 

  .مر، أي أمهله ومل يعمل به، ونبذ العهد أي نقضهالكتاب ويقال نبذ األ

اللقيط التقط فالن منبوذا ـ : اختلفوا تفارقوا عن عداوة ـ املنبوذ: اعتزل ناحية ـ تنابذ: انتبذ_ 

شراب مسكر من عصري العنب أو التمر : الشيء القليل اليسري ـ النبيذ: صانع النبيذ النبذة: النباذ

  .21أو غريها 

وسيط بناء تعاريفه على البساطة والسهولة، فبعد إبراز خمتلف أوجه املدخل ا�رد نبذ أقام معجم ال

انتبذ،ـ تنابذ، منبوذ، نباذ، نبذة، نبيذ، أورد شروحا تباينت بني الكلمة املفردة : من خمتلف الزيادات

       .ةالتعريف باملرادف أو بالعبارة الشارحة، وكذا أسند سياقات خمتلفة قد ترد فيها املفرد

  التعريف في المعاجم العامة والمتخصصةإشكاليات 

ما يروم له كل معجم هو تقدميه للتعريفات املناسبة، ولكن الوصول هلذا اهلدف قد يشوبه بعض 

العراقيل اليت لطاملا أرّقت الّلغوي واملعجمي معا قدميا وحديثا، ونرى هذه اإلشكاليات تستحدث 

دات العصور املختلفة، وميكن تصنيفها إىل إشكاليات ختص مع مرور الزمن، وتواكب كل مستج

  .بناء التعريف، وأخرى ختص مضمونه

  )الشكل( إشكاليات تخص المبنى  -أوال

يتطلب بناء التعريف املعجمي عدة شروط، وهذه الشروط أضحت حبكم املبادئ يف   

تبقى رهينة  ام �ا إال أ�خمتلف املعاجم، يتطلب تنفيذها جهودا كبرية، وبالرغم من حماولة اإلملا

، وعناصر وف من بينها السياق الذي ترد فيهاملادة املعرّفة اليت ختتلف طبيعتها وفق عدة ظر 

رسل املادة الّلغوية، ومدى استيعاب املتلقي الذي خيتلف طاب التواصلي، والقدرة اللغوية ملاخل

  .اخلطاب، وغريها كثريهلذا ية املعرفية بدوره كمشارك يف عملية التواصل أو ملتلٍق حر ال يعلم باخللف

أصبحت بعض هذه الشروط الزمة التوفر وإجبارية الوجود، وبعضها اآلخر قد يضطر   

  :املعجمي إىل تالفيه نظرا ملا سبق ومن مجلة هذه اللوازم واملعايري نذكر ما يلي

وترتيبها وتنظيم إذا كان إعداد املعجم حيتاج إىل مجلة من اخلطوات كجمع املادة  :الوضوح- أ

مداخلها املعجمية نطقا وكتابة وصرفا وتركيبا فإن التعريف املعجمي أصعبها، ألنّه يقتضي اإلحاطة 
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بدقائق معاين الكلمات العامة واخلاصة، وتعد هذه املقتضيات املقدمة لبناء التعريف ملخصة 

التعريف بصفتها  بشكل ملحوظ، وقد ارتبطت بعنصر أساسي فعال وهو اخللفية املعرفية لوضع

نقطة االنطالق اليت هيأت الطريق لبناء التعريف املعجمي، فهنا نستطيع القول أننا ختّلصنا من 

الرّتابة اليت أوقعتنا فيها الطرق التقليدية، وإن كنا ال ننكر أّن هلا جّلي الفضل يف وضع حجر 

فاهيم من جهة واملعاين اخلاصة األساس للنظرية التعريفية، مث املرور إىل العالقات اليت تبين امل

باملفردات من جهة مقابلة وضرورة اإلملام �ما كمقتضى آخر لوضع وبناء التعريف املناسب، فما 

يتحراه املعجمي كشرط أويل يف وضعه التعريف هو الوضوح ألّن هذا سيوصله إىل بلوغ اهلدف 

ّن الوصول إليها ليس بالّسهل، األمسى لبناء املعجم يف شكله العام، وهذه املسألة جد مهمة، أل

  .واحلرص على تقدمي املفردات املختلفة بكلمات أكثر وضوحا يتطلب جهدا وتعبا كبريين

إن الشروح الغامضة حتتاج إىل توضيح وشرح لكي يتقّرب املعىن لصاحبها كما يقول صمويل 

د شرحها، وهذا يتطلب استعمال مفردات أقل إ�اما من الكلمة املرا«جونسن يف مقدمة معجمه

فاالعرتاف بالصعوبة والعسر أمر 22  »النوع من املفردات ال ميكن العثور عليه بسهولة دائما

صائب، ألنه يؤدي إىل استقصاء املعارف بشكل صحيح ودقيق ويضع املسائل اللغوية يف مكا�ا 

جابة الصحيح، ودائما يدرج يف أذهاننا سهولة طرح السؤال ما هو س؟ لكن الوصول إىل اإل

    .الشافية هي حمل النظر، ومربط االجتهاد والبحث

حتديد القرينة اليت تفصل : وميكن إدراج شروط فرعية من أجل حتقيق مقتضى الوضوح من قبيل

بني األلفاظ ا�ازية يف حتديدها للمعىن، وجتنب الغريب واملوحش من األلفاظ يف شرح الكلمات 

إلشارة إىل املعىن املقصود خاصة إذا كان املتلقي من العامة وعدم استخدام األلفاظ املشرتكة دون ا

  .وليس املختصني، وعدم إدراج ما يثبت الشك يف تقدمي الكلمات

والبد من التنبيه إىل أن شرط الوضوح متعلق مبختلف أنواع املعاجم العامة منها واملختصة، فإذا  

 الثاين، ألّن وضوح املفاهيم املقدمة كان الوضوح يشمل الّتعريف يف األول، فهو يطال املفهوم يف

للمصطلحات وابتعادها عن األلفاظ الغريبة وا�از جيعل من العلم املختص واضحا للباحث 

  .واملهتم به

يهدف هذا الشرط إىل اتّباع قاعدة مهمة، وهو االقتصاد الّلغوي ونقصد به  :االختصار- ب

عىن احملّدد، وميكن إدراجه من مجلة أهم املرامي اختيار عدد قليل من الكلمات بغية الوصول إىل امل
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فكرة االختصار فكرة تراثية، قد اهتدى هلا أوائل الباحثني فاليت يسعى املعجمي لتحقيقها، 

العرب، وظهورها متعلق حباجة ماسة ظهرت رفقة اشتهار املعاجم القدمية والكتب الكبرية ذات 

طولة صعب تداوهلا بني الناس يف وسيلة، وألّن الكتب املالصيت املتداول، والغاية كما يقال تربّر ال

لك الوقت بسبب حجمها وصعوبة نسخها، فكان الرأي أن يكون اختصارها وسيلة لتكون يف ذ

  .متناول الدارسني واملهتمني

قام الّلغويون املهتمون �ذه املسألة باختصار كبار الكتب كالعني للخليل والصحاح للجوهري 

وختتلف أهداف االختصار ... للرازي ولسان العرب البن منظور والوسيط وغريهموخمتار الصحاح 

هذا ما اختصرنا من كالم العرب، وهو «من معجم آلخر فنجد قوهلم يف خمتصر العني مثال 

الضرب األوسط الذي قد احندر عن الغريب الغامض، وارتفع عن القريب السهل الذي تفهمه 

وانتقل املبتغى من االختصار يف املعاجم وهو،  23»ول مالقاة الناسالعامة، ويأخذه املتعلم على ط

التيسري والتسهيل حلصول الفائدة، إىل اعتماد هذا اهلدف وصار شرطا أساسيا يف بناء التعريف، 

وقد التقيا يف هذه األهداف فاالختصار حيقق املبتغى من التبسيط  ولكّنه ال يتحقق إال إذا وصل 

اإلشكالية اليت تطال هذا الشرط يف عدم  من تعريف املدخل املعجمي وتتمثلإىل املعىن احملدد 

الوصول إىل املعىن اخلاص باملفردة أو املصطلح باستعمال عدد كثري من املفردات املشكلة 

للتعريف، فالبد فيه من اإلبقاء على العناصر املفتاحة يف التعريف وعدم اخلروج عنها، وجتنب 

ونذكر يف هذا الصدد اخلروج عن الشرط األول أال وهو الوضوح ألّن هذه  ظاهرة التكرار خاصة ،

املبادئ تسري يف اجتاه واحد وتشكل كّال متجانسا ال ميكن احلياد عن أحدمها، وكذلك جتنب 

ومن هنا ميكن ضبط  يعرف بروح التعريف،ما احلشو الذي ال طائل منه رغبة يف احملافظة على 

احملافظة : ص من إشكالية االختصار يف التعريف املعجمي كما يليبعض العناصر كبدائل للتخل

وغريبها  فردات الّلغويةعلى املعىن اجلوهري وصبها يف قالب لغوي بسيط مث حذف املعقد من امل

وجتنب االحتماالت اليت تزيد الطينة بلة، وإن وجب إيرادها البد من االختصار يف كل احتمال 

الل واالستشهاد إذا كان املعىن قد وصل القصد منه من خمتصر وأيضا تفادي االستد ةى حدعل

املفردات وأخريا االبتعاد عن التناقض مع تعريفات معاجم أقدم فال نقع يف خلل واضح، ولكن ال 

  .ينفي هذا إيراد ما طرأ على املفردة من تطور داليل



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  472 - 454: ص 

 

468 

  University of Tamanghasset-  Algeria                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

باجلانب الرتكييب نقصد باإلشكاليات اليت ختص املعىن هنا  :إشكاليات تخص المعنى- ثانيا

هي الوضوح والدقة واإلجيار _ املبىن_للتعريف املعجمي فإذا كانت أهم املقتضيات الشكلية 

وغريها، فإن اجلانب الداخلي واملشكل له على قدر من األمهية وعدم توفرها بالشكل املناسب 

  .يعد من املسائل العويصة يف حترير التعريف املعجمي املناسب

ب واملعلومات الواجب توفرها يف كل مدخل معجمي واليت صارت ضرورية يف  جنمل هذه املطال

التأريخ للمدخل وتأثيله، وتوضيح طريقة نطقه «كل تعريف كما يؤكد الدكتور الودغريي يف

وكتابته، وذكر جنسه، وعدده، وما يتعلق به من معلومات حنوية وصرفية، قبل ذكر كافة معانيه 

  24»ريقة دقيقة، مع مراعاة األقدم قبل احلديث واحلقيقي قبل ا�ازيودالالته املعجمية مرتبة بط

ويقصد �ا املعلومات التارخيية يف املعجم الّلغوي، وتتّبع الّتغريات اليت طرأت على : التأريخ - أ

ترتبط هذه املعلومات بشكل متعمق ومتوسع باملعاجم  25داللة الكلمة عرب مسري�ا الزمانية 

ه يهتم بالكلمة من أول ظهورها ويتتبع مراحل تطورها وخاصة تطور الّداللة فيها، التارخيية حيث أنّ 

حيث تكمن الضرورة وراء هذا الشرط يف مساعدة مستخدم املعجم العام واملختص على تقصى 

املعاين اليت مّر �ا املدخل، وهذا يقيه من الوقوع يف االلتباسات النامجة عن تناقض املعاين مثال 

  .التطور الّداليل للمفردة إىل معىن خمتلف متاما عن الذي انطلقت منه يف زمن سابق يينتهفقد 

فاإلشكالية اليت أحيطت �ذا العنصر كامنة يف ختلي املعاجم عنه، على الّرغم من أمهيته البالغة 

نصرافها والكبرية، فاملعاجم الرتاثية قد جتاوزته، وكان عذرها يف هذا االحتجاج باملكان والّزمان، وا

عنه راجع التساع الرقعة فكان عصر االحتجاج يف الّلغة عصرا واحدا واكتفاؤهم منوط بفصاحة 

اللفظ وكونه عربيا فقط وهذا ما جعل جزءا كبريا من التغريات الّداللية يندثر باندثار الّلغة غري 

  .املدونة منها

لغة أو دخوهلا باالقرتاض، هو عملية دراسة أصول الكلمات من حيث احندارها من : التأثيل- ب

أي دراسة نشأة الكلمات وتطورها، من أجل الوقوف على البنية األصلية هلا، والصيغ اليت تفرعت 

، ومن هنا يتبني مصدر نتماء اللساين واحلضاري للمفردةعنها صوتيا أو صرفيا أو دالليا وعلى اال

غريبة عن الّلغة األم، سواء كانت وأصل الكلمات، وهذا ما يفيد يف معرفة الكلمات الدخيلة وال

عربية أو غري عربية، وهي عملية بالغة األمهية يف تأصيل املفردات، وختتلف اآلراء حول رؤية 

املعاجم هلذه املسألة، وال خيتلف يف هذا عن العملية السابقة، وهي التأريخ للمفردات، وكانت 
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يف ) ه 170ت (اخلليل بن أمحد الفراهيديأشار له  املعاجم الرتاثية تورده حتت باب املعرب، وقد

ما تكّلمت به العرب من كالم " كتابه بابا أمساه ) ه231(مقدمة معجمه ، كما ضّمن ابن دريد

كذلك، والدافع وراء االهتمام بشرط  بابا للمعرب) ه458ت (وأفرد له ابن سيدة  "املعجم

بية واحلفاظ على أصالة مفردا�ا، ويبقى التأثيل عند العرب األوائل هو حرصهم على نقاء الّلغة العر 

وازعهم الديين حمّرك الدرس الّلغوي يف مجيع جماالته، ونتج عن هذا احلرص عدد حمصور للكلمات 

مائة ومخس عشرة لفظة على « لةية بلغت حسب إحصاء األب رافئيل خناملعربة يف معامجهم العرب

  .26»أكرب تقدير

عنصر املطلوب لتكوين الّتعريف املعجمي هي عدم ارتقاء املعاجم إن اإلشكالية الكامنة وراء هذا ال

وهذا فيم خيص افتقارها للمعلومات _ األوربية خاصة_العربية إىل ما وصلت له نظري�ا الغربية 

الدقيقة اليت ختص التعمق يف أصول املفردات العربية، وإذا كانت العرب أسبق األمم إىل إنشاء 

  .املعاجم

  خاتمةال

ا من خالل هذه الورقة البحثية إىل أّن عملية وضع الّتعريفات وضبطها إشكالية واجهت توصلن 

ا�االت املعرفية بأنواعها، وبلوغ الّتعريف املالئم للمداخل؛ يعد اهلدف املنشود من إنشاء املعاجم 

ياء كثرياً، املتنوعة العامة واملختّصة، وقد تتبع العلماء هذه القضية كثريا؛ فبحثوا عن ماهية األش

ويف خضم حبثهم هذا واجهوا العديد من اإلشكاليات ه آراًء كثرية وإبداعات متنوعة، وقدموا في

بصفته عملية توقع الـّتعريف يف -الدور انتشارو ، واإلجيازوقوعها يف الغموض، وعدم الّدقة، : أمهها

الثاين يعيد صاحبه متاهة حيث جيعل التعريف بالشيء حييل به إىل شيء آخر وبالعودة للعنصر 

ن ليتجنّبوا العجز الذي و ه الباحثيلإكثريا يف املعاجم بأنواعها يعترب هروبا يلجأ   -للعنصر األول

العمل املعجمي بقى التعريف حمطة مهمة يف يمي بعض األلفاظ واملصطلحات، لذا أصا�م يف تقد

للغويني فهل نتوصل إل�اء صور�ا بعد، ومهمة البحث فيها جتذب الكثري من امل يكتمل بناؤها و 

املعضلة عّما قريب ونستطيع إطالق احلكم أ�ا مسألة قد ّمت البت  فيها؟ أم تبقى حمط البحث 

  :وقد توصلنا إىل مجلة النتائج التاليةوالدراسة؟ 

إشكالية الّتعريف موغلة يف القدم، جتّلت يف الّدراسات الّرتاثية منها واحلديثة، قد واجهها  -

  .رتح تصورات هلاالبعض واق
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للتّعريف، فكان بسيطا متأثرا بعلم املنطق ليتطور وينفصل تدرجيا  امستمر  انعلم أن هناك تطّور  -

ويستقل بذاته، ويبحث فيه العلماء بشكل جاد وعميق، وكذا الّتنوع الكبري للّتعريفات يف خمتلف 

توتا فيها وهو ما املعاجم، لكن اإلشكال يكمن يف توقف البحث فيه وكأن مسألته صار مب

يعكسه الواقع حني نسأل شخصا معينا ما هو س؟ فيعطي كما هائال من التصورات دون الفصل 

  . التام يف تعريفه له

إىل درجة الّتوحيد بل  الّتعريفات، ال نقول أّ�ا ترتقيوضع شروط مناسبة من أجل ضبط  -

ء كانت ألفاظا أم تقرتب منه، من أجل ضمان وضوح الّتعريف املوضوع للمداخل سوا

مصطلحات، وكذا بلوغ اإلجياز كغاية أساسية �دف إىل جتنيب الباحث عناء الّتخبط يف البحث 

عن مكنونات الكلمات، وأيضا إحكام ضبط الّتعريف، فيختار األلفاظ املالئمة دون سواها 

ابية أو توقعه يف وأمهها جتنب الّدور الذي يوقع متقصي املعلومة يف دّوامة قد خيرج �ا بنتيجة إجي

  ...غموض جديد

إن مسألة الوصول إىل وضع الّتعريف الكامل أو ما أطلق عليه املناطقة باحلّد اجلامع واملانع أمر  -

عسري فيوجد من املداخل ما ال نستطيع إيراد مجيع خصائصه، ومتنع من إيراد ما ليس فيها، 

 .دمي الّشرح يف حّد ذاتهفيكون الّتمثيل سبيال لبلوغ هدف الّتعريف أكثر من تق

اختيار املنهج املناسب يف وضع الّتعريفات حيقق لنا نتائج كثرية جدا أمهها بلوغ الباحث  -

املعلومة املراد معرفتها، وكشف األلفاظ الغامضة، ويصبح املعجم مقصودا من طرف مجيع الفئات 

عالة للبحث واالستقصاء، وتعّلم حني تتوفر له الّتعريفات الدقيقة والواضحة، ليكون دائما وسيلة ف

 .الّلغات األخرى

الّتحيني الدائم لبنية الّتعريف اليت تتغري دائما وفقا للّتغري اللغوي فخضوعها لقانون الّتطور  -

  .يفرض استحداث ألفاظ واندثار أخرى واالنفتاح على الّتغيريات احلاصلة مستقبال

ثّلة خاصة يف املعجم االلكرتوين، ألّ�ا وسيلة فّعالة ضرورة االستعانة بالّتكنولوجيات احلديثة مم -

  .متطورة وقيد التّنفيذ فاملعاجم ها للتّطورات الراهنة، وهي مسألةتتميز مبواكبت

  

 هوامش
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  نقد النقد في الفكر النقدي الجزائري المعاصر 

 قراءة في كتاب النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد لعمر عيالن
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Critical Thought: 
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راسة إىل الكشف عن كيفيات مقاربة الناقد عمر عيالن اخلطاب النقدي ومساءلة �دف هذه الد     

النقد "مدى حضور نقد النقد معتمدة على آلييت الوصف والتحليل، عرب إقامة  حوار نقدي مع كتابه 

، الذي راهن من خالله على إنتاج خطاب نقدي نوعي للكشف عن القيمة املعرفية "العريب اجلديد

مشروعية التساؤل عن اسرتاتيجية عيالن يف التعامل مع النص  ويف هذا السياق تظهر. دياب النقللخط

إذ يربز سؤال اخلصوصية عنده عرب حضور نقد النقد  . النقدي، وعن مدى وعيه املنهجي بنقد النقد

كممارسة تطبيقية تفصح عن وعيه مبسار حبثه، من خالل استثماره بعض إواليات نقد النقد واالصطالح 

 .عليها يف سياق مساءلته فعل القراءة، معتمدا آليات الوصف والتصنيف  وحماورا عديد قضايا نقد النقد

 .قضايا نقد النقد -الوعي املنهجي -القيمة  املعرفية -نقد النقد: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
This study aims to uncover how the critic Omar Aylan approaches critical 
discourse and to question the extent to which the criticism of criticism is 
present in his approach. The study makes use of description and analysis by 
establishing a critical dialogue with the book of the author "The New Arab 
Criticism", through which he claimed to produce a distinct critical discourse 
to expose the epistemic value critical discourse. In this context, it seemed 

                                                           
  fadeldalel@gmail.com :دالل فاضل. د * 
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necessary to investigate Aylan’s strategy in dealing with the critical text and 
the extent to which he is aware of the criticism of criticism. The question of 
the peculiarity is shown for him through a presence of the criticism of 
criticism as actual practice that reveals his awareness of the path of his 
inquiry. This appeared in his adoption of some of the mechanisms of 
criticism of criticism being labelled in the context of questioning the act of 
reading, relying on the mechanisms of description, classification and 
comparison, and interlocutors of many issues of criticism. 
Keywords: criticism of criticism, epistemological value, systematic 
awareness, issues of the criticism of criticism. 

  
  :مقدمة

النقدية الغربية املعاصرة، مستجدات النظرية ر النقدي اجلزائري املعاص واكب اخلطاب  

قصد استنطاق النصوص  ،مولوجية ومتعددة اإلواليات النقديةياالبست مناهج متباينة األسس ومتثل

ومن مثة خلق تراكما نقديا الفتا للنظر، جديرا  مرجعياته النقدية، فتنوعت بذلك اإلبداعية،

ويف . بالدرس والتمحيص، رغم ما ترتب عن معادلة املثاقفة من إشكاليات منهجية ومصطلحية

إطار االهتمام باملنجز النقدي والكشف عن قيمته املعرفية، أصبح النص النقدي جماال للبحث 

لبا بضبط آليات عمله، وكاشفا األبعاد العلمية واملعرفية يف شغله خاضعا للمراقبة والتمحيص مطا"

وعلى هذا األساس تبلور نقد النقد كمدار معريف له خصوصياته النوعية، مر�ن . 1"على النص

  . عربها حتديد أبعاده املعرفية يتغيامبقاربة نص نقدي، 

د نهجية ملسارات النقإن البحث يف جمال نقد النقد يفرض نفسه يف إطار املراجعة امل  

فقد أمجعت . حتمية اقتضتها الدراسات االبستيمولوجيةو  األديب، ويكشف عن ضرورة منهجية

بكبري االهتمام  األدبيات النقدية على أن نقد النقد كمبحث جديد يف الثقافة العربية، مل يستأثر

ة واجلزائرية بشكل أخص، فكانت اجلهود امليتانقدية العربي من لدن نقاد النقد من حيث التنظري،

للدراسات اليت ة عديدأشكال متباينة الطرائق يف حماور�ا النصوص النقدية، مما أدى إىل ظهور 

 .اختذت من النقد جماال لالشتغال

إن استقراء مناذج النقد املعاصر باجلزائر يفضي إىل حقيقة مؤداها تراكم اجلهود النقدية 

واء أكانت يف شكل كتب مستقلة، أم حبوث جامعية، أم  س ،اليت تندرج ضمن خطاب نقد النقد

متباينة اخلطاطات املعتمدة، و كتابات صحفية كشكل من أشكال نقد النقد؛ خمتلفة الصور، 
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يعكس درجة وعي ناقد النقد مبا هو مقبل عليه،  "متفاوتة حضور مسات نقد النقد فيها كمعيار و 

هوم نقد النقد  إذا كان هذا الوعاء يستوعب مفكما يعكس الوعاء النظري الذي ينطلق منه، وما 

  2".اليوم هكما هو متعارف علي

 فحص واقع نقدلحماولة  بوصفها ويف هذا السياق تتنزل هذه الدراسة التحليلية الوصفية  

عرب دراسة اخرت�ا كعينة من  ،واستجالء خصوصياته النوعية ،النقد يف الفكر النقدي اجلزائري

ة اليت اخنرطت يف أفق نقد النقد، وأسهمت يف ارتقاء الفعل النقدي يف مجلة الدراسات النقدي

لعمر " النقد العريب اجلديد مقاربة يف نقد النقد"راسة اجلزائر وومسته بالدينامية، وأقصد بذلك د

عدة تساؤالت  إذ تثري القضايا اإلشكالية اليت تطرحها هذه الدراسة. 2010سنة  ةالصادر  عيالن

 امنهجي اه افرتاضمدى اعتماد ماو  ؟وعيةبضوابط حتليلية ن عمر عيالنناقد اللتزام ا مامدى: أمهها

ية اليت طبيعة اخلطابات امليتانقد وما ؟استثماره عدة مفاهيمية نوعية مدىما و  ؟واضح املعامل

كما تبلور ذلك يف الدراسات االبستمولوجية املعاصرة املتعارف  ،الدراسة النقديةهذه تتضمنها 

اورة فعل حمل  الوصف والتحليلإىل اإلجابة عن هذه التساؤالت اعتمدنا آلييتوسعيا منا  ؟عليها

  . القراءة عنده

 على رأسها ،حتقيق مجلة من الغايات إىل -قدر اإلمكان–إذ تطمح هذه الدراسة 

بالتصور املنهجي لنقد النقد، كما تسعى للكشف عن  عمر عيالنالكشف عن مدى ارتباط 

 .هجي مبفهوم نقد النقد، وبأسسه املنهجيةمدى وعيه املن

  نقد النقد الماهية والنمذجة: أوال

ة حول ماهية بتقدمي إضاءات مقتض -قبل تناول املوضوع-الضرورة املنهجية تقتضي 

وفقا ملا أمجعت عليه الدراسات  ومنذجتهمتنه، و الوعي املنهجي به، و  وسيلته،و نقد النقد، 

من حيث كنهه    Métacritiqueأو  Critique de la Critiqueفنقد النقد . مولوجيةياالبست

مولوجية نوعية خاصة مبوضوع معريف هو النقد ييتموضع يف مكان آخر جيعله ابست"خطاب معريف 

موضوعها النقد األديب يف مستوييه  ،يفضي بنا هذا التعريف إىل أن النقد ممارسة علمية. 3"األديب

لقراءة النص  نتاج"اس تقعيد املعرفة النقدية، و�ذا املعىن فهو قائمة على أس ،التطبيقيو النظري 

خيتلف عن موضوعه يف الكينونة ... النقدي وتشريح وتفكيك لعوامله الداللية، واملعرفية واملنهجية
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يفصح هذا النص النقدي على أن نقد النقد فعل . 4"واهلوية والبناء املنهجي والتوظيف املفاهيمي

  . مبعامل اخلطاب النقدي وتفكيك مكوناتهمولوجي يعىن يابست

عن النقد األديب من حيث  ، إال أنه خيتلفالنص النقدينقد النقد جمال حياور  فرغم أن

 .طبيعة النص املدروسو  ،فةاملوظّ  اإلجرائية األدواتو  ،املعتمد املنهجي التصورو  ،املتوخاة األهداف

تطلب مفاهيم يبه،  خاص تصور منهجيرد بت على أنه ينفاالبستمولوجية اتفق دراساتإذ إن ال

نوعية هلا الكفاءة األدائية يف استنطاق النص النقدي، فضال على أن حتققه مرهون بوجود النص 

النقدي، عالوة على أن هناك عديد املرجعيات املعرفية اليت تؤطره، حصرها الناقد حممد الدغمومي 

املرجع الفلسفي، : يف) 1999(صر الصادر سنة نقد النقد وتنظري النقد العريب املعا"يف كتابه 

  .املرجع اجلمايل، املرجع النفسي، املرجع السوسيولوجي واملرجع اللغوي

دراسة األبعاد العلمية "قدمي حديث إىل  بستيمولوجيا يسعى خطاب نقد النقد كحقل

بط منهجية مولوجية، وضواييف اخلطاب النقدي، وفحص مستوياته املختلفة باعتماده مقاييس ابست

نحصرة يف الكشف عن علمية مملنهجية اليت يستهدفها نقد النقد الطموحات اف. 5"واضحة

. املرجعيات اليت أطرته وكيفيات تشغيل املفاهيمو طبيعة املمارسة النقدية، و اخلطاب النقدي، 

 ويكون من الطبيعي يف هذا السياق اإلشارة إىل األداة اليت يستخدمها ناقد النقد للكشف عن

وسيلته األساسية "ميكانيزمات التفكري النقدي لناقد األدب؛ وأقصد بذلك أداة الوصف فهي 

وصف يقوم أساسا على . 6"للنظر يف األعمال النقدية اليت من شأ�ا أن تدرس الفنون األدبية

  .  7"االستقراء والتصنيف واملقارنة"مبدإ 

بية والعربية املعاصرة وعيا مبتطلبات ويعكس نقد النقد كمرحلة شهد�ا احلركة النقدية الغر 

قراءة النص النقدي، فال حاجة إىل إعادة التأكيد بأنه قد فرض نفسه على الفكر النقدي، ملحا 

فالوعي املنهجي بنقد النقد هو "على طرح تساؤالت متعلقة بالقيمة املعرفية للخطابات النقدية؛ 

هلا زاوية التمييز النوعي الذي يفضي خمتلفة أو بعوامل النقد من زوايا يف حقيقته كشف لوعي مركب 

إلدراك احلدود الفاصلة بني النقد ونقد النقد، وثانيهما زاوية احلمولة املعرفية اليت تشري إىل 

  .8"اختالف النصوص النقدية يف حمموال�ا املعرفية

وتندرج ضمن نقد النقد أربعة خطابات حددها حممد الدغمومي يف كتابه سالف 

فهي . وخطاب التنظري ،خطاب التحقيق، و خطاب التأريخو واملتمثلة يف خطاب التعليم، الذكر، 
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خطابات يف الواقع النقدي العريب وغريه ليس بينها حدود قاطعة وصارمة، حبيث جند تداخالت "

حيث إن كل خطاب . 9"وتقاطعات حبكم أن املعرفة النقدية تقتضي تنويع اإلجراءات واملقاصد

  .اسرتاتيجيات واضحة، وله جمال اشتغال خاص بهحمكوم بأهداف و 

تفق اومراحل منهجية  ،لى ضوابط حتليليةوتتأسس األطروحة النظرية لنقد النقد ع   

األطر املنهجية اليت طرحتها االبستمولوجية الفرنسية  ، من ذلكن �ذا احلقل املعريفاملشتغلو ها علي

 .بودلري قططالدراسات النقدية اليت تناولت  يف سياق مقاربتها Johanna Nataliجوهانا نتايل 

الصادر سنة " سحر املوضوع"بسطها الناقد املغريب محيد حلمداين يف كتابه  وهي األطر اليت

 وتفكيك  ،خطاب النقديلل مقاربةيف تشييد  باستثمارهاشري إىل هذه األطر وعيا أو  .2014

  .مكوناته

أسئلة القراءة وآليات التأويل بني "يف كتاب عالوة على ما أشار إليه عبد الواحد ملرابط 

 Imerأطروحة الفيلسوف األمريكي إمري الكاطوس  إىل 2015الصادر سنة  ،"النقد ونقد النقد

Lakatos،  بصفته برنامج حبث علمي فيه بعض مقومات اخلطاب "اليت تنظر إىل النص النقدي

تفحص املنطلقات واملراحل والنتائج،  - األطروحة–العلمي، وفيه ما ينزاح به عن العلمية، فهي 

  .10"يقوي تلك املنطلقات أو ما ينقضها ماّ تقصي أو تعدل، وإمنا تبحث فقط ع دون أن

نقد النقد بني التصور املنهجي واإلجناز "وجيمل الناقد عبد الرمحن التمارة يف كتابه 

وره النصوص النقدية، عناصر النمذجة اإلجرائية اليت متكننا من حما 2017الصادر سنة  ،"النصي

اقرتاح مدخل مالئم ملوضوع النص : "واليت حددها يف مثانية خطوات منهجية، حيث يقول

النقدي، وتوضيح اهلندسة البنائية للنص النقدي، ودراستها وكشف أهداف النص النقدي، 

عية وغاياته، وتوصيف حمموالت النص النقدي، وضبط الرؤية املنهجية للنص النقدي، وإظهار مرج

  .11"مفاهيم النص النقدي، وحتديد املنت، أو الظاهرة املدروسة وإبراز عناصر املمارسة النقدية

واليت " سحر املوضوع"وهي منذجة تتقاطع مع ما اقرتحه الناقد محيد حلمداين يف كتابه 

  .كما طبقها العديد من نقاد النقد. طبقها يف كثري من أعماله النقدية

تسعف الباحث خالل ممارسته نقد النقد يف تأجيل "ملقرتحة فاملعطيات املنهجية ا

أحكامه إال بعد الوصف خللفيات العمل النقدي املدروس وكيفية اإلبقاء �ا على صعيد اإلجناز 

إن التسليم مبا سبق من معطيات . 12"وما مدى تساوق النتائج املستخلصة مع هذه اخللفيات
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حيث إن هناك شبه إمجاع حول إواليا�ا –ص النقدي متعلقة باألطروحة املقرتحة ملقاربة الن

ملتابعة مدى استجابة  ،يقودنا إىل التأكيد بأ�ا األساس الذي تنطلق منه هذه الدراسة -ومرونتها

أقدم  و ،مدها ناقد النقداألطروحة يف خطوا�ا اإلجرائية، كأطر منهجية يعتالعينة املختارة هلذه 

مبمارسة معرفية "رتبط أشد االرتباط ي ،التأكد من تلك االستجابة أنب اقتناعوأنا على  طرحالهذا 

خاصة بدراسة النص النقدي أي بتحليل عوامله املضمونية وتفكيك مكوناته املنهجية واللغوية 

   .13"واجلمالية

  الهندسة البنائية والرهانات المعرفيةكتاب النقد العربي الجديد : ثانيا

ن قدرا من للناقد عمر عيال" ديد مقاربة يف نقد النقدالنقد العريب اجل"دراسة  تكتسي

بوعي عميق مبسارها املنحصر يف معرفة املعرفة مبفهوم الناقد املغريب عبد  األمهية؛ كو�ا مرتبطة

تأسست على أفق نقدي قوامه الكشف عن البعد االبستيمولوجي للخطابات الرمحان التمارة، إذ 

النظرية  النقد الروائي العريب املعاصر، يف ضوء متثله الكشوفاتالنقدية اليت اختذها كعينات تعكس 

العدة و املتباينة األسس االبستيمولوجية، و  ،املتعددة املناهجو النقدية املعاصرة املتعلقة بنقد السرد، 

إذ تندرج هذه الدراسة يف إطار مراجعة فعل النقد املتعلق باخلطاب . املفاهيمية واألهداف املنهجية

، وفحص مستوياته وجهازه املصطلحي، وحتديد صيغ تلقي الناقد العريب إواليات التصورات الروائي

  .املنهجية الغربية

ة فصول ومدخل نظري دون خامتة شمل هذه الدراسة على صعيد اهلندسة البنائية ثالثوت

حيث كعينات متباينة األطر املنهجية   ،عمر عيالن أربعة عشر كتابا نقديا تتضمن نتائج مقاربة

، وقد قسمه إىل مدخلني اثنني، تناول "الفكر النقدي الغريب ومشروع احلداثة"عنون املدخل ب 

العريب يف ضوء مقولة احلداثة وما أفرزته من تغريات، يف احملور األول منه حتوالت الفكر النقدي 

مدرسة و اإلحياء، مدرسة راصدا على صعيد احملور الكرونولوجي مفاصل هذه احلركة؛ عرب جهود 

حركة النقد اجلديد والنقد احلداثي، اليت أسهمت جمتمعة بشكل جلي يف تأسيس نقد و التجديد، 

  . عريب حداثي

اليت ساعدت يف  ،بوعي عميق يف احملور اآلخر عند أهم الوسائطعمر عيالن  ووقف

ت الفكر وأسهمت يف مواكبته حتوالانتقال التصورات املنهجية النقدية اجلديدة إىل نقدنا العريب، 

أم التأليف والكتابات  ،أم الرتمجةسواء أكان عن طريق تقدمي وعرض النظريات،  ،النقدي املعاصر
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ودراسات نظرية  ،ترمجاتو  ،مركزا على منجزات رواد احلداثة النقدية العربية من مقاالتالنظرية، 

على  ث عنها كالالنقدية، حيث ال يتسع جمال الدراسة للحديوتطبيقية متباينة تباين املناهج 

  . ةحد

حيث إنه يكشف عن العمق  اإلقرار بأمهيته؛ إىل عن حماور املدخلويقودنا احلديث 

قوامها  بإسرتاتيجيةالذي أثار عديد القضايا النقدية  ،املعريف املؤسس من لدن الناقد عمر عيالن

تشييد خطاب نقد النقدي يف من شأ�ا جتلية وعيه  ،احملاورة االبستيمولوجية يف سياقات حمددة

قوامها  ،النقد، رغم أن املدخل يأخذ منحى العرض التارخيي، إال أنه مسكون بأسئلة معرفية هامة

ير�ن �ما توصيف حمموالت النص النقدي كما يتصور ذلك  ،اإلحاطة والدقة كصفتني اثنتني

؛ حيث "واإلجناز النصي نقد النقد بني التصور املنهجي"الناقد املغريب عبد الرمحن التمارة يف كتابه 

؛ فتتخذ من فلسفة )نص نقد النقد(حمطة منهجية هامة يف بناء النص الثالث "إن هذا التوصيف 

إبالغ احملتوى العام للنص الثاين أساسها، ومن شرطية الوضوح اللغوي واملالءمة املعرفية جراء 

قدية للناقد وحسن بنائه ومن الكفاءة الناالختزال والتلخيص املصاحب لفعل التوصيف قوامها، 

وعلى هذا األساس أعتقد أن هذا التوصيف الذي  .14"مركزها) النص الثالث(لنصه النقدي 

  .عمر عيالن يعد مؤشرا من مؤشرات حتقق خطاب نقد النقداعتمده 

املدخل وأمهيته، أما عن فصول الدراسة الثالثة فمدارها حماورة مناذج هذا عن حماور 

يف  ،يب املعاصر، والوقوف على كيفيات تلقي الناقد العريب املناهج النقديةنقدية من نقدنا العر 

يف  ،واستجالء اخلصوصيات النوعية للكتابة النقدية لنقاد العينات املختارةضوء معادلة املثاقفة، 

، الفصل "النقد البنيوي"مقاربتهم اخلطاب الروائي عرب مظاهره، حيث عنون الفصل األول ب 

  ". النقد البنيوي التكويين"والفصل الثالث ب " النفسيقد الن"ب الثاين 

حظ جبالء تناسل متفصال�ا من بعضها إن املتأمل يف اهلندسة البنائية هلذه الدراسة يال

املتعدد املرجعيات البعض، متفصالت جيمعها خيط ناظم قوامه حماورة قضايا النقد العريب اجلديد، 

ي، والوقوف عند أهم إشكاالته على الصعيد املنهجي واملصطلحي واملتباين يف صيغ التلق ،ملعرفيةا

الذي  ،كما تفصح هذه اهلندسة أيضا على وعي الناقد عمر عيالن مبسار حبثه  النقدية،واملمارسة 

  . خلطاب النقدال حقل نقد النقد كخطاب تيؤطره 
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عية وأهداف نو  ،لعمر عيالن حتقيق رهانات" النقد العريب اجلديد"يستهدف كتاب 

سنسعى إىل تتبع املسار الذي قدمه : "موزعة يف ثنايا الدراسة قائال ،أعلنها عرب نصوص نقدية

الناقد يف جمال البحث يف مدى التمثل للمنهج املعتمد، يف مستوى مفاهيمه وإجرائياته، وما هي 

دمي معرفة وهل أفاد يقطني من خالل مقاربته املنهجية يف تق. العناصر اجلديدة يف قراءة الرواية

فإننا سنختط "... : ويقول أيضا .15"ومتماسكنقدي متجانس نقدية أسهمت يف بناء خطاب 

الستكشاف خصوصيتها، ألنفسنا جماال يتناول النماذج املمثلة للمسارات املختلفة، وسنسعى 

النفسي، أو فيما يرتبط باألسس النظرية املستند عليها، أو سواء من حيث صلتها مبنهج التحليل 

 .16"من حيث اخلصوصيات اليت عمل الناقد على إضافتها ساعيا بذلك لتطويع النظرية

كما ... سنحاول أن نتحسس مدى استيعاب ومتثل النقد الروائي العريب هلذا التصور املنهجي، "و

ا نسعى فإنن": ويف حمطة أخرى يقول .17"انتقال وتلقي هذا املنهج عربياللكشف عن صيغ نسعى 

النقدي، من خالل دراسة مدى تأثره مبنهجيات النقد اجلديد،  مكونات خطابهإىل البحث عن 

    .18"ومدى متثله خلصائصها اإلجرائية

تعكس هذه النصوص النقدية الغايات املراد حتقيقها من طرف الناقد عمر عيالن يف   

منها ما يتمحور حول البحث عن مكونات  ،هذه الدراسة، حيث تتمفصل إىل حماور عدة

اب النقدي لكل العينات النقدية املختارة كمنت للدراسة، واستجالء خصوصيتها النوعية على اخلط

الذي يؤطر تلك  ،صعيد املمارسة النقدية، والسعي إىل الكشف عن طبيعة التصور املنهجي

وتفكيك شبكة املفاهيم اإلجرائية، وتبيان قدرة الناقد على استثمار كفاءة النقدية، اخلطابات 

وحتديد إضافاته  ،النوعية وخصوصيا�ا ،اجلمالية للنصوص اإلبداعيةلتحديد القيم  ،األدائيةاملنهج 

يف سياق حماوراته بعض منجزات النقاد  ،املنهجية، ومنها ما يرتبط برصد حتوالت الرؤية املنهجية

والكشف عن مدى  مداين، وحممود أمني العامل مثال،العرب كالناقد جورج طربيشي، ومحيد حل

واخلصوصيات التحليلية، ومنها ما تتجه صوب  ،ونتائج املمارسة النقدية ،نسجام الرؤية املنهجيةا

مدى اليت تؤطر أعماله النقدية، وحتديد  ،الغربيةالكشف عن كيفيات متثل الناقد العريب احملموالت 

  .استيعابه اجلوانب النظرية ملختلف التصورات املنهجية

ليت تتحكم يف الدراسة غاية يف األمهية، كونه حييلنا على وعي اإن رصد الغايات املتوخاة   

وبالتصور املنهجي الذي سيسلكه ملقاربة اخلطاب النقدي، نظرا الرتباط  ،حبثهعمر عيالن مبدار 
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إذ يتضح من هذه  اإلنتاجات النقدية وامليتانقدية؛األهداف بطبيعة التصورات اليت تؤطر خمتلف 

 ا تتالءم وخطاطة نقد النقد املتعارف عليها يف أدبيات اخلطاب األهداف على تعدديتها أ�

نقدي، كما يتضح أيضا وعي عمر عيالن مببدإ املواءمة بني األهداف والتصور املنهجي، امليتا

يساعده يف  ،منوذج منهجيعلى حيث إن خصوصية اخلطاب النقدي فرض عليه االستناد 

والوعي املنهجي  ،ية، وهذا ما يؤكد احلس النقديعن األبعاد املعرفية للخطابات النقدالكشف 

خطاب  تأسيسمقتضيات وإدراكه  ،الكبريين بأمهية مواءمة التصور املنهجي مع األهداف املتوخاة

املعريف يف مساءلة خمتلف معريف نوعي متباين عن خطاب النقد األديب، لذلك حصر رهانه 

النوعية يف مقاربة  ء إضافتهاواستجال ،�ا اإلجرائيةاأدوحماورة  ،التمثالت املنهجية لعصبة من النقاد

  .الغربية بكيفيات متباينةكو�ا تلقت احملموالت   ،اخلطاب الروائي

ومن الضروري اإلقرار بأن الناقد عيالن مل يشر إىل مصطلح نقد النقد يف دراسته إال من   

ديدا إلطار اشتغاله، حت، "مقاربة يف نقد النقد"كعنوان فرعي خالل عنوا�ا، حيث استعمله  

نظرا لطبيعة النماذج املختارة  ،مؤسسة على قدر كبري من الوعي مبسارهاعلى أن دراسته  اوتأكيد

النقدية عن القيمة املعرفية للخطابات من جهة، وتأطري خطابه النقدي بأهداف حمكومة بالبحث 

متباين عن حقل  من جهة أخرى، كما أنه مل خيصص مبحثا لتحديد كنهه كحقل معريف نوعي

األديب، ومل يكشف عن منوذجه املنهجي مبفاهيمه وخطواته التحليلية، واكتفى بذكر مصطلح النقد 

نقد النقد يف عنوان الكتاب، األمر الذي يدفعنا إىل استجالء حضور نقد النقد كممارسة 

مرتكزات نقد النقد املتفق عليها يف الدراسات ، عرب عدمهمن وتوظيف اصطالحي 

  .القضايا املعاجلة يف هذه الدراسةوأهم  ،األحكام النقدية الصادرةبستيمولوجية، وخمتلف اال

  مؤشرات حضور نقد النقد: ثالثا

لقد أثار عمر عيالن عديد القضايا النقدية املصنفة ضمن موضوعات نقد النقد،    

ذ ستقرار إاوعدم ة، وما يعرفه من اضطرابات ديالنقاملصطلح النقدي النامجة عن املثاقفة كقضية 

إن السبب الرئيسي يف نظرنا يعود إىل االستخفاف بأمهية "موضع اإلشكالية يف قوله يشخص 

، 19"ومن مث جانبه اإلجرائيبأمهية االتفاق حول جوهره الفلسفي والنظري، املصطلح والوعي 

صطلحيا من املصطلحات النقدية املتداولة اليت تعرف اضطرابا مفهوميا وتعددا ممشريا إىل عديد 

وحبس نقدي اقرتح . ..,poétique, Discours. structuralisme Enoncé, codeقبيل 
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وجدولتها  ،يرى بأن املصطلح النقدي العريب حباجة لعملية مسح شاملة للمصطلحات حلوال، إذ

وختليص اخلطاب النقدي العريب من النحت املفرد وأبعادها املعرفية احلقيقية،  ،ودراسة منطلقا�ا

عيالن هلذه القضية تؤكد وعيه النقدي  إن إثارة. 20"والتعريب الشخصي والرتمجة الذاتية للمصطلح

يف إنتاج خطابات معرفية ذات إنتاجية، لذلك  ،بأن املنظومة املصطلحية النقدية هلا كبري األمهية

املدة و  ،واالسرتجاع ،القصةو  ،مفهوم اخلطاب مثل ،يف سياقات ضيقة يفكك بعض املفاهيم جنده

     .والوعي املمكن ،والبنية الدالة ،والتفسري ،والرتتيب

حماورته كتاب  ويف حمطة أخرى من حمطات اهتمام عيالن باملصطلح النقدي، ويف سياق  

البنيوي السردي، عاجل مسألة مدى استثمارها العدة املفاهيمية للمنهج  ،لسيزا قاسم" بناء الرواية"

 مل تلتزم يف جمال التحديد املصطلحي"النقدية، إذ يرى بأ�ا جنيت ومدى التزامها مبقوالت جريار 

كما عاين مدى حتكمها يف   رافضا اقرتاحها مصطلح االسرتجاع املزجي، ،21"باألصل املنهجي

مل تتحكم بصورة كافية يف صياغة املصطلح وحتديد "صياغة املصطلح النقدي، وانتهى إىل أ�ا 

يف األصل، وقد أدى هذا القصور إىل إحداث تشويه كلي  أبعاده ومراميه بالشكل الذي ورد

كما عاجل كيفية استثمار  عن وعيه بعالقة املنهج باملصطلح،  حكم ينم وهذا   .22"للمنهج املعتمد

للمنهجني النفسي كل من الناقدين جورج طرابيشي ومحيد حلمداين للعدة املفاهيمية 

 ،إثارة عمر عيالن إلشكالية املصطلح النقدي�ذا املعىن فإن  .يوبنائي على التوايلوسوالس

اليت حاورها يؤكد حضور نقد النقد يف واملفاهيمية لبعض العينات  ،ومعاجلته املنظومة املصطلحية

  .دراسته

 ،النصوص النقديةأن الناقد عمر عيالن قد توسل حماورة عوامل ومن املعامل اليت تؤكد   

النقدي املتوخاة، إذ يف سياق استنطاقه كيفية ف النص بأهداوفق منهجية نقد النقد، هو اهتمامه 

املنهج تقنيات السرد الروائي يف ضوء "متثل الناقدة ميىن العيد املنهج البنيوي السردي يف كتا�ا 

فإن الغاية املتوخاة من الباحثة هي يف أساسها ذات بعد تعليمي، "، حدد هدفها يف قوله "البنيوي

يت تستجيب لإلجراء النقدي بصورة أمثل، دون تتبع البناء النصي حيث يتم انتقاء النماذج ال

يف رأينا جبانب حقيقة الدرس البنيوي يف بأكمله أو متابعة البحث يف جممل مكوناته وهذا اإلجراء 

    .23"واحدة تتقاطع عرب أنساق ناظمة متكاملةمقاربة النص األديب الذي يرى فيه بنية 
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وح إىل وعي الناقد عيالن بعالقة األهداف بطبيعة إن هذا النص النقدي يشري بوض  

منتقدا إسرتاتيجية حتليلها التجزيئي، الذي خيالف اليت تؤطر عمل الناقدة،  ،الرؤية املنهجية

يتأسس على التحليل الكلي، كما يتضح جبالء من هذا الذي  ؛التحليل البنيوي للسردمنطلقات 

النص النقدي "يراهن على تقومي  ،هداف الناقدةيف رصده أ ،النص النقدي أيضا أن عمر عيالن

الداخلي بني ما أعلنه الناقد كغاية معرفية من وراء نقده وبني ما حققه على مستوى االنسجام 

  .24"على مستوى إنتاجه النقدي

السياق أن عمر عيالن ال يهتم برصد األهداف إن ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا   

 ،اليت اختارها كعينات، وإمنا يعاجلها يف حمطات ،ل النصوص النقديةاملتوخاة عند تفكيكه عوامل ك

ومن العناصر اليت . ويهملها يف حمطات أخرى، مما ينم بعدم التزامه بكل عناصر خطاطة نقد النقد

اليت انتقاها الناقد األديب لنقل عامل املتخيل إىل  ،املدروسةاملتون كما ينبغي هلا اهتماما أيضا  و مل ي

كو�ا حتقق غايات أمجلها أمهية،   ذاتحتليلية فاهيم، فتحديد املنت املدروس يعد مرحلة عامل امل

أوهلا خلق املالءمة بني التصور النظري : "يف قوله سابق الذكرالناقد عبد الرمحن التمارة يف كتابه 

االنسجام وثالثهما ضبط والتطبيقي، مدى اإلضافة النوعية اليت حققها الناقد على املستويني معا، 

حيث إن عمر  .25"بني املنت أو الظاهرة املدروسة واملقوالت النقدية املوظفة يف الدراسة والتحليل

  .واالنسجام املواءمةدون الكشف عن مبدأ  ،عيالن يكتفي حبصر حدود املنت املدروس

لت كينونة خطاب نقد النقد أيضا يف دراسة عمر عيالن ومن السمات اليت شكّ   

كون الرؤية   ؛اليت تؤطر النماذج املنتقاة، وحتدد مسارها ،اهتمامه مبكون الرؤية املنهجيةامليتانقدية، 

ثقافية (خاصة خيص الناقد ومواقفه وأفكاره اليت حتكمت يف سياقات عميقا فعال معرفيا "املنهجية 

دى وتبيان إسرتاتيجية بنائه، ومفعلى صعيدها يتم حتديد طبيعة املنهج املتمثل،  .26)"ومعرفية

كونه لانسجامه واألهداف املتوخاة ونتائج املمارسة النقدية، استيعاب جوانبه املعرفية، ومدى 

سياقاتنا، إذ تتجلى معامل االهتمام بالرؤية املنهجية عند عيالن سياقات حضارية مغايرة لل امر�ن

ن تباين اليت تكشف ع ،تصنيفه الرؤى النقدية املنتقاة إىل فصول الدراسة الثالثةمن خالل 

عرب مسلكني اثنني؛  ،التصورات املنهجية، إذ يؤسس اهتمامه بسؤال املنهج يف هذه الدراسة

ومناقشة مصادرها، وحتديد  ،يتمحور األول حول رصده طبيعة املنهج يف عينة نقدية واحدة

واستفاد�ا من مقوالت  ،متعلقة مبدى االستيعابمقدما يف بعض السياقات نقودا  ،اجتاها�ا
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أهي أصلية أم أخذت عن طريق وسائط، مشريا  ،وطبيعة مصادرها ،صور املنهجي الذي يؤطرهاالت

مدى التزام الناقد حبدود املنهج  للتأكيد على ،لما استدعى السياق ذلكإىل مرتكزات املنهج ك

  .املتمثل من عدمه

رته فمن النصوص النقدية اليت تؤكد فحص عيالن للرؤية املنهجية قوله يف سياق حماو   

ليمىن العيد " تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي"ولسيزا قاسم، " بناء الرواية"لكتايب 

تتمحور حول مكونات ما حييلنا بشكل أساسي إىل أن مرجعيه الناقدة  : "مثال على التوايل

 أساسا علىالناقدة بنت حبثها إن "و 27"وتقسيماته املعتمدة من طرف جنيتاخلطاب السردي 

السرد األديب، مقرتحات تزفيتان تودوروف اليت قدمها يف مقالته اليت حتمل عنوان مقوالت 

   ـ 28...."

ولعل املالحظة اليت ميكن تسجيلها يف هذا السياق تتحدد يف كون الناقد يتحدث عن   

 يقوم أن يفرتضبينما  كان كتا�ا على حدة، رؤية ميىن العيد املنهجية يف كل فصل من فصول  

وبرؤية كلية للكتاب، كما مل يفصل احلديث عن  ،مبقوالته يف حمطة واحدةديد طبيعة املنهج تحب

هذا عن املسلك األول، أما عن املسلك اآلخر فيتحدد يف . الرؤية املنهجية وعن املمارسة النقدية

من  اليت ومست جتربيت جورج طرابيشي ومحيد حلمداين النقديتني ،متابعته حتوالت الرؤية املنهجية

 -والبنيوي عند طرابيشي النفسياملنظور : التفكري النقدي عندمها نات نقدية متثل طبيعةخالل عي

  .مركزا على مسألة الوعي املنهجيالتكويين  عند حلميداين 

وقوفه عند املمارسة النقدية  قد يف دراسة عمر عيالن النقديةوما يؤكد حضور نقد الن  

عدته وتشغيل  ،ومساءلة ملدى استثمار كفاءة املنهج األدائية ،قوميالكل النماذج املنتقاة حتليال وت

أفعال االختبار، والكشف والتأويل " حيث إنااللتزام بضوابط املنهج املتمثل،  ومدى ،املفاهيمية

تؤطر املمارسة النقدية إلنتاج النص الثالث وجتعلها قادرة على فرض آليا�ا اخلاصة من وصف 

�ذا املعىن فحص عيالن مكونات  .29"اخل... اء واستقراء واستنباطوحتليل ومقارنة وإحص

إعطاء فكرة عن "ة غايتها يكأداة ضرور   ،النصوص النقدية اعتمادا على مفهوم اختبار الصحة

القيمة املعرفية املتولدة عن بنيان حتليلي معني، مبا فيه من نظام وصفي، وما يتصل بذلك أيضا من 

وحتديد لقيمة العمل املدروس من مث ما ينتج يف النهاية من تأويل،  وسائل اإلقناع املستخدمة

 .اخترب صحة اإلجراءات التحليلية للنص الروائي املعتمدة يف العينات املختارةو  .30"الناحية الفنية
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ار الصحة على صعيد املمارسة النقدية، فحسب، بل اعتمده مل يستثمر اختب هوالالفت للنظر أن

سواء أتعلق األمر مبعاجلته قضايا الفكر  ،ومساءلته النصوص النقدية ،ليليةيف كل خطواته التح

اليت  ،أم تفكيكه منظومة املصطلحات النقدية، أم فحصه خمتلف الرؤى النقدية ،العريب احلداثي

  .أطرت األعمال النقدية العربية، أم حتديده خصوصية املمارسة النقدية

سياق حديثه عن ترمجة أنطوان أبو زيد لكتاب يف  ،فقد أصدر عمر عيالن حكما نقديا  

املنهجية تفتقر للدقة "مؤداه أن ترمجته  ،لروالن بارث كمنظر للنقد احلديث" نقد وحقيقة"

وعلى . 31"واملصطلحية ويبدو أنه غري مستوعب آللية النقد البنيوي ومصطلحاته، ووضعه التارخيي

على اختبار الصحة  االعتمادتام بضرورة جتدر اإلشارة إىل أن الناقد على وعي  هذا األساس

  .للكشف عن البعد املعريف للنص النقدي

بالتصورات املنهجية  -كعينة انتقاها للدراسة-الناقدة سيزا قاسم وحبثا عن مدى التزام   

اليت أفصحت عنها، ودرجة استيعاب جوانبها املعرفية،  ،"بناء الرواية"اليت تؤطر عملها النقدي 

استثمر الناقد عيالن أداة اختبار الصحة مفهوما واصطالحا، أدوا�ا اإلجرائية،  واستحضار جممل

وإذا حاولنا القيام مبمارسة اختبار الصحة منذ البداية، جند أن املنطلقات املصرح �ا مل : "إذ يقول

تلتزم �ا الناقدة بشكل تام، بل عمدت إىل االنتقال بني جمموعة كبرية من اآلراء واملنطلقات 

 .32"املنهجية املتعارضة أحيانا، لتصل إىل موقع حمدد سلفا ضمن رؤيتها ملنهج الدراسة ونتائجها

 ، الذي يتحكم يف دراستهووعيه باهلدف املعريف ،لناقدلخطوة حتليلية تعكس احلس النقدي فهذه 

تقوميا يف حمطات عدة كالتوظيف االصطالحي،  موقد ،حيث فكك مكونات خطا�ا النقدي

بإسرتاتيجية قوامها  تفاد�ا من التصور املنهجي بكامله، حيث أشار إىل أ�ا تتعاملومدى اس

املنهج البنيوي السردي، وهو ما يتناىف وشعرية السرد اليت تتأسس على الرؤية اليات نتقاء إو ا

املتكاملة لتمفصالت اخلطاب السردي، وهو احلكم ذاته الذي أصدره يف إطار حماورته كتاب 

املنهجية املعتمدة يف "ليمىن العيد، إذ انتهى إىل أن " سرد الروائي يف ضوء املنهج البنيويتقنيات ال"

متيزت باالختزال  -يقول الناقد–لدراسة الزمن السردي كما الحظنا تقدمي مكونات النقد البنيوي 

عن فهذه بعض النماذج النقدية اليت تؤكد إميان عمر عيالن بضرورة البحث  .33..."يف املفاهيم

لذلك  ،نوعية القيم املعرفية لألعمال النقدية، ووعيه بأن دراسته مؤسسة على أطر ابستيمولوجية

  .استثمر مفهوم اختبار الصحة يف مباحث دراسته
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وسيالحظ املتأمل يف تفكيك الناقد عيالن مكونات اخلطاب النقدي العريب عرب   

صور املنهجي الذي اقرتحته االبستيمولوجية النماذج املختارة، أنه قد استند على معظم إواليات الت

والالفت للنظر اهتمامه بشكل  .ومستثمرا مصطلحاته ،الفرنسية جوهانا نتايل، مطبقا مفاهيمه

مهمال احلديث عن وباملمارسة النقدية يف حتليالته جل النماذج،  ،جلي بعنصري الرؤية املنهجية

كما أنه يدمج . يف عديد قراءاتهدسة البنائية املنت املدروس، واهلنو عناصر األهداف املنهجية، 

معتمدا يف  احلديث عن بعض هذه العناصر ضمن مبحث واحد كمبحث اإلجراء النقدي مثال،

التحليل، والتصنيف، هذه األخرية اليت استثمرها يف حتديد ذلك على آليات الوصف، و 

مصنفا إياها إىل . ة املختارةاملتعلقة بالنماذج النقدي ،النقديةالنوعية للممارسة اخلصوصيات 

احلرفية املنهجية، و االضطراب املنهجي، و الوعي النقدي والتطويع املنهجي، و التعليمية التنظريية، 

اإلجراء النقدي احلر، مهمال آلية املقارنة كآلية و الرتكيب املنهجي، و عي املنهج ووعي املصطلح، و و 

حكام النقدية رغم أنه ضمن املنظور املنهجي وتسهم يف إصدار األ ،تؤطر عنصر املمارسة النقدية

إال أنه ال يكشف عن عالمات التقاطع واالختالف بني  ،الواحد يفحص عديد اخلطابات النقدية

  .إال من خالل توصيف طبيعة املمارسة النقدية ،النقاد يف تعاملهم مع املنهج الواحد

لنقدية، أنه مل يكشف اومن املالحظات اليت جيب أن تسجل خبصوص حتليله النصوص   

املغربيني سعيد يقطني عرب نصوص نقدية واضحة لدى الناقدين  ،عن إسرتاتيجية التطويع املنهجي

وتتبع حتوالت الرؤية املنهجية عند الناقد  ،بتفكيك خطابا�ما النقدية ىواكتف ،ومحيد حلمداين

. ةوحتوالت الرؤية املنهجي ،حيث إن اهتمامه منصب أكثر على طبيعة املمارسة النقديةحلمداين، 

ميكن القول إن نقد النقد يف دراسة عمر عيالن النقدية  وتأسيسا على ما سبق من معطيات

حيث إنه مل . 34"الوعي النظري بهحيضر كممارسة واعية مبا متارسه، لكنه يغيب على مستوى "

تتحكم يف دراسته ليت رغم وعيه بالرهانات ا ،حيدد ماهية نقد النقد، ومل يبسط خطواته التحليلية

وحتديد اخلصوصية النوعية للخطابات  ،واملفاهيمية ،املكونات املنهجيةاليت تندرج ضمن تفكيك 

  .وتوظيفه معظم مصطلحات خطاطة نقد النقد ،النقدية

    أنواع الخطاب الميتانقدي في كتاب النقد العربي الجديد: رابعا

قاطع وتتداخل مع اخلطاب امليتانقدي يف سياق التساؤل عن طبيعة اخلطابات اليت تت  

ميكن القول إن  ،حممد الدغمومي يف هذا النطاقللناقد عيالن، وبناء على منظور الناقد املغريب 
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لناقد يف ضوء تباين متثل ا ،املنهجيةاهتمام عمر عيالن باملنهج النقدي، ورصده أهم اشكالياته 

وانسجامها ونتائج املمارسة النقدية قد سلك  ومدى مراعاته املنطلقات النظرية،لمنهج، العريب ل

منطق خطابات التحقيق هو منطق التساؤل عن وضع املوضوع لغاية "التحقيق كون مسلك 

تنتجها عمليات الفحص والتحليل واملقارنة والتنظيم وإعادة ... إعطاء صورة أخرى له، 

وحماورة  ،واختبار مناهجه ،دد خطابه النقدي على مبدإ التساؤل عن فعل النقشيّ ، إذ 35"الرتكيب

  . قضاياه

إىل جانب خطاب التحقيق بناء على  ،يف هذه الدراسة ومثة يف اعتقادي خطابان اثنان  

ذات طابع تعليمي تتخلل حتليالته حيث نعثر على خطابات نقدية ؤشرات املتفق عليها، امل

يتوجب تعليمها وإقرارها  لفائدة مؤكدة"وتكشف عن نزعتها التعليمية احلاملة نصوص النقدية، ال

وهذه احلقيقة حيددها تودوروف حيث : "ويتجلى ذلك يف قوله. 36"يف صورة مسلمات وحقائق

يقرر بأن احلكاية هي بنية جمردة تتضمن جمموعة من اإلجراءات اليت يفرضها طابع األحداث 

سيطة، بل من خالل غري أن جوهر احلكاية ال يتم عرب جتميع تتابعي للوقائع بصورة ب. املكونة هلا

، وغريها من النصوص النقدية املؤسسة على النزعة 37"نسق العالقات القائمة بني األحداث

  . التعليمية

فهو خطاب التأريخ كمنت نقدي هذا عن اخلطاب التعليمي، أما عن اخلطاب اآلخر   

ج أو وقائع مبا هو أفكار وإنتا "ينحصر يف كونه يتعامل مع النص النقدي  معينة،حمكوم بأهداف 

مرتبة حبسب توايل الزمن تعتمد على التحقيب الزمين وتفسري املادة النقدية باألحداث العامة 

ومشروع  ،حيث ميكن تصنيف خطابه حول الفكر النقدي العريب. 38"السياسية واالجتماعية

ت وشهدت حتوال ،كونه يتناول مرحلة استجابت ملعطيات احلداثة  ،احلداثة ضمن اخلطاب التأرخيي

حورة حول تتبع مسار النقد النفسي يف مكما ميكن أيضا تصنيف نصوصه املت. واضحة املعامل

ضمن ومحيد حلمداين اخلطاب النقدي العريب، ورصد التحوالت املنهجية للناقدين جورج طرابيشي 

و�ذا املعىن . كمنت يفصح عن صورة املنهج يف تفكريمها النقديني عرب مراحل  ،اخلطاب التأرخيي

بناء على منظور  واملقاصد ،اإلجراءاتتعدد الناقد عيالن خطابه النقدي على مبدإ فقد أسس 

إضافة إىل حبثه عن القيمة املعرفية للخطاب النقدي  ،إنه حيث ؛الناقد املغريب حممد الدغمومي

قد سعى إىل رسم صورة عن التفكري النقدي  ،للعينات املنتقاة، والكشف عن خصوصيا�ا النوعية
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يف وفقا لتحوالت رؤيتها املنهجية، ومناقشة أهم قضاياها، وتقدمي مادة تعليمية  ،صوات نقديةأل

كعينات عن ها  ملعريف للنصوص النقدية اليت اختذسياقات تقتضيها الدراسة للوصول إىل البعد ا

  .اخلطاب النقدي العريب

  :على سبيل الخاتمة

مجلة من النتائج انتهت إليها هذه  إن التسليم مبا سبق من معطيات يقودنا إىل حصر  

  :الدراسة وهي

للناقد عمر عيالن كبري األمهية املتأتية " النقد العريب اجلديد مقاربة يف نقد النقد"يكتسي كتاب  -

من تبلوره يف مسار نقدي نوعي، مسكون �اجس إعادة النظر يف النصوص النقدية العربية املتعلقة 

  . تشييد خطاب ميتانقدي نوعيفأسهم بذلك يف ،بالنقد الروائي

الذي يضيء  ،إن أول نتيجة ميكن تسجيلها خبصوص هذه الدراسة هو غياب اجلانب النظري -

واملراحل التحليلية  ،ككيان معريف قائم بذاته، من حيث املاهية، والعدة املفاهيمية  ،معامل نقد النقد

اسة كان مرة واحدة، من خالل املتعارف عليها، إذ إن حضور مصطلح نقد النقد يف هذه الدر 

  .مؤشرا بذلك على التصور املنهجي الذي يؤطر دراسته ،استعماله يف عنوان كتابه الفرعي

إال أنه واع مبسار حبثه املنخرط يف حقل نقد  ،رغم عدم اهتمام الناقد عيالن خبطاطة نقد النقد -

ته واعية بذا�ا، حيث شيد حماورته املستقل عن النقد األديب، فدراس ،النقد، ومدرك ملداره املعريف

مستثمرا مفاهيمها  ،النصوص النقدية على تصور االبستيمولوجية الفرنسية جوهانا نتايل

والالفت للنظر أن اهتمامه بكل عناصر التصور املنهجي لنقد . ومصطلحا�ا، ومراحلها التحليلية

اهلندسة البنائية و باملنت،  متفاوت من مقاربة إىل أخرى، حيث يهمل أحيانا االهتمامالنقد 

ويهتم يف كل مباحث الدراسة مبكوين الرؤية املنهجية واملمارسة النقدية دون . واألهداف املنهجية

يتناىف وأدبيات مراجعة اخلطاب النقدي اليت تتأسس على االهتمام  وهذا . االهتمام مببدإ املواءمة

  . يف تشييد خطاب نقد النقد تسهم ،كمحطات منهجية هامة  ،بكل العناصر املكونة له

ما يؤكد احلس النقدي والوعي املنهجي للناقد عمر عيالن أيضا، هو إثارته قضايا نقدية تعد  -

الرؤية و أهداف النص النقدي املتوخاة، و قضايا املصطلح، و جوهر نقد النقد، كسؤال املنهج، 

ونتائج املمارسة  ،واألهداف ،جيةمسألة االنسجام بني الرؤى املنهو املمارسة النقدية، و املنهجية، 

  .النقدية، كمؤشرات عن حضور خطاب نقد النقد يف دراسته
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تستوقفنا أيضا نتيجة غاية يف األمهية مؤداها أن حضور نقد النقد يتجلى يف هذه الدراسة على  -

تعددت مرجعيا�ا  ،ومساءلة فعل القراءة لدى عصبة نقدية عربية ،صعيد املمارسة التطبيقية

  .اينت صيغ متثلها للمحموالت الغربيةوتب

حلمداين ومحيد يقطني ات التطويع املنهجي عند الناقدين سعيد مل يوضح عمر عيالن كيفي -

الوصف والتحليل لتتبع حتوالت رؤيتهما  عتمدة يف ذلك، إذ اقتصر على آلييتواإلسرتاتيجيات امل

ومناذج حتليلية تؤكد  ،ابستيمولوجيةاملنهجية، حيث كان البد من تدعيم موقفه النقدي مبحاورة 

  .حكمه النقدي

عدم فصل الناقد عيالن مرتكزات خطاطة نقد النقد يف سياق تفكيكه مكونات اخلطابات  -

  .بل جنده يدمج معظمها يف مكون واحد كاإلجراء النقدي مثالالنقدية، 

بار الصحة مفهوما لى آلية اختمن عالمات حضور نقد النقد لدى الناقد عيالن هو اعتماده ع -

يف كل مباحث الدراسة ليس على صعيد املمارسة النقدية فحسب، وعيا منه  ،الحاواصط

  .بالكشف عن القيمة املعرفية للنصوص النقدية املر�نحبثه  مبقتضيات

آلية  والتحليل والتصنيف، وأمهلاقتصر عمر عيالن يف دراسته هذه على آليات الوصف،  -

واالختالف بني عينات الرؤية  ،مسار البحث للكشف عن نقاط التقاطع املقارنة اليت يتطلبها

  .نقدية تكشف عن خصوصيا�ا النوعيةوإصدار أحكام  ،املنهجية الواحدة

جيمع اخلطاب امليتانقدي لدى الناقد عيالن بني عديد اخلطابات النقدية احملكومة بتنوع  -

لوعي الناقد مبقتضيات ا أريخ، نظر خطاب التعليم وخطاب التو املقاصد، كخطاب التحقيق، 

  . خطاب نقد النقد كحقل معريف نوعي

واجلزائري على  ،العريب عموما و�ذا شكلت دراسته عالمة بارزة يف اخلطاب امليتانقدي  

   .كو�ا مسامهة جادة يف بلورة خطاب نقد النقد وممارستهل، وجه اخلصوص

 

       :هوامش

                                                           
  .98: ، ص2016، )املغرب(إفريقيا الشرق دار نقد النقد، حدود املعرفة النقدية، : الشندوديعبد احلكيم  -1
 - اليت نقد  1999الصادرة سنة " نقد النقد وتنظري النقد العريب"مومي ين يف هذا السياق دراسة حممد الدغنستث

انبه التنظريي يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، كما ميكن أن أشري الدراسة األوىل اليت أسست لنقد النقد يف ج
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نقد النقد حدود "، والشندودي عبد احلكيم 2014" سحر املوضوع: "محيد حلمداين: إىل دراسات كل من

كعينات   2017" النصي واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : "، وعبد الرمحن التمارة2016" املعرفة النقدية

  .ثيلية لنقد النقدمت
  .101: املرجع نفسه، ص -2
، 1999، 1ط ،)املغرب(نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، مطبعة النجاح اجلديدة : موميالدغحممد  -3

  .200: ص
، )األردن( دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيعالنصي،  واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : التمارةعبد الرمحن  -4

  .09: ، ص2017، 1ط
، 1، ط)املغرب(أسئلة القراءة وآليات التأويل بني النقد ونقد النقد، دار األمان : ملرابط وآخرونعبد الواحد  -5

  .209: ، ص2015
، 2، ط)املغرب(برانت -سحر املوضوع عن النقد املوضوعايت يف الرواية والشعر، مطبعة أنفو: حلمداين محيد -6

  .10: ، ص2014
  .79: نقد النقد حدود املعرفة النقدية، ص: الشندوديد احلكيم عب -7
  .9: النصي، ص واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : التمارةعبد الرمحان  -8
  .61: ، صاملعاصر نقد النقد وتنظري النقد العريب: موميالدغحممد  -9

  .209: ني النقد ونقد النقد، صأسئلة القراءة وآليات التأويل ب: عبد الواحد ملرابط وآخرون -10
  .09: النصي، ص واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : عبد الرمحان التمارة -11
- النقد الروائي وااليديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إىل "، "بنية النص السردي"، "سحر املوضوع": منها

  .وغريها" سوسيولوجيا النص الروائي
لنشر والتوزيع النايا للدراسات وايالت النظرية األدبية احلديثة يف النقد الروائي املعاصر، متث: اجلرطيأمحد  -12

تسعف الباحث خالل ممارسته : �ذه الصيغةيف هذا الشاهد  وردت العبارة (  .8: ، ص2014، 1، ط)لبنان(
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  .لعبد القادر عميش" يا أمي الصغيرة...الترحلي"في قصيدة سيميائية  قراءة 

Semiotic Readingin the Poem "Do not Leave ... My Little 
Mother" by Abdel-QaderAmeish. 
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لإلشارة إىل وتسعى " يا أمي الصغرية...ال ترحلي "تتمحور دراستنا حول قراءة نص 

رصد األبعاد املعرفية والتأويلية واحلقول الداللية حماولة السيميائي من خالل  آليات التحليل بعض

اليت شكلت خطاب الشاعر، وذلك من خالل بعض مستويات البنية السطحية للنص، بدءا 

بالعنوان الذي يعد عتبة الولوج إليه، كما قدمنا إحصاء �موع األفعال اليت ولدت حركة ودينامية 

ت وشكلت مواقف الشاعر وجلنا ملكاشفة احلقول الداللية مسلطني الضوء على عليه، وأل�ا حدد

حقل بارز هو حقل األنثى جسدا وروحا، واملقارنة بني النعوت واألوصاف اليت وصف �ا أنثاه 

 .الشعري اجلزائري املعاصر يف قصيدة من اليت بلورت مجيع صور هذا اخلطاب

  .م، زوجةأأنثى، رأة، ملية، سيميائيات، حقول دال: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
    Our study revolves around reading the text "Do not leave ... my little 
mother" and seeks to uncover the mechanisms of semiotic analysis by 
monitoring the cognitive and interpretative dimensions and semantic fields 
that formed the poet's speech, through some levels of the surface structure of 
the text, starting with the title that is the threshold of access. We also 
provided a statistic of the total verbs that generated movement and 
dynamism on it; and because it identified and formed the positions of the 
poet we attemted to discover semantic fields highlighting a prominent field 

                                                           
  mehaddeneleila@gmail.com. لیلى مھدان  *
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is the female field, body and soul, and the comparison between the epithets 
and descriptions that described his female which crystallized all the images 
of this contemporary Algerian poetic speech. 

Keywords :Semiotics, semantic fields, women, female, mother, wife. 

  
 

  :تقديم

أدائها من خالل ما  تأيت هذه الدراسة استظهارا لطبيعة املمارسة السميائية والكشف عن منط

وبكل الطرق والوسائل أن يستفيت يف كل هذا الواقع حاول عاصر، مجادت قرحية شاعر جزائري 

حبيثياته ووقائعه وحوادثه، وهو ما حيتم عليه الوقوف عرب حمطات كثرية يف حياته ملراجعة نفسه 

فهما ونقدا وقراءة، حىت يستطيع وبوعي منهجي أن يواجه ما يقف أمامه من جبهات وعتبات 

نثى األم واألخت والزوجة والبنت لتكون احلرية، وصعوبات وعراقيل، ومع كل هذا وذاك، جيد األ

الوطن واألمل املنتظر، حىت يستطيع أن يعيش ماضيه، حاضره ومستقبله، وهو ما تدور حوله 

إذ مل يقصد من " سأمحل قدري وأسري... عفوا " القصيدة اليت كانت من روائع ديوانه املوسوم ب

عا إليها العديد من الشعراء املعاصرين، وال ملسألة خالهلا قضية التمييز بني الرجل واملرأة اليت د

حريتها اليت تكسر �ا مجيع قيودها، إمنا أراد أن يظهر مسألة حرية الرجل وشجاعته بوجود سند له 

  .يف احلياة، كثريا ما اعتربه مثاال، رمزا وقيمة مقدسة

 :مقترب مفاهيمي.. السيميائيات -1

ا أو نثرا تعامال بريئا، فإن املتلقي مطالب بفك إذا كان األديب ال يتعامل مع لغته شعر 

نصوصه كشفا للدالالت اخلفية الكامنة خلفها، ما يفتح ا�ال للتأويل وقراءة القراءة، اليت   تشفرا

كان التصال ثقافتنا العربية بالغربية أثر بارز على اخلصوصيات النصية، حيث راح الباحثون العرب 

نهلون من معني املناهج النقدية وفق منطق اشتغاهلا على اجلمالية يستعريون بعضا من تصورا�ا وي

  .يف مقاربة املتون األدبية

لعل املنهج السيميائي من بني أهم التجارب النقدية الغربية والعربية الذي استطاع توجيه 

من إىل بناء الداللة " العناية إىل البحث عن املعىن وتوليد الداللة، ذلك أن السيميائية تسعى 

داخل النص ومن مستويات حمددة حتكمها جمموعة من العالقات والعمليات تدركها بكل 
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دون من فهي العلم الذي حاول أن يلتمس النص من جانبيه الشكلي واملضموين  1"وضوح

اإلغراق يف أحدمها، فقد حاولت توخي الدقة العلمية يف مقاربة النصوص األدبية مستندة يف ذلك 

  .تلفة وأدوات إجرائية متنوعة سعيا منها لتحسني آليات الدراسة والتحليلعلى أسس معرفية خم

من املهم تسليط الضوء على ماهية املنهج السيميائي بشكل عام والسيميائيات بشكل 

خاص وعالقة كل منهما باآلخر، وكذا األسس واملقوالت اليت ال بد أن تقرتن �ا كل الظواهر 

فقد استطاعت السيميائيات جتاوز مقولة الدال واملدلول لتخرتقها  التقدية يف األدب شعرا ونثرا،

يستلزم حتليل النص السيميوطيقي عادة أن "توليدا للدالالت يف النصوص واخلطابات، ومن مث 

يبدأ احمللل حتليله مبعاجلة املكون السردي أي دراسة السردية وحتديد احلاالت والتحوالت داخل 

التحفيز، (ذلك يف عالقتها بعواملها وفواعلها ورصد الربنامج السردي تصاال وانفصاال، و االسرد 

مع دراسة منطق اجلهات والذي يتمثل يف رغبة الفعل وإرادة الفعل ) الكفاءة، اإلجناز، التقومي

وواجب الفعل، والقدرة على الفعل، وبعد ذلك ينتقل احمللل إىل دراسة املكونات اخلطابية، وذلك 

املعىن على الصعيد املعجمي والداليل والسيميائي، وتبيني العوامل والفواعل عن طريق رصد بنية 

لبناء املعىن النصي واخلطايب معا، الذي يعد من أهم تقنيات انسجام الدالالت  2" التيماتيكية

  .وتوليدها بفعل القراءة والتأويل

أو املتون األدبية  قتصار على جانب من جوانب الظاهرة اللغويةتقتضي دراستنا املتواضعة اال

خاصة الشعرية منها يف مستواها اخلطايب الذي يفضي بنا ملستواها الداليل، وهو ما اتفق عليه 

النقاد من أن السميائيات على تشعب ضروب استعماال�ا وجماال�ا وكل ما له عالقة 

ني علم العالمة بستمولوجيا واآلداب، وعلى الرغم من ترمجا�ا العديدة ما بباألنثروبولوجيا واال

فإنه مهما يكن شأن هذا   Semiotiqueمقابل املصطلح األجنيب "وعلم الداللة، فإ�ا تعين 

االختالف، فليس مثة شك يف أن مجاع كل ذلك ميكن اختزاله بتحديد السيميائية من خالل 

 ، فهي العم الذي يدرس العالمات أميا كان مصدرها يفSigneحتديد ا�ال الذي تقوم عليه 

تعد مبثابة إشارات داللية تعكس قدرة اللغة على اإلحياء والرمز بأبعاده  3" إطار احلياة االجتماعية

  .الصورية والصوتية واإلشارية واجلمالية

إن وقفة متأنية عند السيميائيات كفيلة بتوضيح مجاليات القراءة النقدية السيميائية اليت 

الزائل والكالم اإلنشائي الذي يقف عند الوصف العرضي  واالنفعال االنطباعوضع "استقصت 
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املباشر للوقائع النصية، إىل التحليل املؤسس معرفيا ومجاليا، فالنصوص كل النصوص كيفما كانت 

مواد تعبريها، جيب النظر إليها باعتبارها إجراء دالليا ال جتميعا لعالمات متنافرة، والسيميائيات 

حدة الظاهرة الداللية، كيفما كانت لغتها وكيما كان شكل صرحية يف هذا ا�ال، فهي تسلم بو 

لسانا ولغة ولباسا ومظاهر اجتماعية أخرى، أو حىت يف شكل صور ذهنية منبثقة عن  4" جتليها

مظاهر مادية أو كلمات منطوقة وأخرى مكتوبة، ذلك أن الوحدات الصوتية املشار إليها تنصهر 

  .واملزيج املنطوق أو املكتوب االلتحامتمد قو�ا من ذلك لتشكل جمتمعة كينونة داللية جديدة تس

اللغة العالمات واإلشارات والرموز والوحدات الصوتية وتعكس السلوك االجتماعي تشكل   

اللفظي من حقل األفكار اليت  اللغة أضيق يف جماهلا" وصور املشاعر واألفكار الذهنية وا�ردة ألن 

صور والظالل اليت ترد على أخيلتهم، ومن هنا تصبح املعاين على ذهن املتكلمني �ا، ومن ال

قاصرة على الوفاء مبطالب التعبري اللغوي ويصبح التعبري اللغوي حباجة إىل ) أي احلقيقية(العرفية 

وفق نظام عالقا�ا الرتكيبية والصوتية  5" جتاوز احلقيقة العرفية إىل استعمال آخر للفظ يسمى ا�از

  .ينشأ عنه معىن املعىن والداللية الذي

إن هذا الوضع غري املستقر لتوليد الدالالت الذي ير�ن فيه النص واخلطاب لقدرة املتلقي 

على فعل القراءة والتأويل، قد جعلنا يف حاجة أكثر إحلاحا ملكاشفة الدالالت واملفاهيم وضبط 

ارستها تطلعا لدالالت احملددات واآلليات وتطبيقات املنهج السيميائي اإلجرائية ومراجعة مم

فمادام الفكر سبيله املعرفة، ومادامت املعرفة سبيلها املصطلح وسيلة "، عّينة البحثالقصيدة 

خاصة السيميائي  6" وغاية، ذلك مفاد فعالية عموم األصل املعريف يف قضايا املصطلح النقدي

شاعر من منطلق أن الذي حناول من خالله رصد ومكاشفة أهم الدالالت اليت يرمي إليها ال

الداللة ا�ازية قائمة يف جوهرها على وحدات الرتكيب من خالل نظام الوحدات الصوتية توليدا 

  .للدالالت اللغوية احلقيقية وا�ازية معا

 :..آليات المقاربة السيميائية -2

احلديث عن القراءات احلديثة واملناهج النسقية املستحدثة دفعنا الكتناه بعض آليات 

يقات املنهج السيميائي من منظور موقع هذا املنجز انطالقا من ثنائية الشكل واملضمون وتطب

ثيون جمرد إجراء مرحلي سرعان ما يتخلون عنه ليقرتحوا اومعارضة للطرح السياقي الذي عده احلد

توجها جديدا فتح هلم أفقا أنتج جتريبا نقديا جامعا مانعا للنص عرب مجالية أنساقه، ولعل هذا 
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ملسعى كان حمطة أساسية للبدء بأهم ما ذهبت إليه الدراسات السيميائية أثناء مقاربتها للنصوص ا

لبنية العنوان عن طريق تفكيكه وتفسريه وتأويله، وإبراز عالقته  الشعرية والسردية، هو حتليل

  .مبضمون النص الذي يعنونه

  :سيميائية العنوان - 1- 2 

يك البنية النصية من حيث هي ذا�ا ويف ذا�ا من اقرتان العنوان بالنص دال على تفك

جهة، ومن حيث جتاوز مقولة الدال واملدلول من جهة أخرى، حىت أضحى هذا األخري هو الدال 

نفسه وفق القوانني املتحكمة يف تشكيلها الداخلي واحملددة لنسقها العام بعد تفكيكها، وإذا ما 

يف توجيه حركة النص وتشرحيه وتفكيكه انطالقا تيسر ذلك جتلت خمتلف الوظائف اليت تتحكم 

يف املقاربات السيميائية احلديثة أساسا  La titrologieعلم العنونة "من العنوان الذي عد 

 Laمهم وأداة إجرائية يف تأويل نسيج النص وقيمه الداللية، وذلك بالبحث عن الوظيفة العالئقية 

fonction Relationnelle  حيث ال يعترب إجراء منهجيا أو   7" النصبني العنوان ومنت

كلمات معجمية سطحية وهامدة، ذلك أنه أول ما يتعامل معه القارىء كونه يتموقع أعلى النص 

ووسط الصفحة، وميثل لوحة خطابية إشهارية ذات محولة وشحنة داللية تثبت عالقتها مع النص 

  .والناص معا

املفتوحة على القراءات والتأويالت املتعددة  ينشر العنوان نسقه الالمتناهي من العالمات

تعدد القارىء ومستواه، وهذا راجع ملا يتسم به من إبداعية املؤلف، خاصة إذا ما سلمنا أنه حيقق 

تكهنه وأفق توقعه من خالل الكشف عن كل داللة وكل مستوى، وهو ما نستشفه من خالل ما 

الذي ميزق احلياد اخلفي للغة الواصفة "ليلية، من أنه حتأشارت إليه جوليا كريستيفا يف السيميائية ال

ذات التضخم العياين واملنطقي، ويقوم بالشكلنة اليت يهدف �ا إىل التفكيك، بدون أن يقرتح أي 

من خالل جتليه اللساين  8" نسق عام مغلق، وهو يتفاد �ذا االنكماش الالمعريف للغة على نفسها

ما ينطوي عليه من قيم داللية ووظائف مجالية تركيبية حنوية، احملّلى باحلس اللغوي املصفى و 

  ...بالغية، مقصدية

يعد العنوان مبثابة اهلوية والعتبة اليت نلج من خالهلا إىل النص، واملفتاح الذي تفتح من 

ال "خالله مغالق هذا الفضاء، فالشعر قفل عنوانه مفتاحه، و�ذا يتضح لنا أن عنوان القصيدة 

هو خالصة موجزة معربة عن كل ما جاء يف النص من أفكار " أمي الصغرية يا...ترحلي
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ومضامني، وبذلك فهو النص الصغري الذي يعكس عامل النص الكبري فيتممه ويكمله، وال خيتلف 

معه خاصة فيما جاء فيه من ألفاظ توحي باحلزن واحلسرة واألمل على رحيل شخص عزيز عليه مل 

ري املؤنث املخاطب حينا، وبني وحدات لغوية مؤنثة حينا آخر، يصرح به ضمنيا من خالل ضم

ليكشف عنها يف سطره اخلامس ...) امرأة، حبة قليب، سيديت(ليوضح لنا رؤية يف ذكره ملفرديت 

بلفظ أمي، وما يالحظ على العنوان أنه ) 45( -على الرغم مما يشو�ا من غموض–واألربعني 

ايت نفي ونداء محلت يف معناها الظاهري شيئا من تكون من ثالث وحدات ألسنية، مع أد

املفارقة، فالرحيل رحيل جسدي وموت وفناء ورحيل مكاين من موضع آلخر ومن مسقط رأس 

ملدينة أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتبدى للقارىء عدم استيعاب الشاعر لرحيلها وهو 

  .الذي حيتاجها وحيتاج رعايتها واهتمامها وتشجيعها

) األم(ا إذا نظرنا إىل العنوان لوحده بغض النظر عن مضمون النص ندرك أن كلمة إنن

ستكون وحدة ألسنية حمورية تستقطب موضع االهتمام املعنوي من قبل الشاعر، وبعمل إحصائية 

بسيطة سنجدها تتكرر يف خطابه أربعة عشر مرة ليالزم كلمة الرحيل عرب صيغها الرتكيبية والنحوية 

اليت تعكس  اليت وردت ستة عشر مرة، مما يوضح جدال قائما بني ثنائية احلضور والغياباملختلفة 

اجتاه الشاعر الروحاين من خالل عمله الفين البالغ الثراء خاصة ملا متثله األنثى من أسلوبية فريدة 

يبتلى �ا  مل تكن املرأة عند الشاعر احلداثي رمزا للمتعة أو ملهاة" يف الشعر العريب املعاصر، إذ 

الرجل، بل كانت رمزا بكل ما هو جليل ومقدس، فهي رمز لألم أو األخت حينا ولألرض والثورة 

حينا آخر، وهي حينا ثالثا حبث عن الذات املفقودة أو املسترتة، وهي من قبل هذا وذاك رمز 

حالمه على جسدها، أو يسبح يف أ يتكئللخصوبة والوالدة املتجددة، ومن هنا فإن الشاعر مل 

الوردية حياهلا، وإمنا اختذ منها ذاتا أخرى تتصل بأكثر من وشيجة بذاته املبدعة فمنحها ألفضل 

فهو ال ينكر ضعفه واستسالمه يف بعض األحيان، كما ال  9" ما يستطيع من اإلجالل واإلكبار

يل أو حىت ينكر قلقه وحرية ذهنه وهو يواكب السريورة ما بني احلياة ومتطلبا�ا، وما بني الرح

املوت وفاجعته، وهو ما يظهر يف ثنايا القصيدة املنتقاة اليت حاول فيها الشاعر أن يواجه قدره 

ومصريه وما خيلف الرحيل من عذاب نفسي وإحساس بالغربة والسآمة وامللل من احلياة ليثور 

  .عليها طاعنا األيام واألقدار والدروب املظلمة

  :نظام األفعال -2-2
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ليت وصل بعد عتبة العنوان حناول رصد عدد الوحدات األلسنية ما بني األمساء واألفعال ا

وحدة مع عدم إدراج أدوات الربط واألحرف وما ) 614(ستمائة وأربعة عشر إىل ما يقارب 

شا�ها، حيث أن أهم خاصية ميزت القصيدة هي تغلب األمساء على األفعال، فمن بني 

٪، يف 73.77.بنسبة مئوية تقارب امسا) 453(أربعمائة وثالثة ومخسني الوحدات املذكورة جند 

  .٪26.22 فعال بنسبة تقارب )161(حني أن األفعال بلغت سبعا وثالثني 

  األمر  املضارع  املاضي  األزمنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-رمستين- قلت

- طريتين-رمستين

-ضيعين-ضيعت

- صادف-رأى-تبّقى

-ارتويتم-صادفتموين

-رأى-رأى-طفتم

-غمر-قلت-رآين

-قلت-ألبسين-عمق

-أطلت-رفعت

-توارت- فاستنار

- هدين-هيأت-تيسر

-أوقدت-أقعدين

-أرهقها-انتظرت

-انتظرت-انتظرت

-آمنت-شئت-قالته

  غيبتها-حلت-آمنت

-لتمر-جتري-ترحلي-ترحلي-يسكنين

-تزحف-أمحل-أتكوم-ألكتشف

-يشد-أزرع-تعزفه-تشائني-ترحلي

-أمضي-يتعب- أمضي-أتفيأ-أزرع

-أشيع- أتفيأ-تشائني- ترحلي-أمضي

-ترحلي-ترحلي-أحبك-أقول-أتنصت

-ترتكيين-ترتكيين-سأموت-أخشى

-أ�جى-ترحلي-أستف-يلفه-أسأل

-ترحلي-يعرف-أجيء-ترحلي-أدور

-�دي-�دي-أجيء-يأىب-ألوح

-خيبو-ألسرتد-ألضيء-ألنشد-لتكون

-تشائني-يهتدي-متشي-يصنع-تغيب

-أراك-يشرئب-ألكتشف-تشاء

-أجيئك-أفتش- أفرك-أمسيك-ألمنح

-أنتظر-أفرك-يفيض-فأدانيها-تناديين

-تشبه-تشبه-تكوين-أصطلي-ألشم

-يهتز-يتهجى-يهوى-ألكون-يتكون

-أقوهلا-تتفتح-ألقتل-لتمنحين- تسكن

-أقوهلا-أمنحك-أمنحك-أنتحب

- ارحلي-اختبئي

-ارحلي-اذكري

-نوري-طلي

-ابلعي-كوين

- انقليب-قويل

-كوين-مّدي

- نصيب-انشري

-مّدي-مّدي

-كوين-كوين

-كوين-كوين

-كوين-كوين

-كوين-كوين

-كوين-كوين

-كوين-كوين

  -كوين-كوين
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  أنتظر-أقوهلا

  

يالحظ يف هذا التصنيف الفعلي طغيان أفعال الزمن احلاضر بنسبة مئوية عالية تبلغ 

٪، وأفعال األمر اليت   24.22٪ ، تأيت بعدها وبدرجة أقل أفعال الزمن املاضي بنسبة57.14

القصيدة عاملا حيا يتميز باحلركة والسريورة وتوايل ٪، فقد جعلت األفعال من  18.63.بلغت

األحداث، فهي القلب النابض لكل نسيج أديب لتدعم وجود األمساء وتقوي جانبها يف كل 

  .مناسبة يقتضيها الكالم

لقد كان من الطبيعي جدا أن تكثر األفعال املضارعة كون الشاعر متعلق �ذه األنثى، 

ملرونة واللني واحلنان والشجاعة يف آن معا، فهي متثل له األم املثالية املرأة اليت أكثر من وصفها با

مكان أمه املتوفاة، كما متثل له الزوجة الصاحلة والوطن، فقد مزج يف مقوله احلب والرومانسية 

وهجاء الزمن والقدر، وهو ما أغناه تصويرا وخصوصية فنية قلما سلكها الشعراء املعاصرون، فقد 

جمسمات "نده جتربة شعرية تكتسب أصالتها وصدقها من عامله الشعري، فهي أضحت الصورة ع

اليت مثلت يف أفعال األمر املتكررة  10"  مرئية خللجات النفس وخبار الرغبات وصهيل الروح املتوثبة

  .جاءت على شكل نصائح تارة، وأفكار لكل ما هو مقدس من ثقافة ا�تمع وعاداته

  :المعجم الشعري -3-2

نعم النظر يف القصيدة جيد أن الشاعر حياول أن خيلق عاملا غري عامله، عامل نقاء من ي

وصفاء، عامل مجال وإمتاع نفسي، بارتقائه إىل فضاء الرمز، فمن البديهي أن تصبح الكلمة يف 

الشعر مثقلة باملعاين الالمتناهية املتضمنة إلشعاعات كثرية وهو ما يكسب النص طابع اجلمال 

وحي، واحلديث عنها شيء ضروري ألن املستوى املعجمي هو القاعدة واللبنة األساسية الفين امل

اليت يبىن عليها النص يف فك رموز اخلطاب وتفسري داللته، فقد نوع الشاعر من احلقول الداللية 

اليت مجع بينها من خالل الرمز، كمعطى ثقايف تقليدي ونتاج معرفة جديدة يف آن معا، األمر 

  .بنا إىل رصد صورها وطرق التوالد الداليل يف النص الذي دفع

  :المرأة األنوثة -3-2-1

احتفى الشعراء منذ العصر اجلاهلي جبمال املرأة األنثوي اجلسدي الذي كثريا ما تغنوا 

به، وهو ما قام به الشاعر يف قصيدته، فهو الذي يستمد منها طاقته وحيويته، ما يعكس حاجته 
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ينابيعي جتري حتت يديك، أتكوم بني يديك طفال، (قائال يف العبارات اآلتية  للحرية اليت يفتقدها

أي خارطة رمستين يداك، مدي خصالت شعرك الذهبية، مدي ظلك الظليل، فضائك النائي، 

، إذ مل يكتف بذكر أوصاف املرأة  اليت حيبها وحيرتمها، هي زوجته اليت منحته أمسى )أرى وجهك

يف أوقاته العصيبة حىت حني يفقد عزيزا لتعوض عليه حزنه وأمله وحسرته، معاين العطف واالحرتام 

فنجد أن فعل البحث عن الذات يكمن يف نسق اجلسد األنثوي والروحي للمرأة اليت كثريا ما 

حبة (خاطبها ليفصح عن متظهر اخلصوبة بعد تقلباته العديدة يف احلياة، ذاكرا املفردات اآلتية 

، فقد ...)ة أوهامي، أمي الصغرية، امرأة تشبه فاكهة اهللا، امرأة خجلىقليب، وجه أمي، أمري 

استقصى الشاعر جهده لرسم أوصافها وحماسنها، ليعتربها احلياة جبميع عناصرها ويعتربها الطبيعة 

  .ذات الصور الشفافة واملشرقة

لت حتافظ عين الشاعر مبتعلقات املرأة من عناصر الطبيعة فراح يصور مادته الفنية اليت ظ

على اجلانب االنساين الذي حييا فيه حريته وحرية زوجته من كل أشكال قمع الدهر واحلياة اليت 

فرضتها الرتكيبة االجتماعية جلبهة من اجلبهات بني البشر، فاملرأة عنده انعتاق من ا�هول والقهر، 

استبداده، ومن هذا هي الوطن، األرض اليت تعيد إحياءه من جديد، هي ماضيه وتارخيه، قهره و 

يا جنما، أغنية منتصف الليل، ليايل ( املبحث ركز على الطبيعة وهو ما يظهر يف العبارات اآلتية 

، زقزقة الطري، خنلة، ءبالآلىلالعصف، نصيب خنيلك، مدي ظلك، مشسي، �را، مسائي املرصعة 

أفعال األمر الكثرية  ، فقد ارتفعت النربة الشعرية من خالل)أكمام الزهر، فاكهة اهللا، وردة

واملتكررة اليت خاطبت والزمت سيدته، لتربز من خالل ذلك فاعلية سلبية تتعلق بوجوده وأخرى 

  .إجيابية تتعلق �ا وبعدم رحيلها ومالزمتها له يف حمنه حىت يستشرق غدا أفضل

  :المرأة المثال -3-2-2

عن غريها، فقد اختلف طغى الرمز يف القصيدة ما يكسب اخلطاب مجالية فنية متيزها 

صورة املرأة عنده، إذ بدت لنا أ�ا متثل األم احلقيقية اليت فقدها لتكتسب حلة جديدة وحتل املرأة 

ال تعتمد على الرمز نفسه مبقدار ما "، فقوة الرمز لديه )أمي الصغرية(الزوجة مكا�ا برتديده لعبارة 

م الرمز يف السياق الشعري يضفي عليها تعتمد على السياق، وينبغي أن ندرك بوضوح أن استخدا

وهو  11" طابعا شعريا، مبعىن أنه يكون أداة لنقل املشاعر املصاحبة للموقف وحتديد أبعاده النفسية

ما يعترب من ضروب الفن اجلديدة، فاملرأة احلقيقية عنده هي اليت كرست حبها له، كلما دنا منها 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  505 - 492: ص 

 

501 

  University of Tamanghasset Algeria                                       اجلزائر               -تامنغست جامعة

اغرتابه بعد فقدانه لوالدته اليت عوضته عنها العطف واحلنان وجلأ إليها ليبوح هلا بأسراره ويشكو هلا 

كوين مشسي، كوين أنت، كوين كونك أنثى ألكتشف فيك وجه أمي القدمي، أمنحك ما (قائال 

  ).تبقى من وشم أمي

يكابد الشاعر على نفسه بعد معاناة نفسية قاسية، غري أنه تسبب باألمل الذي منحته 

  :ته اليت نالت رضاه قائالاحلياة إياه متمسكا مبحبوب

  يا ومهي اجلميل

  أقوهلا مث أنتحب

  يا أمي الصغرية

  أمنحك ما تبقى من وشم أمي

  بعد رحيلها والقصيد

  :أمنحك الذي ال مينح

  العمر، ومشسا حافية يف أرض اهللا

  أقوهلا مرة

   12وأنتظر ....أقوهلا العمر كله

يت مل يغب حضورها يف مجيع ومن هنا جند أن الشاعر يشري إىل مدى دور املرأة ال

امليادين ال سيما يف األسرة، فبقد ما عدت الزوجة واألم واألخت، عدت املرأة املناضلة اليت 

جسدت الشجاعة بكل ما فيها من انتصار انساين، وهي من الصفات اليت أجلها الشاعر فيها 

  :قائال

  يا امرأة تشبه فاكهة اهللا يف أرض اهللا

  ألضالع املنهوكةتشبه حلما يتكون بني ا

  13كوين، ألكون أنا السيد

هي املرأة الكرمية العفيفة شديدة احلياء وهي صفات تستهوي نفسه على ما يبدو عليها 

  : من التمنع والتعفف واخلجل قائال

  ..سحابة حبلى...كوين كما أراك بعني الغيب

  هذا آخر ما قالته أرض اهللا
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  كوين راكعة، ساجدة، متبتلة

  14اشات اجلسد اآلخر ألمنح كفي لفر 

كل هاته الصفات جعلت الشاعر يستبعد فراقها بل ليتوسلها أن ال تغيب عنه ليظهر 

بصورة احملب الوهلان، هكذا أخذت املرأة دورا مهما وإجيابيا وفعاال يف ا�تمع ويف اإلطار الذي 

قد :" عنها وضعت فيه ويف ا�ال الذي ختوض يف غماره، وكأن الشاعر يقول قول نزار قباين

تكون قصائدي غريت شيئا يف بنية ا�تمع العريب ونسيجه، وقد تكون ساعدت املرأة يف التخلص 

وإذا مل ...من ضعفها ودونيتها ودكتاتورية الذكور، فإذا اعرتفت املرأة مبا فعلته من أجلها فشكرا هلا

   15" تعرتف فشكرا هلا أيضا

  :التشاكل -3-3

اءات اليت تقارب من خالهلا النصوص األدبية سيميائيا، يعد التشاكل من أحدث اإلجر 

ا�موعة املرتاكمة من " إىل امليدان اللساين، يقصد به ) الفيزياء(من امليدان العلمي " غرمياس"نقله 

اليت جتعل قراءة متشاكلة للحكاية كما نتجت عن قراءات جزئية ) أي املقومات(املقوالت املعنوية 

ذلك أنه  16" ها، هذا احلل نفسه موجه للبحث عن القراءة املنسجمة لألقوال بعد حل إ�ام

  .يضمن انسجام وتالحم مكونات اخلطاب األديب عرب الوحدات املعنوية اليت يتضمنها

ال ختلو القصيدة املنتقاة من وجود تشاكالت كان هلا الدور األكرب يف انسجام دالال�ا، 

  :وفيما يلي بعض األمثلة

  عينيك

  مقوم احلواس            نبضي  

  يديك

  ينابيعي

  سحابة            مقوم الطبيعة

  الشمس

  ريح        

  مقوم الصوت                   

  موال 
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  خنيال

  مقوم البيئة الصحراوية                   

  الرمل

   أمضي

  مقوم السري                  

  أتبع 

  الظمأ 

  الشراب مقوم                  

  ارتويتم 

  طفتم 

  مقوم احلركة                

  قابعا 

  طفتم 

  مقوم الدوران                

  يلفه

  

  التوديع 

  مقوم االنفصال               

  الرتحال

من غري املمكن إغفال املقومات املعنوية الصغرى يف جمرى املقاربة السيميائية كو�ا 

رات اخلطاب املضموين والرتكييب والنحوي، وهو ما يظهر يف عامال مهما يف الكشف عن مضم

األمثلة السابقة اليت قد يكون الربط بينها ربطا للعلة باملعلول، أي بعالقة الشاعر باألنثى اليت كثريا 

ما خيشى رحيلها اآلين أو األبدي، لذلك تنوع التشاكل بتنوع مكونات اخلطاب سواء كان نربيا 

   .على حد تعبري حممد مفتاح أو منطقيا أو معنويا

  :خاتمة
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الشعر اجلزائري املعاصر قصيدة من تناول البحث بعض آليات التحليل السيميائي يف 

للشاعر عبد القادر عميش الذي استطاع من خالهلا " يا أمي الصغرية...ال ترحلي"قصيدة  هي

ا تلك اآلليات من استقراء تقدمي أفكاره ورؤاه وإسقاط مراياه على الواقع الذي يعيشه، فقد مكنتن

العنوان ذي اخلالصة املوجزة املعربة عن كل ما حيتويه النص من أفكار ومضامني ناهيك عن 

األمساء واألفعال اليت أضفت دينامية، فقد تعمد الشاعر توظيفها تعمدا ظاهرا كونه بصدد 

وبعد تقلبات الدهر  احلديث عن مواطن اجلمال الروحي ملرافقته يف احلياة، بعد فقدان والدته 

ومجيع املزالق أو العتبات اليت واجهها يف حياته، وألن األمساء أدل على مسميا�ا، فهذا يتالءم مع 

  .طبيعة وصفه هلا بعدما أعطته كيانا مستقال وحضورا قويا

ال تفهم الكلمة إال من خالل السياق الذي صيغت فيه وألجله وهو ما جاءت به 

من مث جاءت قراءتنا للمعجم الشعري للقصيدة املنتقاة من خالل تركيزنا نظرية احلقل املعجمي، 

على أكثر ما بدت عليه املرأة أو األنثى اليت كثريا ما خاطبها أو واجهها معاتبا إياها تارة، مشجعا 

واصفا أخالقها وحماسنها تارة أخرى، وهو ما بررناه باملرأة األنوثة أو اجلسد أو املرأة و هلا تارة، 

ثال اليت تغىن �ا ومبا جيب  أن تتمتع به ومبا جيب أن تكون عليه كجنس أنثوي له دوره وله امل

  .قيمته يف ا�تمع اجلزائري
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  الرواية والتاريخ وإشكالية التداخل

  Novel, History and the Problem of Interference   
 

  وجمعة بوحفص ب*

Bouhafs Boudjemaa 
  )اجلزائر(جامعة العريب التبسي ـ تبسة ـ 

Larbi Tébessi University - Tébessa - (Algeria)  
boudjemaa.bouhafs@univ-tebessa.dz  

  02/06/2021: تاریخ النشر  05/01/2021:تاریخ القبول  05/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

       

 باب يفتح والذي التاريخ مادة على الرواية اشتغال على الضوء بعض تسليط إىل الدراسة هذه تسعى

 التساؤالت تلك ومن. والنقاد الروائيني بني خالف موضع كانت واليت بالتاريخ، الرواية عالقة حول التساؤالت

 والتاريخ، الرواية بني العالقة طبيعة وما التارخيية؟ للمعلومة موثوقا مصدرا الرواية اعتبار ميكن هل: نذكر شروعةامل

 التاريخ كتابة إعادة وهل معّينة؟ وأفكار رؤى لتمرير التاريخ تستغل اليت والرواية التارخيية الرواية بني فروق مثة وهل

 والتاريخ الرواية بني املتجذرة العالقة عن الكشف إىل يهدف البحث هذاف العام؟ الرأي توجيه يف تساهم أدبيا

 للمادة ميكن وكيف .لألمم الثقافية اهلويات صوغ يف لتسهم التاريخ تستلهم أن للرواية ميكن مدى أي إىل وتبيان

 الورقة ذهه خالل من سنحاول لذا. تهخصوب الروائي السرد تكسب اليت التاريخ حقائق على تتكئ أن احلكائية

 والتخيل الروائي والتخييل والتاريخ الرواية خاصة منها باملوضوع اللصيقة املصطلحات بعض توضيح البحثية

 .املصطلحات من وغريها التارخيي

  .الرواية،�التار�خ،�التخيل،�العالقة،��دب :المفتاحالكلمات 

Abstract: 
      This study seeks to illuminate the work of the novel on the theme 

of history, which opens questions of the relationship between the novel and 
history, which has been the subject of constant controversy between 
novelists and critics. Among these legitimate questions are: Can the novel be 
considered a reliable source of historical information? And what is the nature 
of the relationship between the novel and the story, and are there differences 
between the historical novel and the novel that exploits history to convey 
certain visions and ideas? And if the rewriting of literary history helps guide 
public opinion? This research aims, thus, to uncover the deeply rooted 
relationship between the novel and the story and to show how the novel can 

                                                           
   boudjemaa.bouhafs@univ-tebessa.dz. بومجعة بوحفص  * 
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be inspired by the story to help shape the cultural identities of nations, and 
how the narrative material can build upon on the facts of the story that enrich 
the fertility of the narrative story. Therefore, we will try through this article 
to clarify certain terms related to the subject, including the novel, history, 
fiction, historical imaginary and other terms.  
Keywords: Novel, History, Imagination, Relation, Literature. 

 
     :مقدمة

 اليومية، واهتماماته ومشكالته اإلنسان قضايا إىل احلديثة العربية الرواية اهتمام انتقل

 روافدها واتسعت تعبريها طرائق  وتطورت يةالفن أساليبها تغّريت َمثَّ  ،ومن بالواقع أكثر وارتبطت

 الرتاث إىل لتعود ، القدمي احلكائي املوروث من  األخرى السردية األجناس من فاستفادت املعرفية،

 على وتتكئ احلديثة الرواية عليه تستند أصبحت اليت الرتاث مكونات أهم من  باعتباره والتاريخ

 من كثري يف يفرتقان ال متعانقان شكالن والرواية التاريخ اغد حىت أشكاله، ومتثُّل لتوظيفه أحداثه

  . التارخيية بالرواية يسّمى ما ظهر إذ تارخييا منحىً  حنت قد الرواية إن بل األحيان،

 حول والنقاد األدباء بني ويتطور ينمو فتئ ما وجدال نقاش إىل التداخل هذا أفضى وقد

  .كمعرفة تاريخوال كتحليل الرواية بني العالقة هذه طبيعة

 حدا الذي األمر. السياق هذا يف اجلديدة املصطلحات من مجلة ذلك جرّاء من وبرزت

 بعض وتوضيح املفاهيم بعض بسط إىل نتوصل عّلنا بالبحث املوضوع هذا تناول إىل بنا

 من وغريها" التارخيي والتخيل" األديب اخليال" و" الروائي املتخيل" غرار على املصطلحات

  .    املوضوع �ذا اللصيقة اتاملصطلح

  :والتاريخ الرواية بين: أوال

والنقاد،  الروائيني بني مستمرين وجدل خالف موضع تزال ال والتاريخ الرواية بني العالقة

ذلك أن الرواية ميكن أن تكون مصدرا من مصادر التاريخ، كما أن التاريخ ميكن أن يكون مرجعا 

  . شخصيا�اا�ا وتستلهم من خالله للرواية ومصدرا تستقي منه موضوع

يف التمييز بني كتابة التاريخ والرواية التارخيية  بينهم ىالرؤ  اختالفتسبب ذلك يف  وقد

يف  األدبية الرواية مع ماكون الرواية التارخيية تشرتك  إىل ذلك مرد ولعل .األدبية والرواية الفنية أو

  . األشخاص والفضاء كما مها يف الواقع تلك البنية التارخيية اليت تتأسس عليها خاصة
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 األجناس أكثر من الرواية" ذلك أّن و  ومشولية، اتساع من الرواية به تتميزإضافة إىل ما 

 فالنفس اهتمامها؛ من هو احلياة يف ما فكل احلديث، العصر يف اإلنسانية للمعرفة احتواء األدبية

  .1"  احلياة من واحلاضر واملاضي والتاريخ واملشاعر وا�تمع

 فعل ما بالتاريخ؛ مثل وعالقا�ا للرواية نقدية أعماال الدارسني من كثري خصص فقد

" ـــ ب املوسومة دراسته يف الشمايل نضال فعل وكذلك"  والتاريخ الرواية" كتابه يف لوكاتش جورج

  .كثري وغريمها"  والتاريخ الرواية

 أدىن جيعلها ما إبداعيا، األمهية قليل عمال التارخيية الرواية يعتربون النقاد بعض أن حّىت 

 وقائع سرد على تقوم اليت التارخيية الرواية بني التمييز النقاد بعض حاول لذلك. الروائي العمل من

 من تتخذ اليت والرواية الطبيعي، الزمين التسلسل سردها يف متبعة املاضي، يف جرت أحداث

 حواري جنس" الرواية أي وأل�ا .التخييلي اخلطاب أدوات ذلك يف مستخدمة هلا فضاء التاريخ

  . 2"  له قانون ال جنس أ�ا أو ـ باختني تعبري حد على ـ لألجناس آكل

 واملكان، والزمان اإلنسان: هي عّدة عناصر يف التاريخ مع تشرتك الرواية جعل مما

 أن اعتبار على واية،والر  التاريخ بني واسعا وبونا شاسعا فرقا هناك أن غري. القصصي واألسلوب

 إىل يسعى نفعي التاريخ خطاب " اآلخر، ألن عن بعيدا معريف حقل إىل ينتمي منهما كال

 فيه تقدَّم مجايل خطاب هي" الرواية بينما.3" الواقع تتابع يف املتحكمة القوانني عن الكشف

  . 4 املرجعية الوظيفة

 حلظة خياله يوظف فكالمهاوالروائي؛  املؤرخ من كل عمل بني الفرق يأيت هنا ومن

 ال فهي الزمن ويف بالزمن القائمة البشرية التجربة توضيح إىل منهما كل يسعى حيث سرده تشييد

  .5  بالسرد إال تتوّضح وال تتمفصل وال تتميز

يعترب  لذلك 6.نوعهإال أن الفرق بني عمل املؤرخ والفنان يكمن يف كمية اخليال ال 

واملؤرخ يغرفان  فالروائي منه،أ�ا تستقي ماد�ا  التارخيية، إذعليه الرواية التاريخ مصدرا هاما تعتمد 

إال أن كل واحد  املاضي؛من مصدر واحد ويتقاطعان يف نقطة مشرتكة وهي العودة إىل أحداث 

  .اهلدفمنهما خيتلف عن اآلخر يف 

ة اجلمال املؤرخ يسعى إىل مالمسة احلقيقة بينما يتمثل مسعى الروائي إىل مالمس إنّ 

منهما يسعى لتقدمي احلقيقة ولكن املؤرخ  التشويق، وكلوالتأثري على املتلقي باستعمال أسلوب 
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يف زما�ا  يقدمها من خالل التقرير حيث يسعى إىل أن تكون تلك احلقائق كما يفرتض أن وقعت

يراها هو كما ها  بينما يقدمها الروائي من خالل التصوير أي صياغتها من خالل تصوير  املاضي،

فإن املؤرخ ال يستطيع أن حييد عن رواية األحداث الفعلية  وعليه،  .فنيةويضفي عليها صبغة مجالية 

حيدث، األديب فله حرية املناورة ورواية ما املمكن وما حيتمل أن  املاضي، أّماكما وقعت يف 

    ..أوسعبذلك حرا إىل حد ما وجماله  فيكون

أو  الواقعية،منية متخيلة خاصة، داخل البنية احلدثية هي بنية ز " والرواية بشكل عام 

 هذا يكون وقد املوضوعي، التاريخ داخل متخّيل تاريخ هي ـ وحتديدا عينية أكثر بتعبري آخر ـ

 أو ملوقف أو حلدث أو لشخص تارخيا يكون فقد جمتمعيا، أو ذاتيا عاما، أو جزئيا املتخيل التاريخ

  . 7" ذلك غري إىل اجتماعي، ولحت للحظة جلماعة، أو خلربة، أو

 االجتماعية السائدة الواقعية للبنية مثرة هي وإمنا فراغ من تنشأ ال الرواية بنية ألن

 التخيل( لكتابه متهيده يف إبراهيم اهللا عبد الناقد أكد لذلك. السواء على والثقافية واحلياتية

 التارخيية الرواية مصطلح استبدال ضرورة ىعل) االستعمارية والتجربة اإلمرباطورية، السرد،: التارخيي

 أي أساسه على يقوم الذي التخيل مفهومي بني بنيته يف جيمع لذيا  )التاريخ التخّيل( مبصطلح

  .تارخيية واقعة هي اجتماعية واقعة كل أن باعتبار والتاريخ، روائي عمل

 سردية هوية يف اودجمهم والتاريخ الرواية ثنائية بتفكيك كفيل اجلديد املصطلحألّن 

 التخيالت خضوع مقدار يف البحث أمر حيّيد سوف أنه كما منهما، ألي نفسه يرهن فال جديدة

   . 8 التارخيية املرجعيات مطابقة ملبدأ السردية

 وواهية متينة عالقة وهي. والقص واخلرب بالواقعة تتصل عالقة بالتاريخ الرواية عالقة إن

 تفاصيل من الرواية حتمل ما ومبقدار والتقاطع، والتضادّ  تعاد،واالب باالقرتاب ومتتاز آن، يف

 وتكشف عليها وتتمرد تشاكسها أن بأخرى أو بصورة حتاول فهي وشخوص، ووقائع ألحداث

 ومتثل والكون، ا�تمع يف للتحوالت التارخيي السياق نتاج متثل نفسها فالرواية. عنه املسكوت عن

   .الذاكرة مفاتيح وامتالك الكالم، وفضاء املتخّيل سلطة حليازة اخلفيّ  الصراع من نوعاً 

 يف اختلفوا حيث النقاد، بني كبريا جدال والتاريخ الرواية بني العالقة موضوع أثار وقد

 معينة ألحداث الرواية تناول طريقة يكون وبأية الروائي، املنت يف التارخيية األحداث توظيف كيفية

 املاضي يستحضر عيان شاهد إىل الروائي الكاتب يتحوَّل هل: قائال بعضهم فتساءل .التاريخ من
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 القواعد وإتباع املوضوعية بصرامة االلتزام الروائي على وهل اجلاهزة؟ ومسلماته اجلامد بشكله

 من صياغتها وإعادة التارخيية األحداث يف التصرف حرية له أن أم التاريخ حتكم اليت والقوانني

   شرط؟ وال قيد دون التخيل منظور

 إننا"... فيقوله ووظيفتها التارخيية الرواية ماهية زيدان جورجي يبّني  الصدد هذا ويف

 اإلفرنج، كتبة بعض فعل كما عليه هي ال الرواية على حاكما التاريخ يكون أن يف جهدنا نتوخى

 ثوب ةالرواي إللباس التارخيية باحلقائق جاء وإمنا الرواية، تأليف األول غرضه جعل من وفيهم

   (...) احلقيقة

 للمطالعني، تشويقا الرواية حبوادث نأيت وإمنا التاريخ، على رواياتنا يف فالعمدة حنن وأما

 قراء�ا، استتمام إىل املطالع تشوق غرامية، قصة فيها وندمج حاهلا، على التارخيية احلوادث فتبقى

 أي على االعتماد مثل يخالتار  حوادث من الروايات هذه يف جييء ما على االعتماد فيصبح

   .9 التاريخ كتب من كتاب

 منه تغرف الذي الرافد وهو للرواية، اخلام املادة يشكل التاريخ إن القول ميكنومن هنا، 

 واالستنطاق التشخيص على قادرا روائيا مكونا يصبح" فالتاريخ وشخصيا�ا، وأخبارها وقائعها

  سواء حد على والقراءة الروائية الكتابة إمكانات تستدعيها)قد( اليت املسبقة االفرتاضات خارج
10.   

 على املؤسس التاريخ والتاريخ؛ الرواية بني التشابك من الشكل �ذا األمر كان اّـ ومل

 يف واخليال الوقائع على كليهما واعتماد والتصوير، اخليال إىل تستند اليت والرواية والقوانني احلقائق

  . 11"  التاريخ إىل األدبية الفنون قربأ"  الرواية كانت اخلرب، صوغ

 من بد فال املوضوع؛ �ذا املتعلق واملصطلحات املفاهيم بعض بسط علينا لزاما كان

 الباحث إليه أشار الذي) التارخيي التخيل(املزجي  املصطلح نوضح مث التاريخ، مفهوم إىل التعرض

  ).يةالتارخي الرواية( مصطلح به استبدل والذي اهللا عبد إبراهيم

  :الروائي والتخييل األدبي الخيال :ثانيا

 غري أشياء عن الذهنية الصور) إبداع على القدرة أو( إبداع هو تعريفاته أبسط يف اخليال

 أساسي عنصر واخليال. والواقع احلقيقة عامل يف قبل من تشاهد مل أشياء عن أو احلواس أمام ماثلة

 العلم مضمار يف أيضا أساسيا دورا يلعب وهو. خباصة والشعر بعامة، األدب عناصر من
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 قبل اخليال طريق من ألصحا�ا متثلت التقنية واملخرتعات العلمية، الكشوف معظم إن: واالخرتاع

  . 12 العملي التحقيق أو العلمي التنظري إىل الطويل سبيلها تتخذ أن

 الكتابات كل يف والنقاد واألدباء الشعراء قبل من كبري باهتمام اخليال حظي لذلك

 العصور باختالف خمتلفة نظرات والنقاد واألدباء الفالسفة إليه نظر وقد احلديثة، وحىت التقليدية

 أمثال من املسلمون الفالسفة به تأثر الذي )الشعر فن( وكتابه أرسطو، نظريات منذ األدبية

   .رشد وابن سينا وابن والفرايب الكندي

 بعده وما العباسي العصر يف والنقد البالغة الجم إىل انتقل أن التأثر هذا لبث ما مث

 وكانت اخليال عنصر تدرس واليت أرسطو عند الشعرية احملاكاة نظرية على االهتمام انصب ،وقد

 الالتينية إىل الرتمجة بفضل أوربا إىل خالله أرسطو فلسفة انتقلت الذي الوسيط هي العربية الثقافة

 هو اخليال مصطلح أن إىل يذهبون األورويب الفكر يف عاقبةاملت اخليال نظريات مؤرخو كان وإن"

 ظل يف قسماته حتددت أن بعد األدب جمال إىل الفلسفة جمال من انتقلت اليت املصطلحات أحد

   . 13" العرب عند النقدي الرتاث على تنطبق أن ميكن احلقيقة هذه ،فإن حمددة فلسفية مباحث

 إىل نقدية مدرسة ومن آخر إىل مذهب من األديب اإلنتاج يف باخليال االهتمام وتفاوت

 أكثر العقل توظيف على إبداعا�م يف الكالسيكيون األدباء ركز فقد. العامة لفلسفتها وفقا أخرى

 وحي أدب ال واحتذاء تقليد أدب كان"  الكالسيكي األدب ألن اخليال، على اعتمادهم من

"  وروح عبقرية أدب ال وبراعة وكياسة ياقةل أدب. ولب جوهر أدب ال وقالب صورة أدب وإهلام،
14 .  

،            اخلطأ دركات إىل الكاتب واحتقار، جيرّ  ازدراء نظرة اخليال إىل ينظرون كانوا وأل�م

 اجلامح اخليال من الشعر ختليص إىل وبالدعوة حمافظ تقليدي بطابع الكالسيكية اصطبغت" فقد

 وعدم ثبات من فيه ملا وفضلوه العقل الكالسيكيون اعتمداجلياشة، و  والعواطف الفردية والنزعات

 ـ اخليال ألن، 15 " السليم الذوق أو اجلماعي بالعقل اخليال يقاد أن إىل دعاة جعلهم تغري

  .16"  والزلل اخللل إىل يقود الذي النفس يف اخلادع اجلانب"  ميثل ـ عندهم

 اخليال"  أن يعتقد كان ألنه ـ النقاد أحد تعبري حد على ـ للخيال عدوا ديكارت وكان

  .17"  صحيحة بطريقة عمله العقل يباشر أن دون وحيول الفكر يشّوش
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 من والتقليل الكالسيكية والتقليد احملاكاة وبنظرية الكالسيكي باملذهب العرب تأثر وقد

  . األديب اإلبداع يف اخليال سطوة

 االعتماد مغبة من لتحذيرا يف عبده حممد اإلسالمي الداعية انربى املنطلق هذا ومن

 من وبقوة حيذر"  كان فقد. الكذب إىل مدعاة اعتقاده يف ألنه األدبية الكتابات يف اخليال على

 نشر منع على ويثين بالتخيالت، مشبع أفق يف تتحرك اليت الصرفة األكاذيب لكتب الفادح األثر

 بن كعنرتة الفرسان بطوالت ختيليا صورت اليت الشعبية السري مقدمتها العربية، ويف الفروسية كتب

   .18" وغريهم اهلمة، ذات يزن، واألمرية ذي بن وسيف اهلاليل، زيد شداد، وأيب

 صو�ا على حىت عموما الفن األدب عرش واعتلت الرومانتيكية النزعة ثارت إن وما

 محلت اليت يةالرومانتيك مترد أمام عراها تصدعت اليت الكالسيكية والتقليد احملاكاة بنظرية يندد

  . ووظيفته الشعري اخليال طابع يف خمتلفة فكرة

 يفتح أنه ذلك احملدود، احلقيقة عامل من أحب"  الرومانتيكيني عند اخليال كان ولقد

. اإلنسانية القدرة أو املتعة أو العلم يف الال�اية كانت سواء الالمتناهي، إىل رصيدا الشعراء أما

 الطبيعة، أسرار عن الكشف إىل يتوقون جعلهم الذي هو متناهيبالال اخليايل الوعي هذا ولعل

  . واملكان الزمان قيود من واإلفالت ا�هول عن احلجاب وإماطة املعرفة يف رغبة ويزدادون

 إىل احلاضر وجتاوز الصافية، الفطرية احلياة نشدان الرومانتيكي اخليال هذا مظاهر ومن

 باالغرتاب احلاد والشعور ضالته، الشاعر فيه جيد خييتار  ماض إىل أو بائس، أو آمل مستقبل

   .  19 " واملكاين الزماين

 من استندت اليت الواقعية املدرسة بظهور األدب يف اخليال دور انتكس ما وسرعان

 ونقل جمرياته عن دقيق وتعبري للواقع انعكاس هو األدب بأن ترى اليت االنعكاس نظرية على جديد

  .مباشرة غري أو مباشرة ةبطريق ملعطياته أمني

 والعودة. أدبيته إىل األدب إعادة إىل ودعت األدب لواقعية مناهضة دعوات ظهرت مث

 فكرة" ألن للواقع، عاكسة مرآة الرواية تكون أن بالتخييل، نافية يقرتن أدبيا فنا كو�ا إىل بالرواية

 ال الذي املنتظر وضع املرحلة، يف لصيق جيعله اإلبداع إهانة أشكال من شكل هي االنعكاس

  .20"   عنها للكتابة املناسبات ترقب سوى له مسؤولية
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 وتصويرها واألحداث الوقائع صياغة إعادة يف الروائي مهمة تتحدد املنطلق هذا ومن

 اخلاص، حقله إىل التخيلي، العامل دخل بالصورة استعان مىت السرد"  ألن بالتخييل، مستعينا

 جتاوز تتطلب الفنية الضرورة وألن الضرورة، عند للتحريف قابلة قاعدة )الواقعية األحداث( وبقيت

  . قاعدة سيغدو نفسه التحريف فإن الظرف،

 معناه العكس وهذا. العكس وليس األديب العمل من ضئيلة نسبة إال ميثل فال الواقع أما

 والسياسي اإلمام تعين قضايا ككاتب، تعنيه ال قضايا يف والغوص شخصيته عن الكاتب ختلي

  .21"  حلظة أية يف للتقويض قابل أدب أ�ا أو أدبا، ليست لكنها. مثال اخلريية واجلمعيات

 احلديثة الرواية به اتسمت الذي الروائي التخيل إنه للخيال، اجلديد املفهوم هو وهذا 

 متت ال خيالية بطريقة والشخصيات األحداث يصف الذي األديب النوع ذلك به يقصد" والذي

 اختالقه مت الذي الشيء ذلك كذلك التخييل ويعين املرجعية، احلقيقة أو الواقع إىل صله ىنبأد

   .22"  واقعي أساس له يكون أن بدون واخرتاعه

 التقليدية العربية الرواية أو الشعر يف األديب اخليال بني الفرق يأيت اجلانب هذا ومن

 األحداث وصف يف باملوضوعية تلتزم التقليدية فالرواية:  احلديثة العربية الرواية يف الروائي والتخييل

 نطاق تتعدى ال مجالية فنية واحدة بوتقة يف اخليال الواقع بني متزج"  حبيث األخبار، وصياغة

 تشخيص يف املوضوعي والتوثيق املرآة هليمنة نظرا التخييلي؛ واإلغراب التخييل إىل واخليال العقل

 وخلق التخييل إىل معا والواقع اخليال من كال واحلداثية اجلديدة الرواية تتجاوز بينما والواقع الذات

 والالوعي الالواقع إىل والواقع الوعي وجتاوز واملفارقة االنزياح على قائمة وممكنة افرتاضية عوامل

 التخييل ورواية الصويف والتخييل ، التارخيي التخييل ،ورواية الفانطاستيكية الرواية يف خصوصا

   .23" طورياألس

 ثانية جهة من وبالواقع جهة، من بالعقل متينة عالقة للتخييل إن القول وخالصة

 الروائي فالتخييل أخرى، بعبارة وهو حتاكيه، أن دون للواقع بديل عن تبحث ذهنية عملية باعتباره

 مارسةامل وهذه الواقع، هلذا املمارسة من نوع وهو إليه، ويستند واقع على حييل ذهين بناء"  هو

  .24"  جديد من تشكيله أو عالقاته ترتيب أو إنتاجه إعادة شكل يف تكون

  :" التاريخي التخيل"  مصطلح حول :ثالثا



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: دعد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  520 - 506: ص 

 

514 

  University of Tamanghasset-  Algeria                                                  اجلزائر  -تامنغست جامعة

 والدراسات العربية السردية حقل يدخل جديد مصطلح) التارخيي التخيل( مصطلح إن

 السرد،: ارخييالت التخيل( اجلديد كتابه يف إبراهيم اهللا عبد الباحث يد على احلديثة النقدية

 فرع ،2013 عام للكتاب زايد الشيخ جائزة نال والذي ،)االستعمارية والتجربة واإلمرباطورية،

  .النقدية والدراسات الفنون

 والتهجني والتاريخ، والسرد اإلمرباطورية: أبرزها مهمة، موضوعات الكتاب يتضّمنو 

 مدنسة وكتابة مقدسة وكتابة هوت،والال والتاريخ والسرد التارخيية، األحداث ومتثيل السردي

 مصطلح استبدال ضرورة إىل إبراهيم اهللا عبد دعا فقد. التارخيي والتخيل دينية، وانشقاقات

   ).التارخيي التخيل(وهو  دقة أكثر مبصطلح )التارخيية الرواية(

 التصورات عن عّرب  ألنه مقبوال يعد مل التارخيية الرواية به كتبت الذي األسلوب أن ذلك

 قدراته استنفد وقد. العرب الروائيني لدى البدائية صيغتها يف) التارخيية الرواية( لوظيفة األوىل

 التارخيية الروايات وتصنف التارخيية، السردية الكتابة طبيعة يف جذري حتّول برز بعدما الوصفية

 بتحوالته فهومامل طرح الباحث أعاد لذا. السردية األنواع تاريخ ضمن القدمية بصيغتها العربية

   ).التارخيية الرواية( مصطلح مكان) التارخيي التخّيل( مصطلح ضمن اجلديدة

 إىل التارخيية السردية بالكتابة يدفع فالتخيل كثرية، لذلك املوجبة األسباب أن ورأى

 يف دجمهما ويعيد والتاريخ الرواية ثنائية ويفكك ووظائفها، وحدودها األدبية األنواع مشكلة ختطي

  . منهما ألي نفسه يرهن ال جديدة، سردية هوية

 التارخيية، املرجعيات مطابقة ملبدأ السردية التخيالت خضوع مقدار يف البحث وحيّيد

 العرب احتواء عن طيا�ا يف تبحث إمنا تعرّفها، وال التاريخ، وقائع حتمل ال كتابة على فينفتح

 التماثالت عن والبحث وإكراهاته، ملستقبلا أطروحات خالل من واحلاضر املاضي بني املتناظرة

  . بينها فيما الرمزية

 والتطلعات القيمية واال�يارات والتوترات واملصائر التأمالت عن الكشف خالل ومن

   .25 ودالال�ا ألحداثها تنظيميا إطارا هذا كل من فتجعل الكربى،

 املتشكلة التارخيية ملادةا هو"  قائال )التارخيي التخيل( مصطلح إبراهيم اهللا عبد ويعرف

 مجالية وظيفة تؤدي والوصفية، وأصبحت التوثيقية وظيفتها عن انقطعت وقد السرد، بواسطة

 يستوحيها إّمنا هلا، يرّوج وال يقررها، وال املاضي، حقائق على حييل ال التارخيي فالتخيل ورمزية،
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 والتاريخ باخليال، املعّزز السرد بني املتفاعلة العالقة نتاج من وهو ألحداثه، مفسرة ركائز بوصفها

   .26" عنهما خمتلف ثالث تركيب بالوقائع، ولكنه املدّعم

 بعدما السرد بواسطة املتشكلة التارخيية املادة هو التعريف هذا وفق التارخيي فالتخيل

 ىعل حييل ال فهو. ورمزية مجالية وظيفة تؤّدي وأصبحت والوصفية، التوثيقية وظيفتها عن انقطعت

 من أحداثه تفسري يف تساعد معرفية ركائز بوصفها يستوحيها وإمنا هلا يروج وال املاضي، حقائق

 عن مبعزل األديب، اخلطاب طبيعة مع لتتالءم التارخيية. موادها حبك أُعيد أدبية نصوص خالل

  . سردية مادة إىل حتويلها بعد التارخيية للمادة حبكة بابتكار ُملزم والروائي احلقيقية التارخيية أبعاده

 موحدة قصة لتشّكل تارخيية أحداث دمج على تقوم جديدة دينامية عن تعرب وهي

 الروائي ومييل. والزمان املكان يف أحياناً  متباعدة تكون قد متنوعة أحداث إىل باالستناد ومتكاملة،

  .27  ملرويةا لألحداث املتباينة الدالالت على التاريخ تقلبات تغليب إىل احلبكة صياغة عند

 أنه حيث السردية، العملية يف ومنزلته التارخيي التخيل موقع يتحدد املنطلق هذا ومن

 من بعضها مكونا�ا حرّة منطقة لينشيء واخليايل، التارخيي بني الفاصلة التخوم:" منطقة يف يتمركز

   .28" العناصر متنوع جديدا تشكيال بعض، وتكون

 اليت السردية، احلبكة طريق عن أديب، هو وما خييتار  هو ما بني التمازج يقع و�ذا

  اليت ،) السردية اهلوية( بـ يسّمى فيما الروائي، واخليال التارخيية الوقائع نقيض طريف بني تّولف

 السرد بواسطة واخليال التاريخ بني والتشابك والتقاطع والتمازج التبادل فيها يقع اليت البؤرة" هي

 عنه يعرب مما بأفضل اإلنسان حياة عن التعبري على قادرا يكون جديد تشكيل بذلك ،فينتج

   . 29 ومفرده بذاته األديب السرد أو وحده التاريخ

 إليه دعا الذي) التارخيي التخيل( املصطلح هذا أن الصدد هذا يف بالذكر واجلدير

 ملصطلحا اخرتاع براء مستوى على إن والرفض االستهجان من موجة واجه قد اهللا عبد إبراهيم

 التارخيية الرواية دعائم تقويض على وقدرته املصطلح حداثة مدي مستوى على وملكيته، أو

  . أطالهلا على والوقوف وإلغائها

 وأنه املصطلح، ابتكار يف إبراهيم اهللا عبد أسبقية يف شكك قد النقاد بعض أن ذلك

 هذه إىل وأشرت سبق وقد الغربيني واألدباء النقاد بعض إليه سبقه فقد قط، اخرتاعه من ليس

    .البحث هذا من سابق موضع يف القضية
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 كتب:" قائال بقوة وانتقده املصطلح هذا على يقطني سعيد الكبري الناقد علق وقد

 الرواية( مصطلح حمل) التارخيي التخيل( مصطلح حيل لكي األوان آن: (إبراهيم اهللا عبد الزميل

 وحدودها األدبية األنواع مشكلة ختطي إىل السردية لكتابةبا يدفع سوف اإلحالل فهذا). التارخيية

  ). ووظائفها

 أن جبالء لنا تكشف مناقشتها ولعل). التارخيي التخيل« كتابه ملخص القولة هذه

 وتظل النظرية، تطوير يف تسهم ال سردية معرفية خلفية على مؤسسة تكون ال حني األفكار بعض

  .ذلك عكس يرى صاحبها انك وإن السردي، التطور ختدم ال بذلك

 اإلجناز يف تاريخ له سردي بتحقق التصاله نوعي مفهوم) التارخيية الرواية( أن بدءا أرى

 مفهوما حمله وحيل التاريخ، من سيلغيه أنه، يدعي أن كان ألي ميكن وال. والغريب العريب الروائي

 أن وعلينا دقيق، غري مصطلح" الواقعية الرواية" إن: غراره على لنا ويقول سيأيت من لنفرض. آخر

  ).الواقعي التخييل(بـ نعوضها

 أو االستبدال، هذا فهل. بآخر نوعي مفهوم باستبدال يقضي االقرتاح هذا إن

 األنواع نظرية داخل من تفكري هو وهل السردية؟ األنواع تطوير نطاق يف يدخل اإلحالل،

 ختطي اجتاه يف سيدفع اإلحالل هذا أن إىل للذهاب اجلواب مربر يأيت خارجها؟ من أو السردية،

. قدمي) نوع( حمل جديد) نوع( بإحالل يقول إنه. ووظائفها وحدودها) األدبية األنواع( مشكلة

  .السردية واألنواع األدبية، األجناس نظرية داخل يفكر أنه استلزاما، ذلك، ومعىن

 وهنا إلغائها، إىل دعوة أنه أي ووظائفها؟ وحدودها األنواع نظرية يتعدى مقصوده لكن

   .30"  واضح تناقض مكمن

 الذي السؤال لكن: "أيضا قائال املصطلح هلذا رفضه سبب معلال كالمه يواصل مث

 وترفض التاريخ، من متتح اليت العربية الروائية الكتابات يف قائم، هو ما أليس: هو طرحه ميكن

 معروف نوع نطاق يف) التجنيس(لــ  ضرف ألنه الصواب إىل أقرب) التارخيية الرواية( يف االخنراط

 حساب على ما) نوع( لــ تأكيد فقط هو) التارخيي التخيل( استخدام وأن ؟)التارخيية الرواية( هو

 يعرضها أنه أم ؟السردية األنواع نظرية مشكلة حيل أن االستخدام هلذا ميكن فعال وهل آخر؟

  .31ر؟أكث لاللتباس
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 منظور من إىل التارخيية الرواية إلغاء ميكن وال لسهولة،ا �ذه يكون لن األمر أن واحلقيقة

 ولكن التارخيي التخيل مبصطلح التارخيية الرواية مصطلح استبدال ميكن إنه صحيح. نقدي نظري

 من آخر جبنس جنس استبدال يكون أن األمر ويعدو األمر، واقع يف شيئا االستبدال هذا يغري لن

   .فحسب األدبية األجناس تصنيف حيث

  :والنتائج خاتمةال

  :التالية النتائج عن أسفر قد البحث بأنّ  القول إىل سبق مما خنلص

 دقيقا تعريفا تعريفها الصعب من جعل مما معان، عدة حتمل الرواية 

 يف صعوبة والدارسني النقاد من الكثري وجد فقد. املستمر وتطورها نشأ�ا حداثة بسبب

 أن املمكن من أل�ا الفنون أم تعترب فهي كذل ومع. هلا وشامل دقيق مفهوم حتديد

  .جعبتها يف مجيعها تستوعبها

 العرب عند التاريخ مصطلح حتديد يف وتعددت التعريفات اختلفت 

 أنّ  كما. وغريهم العروي اهللا وعبد قطب وسيد خلدون ابن أمثال املسلمني، من

 منذ الغربيني، فالسفةوال العلماء عند متعددة ومفاهيم خمتلفة تعريفات التاريخ ملصطلح

 بعده من جاؤوا من هريودوت، مث اإلغريقي املؤرخ قبل من) تاريخ( كلمة استخدمت أن

  .وغريهم كار، وإدوارد هيغل والفيلسوف فوكو، ميشال أمثال من

 تعتمد جديدة عالقة فهي التاريخ مع الرواية تقيمها اليت العالقة أما 

 التاريخ كتابة إعادة أي فحسب، روايته على الللتاريخ،  الفنية املساءلة على باألساس

 هو الرواية واقع الواقع، بينما هو للتاريخ األساسي فاملوضوع اجلديد؛ املنظور هذا وفق

 الرواية أّما وا�ريات، األحداث من واقعي، حقيقي هو مبا حيتمي التاريخ إنّ  مث .املتخيل

  .اخليال من واسعة مساحات على تشتغل فإ�ا

 خباصة والشعر بعامة، األدب عناصر من أساسي عنصر اخليال .

 باهتمام اخليال حظي لذلك. واالخرتاع العلم مضمار يف أيضا أساسيا دورا يلعب وهو

 حدّ  على واحلديثة التقليدية الكتابات كل يف والنقاد واألدباء الشعراء قبل من كبري

   .سواء
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 السردية حقل يدخل جديد مصطلح )التارخيي التخيل( مصطلح إن 

 اجلديد كتابه يف إبراهيم اهللا عبد الباحث يد على احلديثة النقدية والدراسات العربية

 جائزة نال والذي ،)االستعمارية والتجربة واإلمرباطورية، السرد،: التارخيي التخيل(

 هذا أن غري. النقدية والدراسات الفنون فرع م،2013 عام للكتاب زايد الشيخ

 املصطلح اخرتاع براء مستوى على إن والرفض االستهجان من وجةم واجه قد املصطلح

 الرواية دعائم تقويض على وقدرته املصطلح حداثة مدى مستوى على أو وملكيته،

    .أطالهلا على والوقوف وإلغائها التارخيية

  

  هوامش

                                                           

  م،2008 تونس،يف ختيل املرجعي، دار املعرفة للنشر،  والتاريخ، دراساتالرواية  القاضي، حممد،/ 01

  .85ص 

  .نص  نفسه،املرجع / 02

املؤسسة العربية للدراسات  االستعمارية،السرد، اإلمرباطورية، والتجربة : إبراهيم، عبد اهللا، التخيل التارخيي/ 03

  . 09 م ص2013والنشر، بريوت، لبنان، 

  . نص  ،نفسهاملرجع / 04

 القاهرة، واالجتماعية،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية  الفعل،من النص إىل  ريكور، بول،: ينظر/ 05

  .08م، ص 2001

دمشق،  العرب،مرايا الرواية ـ دراسة تطبيقية يف الفن الروائي، منشورات احتاد الكتاب  فرحيات، عادل،: ينظر/ 06

  . 08 ص م،2000سورية، 

، 01:العدد ،01جملة فصول، جملد  ،" الرواية بني زمنيتها وزما�ا، مقاربة مبدئية عامة"  العامل، أمني،حممود / 07

  .13ص م،1993

): التخيل التارخيي(علما أن بعض النقاد قد شكك يف أن يكون األستاذ عبد اهللا إبراهيم هو مبتكر مصطلح */ 

ألنه مت تدشينه  إبراهيم،ابتكارات األستاذ  يكن أحدن هذا املصطلح مل ذكر األستاذ حيدر علي سالمة أ فقد

 C.  O. Brink: English classical) :كتابيف  ) العشرين(وذكره يف مثانينيات القرن املاضي 

scholarship, Historical Reflections on Bentley, Porson and Housman, 

first published in 1986      by James Clarke &Co. ،Ltd, Cambridge, p2).  

  سوف أصّحح أوًال، مراجعيت،ويف "    :بقولهكما أشار الناقد العراقي حسني سرمك حسن إىل هذا املوضوع 
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 The) أو) اخليال التارخيي(أو ) التخّيل التارخيي(معلومة األستاذ حيدر علي سالمة الذي أشار إىل أن مصطلح 

historical imagination) د ّمت تدشينه وذكره يف مثانينات القرن املاضي يف كتابق (C. O. Brink) 

 !عاماً إن هذا املصطلح ال يعود إىل مثانينات القرن العشرين بل قبل ذلك خبمسني  :فأقول تعليقه،الذي ذكره يف 

 Robin George- روبن جورج كولنغوود(وأول من ابتكره هو الفيلسوف وعامل التاريخ الربيطاين 

Collingwood)  املصطلحــ كولنغوود هو أول من ابتكر هذا  ).1943واملتوىف عام  1889املولود عام: 

، وذلك يف كتابه الذي محل العنوان نفسه وصدر عن The historical imagination – التخّيل التارخيي

 :The historical imagination (1935, Oxford :وهو ،1935جامعة أوكسفورد يف عام 

Clarendon Press)    

  ؟ أم ابتكره،" التخيل التارخيي"اهللا إبراهيم على مصطلح  عبد. دسطا  هل: حسنيحسني سرمك  :املصدر

-http://www.alnaked م09/01/2015موقع الناقد العراقي، التاريخ 

aliraqi.net/article/25469.php  

  .123ص  االستعمارية،مرباطورية، والتجربة   السرد، اإل: إبراهيم، عبد اهللا، التخيل التارخيي: ينظر/ 08

  .06ص م،1989مصر،  اهلالل، القاهرة،دار  ،)من املقدمة(يوسف احلجاج بن  جورجي، زيدان،: ينظر/ 09

جملة فصول يف النقد، ا�لد السادس عشر، العدد  ،« هل لدينا رواية تارخيية"  احلجمري، الفتاح،عبد : ينظر/ 10

  . 62ص م،1997 القاهرة،الثالث، 

م، ص 2005بريوت، لبنان، والنشر،املؤسسة الوطنية للدراسات  األدب،نظرية  املاضي، يف شكري،عزيز / 11

151   .  

عمان، األردن،  والتوزيع،ط، األكادمييون للنشر .د اجلنائي،النفس  حممود، علمسليمان  اهللا، عطا :ينظر/12

  . 259ت، ص.د

  .147، صاألدبنظرية  املاضي، يف شكري،عزيز / 13

  .320ص م،1967بريوت،  العريب،األديب، دار الكتاب  أمني، النقدأمحد، / 14

ص  م،1981 بريوت، العربية،االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر، دار النهضة  القط، القادر،عبد / 15

147.  

  .15ص م،1986، العودة، بريوت الرومانتيكية، دار، غنيمي، هاللحممد / 16

املركز الثقايف  النشأة،السردية العربية احلديثة تفكيك اخلطاب االستعماري وإعادة تفسري  اهللا،إبراهيم، عبد / 17

  . 299م، ص2003العريب، 

  .ن ، صنفسهاملرجع / 18

يب، العر دار الفكر  الثالثة،إمساعيل، الشعر العريب املعاصر ـ قضاياه وظواهره الفنية واللغوية الطبعة  الدين،عز / 19

  .136 م، ص1978
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منشورات االختالف،  اجلزائري،السرد ووهم املرجع، مقاربات يف النص السردي  بوطاجني، السعيد،/ 20

  .08ص م، 2005اجلزائر،

  .ص ن ،نفسهاملرجع / 21

 :م املوقع2006أوت 19، حمطة مقاالت ،" مفهوم التخيل الروائي" مجيل، محداوي، / 22

http://arabrenewal.net/index.php?rd=AI&AI0=16063  

  املرجع نفسه/ 23

ص ص  م،2002 االختالف،فضاء املتخيل، مقاربات يف الرواية، اجلزائر، منشورات  مخري، حسني،/ 24

44/44.  

املركز الثقايف  النشأة،السردية العربية احلديثة تفكيك اخلطاب االستعماري وإعادة تفسري  اهللا،عبد  إبراهيم،/ 25

  .05ص  م،2003 بيضاء،ال العريب، الدار

  .05ص املرجع نفسه، / 26

 18عدد السبت،  احلياة،جريدة  واحدة،عبد اهللا إبراهيم يصهر الرواية والتاريخ يف هوية  ضاهر، مسعود،/ 27

  http://www.alhayat.com/Details/514971 :املوقع .م2013ماي 

  . 06ص  االستعمارية،ية، والتجربة إبراهيم، عبد اهللا، التخيل التارخيي، السرد، اإلمرباطور / 28

  .املرجع نفسه، ص ن/ 29

 املوقع. م2017ماي 31 عدد العريب، القدس جريدة التارخيي، التخيل :السعيد، يقطني /30

http://www.alquds.co.uk/?p=726944  

.املرجع نفسه/ 31  
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مقاربة : آلسيا جبار"بوابة الذكريات "اية الهوية الثقافية وتجليات صورة المرأة في رو 

  سوسيوثقافية

Cultural Identity and Manifestations of the Image of 
Women in the Novel“Gate of Memories “ by AssiaJebbar. 

 

  فاطمة الزهراء شايب *

Fatima Zahra Chaib 

 اجلزائر/ أبو القاسم سعد اهللا  – 2-جامعة اجلزائر 

university Algers- 2- Algeria. 
fzchaib@yahoo.fr.  

  02/06/2021: تاريخ النشر  12/01/2021:تاريخ القبول  05/11/2020: تاريخ اإلرسال

 

 

اآلخر خالل  يف صراعها مع جتليات اهلوية الثقافية يف حماولة مّنا لرصد يأيت هذا املقال    

الّيت و " بوابة الذكريات"بار يف رواية آلسيا ج ن خالل اخلطاب اإلبداعي النسويم الكولونياليةاحلقبة 

 .شكلة لصورة املرأة اجلزائريةراصدين أهم التمثالت الثقافية واالجتماعية امل. تعّد سرية ذاتية للكاتبة

كأداة  األنساق االجتماعيةيف حتليل  نظرية التفاعل الرمزي ّمت االعتماد على منهج ولتحقيق هذا اهلدف

النسوي  صورة للمرأة يف اخلطاب من ّمث الوصول إىل نتائج شكّلتو  عن تساؤالت الّدراسة لإلجابة

لتضع املرأة يف موضع ، اختزلت الثقافة املوروثة عرب األجيال وتناقلتها صورة، املكتوب بالفرنسية 

 . طة واخلضوعتالحقها النظرة الدونّية يف ظّل مفهومي السل، التشييء

املركز، اهلامش، الكولونيالية، اخلطاب ، اهلوية الثقافية ،صورة املرأة :الكلمات المفتاح 

 .النسوي

Abstact : 
Our study focuses on the female discourse produced during the 

colonial era of the famous novel by AssiaDjebar, a sociolinguistic 
approach, with the aim of deciphering the meanings which encompass the 
image of the Algerian woman in society, according to the socio-cultural 
representations and the contradictions which reflect the cultural identity in 
its relation to the Other and the processes of domination that underlie this 
relationship. 

                                                           
*
  fzchaib@yahoo.fr فاطمة الزهراء شايب   



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد                      
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  534 - 521: ص 

 

522 

  University of Tamanghasset- Algeria                                      اجلزائر -تامنغست جامعة
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  : مقدمة

االستعمار يف شىت تشكّلت الرواية اجلزائرية بالفرنسية يف بيئة خاصة متّيزت �يمنة 

  متّكن املثقف اجلزائري، نتيجة لتالقح بعض أبناء اجلزائريني يف املدارس الفرنسيةمناحي احلياة و 

ريّة والفنّية الفك إىل التيارات اليت منحته الولوج عرب بوابة املثاقفة من بعد قطع أشواط كبرية

كانت  يف وقت ،ليزيد من تعميق نظرته وحتليلها وفق مسالك جديدة حداثية عصرية، الغربّية

مطلع القرن و  شهد�ا �اية القرن التاسع عشر الثقافة العربّية تعيش خماضا عسريا للنهضة الّيت 

  العشرين 

ا خاصا جديرا من صياغة سرد - رغم قّلة املبدعني  –إذ متكنت الرواية اجلزائرية  

والذي سنتاوله  سردا خيتزل تلك النظرة للحياة. بالّدراسة والّتحليل، يعكس نظرته لتحليل الواقع

وليس غريبا أن يكون سؤال الّذات قد شّكل موضوعا . بالّدراسة لرصد اهلوية الثقافية واللغوية

الّسواء، يف تساؤالت جتاه حموريّا اشتغلت عليه الّنخب العربّية يف تلك الفرتة واجلزائريّة على 

فكان . اآلخر حتورت من خالهلا الروايات مع البدايات األوىل لظهور الكتابة اإلبداعّية يف اجلزائر

كّردة فعل سياسية إزاء األجنيب أو  وجود اآلخر دافعا قويّا لتفجري تلك األسئلة املتعلقة باهلويّة

فكان  .ت تعكس منّوا روحيا ومدنيا خاصاما كان باألحرى االستعمار الكولونيايل أكثر منها

سببا رئيسيا يف إحياء الفضول املعريف من سباته الطويل وإيقاظ أسئلة اهلوية " اآلخر"املسمى 

الذي  قبل أن يدخل االستعمار بأشكاله املختلفة مسلما به حىت "من حنن؟"فجاء سؤال .

ليحي من جديد ذلك القلق من ) كانتداب أو وصاية أو استيطان (عرفتها الشعوب العربّية 

  .الّسبات احلضاري

جّل الكتابات اإلبداعّية مسايرة والّتطّور الّتارخيي للواقع العريب إبّان االستعمار  عّدتو 

وشاهدة على أحداث عصر بكّل . األورويب وبعده، ما جعلها رواية أقرب إىل الّتاريخ وإىل الواقع

آلسيا جبار من "  الذكريات بوابة"وتعّد رواية . القيمّيةو  تناقضاته ومقوماته الثقافّية والفكريّة
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لتوثيقها تطّور ا�تمع اجلزائري يف صراعه مع احلضارة الوافدة  اجلزائريّة أهّم الكتابات النسويّة

واملمثلة يف ثنائية اخلاضع واملسيطر واملتجلية يف املقاومة حفاظا على املوروث  بشىت أشكاهلا

والّلغوي كهوية أصيلة متنع اجلزائري من االنعتاق والتمّيع يف قوالب االجتماعي والثقايف 

لرصد الّتحوالت  وسنتطرق لعرض بعض النماذج من روايتها. االستعمار الثقافية املسيطرة

الثقافّية املرتسمة يف قّيم ا�تمع اجلزائري أثناء صراعه ومقاومته للحفاظ على اهلوية العربّية 

مثّ نستخلص أهّم التمثالت الّلغوية والثقافية الّسائدة من . يغّية على حّد سواءواإلسالمّية واألماز 

خالل الّلغة الفرنسّية الّيت كتبت �ا جبار وعّربت من خالهلا عن قلق جمتمع عريب خيتلف عن 

فجاءت . ا�تمع الفرنسي وحياول الّتأقّلم مع الظروف احلضارية اجلديدة اليت فرضها االستعمار

كيف عّربت املرأة الكاتبة عن هويتها الثقافّية يف ظّل الصراع القائم بني : ة البحث كاأليتإشكالي

  املسيطر واخلاضع إبّان االحتالل الفرنسي ؟ وكيف متثلت صورة املرأة من خالل روايتها ؟

 املعول عليه وحماولة منّا اإلجابة عن اإلشكالّية اعتمدنا على املنهج الوصفي االستقرائي

بالّتفاعل الرمزي يف حتليل األنساق  أيضا الّنظريات االجتماعّية املوسومةو  لّدراسات الّلسانّيةيف ا

 بدأ من مستوى الوحدات الصغرى 1االجتماعية لعامل االجتماع األمريكي جوفمان أوفنج

microوصف سلوك األفراد عرب الّلغة واملعاين  كمنطلق لفهم الوحدات الكربى بالتطّرق إىل

 . لعامل االجتماع الفرنسي بيري بوبرديو ر الذهنّية ونظرية الصراعات الثقافيةوالصوّ 

  الهوية الثقافية  تعريف-1

مصطلح اهلوية الثقافية الذي يعين سائر اخلصائص واملميزات واملكونات الفكرية 

ا هذه الثقافة واالجتماعية والّتارخيية الّيت تتفرّد �ا ثقافة ما، متتلكها مجاعة بشرية ما، تتمّيز �

والثقافة مثل سائر .عن غريها من الثقافات األخرى، وحتّدد ماهية اجلماعة البشرية األخرى

وغريها الّيت  والقّيم االجتماعّية واألعراف والعادات والقانون املعتقدات والعلوم والفنون واآلداب

ودور كل  الثقافة باهلوية تقوم عالقة" . حىت الوفاة يف تكوين الفرد يف حياته منذ الوالدة تؤثر

عن ماهية وحقيقة الكائن  على التأثري والتبادل بينهما،واهلوية تّدل وتعربّ  منهما يف حياة اإلنسان

الّيت متّيزه عن غريه ،وال  املكونات واخلصائص وحتّدد إنسانا كان أو غريه، فردا كان أو مجاعة

الثقافية متعّددة بتعّدد املقومات الّيت تقوم  وال توجد يف دو�ا ،والثقافة واهلويات توجد يف غريه

  2"وغريه  واملاضي واملصري املشرتك والعرق والّتاريخ عليها اهلويات مثل الدين والّلغة
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 ماهية اإلنسان فكريا وثقافيا وإذا كانت اهلوية تّدل على املاهية والثقافة تّدل على

هوية  فللكّل ثقافة، كونا�ا وعناصرهاالثقافة وتعّرب عن م فإّن الثقافة تّدل على وحضاريا

ألّن الثقافة تصنع ، فالثقافة هي عّلة وجود اهلوية، وتتباين ومبقدار تعّدد الثقافات تتعّدد اهلويات.

 أي تتأثر وتتطّور اهلوية بتطّور الثقافة ومميزا�ا وتصبغها خبصائصها الثقافة تنتج اهلوية" اهلوية

هي الثابت والدائم يف ثقافة  واهلوية الثقافية. 3" افية سلبا أو إجيابا اهلوية بالثقافة أي اهلوية الثق

أثره  �ا تتمسك و�ا تتمّيز عن غريها، فالنظام الثقايف املوروث ميكن ما متلكها مجاعة بشرية ما

قابليتها على  وعلى عناصر التجّدد املسموح �ا وفق يف عناصر الثبات الّيت يسبغها على اهلوية

الشخصية  ممّا يفرضه من خيارات التلّبس ووفق أيضا. ووفق متطلبات احلاضر والراهنظهر التم

كحال  حال الثقافة"  ألنّ  يتمثلها كّل فرد بطريقته الّيت متّثل مؤسسة اجتماعية هلذه املنظومة

اللغة على قواعدها  إذ تشمل الّيت ندرك �ا اللغة أن ندرك الثقافة بنفس الطريقة إذ ميكن اللغة

 يف ذا�ا على صور إدراكية للعامل والكلمات وصيغها املختلفة وهي كاللغة ألّ�ا تنطوي خلاصةا

  "  .إذ تشكل فئات إدراكية متقطعة للعامل اخلارجي، الثقافية وهي أيضا كالّرموز

  " .األنا واآلخر"الّسلطة  صراع الهوية الثقافية في مجابهة -2

يصّور من خالله ا�تمع اجلزائري يف الفرتة  ا قيميّامنوذج" بوابة الذكرايات "تعّد رواية 

إذ ترصد آسيا جّبار صّورا حتكمها . املمتدة من ثالثينيات القرن إىل قيام الثورة التحريرية

التناقضات وهي تسرد لنا بعض من ذكريا�ا يف القرية بشرشال يف املدرسة واإلعدادية ّمث انتقاهلا 

وهي بداية مّست بعض األسر العاصمّية . حّول الّيت شهدته أّمهاللعاصمة مع أهلها وكيفية التّ 

بدأ من املدرسة وتعليم البنات  اليت تأقلمت مع ا�تمع األورويب فانتحت حنو تقليد منط عيشه

لدى الفتيات الشابات وخروجهن دون ذلك الغطاء الذي فرضته الّتقاليد " احلايك "إىل نزع 

سرية ذاتية تروي فيها أسيا جبار  ّوق حلريتهّن ومجاهلنّ ، فالروايةوالتحّرر منه ومن احلرمي املط

ويف غضون هذه املسرية ، جانبا مهما من طفولتها ومراهقتها ومراحل دراستها وصوال إىل اجلامعة

حماولة إثبات هلويتها الّيت تقول  تصّور من خالهلا غربتها، تكشف جوانب عن جمتمعني خمتلفني

يل إىل اجلانب األورويب تارة وامليل إىل الطرف اجلزائري تارة أخرى مشيدة أ�ا تتأرجح بني امل

بدور والدها يف تعليمها واكتشافها عوامل أخرى ما كانت لتكتشفها لوال الشعر الفرنسي والّلغة 

الفرنسّية اليت كانت وقاء هلا من أذية ونظرات اجلزائريني وهي تتجّول يف شوارع العاصمة بلباس 
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ومع ذلك تعّرب عن هذا النفور والرفض اجلزائري خلروج املرأة سواء للتعلم " .حايك"ن دو  أورويب

فقط بل  فهي ال توجد لذا�ا. أو للتجّول والسيما إذا كانت سافرة وغري حمجبة كما تقول

وهذه الكثافة اليت تتصف وجودها أو   تتجلى يف اخلارج مبعىن أ�ا موجودة علنا وظاهرا يراه غريها

على هوية جسدها ككيان مادي مرئي حياول  الذي تتمتع به إّمنا هو دليل اخلارجي كيا�ا

فاملعيار اجلسدي ليس " فجسدها من باب صميم وجودها اآلخر طمس معامله حبجره أو سرته

 عينها يشكل ملا كان االنتماء اجلسدي إىل الذايت غريبا بطبعه على إشكالية اهلوية الذاتية

   .4" إىل اهلوية العينية  عدم اختزال اهلوية الذاتية الشهادة القوى لصاحل

مل أستطع أبدا أن أتعّلم لغة األّم كما  الفصحى أجل أنا ضعيفة يف الّلغة العربّية" -

    5"متنيت

 تكاد تفقد التوازن ولكن أيب هو خبطى غري مأمونة أنا الظّل الصغري منشي أيب وأنا" -

هي الّيت  فإّن الّلغة لغة اآلخرين ومع ذلك وجممع األهايلالذي يدرك اخلطر بني جممع اآلخرين 

 تظّل درعه حّىت وإن قّيض له الذهاب عند البقال القبائلي ولعب الدومينو والعودة إىل استعمال

  6" سرعان ما يسيطر عليها  وأحيانا بتأتأة دون لثغ حرف الراء بالفرنسية اللغة العربية

ألنّنا  حنن الذين نبين عامل مقّسم إىل قسمني شيءإّن املستعمرة هي قبل كّل  كال"-

جميدة  وقبل �دمينا كانت معاركنا جترت ذكرى) مل �دم كّل شيء بل تقريبا كل شيء(هدمنا 

الوقت انشطر هناك دميومة وتاريخ هلؤالء ودميومة أخرى ..هذا املسترت ينظر إلينا ....، مزعومة

  7"ألولئك 

  :  هوية اللغوية في رصد صورة المرأةوال الهوية الثقافية  رمزية-3

يف حياة اإلنسان وعلى التأثري  تقوم عالقة الثقافة باهلوية على طبيعة ودور كل منهما

 التصورات ألنّ  أجسادنا من وتتجلى اهلوية يف كو�ا جمموع ما يتم إسقاطه على .بينهما املتبادل

 إضافية بالنسبة إىل االستمرارية على حادثةتقوم  هو الفكرة القائلة بأّن اهلوية املهم واألساسي" 

 فالتبّدل الذي طرأ على ا�تمع اجلزائري يف لباسه ومنط عيشه. 8"املادية اجلسدية أو النفسية 

 وغريها أّمنا يّدل على تطّور يف بعض مضامني اهلوية ولكنات النطق سلوكياته خارج املنزلو 

طريق التقليد ألجل القبول من ا�تمع الوافد أو عن  سواء كان ذلك عن طريق القناعة الكلية

يشكالن يف جمملهما مصدرا  والصراع الوجودي الذي ترتب من تضارب نظامني متناقضني
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فاملوروث الثقايف ظّل مسيطرا يف احتكار السلوكيات الّىت ترمجتها تصرفات األب داخل ". للهوية

م الفرنسي والتوجس من انصهار ابنته بيته مع أوالده بالرغم من حصوله على نصيب من الّتعلي

يف ا�تمع الغريب لذا ظّل يالحقها بسلطته يف كّل مكان وأضحى كالظّل يعكس صورة ا�تمع 

 مبنح حرية الّتعليم وبالرغم من تناغمه مع ثقافة اآلخر يف شكله البطرياركي الذكوري اجلزائري

" اهلو"وما هذا . اقبة األبوية وفق شروطه هوإالّ أّن تلك احلرية تبقى حمصورة وخاضعة للمر  للفتاة

الذي و  ،إال انعكاس �تمع اختزل كّل ثقافته وأعرافه ومعتقداته يف سلوكيات مماثلة لدى اجلميع

بالرغم من . من شخص آلخر، حبسب درجة اندماجه الفكري يف ا�تمع الغريب تقل حّدته

حّدة الصراع " إّال أن، لثقافية املتوارثةخارج عن نطاق هويتهم ا تلقيهم تكوينا معرفيا فرنسا

والتضارب تتجلى يف الكثري من املمارسات اليومية اليت يعكسها السلوك األخالقي واللغوي يف 

شخصية معنية باملخزون . إىل تشكيل ازدواجية يف الشخصية لديهم ما أّدى شكله الرمزي

واليت عكستها .هوية جتّسد  باعتباره عريفوشخصية معنية بالنظام امل، الثقايف باعتباره هوية انتماء

 كنت مرئية واندهشت جّدا لألمر ذلك من شّدة"،"بوابة الذكريات "  صورة األب يف رواية

كنت أتصّور أين غري مرئية ،  عيشي بني نساء حمجبات ومقنعات غارقات حتت الصوف واحلرس

وحىت رجال  ،الثانوية والداخليةعامل ، حقا أنا مرئية وحاضرة يف العامل اآلخر: أريد أن أقول

ولكن دون أن يرانا حقا مبا ، الذي كان يظّن أنّه يرانا ومرئية بالنسبة إىل العامل األورويب، الشارع

  9"أين كنت يف كّل األحوال أشعر بأّين أنتمي إىل جهة أخرى 

أتقّدم خافضة العينني وحيمر وجهي حني يعتقد بأين أوروبية كان يستحسن  كنت" -

فسرعان ما ينربي  استعمال هذه اللغة مع شخص عريب التحّدث بلغة األّم كما ال ينبغي معد

عدوانية إزاء فتاة شابة من  لألوربية أين كان سيتحّول إىل فإّن االحرتام الذي يكنه.يفحصك 

" ال جمال للكشف عن نفسك أمامهم ..دون حايك، فاجرة: جمموعته سيحملق فيك ويقول 
10 

حيرتمونك وحىت وإن ابتسموا  70أو  7ور الذين ترتاوح أعمارهم ما بني هؤالء الذك"  

ولكن أن يعرفوا بأّنك من  لك فألّ�م يعتقدون أّنك أجنبية أو عابرة سبيل أو من الطائفة املقابلة

  .11" وال يدروكون ذلك  يف حني أنت وجه الفجر يف نظرهم فهذا غري معقول ذويهم ومتحّررة
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الشوارع اليت توصف باألوروبية وكأين أمسيت أجنبية  تعيسة إىلأتوجه  بعد طردي" -

علينا  علما بأّن الشواطىء بالنسبة إلينا حمظورة."12"حقيقية يف مجيع أرجاء هذه العاصمة 

، وكذلك ألّن الّرجال عندنا، من أغناهم إىل أفقرهم مبا أّ�ا خمصصة لألوروبيني، بشكل مزدوج

البحر  إّ�م أنفسهم سيشعرون بأّن ظهور بنا�م وزوجا�م بلباسف، "هناك"وإن افرتضنا قبوهلم 

يف تشكيل اهلوية  مدى تأثري النظام املعريف تدرك أسيا جبار. 13" مبثابة فظاظة وعدم لياقة 

، اليت يطبعها على اهلوية املوروث فيتجسد أثره يف عناصر الثبات أّما النظام الثقايف. وقراءة الثقافة

ووفق . والعصر للتمظهر وفق متطلبات الراهن من حيث قابليتها اليت يسمح �اوعناصر التّجّدد 

، يتمثلها كل فرد بطريقته  الّيت متّثل مؤسسة اجتماعيةو  هلذه املنظومة خيارات تلّبس الشخصية

فمثلما تتشكل من رموز لغوية تنطوي يف ذا�ا على صور ، ألّن حال الثقافة كما هو حال الّلغة

حتّلل العامل اخلارجي إذ تشكل فئات إدراكية متقطعة  وكرموز ثقافية مل والكلماتإدراكية للعا

للجماعات اخلاضعة الّيت متيل إىل خيارات معّينة  وهو ضرب من اخلطاب اخلفي. للعامل اخلارجي

 �ذه العالقة ولكّنها تتكّتل يف من شأ�ا أن تعّرب عن عدم الرضا، وحيل أو ممارسات سريّة

سواء كان استعمارا أو سلطة اجتماعية تفرزها الطبقية أو حّىت (لآلخر سلبية شكل مقاومة

كاشفة عن كيفية تعايش اخلاضع مع  ) داخل ا�تمع الواحد من خالل األدوار االجتماعية

يعكس عن دور  إفراز اقتصاد أخالقي رمزي الّسلطة املهيمّنة من جانب آخر ما يؤول إىل

وهذا اخلطاب الّسرّي اخلفّي . أو الطبقي الّسائد اع االجتماعييف ضوء مفهوم الصر  الفاعلني

للقابعني يف يد  حسب نظرية جوفمان ما هو إّال شكل من أشكال تفاعالت احلياة اليومّية

ما يؤول إىل ، املهيمنة سواء كانت سلطة أبوية بطرياركية أو سلطة كولونيالية امربيالية الّسلطة

كنوع من أنواع التمظهر  أو ما يسمى باملقاومة السلبية االنشقاقّية ةإفراز نوع من الثقافة التحتيّ 

واليت تدير ظهرها  اجلديدة اليت فرضتها اهليمنة االستعمارية يف ضوء املعايري االجتماعية الطبقي

  )املسيطر(وتقف يف صف الكولون ) اخلاضع(حلق األهايل 

 أو يشتمونين يسخروا مّين  أن وبالطبع كان من شأ�م أنا مثلكم، أنا من عندكم "

بعد طردي أتوجه تعيسة إىل الشوارع اليت ، واحلال أّن عطش اعرتافهم هو الذي كان يؤرقين 

كنت أّود " .14"حقيقية يف مجيع أرجاء هذه العاصمة  وكأنين أمسيت أجنبّية توصف باألوروبية

  15" أنا املرتدية تنورة قصرية أن أعّنف مجيع ذكور عشرييت 
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موذج أمسى صّور الصراع املفضي إىل االغرتاب أحيانا بعد الرّفض من لدن يعكس الن 

 بالنظر إىل باحرتام واستقباهلم وهي تتجّول يف أحناء العاصمة كان قبوهلم هلا الطبقة نفسها إذ

ولكن مبجّرد ما حتدثت بالعربية . على اعتبار أ�ا أوروبية) شكال(مقبول  هندامها األورويب األنيق

أي طريقة لباسها شكل نساء اجلزائر يف  شكلها ملخالفة أنواع الشتائم واإلهانات تلقت كلّ 

أو احلجاب أثناء اخلروج إىل اخلارج مع احلرص على " احلايك"والّلوايت كّن يقبعن حتت  الغالب

. ثقافة احلجر للنساء عدم التكشف لألجانب حفاظا على التقاليد السائدة ما ينم عن استمرار

أبناء جلد�ا وهي مرتدية الزّي األورويب يف مدينة حضرية ذات طراز  ها توجس منما ولد لدي

أو وقاء  ضرب من محاية هلا ووقاء من أبناء جلد�ا وراء الّلغة الفرنسية فكان االختفاء. أورويب

ويسمح للمرأة بولوج فضاءات ، من نظر�م االزدرائية وهم يرون حتّوال ميس ا�تمع اجلزائري

أنّه ضرب من الرّفض لكّل أصناف احلريّة ولو كانت يف شكلها اجلزئي  اء املنزلخارج فض

فاخلطاب العلين كشف عن هويتها اجلزائرية وأفرز .اخلارجي فيما يتعّلق األمر جبسد املرأة 

 أّدى �م إىل رفضها كامرأة متشبهة باألوروبيات ومنه عالقات صراع بينها وبني أبناء جلد�ا

أفعال  ال يتأتى إّال من خالل املنم عن صراع ثقايف ضوع يف شكله الطبقيجتلي خطاب اخل

تتمظر دائما وراء و  أو حتتّية تأيت إّما ملفوظة الّيت  الّتصرفات املستمرة أو جمموعة من واضحة

حيث تظهر اخلاضع مكرها على . استعمارية كسلطة ذكورية أو سلطة مبختلف أنواعها السلطة

  .إنّه نوع من استالب الذات أمام أفعال السلطة بنوعيها  .واالستمرار من أجل البقاء  الفعل

القائم يف الفرتة  تقّدم صورة للصراع الّلغوي واهلويايت  جند أسيا جبار يف روايتها

تتمثل يف املمارسة املتعسفة ملديرة . الكولونيالية يف ما يعرف باملقاومة السلبية لدى جوفمان

جاء كرد  عّلم اللغة العربّية ما جنم عن تلك املمارسات خطاب مسترتاملدرسة يف حرما�ا من ت

االجتماعية املدافعة  تعكس السلطة حتتية املهيمن والذي هو نتاج لثقافة فعل عن اخلطاب العلين

فاملمارسة العقالنية لكّل من املسيطر واخلاضع أفرزت وعيا ذاتيا حىت . عن املصاحل الكولونيالية

شروط الوجود إّال انّه إىل حّد ما يؤدي إىل خلق توازن ما يعكسه الوعي املسامل وإن مل يتقاطع و 

حبيث تكون مستقرة داخليا  واستمرار عالقة السيطرة والذي يتمظهر يف قبول أو العقالين

من خالل حبها للغة العربية والّشعر اجلاهلي والصويف والغناء  تلك السيطرة خارجيا ولكّنها تقاوم

، واستثمار بعض األمساء العربية اإلسالمية كعلي ...والطرب العريب املوشحاتاألندلسي و 
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وتسرد يف أكثر من مقطع كيف  . وفاطمة وحممد يف مؤلفا�ا ،كاستمرار للوعي الذايت واهلويايت

كانت شغوفة بالشعر اجلاهلي لدرجة أ�ا أحبت شابا كان يرتجم هلا املعلقات اجلاهلية وينقل 

يبدو مزيفا إىل حّد ما يف حضرة السلطة  إّال أّن هذا الوعي... التربيزي ج و هلا أشعار احلال

ومتظهرها ، من حيث توصيفها مفاهيم اهلوية إّن الرتكيز على" . ووعيا حقيقيا يف غياب السلطة

فال ، يف صياغة مقومات اهلوية يف سياق التأكيد على أمهية املسألة الّلغوية يأيت، ومصادرها 

هوية  اللغة لست، بتعبري آخر. وال اللغة ميكنها احلياة دون هوية التحقيق دون لغة ةاهلوية ممكن

بل اهلوية ، واهلوية ليست وجودا ماديا تربز مالحمه من خالل ذوا�ا، بذا�ا خالصة مكتفية

بنا القول  فحري، لإلدراك اعتبارا من أّن الّلغة أداة 16" عناصر واللغة وعاء تتجسد من خالله 

 املفاهيمو  ومن هنا مل تعد الّلغة وسيلة سلبية لنقل األفكار، واسطتها يتّم بناء تصوراتنا للعاملأّن ب

بروز شخصية املبدعة  ما يؤدي إىل، الثقايف موروثنا والقبلية الرّاسخة يف عمق كيان الّسابقة

هو سبب   ئيةويكون هذا التباين والتشابك بني الثنا بني الّسطور من خالل فعل الكتابة املبثوثة

التحّيز اجلنسي ،الذي بدوره يتطّلب مبادرات مجّة وجادة يف إعادة النظر يف  ولوج قضية يف

الّيت كّرست ثقافة األدوار بني  والسيما يف تلك األفكار الرائجة، الكثري من املنطلقات الّسائدة

. وى للمرأةالّرجل واملرأة فجعلت الفحولة والعقل حكرا على الّرجل وخصصت العاطفة واهل

 الّيت تفرضها بعالقات السيطرة فعالقات القوى يف إطار أي نظام اجتماعي ترتبط بشكل خاص

يف غضون ما تنتجه األشكال  أي القوة بشكلها املادي أو حّىت بشكلها الرمزي معايري القوة

مجيع  ّنفكنت أّود أنا املرتدية تنورة قصرية أن أع" . القائمة حتت أي تنظيم اجتماعي الرمزية

 أو يشتمونين وبالطبع كان من شأ�م أن يسخروا مّين  أنا مثلكم، أنا من عندكم..ذكور عشرييت 

كّلما  كنت أظّن أّن تلك السيدات" -/  17" هو الذي كان يؤرقين  واحلال أّن عطش اعرتافهم

اد بدأت بالك" - / 18" مثل شجرة الصّبار  تعاظم اعتقاهلّن كانت ذاكر�ّن أقدر على املقاومة

كانت طور ،  ويفّ  الّيت رغما عّين  صميت عن هذه الغريزة..أفهم أّن أخطر األمور هو صميت 

   19" اإلعداد 

تبدو الّنماذج صورة لواقع املرأة اجلزائرية القابعة حتت نري السلطة األبوية املهيمنة بثقافة  

يف قصة  ن خطاب الرجل واملرأةم أّ�ا صور منطّية متكررة لصورة املرأة الضعيفة املنتجة  الفحولة

ويف ، والذي يكون قد ترك رواسبه يف متثالت احلياة املختلفة ،منذ العهد القدمي خلق آدم وحواء
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 تفّوق الّرجل فرّسب يف الذاكرة " واخلضوع للّرجل ارتسمت بسمة الضعف، صّور متعّددة

 األنثى/ ث عن مطلق املرأة ممّا جعل اخلطاب يتحدّ ، عن الفعل والشهود وتراجع املرأة، وحضوره

 الذّكر، وحني حتدد عالقة ما بأّ�ا بني طرفني/ مقارنة مع مطلق الّرجل  ويضعها يف عالقة

ودخوله طائعا  واستسالمه له، يتعّني ضرورة خضوع أحدمها لآلخر، متقابلني أو متعارضني

با عنصريا بكّل مهيمنا أن ينتج خطا يتصّور نفسه فإّن من شأن الطرف الذي، منطقة نفوذه

بني الطرفني اعتبارا من  الذي أّدى إىل بروز التحّيز اجلنسي األمر. 20"دالال�ا و  معاين األلفاظ

إرساء  على الّتفكري يف إعادة مركزية العقل واملكانة للّرجل وإلصاق العاطفة واهلوى باملرأة ما بعث

. ذكورة واألنوثة على حّد سواءواألفكار الراسخة عن ال مبادرات لتعديل املنطلقات الّسائدة

يف  املتنامية وثقافة ا�تمع الثقافة السائدة العاكسة لقّيم سبيلها يف ذلك الّلغة الّيت تعّد تعبريا عن

والّلغة حبكم وسيلة تواصلية حتمل . متجد الذكورية و�مش األنوثة اصطبغ بفكرة أسطورية حميط

مستويا�ا ولكّنها تتلون  سيط متغّري مع أّ�ا حمايدة يفأّ�ا و  وصور ا�تمع، مفاهيم وقّيم وثقافة

 و يعتمد تغيريها على تغيري السياق التارخيي.املعرفية واالجتماعية  وتتقولب بأطر استعماال�ا

بقدر ما يعود  فإذا كان هناك حتّيزا فإنّه رمبا ال يعود إىل الّلغة" . لذلك االستعمال واالجتماعي

و�ذا تكون الذاكرة . 21."إىل الذكورة  تكون قد مالت الّيت من احملتمل أن إىل الثقافة النحوية

. منحازة إىل الّرجل الذي صّورته معيارا لإلنسان وجعلت من املرأة احنرافا له أو فرعا منه اجلماعّية

قد أسهمت يف إقناع املرأة بضعفها  ذات لغة اليت تكّرست بسطوة ثقافة بدأ من الفكرة الدينية

خاضعة للنظام الّسائد الذي شّكل بنيتها الفكرية  فغدت أداة طّيعة، عن اإلبداع وعجزها

، أخضعها لنمطية ال ختلو من أن تكون كائنا هامشيا منذ القدم دت رمزا له إحياءاتهفغ. والثقافّية

 ما انكفأ أن يعدو فضاءا .والسياسة والثقافية االبداعيةعلى طرف احلياة واملشاركة االجتماعية 

 يف املتعة والتناسل فاختزلت،  خدمة الرجل يف قالب ال يتعدى اجلانب الوظائفي البيولوجي يف

احلامل لكّل م املتوارثة الوسط االجتماعي و الذي تكّرسه القيّ  بفعل طغيان الرمز املعنوي

بفعل سطو  الدالالت السلبية اليت من شأ�ا أن حتّول املرأة من كائن فاعل إىل كائن مفعول فيه

ليست ) حّب اإلذالل(والضعف واملازوشّية  إّن اخلضوع والسلبّية". املهيمن على املهيمن عليه

 وخوف. 22" صفات للمرأة ولكّنها تصبح صفا�ا من أثر االضطهاد االجتماعي الطويل 

وسريّا أحيانا  أسلوبا آمنا جيعله يبذل اخلاضع من اخلروج عن العالقات القائمة بينه وبني املسيطر
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 وإشباع احتياجا�م ومن خالل سلوك هذا الدرب من أجل تأمني أوضاعهم وجهة نظرهممن 

أي املرأة يف هذا الشأن تكون  مسلكا للتعبري عن شخصيته فإّن اخلاضع واختاذ من النهج السريّ 

إذ تظهر سلوكا ، جتاه ممارسات السلطة األبويّة املهيمنة عدم رضاها قد شرعت يف التعبري عن

وهو ما يطلق عليه جوفمان ، م السلطة وسلوكا آخر يف غياب تلك السلطة الرقابيةمغايرا أما

تكسف عنها يف مواجهة السلطة  السلبّية بالعبودية التطوعّية الّيت تفرز أشكاال من املقاومة

 فيبدو اخلاضع مكرها على هذا الفعل. خوفا من عواقبها أو درءا ألخطارها االجتماعّية األبوية

فتتبدى مواقف اخلاضعني وتتمثل يف استالب الّذات أمام أفعال  قاء واالستمراريّةمن أجل الب

ليغدو وعيا مزيفا  الوعي بالّذات ففي حضورها يغيب كّل شكل من أشكال.الّسلطة األبويّة 

وتربز لنا سيطرة ا�تمع وهيمنته من منطلق الذكورة ال غي . يظهر حقيقيا يف غياب السلطة

كمركزية  قيقة سوى نتاج لبناء اجتماعي متعلقة بالنظرة إىل اجلسد الذكوريوالذي ليس يف احل

فالتقسيم اجلنسي بني . ذكورية بينما يرى يف اجلسد األنثوي جماال إلعادة اإلنتاج البيولوجي

الّتقسيم اجلنسي للعمل فيقسم الوظائف االجتماعية فيما بعد،  مذكر ومؤنث هو من يؤول إىل

تزكيها ، جلسد املكّرسة يف الّنظام االجتماعي بقوة املهيمن على املهيمن عليهانطالقا من تصّور ا

الّتأسيسّية االحتفالية الراسخة يف تقديس الذكورة واحتقار األنوثة بدأ من اخلتان  الطقوس

واالحتفالية مبيالد الذكر مثال واالمشئزاز من ميالد األنثى فاملناسبات االجتماعية والطقوس 

تكّرس من طغيان الذكورة وتشّكل الّدعامة األساسّية يف استمرار الذكورة وإقرار  االحتفاليات

مؤسسا بذلك لفكرة البناء  لطقس الفحولة وفق البناء االجتماعي والثقايف للنظام االجتماعي

يف  بتحّول عميق وحتييد يكتمل.فعلية  ضمن عملية بناء، الرمزي اليت تشكل مبوجبها التمثالت

رية والعقلية لتصّور األجساد السيما اجلنسية منها والذي بدوره حييد إىل استعباد كّل البنية الفك

إّن االختالفات " 23ويشري بيري بورديو. ما خيالفه وال يشبهه يف االنتماء إىل اجلنس اآلخر

واملبنّية حبسب الرتسيمات ، واملنظور إليه، واجلسم األنثوي، بني اجلسم الذكوري الظاهرة بني

مع  املتوافقة والقّيم تصبح الضامن املسّلم به متاما للدالالت، لّية لرؤية املركزية الذكوريةالعم

من أنّه  وإّن القوة اخلاصة لتربير النظام االجتماعي الذكوري إّمنا تأتيه...مباديء تلك الرؤية 

هي  يةإنّه يشرعن عالقة هيمنة من خالل تأصيلها يف طبيعة بيولوج: عمليتني  يراكم ويكثف

فاخلطاب النسوي هاهنا جاء صارخا بالتمّيز بني األنا . 24" نفسها بناء اجتماعي مطّبع 
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بالسيطرة الذكورية على   كنوع من االعرتاف،  ذكر/أي اجلنس املختلف يف مقابل أنثى ، واآلخر

لنواميس  والواقع ّمث فرضه كقانون على املرأة اليت مل يكن هلا سوى االنصياع الفكر واللغة والثقافة

بني املسودين والّسائدين كنموذج  فتشخيص عالقات القّوة والسيطرة. الذكورية عرب العصور

الّيت متنح  الرمزية منظومة العالقات ميكن تشخيص والرمزية الّيت من خالهلا للسلطة املادية

 نةفارضة تفّوق جانب على جانب آخر يتّسم بالرضوخ واالستكا باستمرار بىن خاصة وتواصلها

 وملكيتها فإّن مشروعية سياد�ا ففي إطار السيطرة االقتصادية.وفق ما يسمى بالعنف الرمزي

 فإّن الطبقة اخلاضعة تعمل على استمرار عن طريق إنتاجها الّرمزي ففي مقابل هذه الطبقة

خضوعها يف عملية مكّررة منتجة للّرمز من خالل عملية التمثيل يف حضور السلطة واليت تغيب 

وده وفق وج وغالبا ما يفرض الطرف املغلوب غياب السلطة نوعا ما ،يف مدار عالقات صراعيف 

اليت طفق  فتحاول أن حتّرر الّدوال .وفقا لثنائية الظهور والغياب) مزّيف وحقيقي(وعي معّني 

ة الفكر  انطالقا من مبدأ الّتذكري الذي اعترب هو األصل بناء على، الّرجل حيتكرها ويشفر داللتها

أصل "رافقت وجود اإلنسان العاكسة لتداعيات ماضية الّنحويّة اليت راجت يف الثقافة النحويّة

أحد أضالع  املشتقة من وهذا يذكرنا حبواء، أن يكون مذكرا والتأنيث فرع من التذكري االسم

ولكون .املذكر عن عالمات تّدل على التذكري  استغىن االسم، ولكون التذكري هو األصل، آدم

وجند هذه  25" لتأنيث فرعا من التذكري افتقر إىل عالمة تّدل عليه وهي التاء واأللف املقصورة ا

وأّدى ، غري العربية أيضا والتشابك عرب العصور يف الثقافات اإلنسانية الفكرة تستمر بالتنامي

ة فاللغة وانطالقا من هذه الفكر ، عدم الّتوافق واالختالف هذا، إىل بروز قضّية التحّيز اجلنسي

تعكس ثقافة سائدة راسخة بفعل طغيان الصورة التصنيفية  ليست سوى واجهة تعبريية فقط

يف األثر األديب لدى آسيا  واليت عّرب عنها اخلطاب النسوي.للتقسيم الطبقي لكال اجلنسني 

فيه عدم التناسب والتكافؤ يف احلقوق واحلريات  على واقع ترى كنوع من االنتفاضة،  جبار

سياقات داللية للصورة االجتماعية الراسخة يف الذاكرة اجلماعية  النماذج تؤول إىل عّدة فبعض

،إذ  يف توزيع األدوار والوظائف طغيان االختالفات اجلنسية بني اجلنسني جتعل وفق بنية نظامية

يف صفتها رمزا للعار ،وقيدا اجتماعيا تؤطره القّيم وتسيطر عليه الذهنية الذكورية  ال تعدو األنوثة

والتفنن يف وسائل قمع اجلنس األنثوي .فارضة نواميس هيمنة جنس على جنس ، املادية واملعنوية

  .بدأ من املدرسة والعائلة والتقاليد 
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 : الخاتمة 

منحى البحث يف :  اثنني وفق منحنني فيها  تكون قد خاضت الكاتبة إّن مسألة اهلوية 

اليت سّوق هلا االحتالل واملستشرق األورويب من  ّنمطيةيف ظّل الصورة ال هوية اإلنسان العريب

والسبقية والغالبية املعرفية واحلضارة اليت أنتجتها  من حمور التفّوق زاوية احلضارة الغربية وذلك

ى آخر يتجلى يف اهلويّة ومنح.ة يف عصور التنوير على حّد سواءالثورة العلمية والثورة الصناعي

يف كو�ا برزت كمبدعة،متحكمة يف أدوا�ا . الكاتبةية اليت تفرّدت �ا واخلصوصية الذاتالفنّية 

مصّورة شّىت أنواع املقاومة الثقافية جمتمع عريب مسلم اليت مثلت من خالهلا ثقافة  والفنّيةالّلغويّة 

أين   قاء والتالقح الّلغوي والثقايفحيث اللّ  .فضاءات متعّددة ومتنّوعةوصور للمجتمع واملرأة يف 

إعادة إنتاج لثقافة راسخة يف  صورة املرأة هي وأنّ .ثقافة اآلخر رف بتوجس وخيفة علىيتّم الّتع

لوك عّرب عنها من خالل السّ وفق لقّيم ا�تمع امل اولةصور ذهنية تعكسها دوال لغوية ورموز متد

  .غوياالجتماعي واللّ 
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Résumé: 
   Cette contribution porte sur l’étude de l’activité énonciative dans le texte 
littéraire. Notre objectif est d’analyser la scène énonciative mise en œuvre 
par le sujet de l’énonciation grâce à laquelle se construit le processus 
paratopique de l’écrivain. Nous effectuons une analyse discursive du 1er 
roman d’Assia Djebar, La Soif, basée sur la lexicométrie à l’aide du logiciel 
Tropes. Les résultats mettent en évidence une écriture capable de déstabiliser 
les représentations sociales que les lecteurs se font de la société et de 
l’époque.  
Mots-clés: Analyse du discours littéraire, discours constituant, paratopie, 
lexicométrie, représentations sociales 

--- 
Abstract: 
  This contribution focuses on the study of enunciative activity in the literary 
text. Our objective is to analyze the enunciative scene set up by the subject 
of the enunciation through which the writer's paratopic process is 
constructed. We carry out a discursive analysis of Assia Djebar's first novel, 
“The Thirst”(La Soif), based on lexicometry using the software Tropes. The 
results highlight a writing capable of destabilizing the social representations 
that readers have of society and of the times.  
Keywords: Analysis of literary discourse, constituent discourse, paratopia, 
lexicometry, social representations  
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Introduction  
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle pendant la 

colonisation française, on a vu naître en Algérie une littérature 
engagée avec des problématiques et des enjeux qui s’inspirent du 
contexte colonial. En 1957, Assia Djebar publie son premier roman: 
La Soif dont le texte exprime, a contrario, des problématiques sociales 
et culturelles (Déjeux, 1999; Chikhi, 2007). D’ailleurs, Déjeux (1994) 
soulignait que plusieurs femmes se sont mises en avant pour diriger la 
contestation et affronter les situations difficiles, les coutumes et les 
traditions. Il qualifie, par ailleurs, l’écriture de fiction marquant 
l’entrée en scène publique « par la plume » des femmes écrivaines 
comme une véritable aventure d’audace dans la mesure où il s’agit 
d’une écriture qui a levé le voile sur l’intime et sur le corps. C’est 
dans cette littérature qu’on voit apparaître la présence de personnages 
femmes qui s’expriment à la première personne pour dire « je » et qui 
s’assument avec tout leur être. 
C’est à l’énonciation littéraire que nous nous intéressons dans cet 
article. Nous nous demandons comment se construit le potentiel 
« paratopique » dans ce texte. C’est pourquoi nous nous interrogeons 
sur les mécanismes discursifs auxquels l’auteure a recours pour 
construire sa création littéraire.  
Selon Maingueneau (2016), pour se faire une place dans le champ 
littéraire et devenir un grand écrivain, l’écrivain doit gérer sa « non-
appartenance » ou son « appartenance paradoxale » dans l’espace 
social. Il désigne cette non-appartenance dans l’espace social sous le 
nom de « paratopie » et la définit comme « une difficile négociation 
entre lieu et non-lieu, une localisation parasitaire qui vit de 
l’impossibilité même de se stabiliser » (Maingueneau, 1993)1 . 

Pour ce faire, nous procédons à une étude de cas dans une 
perspective d’analyse du discours littéraire. Nous nous basons, par 
ailleurs, dans cette recherche sur les travaux des théoriciens et 
spécialistes en analyse de discours. Nous centrons notre étude sur le 
premier roman d’Assia Djebar La Soif, publié en 1957, en pleine 
guerre d’Algérie chez Julliard, maison d’édition française. Selon, 
Chikhi (2007), ce roman a été très bien accueilli par la critique 
française pour ses qualités littéraires, mais rejeté et ignoré par les 
intellectuels algériens, engagés dans la lutte armée, car l’auteure ne 
prêtait pas attention aux questions politiques de l’époque. Chikhi 
(2007) ajoute que dans La Soif, les personnages ne semblent exister 
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que pour animer une intrigue amoureuse, on s’interroge alors sur « la 
distance surprenante que l’auteure prend vis-à-vis des événements de 
l’époque ». En 1966, l’écrivaine elle-même déclarait que « La Soif 
n’était qu’un essai, un exercice de style… »2. Elle déclarait aussi que 
La Soif « était un air de flûte qui continue d’être entendu, et qui 
continue à être juste »3. Ce roman regagne sa place auprès des 
nouvelles générations pour qui la découverte du corps et la découverte 
du couple représentent deux révolutions. À ce sujet Khatibi (1968) 
s’interrogeait « A-t-on vraiment compris …que pour le personnage de 
la Soif, la découverte du corps est aussi une révolution importante? »4. 
L’objectif de cet article est de montrer comment à travers les 
représentations individuelles « avant-gardistes » véhiculées grâce aux 
modalités énonciatives de ce récit et partagées avec ses lecteurs, Assia 
Djebar a tenté de rompre avec les représentations collectives de 
l’époque. 

     Nous présentons en première partie notre problématique de 
recherche et ses enjeux. La deuxième partie propose une revue de la 
littérature sur l’analyse du discours littéraire et ses principales 
modalités de fonctionnement. La démarche méthodologique adoptée 
dans cette étude est décrite dans la troisième partie, puis les résultats 
sont présentés et discutés en quatrième partie. Pour terminer, nous 
présentons les conclusions principales, les limites de l’étude ainsi que 
les perspectives nouvelles pour la recherche. 
I. Cadre théorique  

Comme annoncé précédemment, nous nous appuyons dans 
cette étude sur les théories des spécialistes du discours (tels que 
Amossy, Rastier et Maingueneau) et que nous développerons tout au 
long de l’article. 
I.1. Analyse de discours et complexité des genres discursifs 

Bien qu’il soit difficile de retracer l’histoire de l’Analyse du 
Discours (désormais AD), on peut avancer qu’elle résulte, à la fois de 
la convergence des courants récents des sciences du langage et du 
renouvellement des pratiques d’étude des textes anciens telles que la 
rhétorique, la philologie et l’herméneutique. Nous nous référons à la 
conception de Schiffrin (1994: 339)5 et qui considère que l’analyse du 
discours représente la discipline qui étudie le langage comme activité 
ancrée produisant des unités transphrastiques, c’est-à-dire 
l’« utilisation du langage à des fins sociales, expressives et 
référentielles ». Selon Maingueneau, l’objet de l’analyse du discours 
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n’est ni l’organisation textuelle en elle-même ni la situation de 
communication, mais elle (l’AD) « doit penser le dispositif 
d’énonciation qui lie une organisation textuelle et un lieu social 
déterminés » (1991/1997)6. Envisager les choses ainsi, l’analyse du 
discours a affaire de manière privilégiée avec les genres du discours.  
La notion de genre elle-même est très complexe en Sciences du 
langage et présente une divergence d’acceptions et de théories. Selon 
le dictionnaire de l’analyse du discours, la notion de genre remonte à 
l’Antiquité. On la retrouve également dans la tradition littéraire, puis 
plus généralement dans les analyses textuelles et les analyses de 
discours. 
Dans l’Antiquité, deux problématiques de genres de discours ont 
coexisté, l’une correspondant à la codification du genre épique, 
lyrique, dramatique, épidictique dans la Grèce préarchaïque où les 
poètes se posaient comme les interprètes des énigmes envoyées par les 
dieux aux humains. La seconde, apparue dans la Grèce classique et en 
plein essor dans la Rome cicéronienne, a instrumentalisé la parole 
publique en appareil de persuasion et de délibération politiques. Cette 
stratégie répondait aux besoins de la cité ainsi qu’aux conflits 
commerciaux. 
Dans la tradition littéraire, par exemple, les genres étaient censés 
classer les textes littéraires selon leur appartenance à la prose ou à la 
poésie. Selon cette tradition, les critères de sélection n’étaient pas tous 
de même nature. Cependant, en sémiotique, en analyse textuelle et en 
analyse de discours, on retrouve la notion de genre appliquée même à 
des textes non littéraires présentant différentes définitions, comme 
souligné ci-dessus, relatives chacune au positionnement théorique 
auquel elles se rattachent. Pour Bakhtine (1984) les genres dépendent 
de « la nature communicationnelle » de l’échange verbal, ainsi il 
distingue deux grandes catégories de base:  

a. Des productions « naturelles », spontanées appartenant à des 
« genres premiers », c’est-à-dire ceux de la vie quotidienne. 

b. Des productions « construites », institutionnalisées appartenant à 
des « genres seconds », ceux des productions élaborées (telles 
que les productions littéraires, scientifiques, etc.) et qui 
dériveraient des premiers.  

Pour Maingueneau et Cossutta (1991), ces genres seconds 
représentent « des types de discours qui prétendent à un rôle […] 
fondateur que nous appelons constituants », « dont la finalité 
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« symbolique » est de déterminer les valeurs d’un certain domaine de 
production discursive » (1991 :112)7 .  
Rastier introduit, en 20018, à son tour une poétique généralisée 
englobant « l’ensemble des normes et des usages linguistiques, oraux 
et écrits, artistiques ou non ». Et il propose une catégorisation de genre 
en trois niveaux:  

a. Les discours: le discours juridique, le discours littéraire, le 
discours scientifique, le discours philosophique, le discours 
médiatique…etc.  

b. Les champs génériques (théâtre, poésie, genres narratifs…) et 
les genres proprement dits (comédie, roman policier, nouvelle, 
conte, récit de voyage …)  

c. Les sous-genres: romans par lettres, par exemple. 
Dans notre cas, nous avons recours à la classification des genres 
proposée par Rastier qui nous permet de mieux délimiter notre objet 
d’étude, et aussi, à la définition élaborée par Maingueneau qui nous 
place dans une perspective d’analyse de discours littéraire en fonction 
de notre problématique et objectif de recherche.  
I.2. Le discours littéraire: quelles caractéristiques? 

Le concept de discours littéraire est né dans le cadre du 
développement de l’analyse de discours dans les années 70. Selon 
Maingueneau, les relations entre linguistique et littérature ont toujours 
été sujettes de discussions et de débats en France et en Europe. Tel 
qu’il a été introduit dans les travaux du linguiste, ce concept est le 
résultat d’une reconfiguration générale du savoir en sciences humaines 
et sociales d’autant plus que les préoccupations pour le discours ont 
envahi ce domaine et dont l’analyse du discours représente l’une des 
disciplines privilégiées de ce développement.  
Maingueneau inscrit sa perspective du discours littéraire dans la 
longue tradition qui, depuis la rhétorique antique, considère le 
phénomène littéraire comme acte d’énonciation. Cette orientation, un 
peu délaissée, a connu un certain regain grâce au développement de la 
linguistique textuelle, de la pragmatique et des théories de 
l’énonciation.  
Maingueneau a rappelé les données historiques de cette relation entre 
linguistique et littérature dans plusieurs de ses ouvrages et articles. 
Apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle, la stylistique 
s’appuyait sur une étude des faits de la langue caractéristiques du 
« style » d’un écrivain ou d’un ensemble d’écrivains pour faciliter 
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l’interprétation des textes. L’unique objet de l’étude était l’auteur, soit 
directement (en étudiant sa vie), soit indirectement (en étudiant le 
contexte de création de l’œuvre). Cette discipline a dominé, en France, 
jusqu’aux années 1960. En effet, durant ces années une transformation 
fondamentale est apparue et a placé la stylistique en crise: le 
structuralisme linguistique. Avec le structuralisme, le centre de 
l’investigation s’est déplacé vers le texte. C’est-à-dire étudier « le 
texte en lui-même et pour lui-même». C’est à partir des années 1980 
que les théories de l’énonciation et une approche linguistique de la 
cohésion et de la cohérence textuelle ont permis de définir sur des 
bases nouvelles les relations entre linguistique et littérature permettant 
ainsi « d’entrer de plain-pied dans une œuvre » et de travailler sur des 
problématiques linguistiques beaucoup plus approfondies 
(Maingueneau :1986, 1990, 1993, 2003). 
Plusieurs spécialistes en Sciences du langage s’inscrivent dans la 
même filiation de Maingueneau quand il s’agit de l’analyse du texte 
littéraire (à l’exemple de Amossy, Rabatel, Orecchioni …etc.) alors 
que d’autres récusent une discipline basée seulement sur une relation 
bilatérale entre linguistique et littérature et plaident pour une analyse 
de discours plus ouverte et dont l’objet devrait être plurisémique à 
l’exemple des travaux de Paveau (2011). 
De plus, selon Maingueneau, l’analyse de discours doit replacer le 
discours littéraire dans la multiplicité des énoncés qui traversent 
l’espace social. Il en est de même pour Angenot, qui, dans les années 
1980, envisage le discours littéraire dans l’ensemble du discours 
social. 
Dans la même veine, Maingueneau et Cossuta (1995) attribuent au 
discours philosophique, littéraire, religieux, scientifique, juridique et 
médiatique le caractère de constitution. Ces discours dans la 
production énonciative d’une société ont un rôle fondateur et un statut 
spécifique des types de discours. Toujours selon les mêmes auteurs, 
on doit admettre que ces discours partagent un certain nombre de 
contraintes quant à leurs conditions d’émergence et de fonctionnement 
pour pouvoir délimiter un tel ensemble. 
II. 2. Démarche méthodologique   

Recourant à une recherche de type exploratoire compréhensive 
explicative, notre méthode d’investigation, ici, est une approche 
mixte. Cette dernière est une combinaison entre deux types d’analyse: 
analyse quantitative et analyse qualitative. Dans notre cas, le texte 
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choisi sera analysé au moyen du logiciel statistique Tropes. Lors de 
cette étape, soulignons que le traitement statistique invite à une 
démarche inductive, ascendante, bottum-up ou corpus driven c’est-à-
dire des faits empiriques observés dans le corpus, qui remonte vers le 
chercheur, leur interprétation (Charaudeau, 2009 ; Mayaffre, 2010).  
Cet outil nous a permis dans un premier temps, en effet, de résister le 
plus possible aux risques de subjectivité et d’interprétation personnelle 
dans la quête du sens du signifié et dans un deuxième temps, d’obtenir 
des résultats que l’on peut qualifier comme plus efficaces et 
incontestables par rapport à la lecture traditionnelle (Mucchielli, 1974; 
Mayaffre, 2005). 
Après avoir préparé le texte numérique au traitement automatique, les 
résultats statistiques ont été traduits à l’aide d’une grille d’analyse 
délimitant les points qui répondent directement à notre problématique 
de recherche. Ces résultats ont été analysés par la suite selon les 
principes de l’analyse de contenu (une analyse lexico-sémantique), 
puis interprétés en fonction des théories de l’analyse de discours 
(Pêcheux, 1998; Maingueneau, 2002; Amossy, 2006). 
Nous avons procédé dans un premier temps à une analyse énonciative 
portant sur les mécanismes discursifs, puis à une catégorisation 
lexicale du corpus. Les deux analyses ont été réalisées à l’aide du 
logiciel lexicométrique Tropes. 
III.  Résultats 

Certes nous n’avons pas analysé tous les indices de 
l’énonciation recueillis contenus dans le tableau ci-dessus, mais nous 
nous nous sommes focalisées sur les déictiques personnels et les 
temps verbaux, explicitant la situation et l’énonciation littéraire, ainsi 
que sur les temps verbaux, car ils sont toujours relatifs à l’instance où 
la forme verbale figure (Benveniste, 1966), (voir figure 1).  
Figure N°1 : Résultats lexicométriques de l’analyse énonciative  
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Déictiques et temps verbaux 
IV. Analyse et interprétation des résultats 

Les résultats recueillis révèlent une prédominance de 
l’utilisation du pronom « je » et ses variantes. Il s’agit d’une 
omniprésence même dans les instances énonciatives vu que la 
présence d’un je nécessite la présence d’un tu et la présence d’un tu 
nécessite la présence d’un je (Benveniste 1961): « …tout je est un tu 
en puissance, tout tu un je en puissance… » (Maingueneau, 2003)9 et 
que les pronoms personnels nous, vous ne constituent pas à 
proprement parler le « pluriel », mais sont des pronoms amplifiés 
selon Benveniste :  
  
 

 Extrait 01 : « (…) Un silence hésitant s'installa 10 
 
  

Extrait 01:  
« (…) Un silence hésitant s'installa entre nous, après 
une poignée de main neutre. Quand elle parla, j'eus 
un léger choc; je retrouvais sa voix rauque qui 
donnait autrefois à ses dix-huit ans une gravité 
insolite. À présent, elle trahissait une ardeur mal 
contenue que je lus dans ses yeux plus sombres 
encore, dans la pâleur de son visage (…) » p .10 

Nous = Je +je; Vous = Tu + tu 

  Je +tu   Tu + il 

  Je +il   
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Il convient de préciser que le passé simple exprime un aspect 
perfectif et indique que le déroulement se réduit à une sorte de 
« point » qui fait coïncider début et fin d’un procès. 

 Maingueneau (2003) est en faveur de la théorie élaborée par 
Benveniste, selon laquelle, en français contemporain, il existe deux 
plans d’énonciation distincts, mais complémentaires : le récit (ou 
histoire) et le discours. En effet, le passé simple est le temps de base 
du récit et le passé composé représente le temps du discours. De la 
même manière, Maingueneau avance que le récit utilise aussi 
l’imparfait comme temps complémentaire qui exprime un aspect 
imperfectif grâce auquel le procès est présenté en cours, sans qu’on en 
envisage son terme (Maingueneau 2004). 
Le passé simple employé dans ce roman représente, à la fois, trait de 
littérarité prenant exemple du modèle du roman classique (Barthes 
1978)11 et retrace un ensemble d’actions solitaires et dirigées. 
Maingueneau (2003) confirme à ce sujet que la forme de passé simple 
doit être toujours associée à d’autres dont chacune sert de repère à 
celles qui la suivent car « Par son passé simple le verbe fait 
implicitement partie d’une chaine causale, il participe à un ensemble 
d’actions solidaires et dirigées » (Barthes 1965)12. 
En effet, dans ce texte le passé simple est associé à d’autres formes du 
passé : le plus-que-parfait et l’imparfait. 
Il appert aussi que la narration se développe par couple imparfait 
/passé simple. Ce qui renforce l’impression d’un rituel narratif 
évoquant des évènements révolus. Donc l’histoire racontée est censée 
être close.  
De même, dans ce texte, on ne peut pas parler d’une succession 
d’évènements, car les énoncés sont fragmentés et c’est l’une des 
caractéristiques du nouveau roman. Néanmoins, les résultats obtenus 
révèlent aussi l’emploi du présent de l’indicatif et du futur simple.  
Extrait 02: 

« (…) — Est-ce que tu aimes Ali? 
Sa voix était dépourvue d'expression, presque 

objective. Une révolte en moi. Tout, mais pas cela! 
Qu'elle fasse des reproches, qu'elle accuse, qu'elle 
pleure, mais pas ce ton froid, ce ton de spécialiste. 
Et puis, après tout... Une colère me prit. Oui je 
lutterai, je me sauverai d'elle, de son emprise, de 
tout. 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 2 Année :2021 Pp(535 - 551) 

 

544 

 University of Tamanghasset-  Algeria                                                    اجلزائر  -تامنغست جامعة

— Tu as bien deviné! - 
Je m'arrêtai juste le temps de la regarder en face. 
J'aurais voulu être cruelle, odieuse. Mais son visage 
restait inaltérable. Je choisis le cynisme. » p.67 

Le présent de l’indicatif dans ce récit bref donne l’impression d’une 
pure succession de procès, mais permet en même temps de focaliser 
l’attention sur certains détails. Autrement dit, le présent de l’indicatif 
sert à « zoomer » quelques épisodes significatifs. De ce fait, les verbes 
conjugués au présent de l’indicatif relèvent des différents propos 
échangés ente les personnages du roman (Nadia avec Jedla; Nadia 
avec Ali, Nadia avec Hassein). Ces passages relèvent donc du discours 
indirect libre. 
Bien que le passé simple prédomine, on peut déceler la présence 
d’éléments de « discours » c’est-à-dire, un glissement entre les deux 
systèmes linguistiques: discours et récit. Dans cette perspective, du 
fait de l’emboîtement des récits, le narrateur de la Soif a un double 
statut: il est à la fois narrateur et personnage. Nadia (le personnage 
principal) a aussi un double statut: narrateur intradiégétique (il raconte 
sa propre histoire) et hétérodiégétique (puisqu’il narre l’histoire des 
autres personnages: Jedla, Ali …). Le je permet facilement le passage 
d’un plan d’énonciation (récit) à un autre (discours). Parfois 
personnage et parfois élément du discours du narrateur qui prend en 
charge toute la modalisation du discours (intonation, adjectifs, 
adverbes …). Ce pronom renvoie, par ailleurs, à un personnage 
féminin émancipé et libre. Le personnage principal de ce roman est 
Nadia, une jeune musulmane de la bourgeoisie d’Alger, représentée 
comme narcissique et mondaine assoiffée d’amour, de bonheur et d’un 
« ailleurs » meilleur. Cherchant l’attention des hommes, elle 
rencontre, d’abord, Hassein son ancien voisin, mais elle se déplaît vite 
de cette relation pour séduire par la suite Ali, le mari de son amie 
Jedla. Jedla malheureuse, car elle croit ne pas pouvoir avoir d’enfant, 
encourage ce jeu entre Ali et Nadia. Quand Jedla tombe, subitement, 
enceinte, elle découvre la trahison de son mari Ali avec une autre 
femme et décide d’avorter: elle meurt pendant l’opération. Après la 
mort de son amie, Nadia renonce à sa relation avec Ali et épouse 
Hassein pour se punir et continuer à vivre avec ses remords.  
Quoi qu’on en dise, il ne faut pas confondre Assia Djabar avec Nadia 
ou plus précisément avec le narrateur, même si quelques éléments 
biographiques entre auteur et narrateur coïncident dans le texte. 
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Certes, l’auteur donne explicitement la parole aux actants de l’énoncé, 
mais c‘est le narrateur au même titre que celui du locuteur et qui prend 
en charge les énoncés. Dans cette optique, Orecchioni soutient la 
classification diégétique élaborée par Genette (1972)13et propose à son 
tour deux niveaux diégétiques emboîtés d’intervention pour pouvoir 
rendre compte du dispositif énonciatif du récit littéraire:  

 « celui des actants extradiégétiques (auteur →lecteur), réels, 
mais linguistiquement virtuels. 
 celui des actants intradiégétiques (narrateur →narrataire), 
fictifs, mais linguistiquement réels. » (1980)14. 

     Au terme de cette analyse, nous rappelons que les résultats de 
cette recherche doivent être interprétés avec prudence puisque le 
pronom personnel « je » représente l’une des unités les plus 
complexes en sciences du langage. Au moment où certains prétendent 
que le pronom en dehors du discours n’est qu’une « forme vide » 
selon Benveniste (1966) et « asémique » selon Ricœur (1975)15, 
d’autres linguistes (Orecchioni 1980 ; Maingueneau 2004) considèrent 
qu’il s’agit d’une unité relativement stable comme toutes les autres 
unités linguistiques non déictiques dont le sens varie selon 
l’énonciation. Les unités déictiques reçoivent bien en discours un 
référent spécifique. En langue, on recourt au principe d’identité 
d’extension. Ainsi, le pronom «je» a pour extension tout l’ensemble 
virtuel de tous les individus qui peuvent fonctionner comme locuteur. 
Par ailleurs, les résultats secondaires issus de l’analyse lexicale et de 
la catégorisation thématique, effectués par le logiciel Tropes et basés 
sur le traitement statistique, nous permettent de comprendre les 
différentes idées qui structurent ce texte. Ainsi, une analyse discursive 
basée sur la lexicométrie nous accorde la possibilité d’atteindre le sens 
du texte (voir figure 2). 

Figure N°2. Graphe en aires représentant les différentes 
catégories de lexèmes 
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Source :Logiciel Tropes 

Entre autres exemples, le graphe en aires représente les différentes 
catégories de lexèmes par des sphères dont la surface est 
proportionnelle aux nombres des mots qu’elles contiennent. Dans 
notre exemple, on remarque que « sentiment » et « corps » ont des 
fréquences d’occurrences comparables. Ce graphe montre, par 
ailleurs, que ces différentes catégories «sentiment» (462 occurrences), 
«corps» (400 occurrences « temps », « comportement » possèdent de 
nombreuses relations en commun, car elles sont proches du centre et 
sont proches les unes aux autres contrairement aux lexèmes 
« femme » (65 occurrences) et « homme » (49occurrences) qui ont 
une fréquence beaucoup plus faible que les catégories centrales et qui 
sont loin l’un de l’autre. 
Le 1erclassème « sentiment » est constitué de lexèmes positifs : 
«sourire » ; «tendresse » ; «bien-être », mais aussi de lexèmes 
négatifs : «tristesse » : «ennui » ; «anxiété». Le 2e classème « corps » 
également constitué de lexèmes fait référence à la fois au physique et 
au moral « ces yeux sombres avaient existé toujours en moi »; «j’avais 
accueilli, la tête lourde et les membres las ».Ceci nous laisse supposer 
qu’il s’agit d’un roman d’amour. Ces classèmes constituent une 
isotopie qui se construit sur le corps (voir figure 3). 
Figure N° 3. Graphe en étoile affichant la relation entre le pronom 

« je » et les autres mots 
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Source :Logiciel Tropes 

Rappelons que nous avons évoqué ci-dessus une isotopie énonciative 
constituée à partir de la redondance du pronom de la 1ère personne du 
singulier. Ceci permet donc de comprendre que d’un côté, c’est la 
même personne qui parle dans le texte, un narrateur-personnage 
omniscient, et d’un autre côté, que ce narrateur-personnage prend en 
charge ses dires et assume ses actes. Notons, aussi, que ce narrateur-
personnage a la connaissance de tout ce qui est spécifique au récit. Il 
semble, du moins, tout savoir sur lui et sur les autres personnages vu 
le suremploi du pronom je et de certains subjectivèmes / 
modalisateurs. Néanmoins, cette analyse nous révèle que ce récit ne 
raconte pas seulement une histoire d’amour, mais qu’il reflète aussi la 
souffrance du personnage principal comme le montre la prédominance 
des lexèmes péjorés : « tristesse », « regret », « ennui », « désespoir », 
« remords »…etc.  
En effet, Nadia n’est pas un sujet qui « se laisse distraire » totalement, 
mais c’est un sujet qui fait également usage de la réflexion d’où 
l’emploi considérable des lexèmes relatifs au champ lexical  « temps » 
(245 occurrences) : « minutes » , «heure », « jour » « journée », 
« an », « année », « été », « passé » et au champ lexical « cognition » 
(50 occurrences) : « raison »,«lucidité »,« pensée », « intuition », 
« facultés », « oubli », « mémoire ». 
L’analyse énonciative comme l’analyse lexico-sémantique nous 
révèlent plusieurs types de paratopie dans ce texte. En effet, la 
prépondérance du pronom je et des verbes conjugués au temps passé 
laissent supposer qu’il s’agit d’une écriture « classique », c’est-à-dire 
d’une narration romanesque basée sur les temps du récit avec une 
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modélisation « zéro » dans laquelle l’énonciateur n’est souvent pas 
associé aux déictiques et aux modalisateurs pouvant se chevaucher 
avec la narration et qui peut être remplacé par le pronom de la non-
personne. Cependant, dans ce roman, le pronom « je » est directement 
associé aux déictiques et aux subjectivèmes, d’où la difficulté, voire 
l’impossibilité de le remplacer par d’autres pronoms (paratopie 
énonciative). 
De plus, l’emploi fréquent des isotopies qui portent sur le corps et les 
sentiments ainsi que les relations qu’entretient le pronom je avec les 
isostopies présentes dans le texte nous révelent une paratopie spatiale. 
Nadia, c’est un personnage–narrateur omniscient rapportant un 
enchaînement de faits purs, elle se situe dans la découverte de son 
propre corps dans les deux dimensions physique et morale (paratopie 
spatiale). 
Conclusion   

Les résultats, aussi bien ceux qui portent sur le déictique 
personnel que ceux qui concernent l’analyse lexico-sémantique, 
montrent que le roman source d’Assia Djebar représente une véritable 
création littéraire à cette époque-là dont le processus paratopique est 
prévisible en raison de l’énonciation comme nous l’avons montré tout 
au long de l’article. Ce roman reflète, en effet, une appartenance 
paradoxale à l’espace social. 
Le roman développe de façon concomitante des indices rééls et des 
indices fictionnels. C’est à dire, bien que le récit présente certains 
éléments communs à l’ensemble des lecteurs algériens (la capitale 
Alger, les prénoms algériens des personnages) ; il en présente d’autres 
indices étrangers à la société algérienne (émancipation féminine, 
sorties en plage, liberté de vivre pendant la guerre d’Algérie). Ceci 
pourrait destabiliser les représentations que l’on se fait communément 
de la société algérienne à cette époque-là.  
En effet, dans ce récit le pronom je dénote, comme expliqué en haut, 
un personnage féminin émancipé, indépendant narrant ses aventures 
d’amour en pleine guerre d’Algérie, en 1957, année marquée par 
plusieurs faits d’Histoires (Angenot, 1980) : bataille d’Alger, pillage 
des biens et massacres de masse, arrestation et assassinat des figures 
emblématiques de la guerre de libération nationale (Yacef Saadi, Larbi 
Ben M’Hidi, Abbane Remdane …). 
Nous évoquons ici les représentations sociales qui ont été à leur tour 
détruites par les représentations individuelles véhiculées, à travers La 
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Soif, et qui ont mis en avant la liberté et l’indépendance de la femme 
des contraintes patriarcales et coloniales. Ce qui explique encore une 
fois le processus paratopique de l’écrivaine. En effet, Assia Djebar, à 
travers sa création littéraire, s’est éloignée de ce qui est attendu d’elle 
(littérature engagée, discours d’Histoire, témoignages). C’est, peut-
être, la raison pour laquelle, le roman La Soif a été critiqué et rejeté 
par le lectorat algérien lors de sa publication. Ainsi, son appartenance 
au champ littéraire n’est pas l’absence de tout lieu, mais, il s’agit 
d’une négociation entre lieu et non-lieu, donc une appartenance 
parasitaire qui se nourrit de son impossible inclusion (Maingueneau 
2004) . 
 

                                                           
1  Maingueneau, 1993:pp.52-53. 
2   Cité dans   Asholt, W, Calle-Gurber, M & Combe, D. Assia Djebar, 
2008. 
3 Naissance d’un « air de flûte », Arabies, n°2, février 1987, p.83 Ibid. 
p.122. 
4 Khatibi, 1968: p.62 cité dans Chiki, 2007, p.32. 
5  Schiffrin ,1994 : p.339 cité dans le dictionnaire de l’Analyse du 
discours, 2002 p.42 
6  Ibid., p. 43 
7 Cité dans l’article de Maingueneau, D., Cossutta, F. (1995). 
L'analyse des discours constituants. In: Langages, 29ᵉ année, n°117, 
1995. Les analyses du discours en France. pp. 112-125 ; doi: 
https://doi.org/10.3406/lgge.1995.1709https://www.persee.fr/doc/lgge
_0458-726x_1995_num_29_117_1709 
8 Cité dans l’article de Rastier, F., (2004). Poétique et textualité. 
Langages, n°153, pp. 120-126 ; doi : 
https://doi.org/10.3406/lgge.2004.940https://www.persee.fr/doc/lgge-
0458- 
9  Maingueneau, 2003, p.14   
10 Ibid. 
11 Barthes, 1978 :37 cité dans Orecchioni, 1980 : 170 
12  Barthes 1965, p.30 cité dans Maingueneau, 2003, p.59 
13 Genette, 1972 :p.265 dans Orecchioni 1980 : p.172  
14  Orecchioni, 1980:p. 172. 
15 Ricœur 1975 :p.98 cité dans Orecchioni, 1980 : p.37 
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Résumé: 
Cet article représente une partie de notre recherche doctorale, qui a 

été réalisée au départrement des Sciences de la Nature et de la Vie (SNV)   à 
l’université Mustapha Stambouli dans la wilaya de Mascara.Son but est de 
vérifier l’efficacité de la dictée discutée ou dialoguée en tant qu’outil de 
stimulation, de verbalisation de la pensée et de l’amélioration de 
l’orthographe chez les étudiants de première année.  

Les résultats de ce travail de recherche ont prouvé l’efficacité de la 
dictée discutée en tant que dispositif de remédiation orthographique ayant un 
rôle important à court et à long terme. Ce travail a également mis en 
évidence d’autres perspectives de recherche qui feront l’objet d’une étude 
ultérieure. 
Mots-clés : Apprentissage/Mémoire – Automatisation - Dictée dialoguée – 
Orthographe – Verbalisation  

--- 
Abstract: 
    The present paper tackles the first experimental part of our doctoral 
research work that was done at Stambouli University in Mascara. Based on 
the approach that stipulates that  the use of the dictation either discussed or 
dialogued as a tool for stimulating and verbalizing thinking, the Nature and 
Life Sciences first year students ‘ orthography would improve. This 
approach allows to test our system and to highlight other opportunities for 
the second experimental part. The results demonstrated the effectiveness of 
the approach as a long- term remedial process, which will open doors to 
other perspectives  

                                                           
* MOUFFOK Mohamed Chérif: mcherif.mouffok@univ-mascara.dz 
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Keywords: Automaticity - Dialogued Dictation - Learning / Memory - 
Orthography – Verbalization.  

 
 

I. Introduction    
La langue française, en raison de sa richesse et de sa 

complexité, nécessite une maitrise impérative des concepts et des 
connaissances fondamentales de base. Ainsi, cette langue occupe une 
place particulière dans le cadre de l’enseignement superieur, 
notamment dans les filiéres scientifiques et techniques (Sebane, 2011, 
p. 379).  

Cependant, tout le cursus scolaire des futures bacheliers 
enseigné en langue arabe constitue un freint voire un obstacle certain 
dans la compréhention et l’assimilation de la langue française tant à 
l’oral qu’à l’écrit (Ammouden & Cortier, 2016, p. 10). 

Beaucoup de modèles de production de textes basés sur 
l’analyse de l’activité rédactionnelle sont apparus depuis les années 
80, citons le modèle de Hayes et Flower (1980), Bereiter et 
Scardamalia (1987) ou encore le modèle de Van Galen, (voir Van 
Galen, 1991). Toutes ces recherches ont démontré leur intérêt et leur 
apport bénéfique pour la didactique des langues notamment en matière 
d’aide pour l’écriture et la réécriture.  Toutefois, ils ne se sont 
focalisés que sur les deux opérations : planification et révision. Ce qui 
est regrettable est qu’un travail semblable n’ait pas été mis en œuvre 
pour la mise en texte (Garcia-Debanc & Fayol, 2002). Autrement dit, 
contrairement aux scripteurs experts, la mise en texte ou l’orthographe 
constitue une charge ou un coût cognitif important pour les étudiants 
algériens considérés comme scripteurs novices. 

Le coût cognitif représente le temps et les efforts cognitifs 
mobilisés lors de la rédaction. L’augmentation de ce coût implique 
l’augmentation de la difficulté de la formation et du rappel des 
schémas mentaux au niveau de la mémoire à long terme (MLT) et de 
la mémoire de travail (MDT) (Chanquoy & Alamargot, 2002).  Pour 
toutes ces raisons, nous avons choisis la remédiation orthographique 
comme moyen de diminuer la charge cognitive rédactionnelle chez les 
étudiants participants à notre expérimentation. 

L’orthographe requière non-seulement des bases linguistiques 
déjà acquises et organisées dans notre cerveau mais également un 
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savoir-faire qui mobilise différentes connaissances déployées en 
même temps dans une opération active.  De ce fait, le lien entre la 
mise en œuvre de ces connaissances dans l’écriture et leurs existences 
n’est pas aussi direct qu’on le croit (Catach, 2014). 

Dans ce sens, Cogis (2005) précise que les différents temps 
d’apprentissages de l’orthographe, notamment le temps de 
clarification et d’automatisation, représentent un facteur très important 
dans le processus enseignement/apprentissage. D’où l’intérêt de notre 
choix de la dictée discutée comme dispositif de remédiation. C’est une 
activité qui se base sur la verbalisation des pensées. Elle se caractérise 
également par un temps de réalisation relativement réduit (15 à 20 
minutes). Ces deux caractéristiques permettent la clarification des 
savoirs et la répétition à la fois.  

D’une part, la clarification des savoirs améliore l’encodage et 
l’organisation des connaissances dans la MLT. De ce fait, leur 
récupération sera facile et plus rapide (Crosson et al., 1999 : cité par 
Cordier & Gaonac’h, 2012). 

D’autre part, la répétition mène à l’automatisation de certaines 
procédures rédactionnelles. Une fois automatisées, ces procédures 
seront executées par une mémoire dite mémoire implicite   : une 
mémoire instantanée qui ne demande pas de réflexion (Groot et al., 
1986: cité par Cordier & Gaonac’h, 2012). C’est-à-dire, elle contribue 
à diminuer le coût cognitif lors de la rédaction. 

A partir de ces données théoriques et d’autres considérations, 
notamment un temps insuffisant alloué au module de français et les 
résultats d’une prè-enquête qui mettent en évidence des étudiants en 
difficultés orthographiques, pouvons-nous considérer la dictée 
dialoguée comme dispositif efficace et rapide pour remédier aux 
difficultés orthographiques à court et à long terme ?  

Pour répondre à cette problématique nous poserons les 
hypothèses suivantes : H1) La dictée discutée aiderait à déterminer les 
difficultés persistantes d’une manière plus precise ; H2) Elle 
diminuerait les fautes d’orthographe sur un plan synchronique ; H3) 
Elle remédierait aux lacunes de l’orthographe d’une manière 
permanente. 

 

II. Cadre méthodologique 
1. Choix du dispositif adopté 
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Dans notre réflexion, nous avons adopté l’idée qu’il fallait élaborer 
un dispositif de travail « remue-méninges » des savoirs et des savoirs 
faire déjà existants. Discuter de l’orthographe au sein d’une activité 
orthographique verbalisée dépasse la simple étude de l’orthographe 
des mots en soi.  
 
 
 
 

 
 
Cogis (2005) confirme que la prise en compte des représentations 
orthographiques est non seulement  un outil efficace pour 
l’apprentissage de l’orthographe en soi mais aussi un moyen pour les 
acquisitions grammaticales et syntaxiques, notamment par le biais des 
activités de verbalisation telles que la phrase dictée du jour ou encore 
la dictée dialoguée ou « discutée ».  

La dictée discutée permet également d’évaluer la disponibilité 
des informations dans la mémoire des étudiants par le biais du rappel 
indicé. Une information oubliée peut être récupérée par un indice 
proche. En effet, « Le rappel nécessite de la part du sujet de mettre en 
œuvre des processus de récupération des informations mémorisées. Le 
rappel indicé constitue une aide pour la mise en œuvre de ces 
processus » (Cordier & Gaonac’h, 2012, p.96). Ainsi, le rappel indicé 
différencie entre la disponibilité et l’accessibilité de l’information. 

D’autres avantages justifient le choix de ce dispositif de 
recherche citons :  

- Son caractère flexible qui peut traiter du plus fin détail (la 
lettre) au plus général (mot, phrase, paragraphe voire texte) 
et son caractère ludique et motivant ; 

- Sa courte durée de realisation (un quart d’heure voir 20 
minutes au plus) rend possible son intégration dans le 
programme comme une activité hebdomadaire sans nuire à 
sa progression ; 

- La répétition améliore l’enregistrement des savoirs en 
mémoire MLT, facilite leur récupération et automatise 
certaines activités cognitives tels que l’accord des verbes, 
l’accord des noms, etc (Cordier & Gaonac’h, 2012).  

En effet, « en discutant de leurs graphies c’est bien ce que 

font les élèves: ils s’élèvent au-dessus de la langue et l’observent à 

travers ses manifestations graphiques. Ils accèdent ainsi à un 

certain niveau de connaissances de son fonctionnement. Ils 

accèdent aussi au métalangage et construisent des procédures 

nouvelles, et plus généralement des attitudes intellectuelles 

nécessaires à l’apprentissage. » (Cogis, 2005, p. 326) 
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2. La dictée dialoguée 
La dictée dialoguée est un moyen pour accompagner les 

apprenants dans la rédaction d’un texte raisonnablement orthographié. 
Un texte de cinq à dix lignes est d’abord lu d’une façon expressive 
dans le but de comprendre les relations syntaxiques et énonciatives. 
Ensuite, le texte est dicté phrase par phrase avec répétitions possibles. 
La ponctuation est à déduire, elle constitue une tâche. 

Entre chaque phrase intervient une phase d’interaction pendant 
laquelle les participants discutent de tout ce qui leur pose problème, à 
condition de ne pas mentionner la graphie exacte des mots. Cette 
condition ou cette règle s’avère efficace pour amener les étudiants à 
réfléchir au fonctionnement de la langue (Cogis, 2005).  

Nous tenons à préciser que nous avons procédé à une 
adaptation de ce dispositif en fonctions des objectifs ciblés pour notre 
travail de recherche, en ajoutant les deux critères suivants : 

- L’enseignant peut intervenir pour évoquer une éventuelle 
difficulté qu’un participant pourrait ne pas détecter. 

- L’enseignant peut intervenir pour rappeler une règle de la 
langue qui s’avèrerait inexistante chez les participants. 

3. Contexte et démarche adoptée : 
Notre expérimentation a ciblé une population d’étudiants de 

première année biologie (sciences de la nature et de la vie, SNV) pour 
qui le module de français est semestriel à raison de 1h 30 minutes par 
semaine. 

Nous avons formé deux (02) groupes de dix-sept (17) étudiants 
chacun : un premier groupe expérimental (G1) et un deuxième groupe 
témoin (G2). Le choix de notre échantillonnage a été validé par le biais 
d’un questionnaire et d’un pré-test en se basant sur les critères 
suivants : note de français au baccalauréat, filière de provenance et les 
résultats d’une dictée test.  

L’expérimentation s’est étalée sur sept (07) semaines durant 
lesquelles les deux groupes ont subi deux tests : un test de 
positionnement au début et un autre test contrôle à la fin. Le groupe 
expérimental (G1) a subi en plus une dictée discutée lors du test de 
positionnement et un entrainement à la dictée discutée pendant cinq 
semaines (voir : figure1). 
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Fig.1. Démarche adoptée 

 
Après avoir étudié les besoins des participants, nous avons 

constaté qu’ils sont amenés à rédiger des textes explicatifs et/ou 
descriptifs. De ce fait, nous leur avons proposé la dictée « Les arbres » 

(voir annexe1). Il s’agit d’un petit extrait du « traité de l’existence de 
Dieu » écrit au 18ème siècle par Fénelon. Il rassemble différentes 
difficultés d’ordre syntaxique ainsi que nombreuses formes d’accords. 
En ce qui concerne l’analyse, nous avons utilisé une grille adaptée de 
celle proposée par Catach et de son groupe HESO (Catach, 2014), 
(voir annexe 2). 
III. Analyse et interprétation des résultats obtenus 

Nous avons procédé selon trois axes : d’abord, l’analyse et 
interpretations des résultats obtenus dans la dictée traditionnelle, 
ensuite ceux de la dictée discutée et enfin la dictée traditionnelle 
contrôle. 
1. Premier axe analytique (la dictée traditionnelle) 

Le premier axe nous a permis d’enregistrer chez le groupe 
expérimental (G1) une moyenne d’erreurs de 53.3% toutes marques 
confondues (les erreurs de marque nominale, verbale et 
homophonique). Le groupe (G2) présentait pratiquement le même 
niveau : les taux et les proportionnalités étaient presque identiques 
(voir Figure 2).  
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Fig.2. Taux d’échecs (Dictée traditionnelle) 

Ces résultats nous ont permis d’établir un inventaire des 
erreurs récurrentes avec une prédominance des erreurs de marques 
verbales (conjugaison des verbes, accord des participes passés et 
infinitif) pour les deux groupes (G1 :77,54%) et (G2 :78,07%). 
Concernant les marques nominales (accord des noms et accord des 
adjectifs) les taux enregistrés sont de 52,94% pour le groupe (G1) et de 
59,71% pour le groupe (G2). 

Cette première analyse globale de la dictée traditionnelle nous 
permet de juger l’importance des difficultés rencontrées par les 
participants. En nous référant aux travaux de recherches sur le 
fonctionnement de la mémoire cités dans la partie théorique, les 
erreurs commises par les sujets seraient dues à l’inattention (manque 
de concentration), la perte du fil du sens lors de la dictée, une 
mauvaise organisation des savoirs, une mauvaise récupération des 
savoirs ou encore une méconnaissance des règles de base de la langue 
française. Pour vérifier ces interprétations supposées, nous avons 
comparé les résultats de la dictée traditionnelle à ceux obtenus dans la 
dictée discutée. 
2. Deuxième axe analytique : (la dictée discutée) 

Les résultats obtenus de la dictée discutée montrent une 
réduction considérable dans les taux d’échecs de tous les types 
d’erreurs. Ils ont atteint un taux global de remédiation (t1)                  
de 55, 23%, (voir Figure3). 
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Fig.3. Taux d’échecs et indices de remédiation : dictée traditionnelle 

vs dictée discutée 
Ainsi, les erreurs de marques nominales ont enregistré une 

amélioration de 67,11% réduisant le taux d’erreur de 52,94% à 
26,59%.  Quant aux erreurs de marque verbale, leur taux d’échec a 
diminué de 77,54% à 46,52% réalisant un taux de remédiation de 
40%.Concernant les erreurs de marques homophoniques, ils ont atteint 
un taux d’échec de 12,18 %, l’équivalent d’un taux de remédiation de 
58,57%. 

Cependant, nous notons que quelques erreurs de marque 
homophonique ont persisté tels que « à/a » et « tous/tout ». De même 
pour le verbe revêtir « revêt » que les participants ont considéré 
comme mot nouveau.  Dans ce cas, l'enseignant intervient pour les 
aider à surmonter ces erreurs récurantes qui sont d’emblés repérées 
d’une manière plus precise par la dictée discutée. 

Quel bilan pouvons-nous dégager de cette analyse ?Tout 
d’abord, L’aspect interactionnel de cette activité et la motivation 
qu’elle procure (Cogis, 2005) ont permis au participants de prendre la 
parole et de faire preuve d'une grande attention tout au long de 
l’expérience de la dictée discutée. De plus, ce travail interactif a 
permis aux sujets d’enregistrer un taux de remédiation de 53, 57%. 
Par conséquant, le taux global des erreurs persistantes a baissé de 
53,3% à 28,43%.  Enfin, d’autres spécificités de la dictée discutée 
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expliquent son efficacité notamment son caractère de verbalisation et 
l’effet du rappel indicé. 
- Le caractère de verbalisation (Cogis, 2005) : il implique une 

réflexion à haute voix provoquant ainsi une interaction active qui 
mène à une attention plus efficace. 

- L’effet du rappel indicé : il permet de distinguer entre les savoirs 
disponibles et ceux disponibles mais non accessibles (Cordier & 
Gaonac’h, 2012). En effet, il suffit que l’un des participants évoque 
une règle, soulève un problème d’accord ou de ponctuation pour 
que la majorité se rende compte qu’elle avait l’information exacte 
en mémoire. Le reste des participants présentent deux possibilités 
d’interprétation : soit ils ne disposent pas de l’information, soit ils 
disposent d’une information erronée (un mauvais encodage de 
l’information).  
Le dispositif de remédiation que nous proposons permet de cibler 

avec plus de précision les participants en difficulté ainsi que le type de 
difficultés orthographiques qui leur posent problème. Du coup, 
l’intervention de l’enseignant pour y remédier sera plus ciblée et plus 
efficace. 

Ce deuxième axe analytique confirme les interprétations de la 
dictée traditionnelle et prouve l’efficacité de la dictée discutée sur un 
plan synchronique à différents niveaux, à savoir : 

- Garder l’attention des apprenants éveillée ; 
- Réduire le taux d’échec orthographique ; 
- Faire prendre conscience de certains types d’erreurs ; 
- Etablir un inventaire plus précis des types des erreurs 

récurrentes ; 
-  Gagner du temps. 
L’expérience que nous venons de réaliser jusqu’ici, aussi bien 

qu’elle soit une réussite, accepte une part de doute notamment par son 
aspect instantané. Autrement dit, il est clair que n’importe quel groupe 
expérimental mis à l’épreuve d’une rédaction assistée, aura un taux de 
réussite plus élevé que s’il avait à rédiger seule d’une manière 
autonome.   

Cependant, notre objectif ne se limite pas à ce niveau. De toute 
évidence un dispositif d’enseignement de la production écrite qui ne 
travaille pas l’autonomie du scripteur n’a pas lieu d’être. Ce qui 
explique notre troisième axe analytique. 
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3. Troisième axe analytique 
Pour tester l’efficacité de la dictée discutée dans la remédiation 

orthographique à long terme, nous l’avons répétée six fois dans le 
groupe G1 à raison d’une dictée discutée par semaine. En revanche le 
groupe G2 n’en a pas bénéficié. Ensuite, nous avons effectué un test 
contrôle pour les deux groupes test et témoin. C’est-à-dire une dictée 
traditionnelle du même texte de départ «Les arbres». Il faut noter que 
nous avons fait en sorte que les participants ne disposent ni du texte 
dicté «les arbres» ni de sa souce après la réalisation du premier test de 
notre expérimentation. 

Dans ce test contrôle, le groupe experimental (G1) a enregisté 
un taux d’échec global (G1c = 24,3%) et un taux d’amélioration       
(∆c G1= 54,64%). Par contre, le groupe témoin (G2) a présenté un état 
presque statique avec un taux d’échec global (G2c =52,2%) proche de 
celui enregistré dans la dictée traditionnelle test (G2t = 55,17%) 
enregistrant ainsi un faible taux d’amélioration (∆cG2= 4,86), (voir 
Figure 4). 

 
Fig.4. Dictée traditionnelle contrôle (G1 et G2) : Taux d’échec et 

indices de remédiation 
L’histogramme ci-dessus illustre clairement l’écart des taux 

d’amélioration orthographique (∆E) enregistrés entre les deux groups 
expérimentaux. Ainsi, le groupe (G1) a enregistré un écart 
d’amélioration des erreurs de marque nominale (∆E = 48,35%), des 
erreurs de marque verbale (∆E = 48,3%) et des erreurs de marque 
homophonique (∆E = 52,77%), ce qui nous donne un écart de 
remédiation globale (∆E = 49,81%). 
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Les résultats obtenus dans cette troisième phase analytique 

confirment l’efficacité de la dictée discutée dans l’amélioration de la 
compétence orthographique à long terme. En effet, au bout de sept 
semaines et sans qu’ils soient assistés, les participants du groupe (G1) 
ont réussi à diminuer considérablement leurs taux des erreurs 
orthographiques, autrement dit, en écrivant d’une manière autonome 
(dictée traditionnelle contrôle) sans béneficier des avantages que leur 
apportait la dictée discutée.  
IV. Conclusion  

A travers cette analyse, nous pouvons dire que la dictée 
discutée est un dispositif de remédiation orthographique efficace à 
court et à long terme. 

En effet, elle a permis de réduire les taux des erreurs 
orthographiques d’une manière permanante et d’établir un inventaire 
plus précis des types d’erreurs récurrentes, ce qui a rendu le travail de 
remédiation plus ciblé et donc plus efficace.  

Aussi, durant la réalisation de la dictée discutée, nous avons pu 
observer des étudiants qui n’hésitaient pas à intervenir pour exprimer 
leurs doutes, leurs difficultés et parfois même leur assurance par 
rapport au fonctionnement de l’orthographe. A travers ces 
interactions, ils adoptent progressivement des conduites psycho-
cognitives fondamentales et nécessaires à l'acquisition d’un savoir-
faire, tel que : douter, analyser, s’interroger, expliquer et vérifier 
(Cogis, 2005).  

De plus, ce dispositif de remédiation nous a permis d’habituer 
nos sujets à pratiquer régulièrement l’autocorrection de leurs écrits, à 
ne pas hésiter à exposer le plus banale de leurs soucis et à essayer de 
rester concentré tout au long des productions écrites. Ceci leur a 
permis, petit à petit, de se découvrir eux même et de comprendre le 
fonctionnement de l’orthographe. Ils ont constaté qu’ils commettaient 
des erreurs malgré leur connaissance des règles de base de la langue. 
Ils ont réalisé également que « la maitrise de l’orthographe n’est pas le 
simple résultat d’une mise en application de règles apprises par cœur, 
mais une affaire de réflexion et de conceptualisation, autant que de 
répétition. » (Cogis, 2005, p. 08) 

Tous ces avantages de la dictée discutée que nous venons de 
citer nous ont permis d’atteindre notre objectif principal : Aider nos 
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étudiants à améliorer leurs compétences orthographiques par une 
simple méthode interactive basée sur l’entrainement. Donc,tout repose 
sur la vigilance orthographique, une vigilance que le scripteur acquiert 
progressivement, d'abord dans les textes d'autrui, puis dans les siens, 
en s'entrainant à garder son attention éveillée et en travaillant 
l'orthographe sur des textes de plus en plus longs. 

Finalement, nous pouvons dire, d’une part, que l’utilisation de 
l’orthographe comme outil de base de réflexion sur le fonctionnement 
de la langue a permis aux participants d'acquérir des automatismes qui 
ont réduit considérablement la lourdeur de l’écriture correcte. D’autre 
part, cette pratique ouvre d’autres perspectives de recherche quant à 
son impact sur la cohésion et sur la cohérence des productions écrites. 

  
V. Références bibliographiques : 
1. Ammouden, M. & Cortier, C, « Faciliter l’acculturation à l’écriture 

universitaire des étudiants de licence de français en Algérie : genres 
discursifs et rapport à l’écrit », In Les cahiers de l'Acedle N° 13-1, 
2016 pp. 1-18. 

2. Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written 
composition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

3. Catach, N. (2014). L’orthographe française. L’orthographe en 
leçon : un traité théorique et pratique.  Arman Colin, 281-283 

4. Chanquoy, L. & Alamargot, D, «Mémoire de travail et rédaction de 
textes : évolution des modèles et bilan des premiers travaux », In 
L’année psychologique, Vol. 102, N° 02, 2002 pp. 363-398.  

5. Cogis, D. (2005). Pour enseigner et apprendre l’orthographe : 
Nouveaux enjeux-Pratiques nouvelles, Delagrave, 301-302. 

6. Cordier, F. & Gaonac’h, D. (2012). Apprentissage et Mémoire, 
Armand Colin 

7. Galen, G. & Van, P, «Phonological and motoric demands in 
handwriting.  Evidence for discrete transmission of 
information».In: Acta Psychologica, 74, 1991 pp. 259-275. 

8. Garcia-Debanc, C., Fayol, «M. Des modèles psycholinguistiques 
du processus rédactionnel pour une didactique de la production 
écrite ». In : Repères, recherches en didactique du français langue 
maternelle, n°26-27, L'écriture et son apprentissage à l'école 
élé"mentaire, 2002 pp. 293-315. 

9. Hayes J.R., & Flower L.S. (1980): Identifying the organisation of 
writing processes. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Eds.), 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 2 Année :2021 Pp(552 - 566) 

 

564 

 University of Tamanghasset-  Algeria                                                    اجلزائر  -تامنغست جامعة

Cognitive processes in writing, pp. 3-30. New Jersey:  Lawrence 
Erlbaum Associates. 

10. Sebane, M, «FOS/FOU : Quel “français” pour les étudiants 
algériens des filières scientifiques ? », In Synergie Algérie N° 08, 
2011 pp. 375-380.  

 
 

VI. Annexes : 
Annexe 1: 
Le texte de la dictée : « Les arbres »  
« Les arbres s’enfoncent dans la terre par leurs racines comme leurs 
branches s’élèvent vers le ciel. Leurs racines les défendent contre les 
vents et vont chercher, comme par de petits tuyaux souterrains, tous 
les sucs destinés à la nourriture de leur tige. La tige elle-même se revêt 
d’une dure écorce qui met le bois tendre à l’abri des injures de l’air. 
Les branches distribuent en divers canaux la sève que les racines 
avaient réunie dans le tronc. » 
Remarque : Les mots soulignés représentent l’objet de notre analyse. 
Annexe 2 : 
La grille d’analyse Adaptée de celle de Nina Catach.  
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Résumé: 
La lecture dans le contexte scolaire est une activité orientée, finalisée vers 
des apprentissages. En Algérie, les apprenants en difficulté de la quatrième 
année moyenne à Ouargla déclarent toujours leurs incapacités de lire un 
texte en FLE de façon autonome. En l’occurrence, nous avons fait cet article  
pour présenter une tentative d’identifier le statut de l’activité de lecture en 
FLE dans un contexte scolaire en Algérie, et de rechercher les éléments 
psychologiques, linguistiques, pédagogiques et didactiques qui interviennent 
lors de l’enseignement/apprentissage de cette activité. Pour ce faire, nous 
avons adopté une approche théorique pour définir ces éléments, à savoir la 
motivation, le rôle de l’apprenant, les processus de lecture et les critères de 
choix d’un texte pour un groupe particulier d’apprenants en difficulté. Notre 
objectif est d’éclaircir le rôle de chaque élément cité pour réussir la lecture 
d’un texte en FLE de façon autonome.  
Mots clés : lecture, texte, contexte, apprenant, stratégie, processus.  

------- 
Abstract:  
Reading in the school context is an activity oriented, aimed at learning. In 
Algeria, learners in difficulty in the fourth year of average in Ouargla still 
declare their inability to read a text in FLE independently. In this case, we 
have made this article to present an attempt to identify the status of the 
reading activity in FLE in a school context in Algeria, and to research the 
psychological, linguistic, pedagogical and didactic elements which intervene 
during teaching / learning this activity. To do this, we adopted a theoretical 
approach to define these elements, namely motivation, the role of the 
learner, the reading processes and the criteria for choosing a text for a 
particular group of learners in difficulty. Our goal is to clarify the role of 
each element cited for successful reading of a text in FLE independently. 

                                                           
*
   Sarra KHOUILED. ksarrah83@gmail.com 
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Key words: reading, text, context, learner, strategy, process.  

 
Introduction 
Vu l’importance de la lecture dans la vie quotidienne et 
professionnelle, préparer un futur citoyen capable de mobiliser des 
savoirs, installer chez lui des savoir-faire langagiers qui lui 
permettront de communiquer dans une langue étrangère, c’est une 
finalité qui pourrait se concrétiser à travers des actes fondamentaux 
résumés dans le concept de littératie ; l'usage de ce concept présente 
l'avantage pour les chercheurs de faire référence de façon positive à un 
processus continu de développement des compétences à l'oral, en 
lecture et en écriture. Ainsi, la maîtrise des compétences en littératie 
constitue un puissant facteur de développement des personnes, ainsi, 
pour Bautier « la littératie est nécessaire aux apprentissages scolaires 
et au-delà à l’intégration sociale » (Bautier 2013, 38).  
 
La lecture est l’un des piliers fondateurs d’une compétence en 
littératie. De nombreux travaux, en tous genres, se succèdent et 
prennent en question la lecture pour tenter de décrire au mieux ses 
multiples facettes. Avec l’avènement de l’innovante approche par 
compétences, en Algérie, ces travaux ont mis en question l’une de ces 
facettes, qui est la lecture en contexte scolaire, parmi les plus 
importants travaux nous soulignons les différentes réformes des 
manuels scolaires ; réformes dites de la première et de la deuxième 
génération. 
 
En effet, la pratique de cette activité pose un sérieux problème. Des 
sondages de quelques travaux académiques, et d’autres travaux des 
journées pédagogiques des cellules d’inspection, les enseignants 
déclarent une difficulté en pratique de la lecture, entre autres les 
résultats obtenus de notre thèse de Magister, ils se sont tenus d’après 
les questionnaires que nous avons destinés à un groupe d’enseignants 
et d’apprenants dans deux écoles moyennes à Ouargla. De ce fait, une 
problématique cruciale s’est élaborée, nous l’avons vu dans une quête 
qui veut que l’entourage de l’apprenant et le texte  sont les causes 
principales de cette difficulté.  
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De ce fait, nous sommes partis d’un constat que la pratique de la 
lecture en FLE demeure difficile pour des apprenants de la quatrième 
année moyenne, c’est pourquoi nous voudrions à travers cette 
tentative de recherche d’identifier le statut de la l’activité de lecture en 
FLE dans un contexte scolaire. Pour ce faire, nous avons adoptée une 
approche théorique pour définir les principaux éléments qui 
influencent la pratique de cette activité, à savoir la motivation, le rôle 
de l’apprenant, les processus de lecture et les critères de choix d’un 
texte pour un groupe particulier d’apprenants en difficulté.  
 
1- Statut de la lecture en contexte scolaire algérien 
  
La pratique de la lecture en contexte scolaire est liée obligatoirement à 
la famille et la société ; d’après un témoignage d’un  professeur de 
français au lycée sur la question de la lecture au sein de la société 
Algérienne, il s’est approché de cette activité en décrivant sa place par 
rapport à cette resource intellectuelle, où les personnes exerçant la 
lecture trouvent leurs ambitions, leurs positions et leurs objectifs; il a 
mis en avant que cet acte de lire en Algérie est indissociable du lire au 
sens générique du terme, il a toujours ses limites, mais aussi ses 
motifs, il pensait que lire:  

« Est fondé sur des critères pertinents (voir déterminant) qui en 
expliquent la persévérance ou le renoncement. […] Il est 
évident qu’une telle entreprise de défrichage a ses limites, car 
elle nécessite un appareil de déminage et un temps d’opération 
plus important. » (Chaibederra, 1989, 7) 

Cette réflexion jalonneuse explique davantage la difficulté de la 
pratique de lecture qui trouve son origine au sein de la famille elle-
même; la lecture n’est pas encore prise comme une habitude 
quotidienne – que  ce soit en langue maternelle ou en langue étrangère 
–, fait qui a laissé son impact sur le rendement de l’apprenant qui, 
souvent, ne bénéficie de l’occasion de mobiliser ses compétences et 
ses savoirs-faire que lors du temps imparti à cette séance à l’école, 
temps certainement insuffisant pour surmonter une tâche assez 
difficile en langue étrangère.    
  
A l’heure actuelle, avec l’avancement de recherche en matière de la 
didactique, les techniques et les méthodes d’apprentissage de la 
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lecture, on opte beaucoup plus pour le fait d’apprendre peu et de 
pratiquer beaucoup. Nous constatons que la pratique de la lecture dans 
un contexte extrascolaire est un facteur – parmi tant d’autres – qui 
détermine le potentiel de son développement et les taux de la littératie 
dans une société quelconque. 
  
De ce fait, il est indispensable de débusquer les véritables 
responsables de l’opacité où se trament tous les blocages lors de la 
pratique de la lecture. A titre d’exemple, pour des apprenants en 
difficulté, en raison de leur compétence réduite en littératie, leurs 
connaissances liées à la langue cible sont incomplètes en comparaison 
des objectifs déterminés, qui, dans leur ensemble, visent à mener les 
apprenants à se débrouiller complètement dans des situations 
spécifiques de la vie scolaire, professionnelle et dans des situations 
d’interlocution pour différents buts. Les objectifs soulignés dans les 
manuels scolaires dictent souvent qu’un apprenant devrait, après 
quelques années d’apprentissage de FLE, être un apprenant autonome 
du français.  
 
Ce sont des précautionneux enjeux que défie un apprenant, cela 
pousse la tutelle de penser en termes de malaise vu les proclamations 
continues des difficultés rencontrées lors de la pratique de la lecture. 
Notre approche à cette problématique est inscrite dans deux points: 
linguistique et psychologique. D’une part, elle porte l’intérêt sur 
l’identification de l’identité théorique d’une lecture en LE (ce que les 
spécialistes lancent en termes de définitions, de processus et de 
stratégies de l’opération de lecture… etc.), d’autre part, nous mettons 
l’accent sur les difficultés rencontrées par un apprenant non natif lors 
de la pratique de la lecture.  
 
Pour promouvoir des taux de réussite en activité de lecture en classe, 
l’élucidation réclame un enseignement réel, sincère où on ne se 
contente plus des méthodes traditionnelles. En effet, établir des liens 
avec les familles des apprenants, de les sensibiliser à l’utilité de la 
lecture et de les motiver, devient une question qui demeure 
indispensable. Quoi qu’il en soit, on ne peut trouver de plaisir à une 
activité que si l’on n’y développe quelque compétence et y gagne en 
maturité.  
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Pour percer ces perspectives, très souvent réclamées et ces évidences, 
dans le cas de l’Algérie, il faut, d’abord, poser quelques questions 
précieuses : 

 Jusqu’à quel point un texte – en termes de choix – peut-il jouer 
le rôle pour réussir la lecture en classe de FLE?  

 S’agit-il d’un problème d’un contexte défavorable en cas 
d’échec de pratique de la lecture? 

 
Ainsi, pour qu’il ait lecture, il faut la rencontre de trois éléments : le 
lecteur, le texte et le contexte.  Partant de cette trilogie, notre visée 
ultime consiste à s’approcher du contexte qui représente la situation 
dans laquelle se trouve le lecteur, nous ciblons ce point dans une 
dimension psychologique pour parler de la motivation de l’apprenant.  
Nous abordons aussi le texte en termes de choix et son impact sur la 
pratique de la lecture. Ainsi un mauvais choix peut causer de sérieuses 
difficultés avec certains textes, ces derniers doivent être choisis en 
présentant une pertinence et un intérêt pour les apprenants.  
   
2- Motivation et pratique de la lecture   
 
D’un point de vue psychologique, la prise en charge de l’aspect 
affectif de l’apprenant est indispensable. En effet, même pour un 
simple déchiffrage de texte, l’apprenant constate un degré d’étrangeté; 
pour lui, la langue française représente un nouveau système de 
communication; il remet en question ses savoirs et ses savoirs faire, 
cela nécessite de nouvelles méthodes et compétences pour faire un 
accès à la pratique de cette activité en langue étrangère, « La lecture 
permet de se documenter, de s’informer, de se cultiver et d’exercer sa 
réflexion» (Kouidri et al. 1999, 56)    
 
Charmeux a montré - de son côté - de l’importance de concevoir un 
entourage en classe qui répond aux besoins de motivation, pour 
préparer l’apprenant à subir un modelage de pensées en faisant la 
lecture en LE. A ce propos, elle avance : 

« … insisté sur la nécessité de développer la dimension 
affective qui est inhérente à l’acte même de lire : l’un des buts 
essentiels de l’enseignement de la lecture, dit-elle très 
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justement, doit être d’apprendre à l’élève à "se sentir chez soi" 
dans le monde du lire/écrire» (Charmeux, cité par Dufays et 
al., 2005, 166)  

Il s’agit d’une préparation affective de l’apprenant qui précède la prise 
de contact avec un texte, elle proclame en parallèle une préparation 
pédagogique, dont on doit mettre à la disposition des enseignants tous 
les moyens technologiques et pédagogiques qui peuvent contribuer à 
l’amélioration de l’assimilation des connaissances déclaratives, et de 
tirer de plus l’apprenant à s’attacher à l’acte de lire en lui créant un 
climat motivant. Dans le cadre de telle perspective, la préparation des 
classes de FLE constitue une phase préliminaire et primordiale pour la 
constitution d’un espace de travail affectif. Saoudi-Souig a confirmé 
dans cette approche la nécessite d’un équipement pédagogique 
adéquat. Pour lui, « il fallait mettre à la disposition des établissements 
les moyens technologiques modernes nécessaires (audio visuels et 
numériques) pour asseoir un enseignement approprié » (Saoudi-Souig, 
2016, 9) 
 
Toujours dans le cadre pédagogique, une préparation du sujet apprenti 
lui-même est indispensable, phase dite de pré-lecture, où on prend en 
charge la position ou le regard de l’apprenant par rapport à la pratique 
de la lecture en LE ; Jean-Louis Dufays et son groupe ont souligné: 

« Donner l’occasion à l’élève d’évoquer ses lectures et ses 
représentations l’amène aussi à une forme de métacognition. Il 
se découvre comme lecteur. Il s’interroge, formule, 
conceptualise ses gouts, ses attentes, ses critères d’évaluation. 
Il prend distance par rapport à cette expérience intime et 
singulière qu’est la lecture » (Dufays et al., 2005, 174)  
 

En l’occurrence, sensibiliser des apprenants à l’importance de cette 
activité peut les mener à forger une personnalité appréciant la lecture, 
une conscience de ce qu’apporte la lecture à un futur citoyen; 
l’enrichissement de son savoir-faire langagier pour pouvoir 
interpréter, juger et commenter de différentes façons; le mener à 
atteindre ses buts dans divers domaines. Cette préparation se résume 
dans l’idée de "mener l’apprenant à aimer la lecture". 
  
3- Pratique de la lecture, quelles tâches pour l’apprenant? 
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Toute tentative de motivation d’un apprenant s’attache après avoir 
compris son utilité ; à la question qui s’impose de l’acte lui-même : 
qu’est ce que lire ? Nous empruntons dans ce contexte quelques 
définitions qui répondent à une question qui se pose autour d’une 
pratique en LE, cette dernière est comprise d’une autre facette quant à 
un apprenant non natif ; Bi Semi a montré qu’: 

« Une différence fondamentale entre le locuteur natif et 
l’apprenant de LE, serait que le premier utilise sa connaissance 
de la langue pour lire, tandis que le second utilise la lecture 
pour apprendre la langue. Il s’agit pour l’apprenant de la LE 
d’apprendre à lire et de lire pour apprendre» (Bi Semi 2007, 
155) 

On constate qu’un apprenant face à une pratique de lecture en LE a 
double tâches ; avant de commencer son activité, il lui faut certain 
savoir et savoir-faire langagier pour pouvoir passer à la pratique. 
Ainsi, lors de la lecture, il apprend au fur et à mesure comment 
manipuler de mieux ce code de texte qui lui est étranger, c’est une 
équation qui peut traduire plus de difficulté quant à un apprenant non 
natif, mais aussi, et au même temps, cela manifeste de la valeur et le 
rôle central que peut jouer la lecture dans l’assimilation et la maitrise 
des compétences en langue cible.  
 
A l’instar de cette analyse, nous rappelons l’avis de Rutten qui met en 
avant qu’ « il faut admettre que la lecture est un processus de 
construction qui repose sur les compétences et les motivations du 
lecteur […]» (Rutten, cité par Dufays et al., 2005, 71). Il est admis que 
– pour atteindre l’objectif d’une lecture – le choix de l’objet-texte doit 
obéir à la prise en considération des besoins et des motifs de 
l’apprenant-lecteur, cela peut éveiller chez lui le goût et le plaisir de 
lire, on reprend l’idée qu’il y a une relation étroite entre lecture et 
motivation, cet objet pour qu’on puisse l’appeler un texte, il doit être 
lu par un acteur motivé.  
        
Du côté du choix du corpus qui répond aux attentes de l’apprenant 
pour une exploitation efficace de la lecture, on ajoute qu’il est utile de 
se demander comment on lit ou plutôt comment on doit lire? Nous 
avançons qu’un apprenant peut trouver davantage l’éveil du plaisir de 
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lire à la faveur d’une lecture qu’elle soit approfondie (qui ne se limite 
pas à la phase de déchiffrage, elle veut un accès au sens, et plus, 
d’avoir des expériences esthétique ; de styles par exemple).  
 
Selon Benamou, la lecture est vue selon trois dimensions, sémantique, 
mimétique et esthétique qu’il faut les articuler dans une leçon; ces 
composantes peuvent influencer à leur tour la motivation de 
l’apprenant:  

« C’est d’abord le déchiffrer mot à mot avec un vocabulaire 
disponible suffisant et les structures grammaticales 
nécessaires. Ensuite, c’est sentir […]. En troisième lieu, lire 
c’est accéder à une expérience esthétique globale, […] la 
lecture littéraire sous forme de texte déchiffré et senti, peut 
apporter une motivation précieuse à l’étude du français 
seconde langue » (Benamou, 1971, 10-11) 

D’autre part, il est communément admis d’affirmer que c’est à l’école 
qu’on apprend à lire, alors la lecture qu’on pratique a d’autres finalités 
que les autres formes de lecture.  Dans un contexte scolaire, elle est 
une activité orientée. En classe, le projet de lecture est essentiellement 
délimité et qui met en œuvre une stratégie de lecture studieuse ; 
l’apprenant qui lit un texte, écrit et mobilise ses connaissances sur le 
thème abordé, sur la situation de communication, ainsi que sur le code 
utilisé, il entre en interaction avec l’information apportée par le texte. 
 
4- La mise en pratique de la lecture 
   
Plus fondamentalement, dans le cycle primaire, étape cruciale et 
décisive dans l’acquisition des habitudes intellectuelles, le contact 
avec le texte simple, évocateur et illustré permet l’éveil le goût, 
d’aimer la lecture. Dans les cycles moyens et secondaires, l’élève 
pénètrera plus en profondeur le labyrinthe lexical et syntaxique de la 
langue.  
 
Néanmoins, la réalité de la pratique de lecture en Algérie dicte que 
cette planification académique de l’acte de lire en contexte scolaire 
reste encore loin des trois dimensions citées (sémantique, mimétique 
et esthétique). On entame souvent la lecture comme un déchiffrage du 
texte, alors que ce sont trop peu ceux qui sont classés en peloton de 
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tête pour réussir les deux autres dimensions de sentir et d’accéder à 
une expérience esthétique à la faveur de cette pratique. De ce fait, les 
travaux menés auprès du ministère offrent souvent des plans élaborés 
par des pédagogues et des didacticiens en proposant des plans de 
travail discutés. 
 
De plus, une nécessité veut que comprendre comment fonctionne la 
lecture, elle est sans doute intéressante, ce n’est qu’à partir de cette 
identification qu’on pourrait se placer au cœur du débat pour 
participer à son avancée éclaircissante. Dans un contexte plurilingue 
qui caractérise la société algérienne, où la langue française prend sa 
situation d’une première langue étrangère, on pourrait grosso modo 
retenir qu’un apprenant est face à un vrai enjeu linguistique pour 
pratiquer la lecture en FLE. 
 
Dans ce cas, au cours de la formation de professeurs en Algérie, les 
stratégies de lecture en FLE sont proposées:  

«-lecture balayage: Le lecteur cherche simplement à prendre 
connaissance du texte. […]Cela se traduit par la recherche 
rapide des éléments "à lire/ à ne pas lire" 
- lecture sélective : La stratégie de sélection est à adopter 
lorsqu’il y a nécessité de recherche. […] 
- lecture studieuse : Il s’agit de la lecture attentive que l’on fait 
pour tirer le maximum d’informations.[…] 
- lecture-action : C’est la stratégie qu’adopte la personne qui 
veut réaliser une action à partir d’un texte contenant des 
consignes (recettes, modes d’emploi, notices etc.).[…] 
 - la lecture oralisée : C’est la lecture d’un texte à haut voix. 
On lit pour les autres, d’où la nécessité de respecter les 
principes suivants : être audible, être clair, être vivant […]» 
(Kouidri et al. 1999, 60-63)   

Pour accéder à la réalisation de la lecture, la mise en pratique des 
données théoriques – pré-requis linguistiques – nécessite un niveau de 
conscience du processus de lecture, il se varie selon le lecteur. Selon 
Bi Semi (2007), le processus fondamental demeure le même quelle 
que soit la langue de lecture, c’est un processus cognitif et de 
construction du sens ; perception visuelle, phonétique, syntaxique, 
sémantique,  construction du texte, reconstruction du schème, 
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intentions de l’auteur et du lecteur, réaction affective, etc. Quant à 
Gray, « les processus fondamentaux de lecture dans toutes les langues 
sont semblables, indépendants de la langue du texte, de sa syntaxe, de 
ses caractères ou lettres.» (Gray, cite par Bi Semi 2007, 155). 
 
Relativement à cette vision, un apprenant qui a réussi en appropriant 
une stratégie et un processus de lecture en LM est censé être capable 
de les maitriser  aussi en FLE. Il établit des hypothèses sémantiques 
avant même de commencer, puis au fur et à mesure qu’il progresse 
dans le texte. Ces hypothèses, qui anticipent le sens au niveau global, 
génèrent des attentes quant aux formes linguistiques que les 
significations vont prendre. Dans ce contexte, le concept stratégie est 
défini d’après un groupe de professeurs formateurs des 
enseignants comme: « la manière dont on lit un texte. Il n’y a pas de 
stratégie type pour lire tel ou tel genre de texte, on adopte la stratégie 
qui correspond le mieux au projet de lecture et à la situation» (Kouidri 
et al. 1999, 60).    
 
5- Texte et critères de choix 
  
La lecture requiert son statut primordial dans l’apprentissage de FLE 
en Algérie, elle se réclame d’une certaine didactisation des textes 
littéraires. D’où l’importance de choix de corpus fait le sujet d’un 
débat depuis l’indépendance. Ladite réflexion obéie aux critères qui 
prennent au centre de son intérêt « l’apprenant » ; pour ce faire, 
plusieurs questions se posent d’elles-mêmes: le sujet est-il susceptible 
d’intéresser les élèves ? Le niveau de langue est-il approprié au niveau 
des apprenants ? Est-ce qu’il nous faut beaucoup de connaissances 
culturelles ou littéraires ? Les textes choisis peuvent être facilement 
exploités pour apprendre le français ? Dès que le texte est choisi, il 
faut penser à la procédure de son exploitation en classe. 
 
Pour l’exécution de tel objectif, on peut façonner et conditionner 
l’exploitation des corpus qui offre des sujets intéressants pour 
l’apprenant, supposé enfant/adolescent. A notre avis, ce genre de 
choix, qui propose un contenu qui fait partie de l’univers de 
l’adolescent, est considéré parmi les sources potentielles de 
motivation, de conséquence. Il peut aider l’apprenant de développer 
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ses  techniques de déchiffrage, de comprendre et d’apprécier un texte 
par des lectures fréquentes, nombreuses et diversifiées en tant que 
pratique sociale. Et au sein de la famille qui constitue un point de 
départ et une finalité au même temps dans telle pratique. 
 
Les travaux de Wallace (1992, 59-92) ont souligné l’idée d’un choix 
pertinent des textes, ils indiquent un certain nombre de critères, dont 
nous citons ici quelques uns qui répondent aux besoins d’un apprenant 
en situation d’apprentissage de FLE: un texte doit être un véhicule 
pour enseigner les mots et les structures de la langue ; offrir une 
opportunité de promouvoir les stratégies de lecture clés, présenter un 
contenu qui est familier et d’intérêt pour les apprenants ; être au 
niveau de langue approprié ; être authentique ; être exploitable en 
classe.  
   
Un autre point qui mérite d’être noté dans le choix des textes au 
niveau des manuels scolaires, nous l’avons suggéré ; les différents 
textes et codes choisis font en quelque sorte partie de la société où 
nous vivons, des textes appelés artificiels au cycle primaire et 
quelques extraits du cycle moyen constituent une base incontournable 
de savoirs, de moyens de lire et de motivation pour le seul objectif de 
maitriser la langue au détriment des éléments culturels.  
 
Pour un apprenant non natif, au cycle secondaire, ces critères 
recentrent sur la maitrise de la langue, où s’ajoute l’utilité des textes 
littéraires pour accéder à une expérience esthétique de la lecture. Dans 
les manuels scolaires, on peut concevoir des textes littéraires en classe 
de FLE, ils  comprennent des histoires courtes,  des poèmes, des 
extraits de romans… mais ces textes peuvent présenter aux 
enseignants et aux apprenants un certain nombre de difficultés telle 
que la longueur des supports pédagogiques, à titre d’exemple, pourtant 
des textes plus longs fournissent plus de détails contextuels et le 
développement du caractère et de l’intrigue. Une autre difficulté 
culturelle se voie et que les textes ne doivent pas être tellement 
culturellement denses que les personnes extérieures se sentent exclues 
de la compréhension d’un sens essentiel.  
 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 2 Année :2021 Pp(567 - 579) 

 

578 

 University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغستجامعة 

Néanmoins, ce choix en termes de littéraire a ses avantages, ces textes 
offrent une source riche des connaissances linguistiques et peuvent 
aider l’apprenant à pratiquer les quatre compétences: parler, écouter, 
lire, et écrire le français en plus d’exemples de structures 
grammaticales et de présenter un nouveau vocabulaire. Selon 
Benamou, la lecture d’un texte littéraire diffère de la lecture d’articles 
techniques, par exemple: 

« Dans ces derniers, ce qui compte, c’est d’obtenir une 
information aussi exacte que possible dans un temps aussi 
réduit que possible. Le message compte plus que la forme. Les 
mots sont une vitre transparente qui laisse voir les idées ou les 
choses elles-mêmes. Dans la littérature, au contraire, la 
compréhension n’est possible qu’à travers une forme. On peut 
même dire que plus celle-ci est opaque, retenant l’attention du 
lecteur, plus « littéraire » en est le résultat » (Benamou, 1971, 
12) 

Conclusion  
 
Pour résumer, on peut dire que cette immense intervention de tous 
domaines lors de la préparation et de la pratique de la lecture s’inscrit 
dans le but de faciliter, de remédier les difficultés, de signaler le 
manque très souvent avoué dans le contexte scolaire. C’est un défit 
expliqué dans les travaux de Staiger (Cité par Bi Semi 2007, 181). qui 
suggère sept facteurs spécifiques qui influencent la lecture et 
l’habitude de lecture: influences familiales, le monde de lecteur, 
l’éducation, l’influence des médias, l’influence des bibliothèques, 
l’influence du commerce des livres et l’influence des gouvernements. 
La prise en charge de ces connaissances reste vaine si elle ne permet 
pas un développement chez les apprentis-lecteurs les compétences de 
lecture dont l’interaction de ces facteurs est susceptible d’expliquer la 
motivation d’un apprenant, dont les théories ont montré vivement la 
nécessité de l’aspect motivationnel.  
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Résumé  :  
     Partant du principe que la langue est le véhicule de la culture, que la 
conscience est essentiellement un produit socio-culturel, de la primauté de 
l’intellectuel comme force renouvelable et éternellement dynamique, il en 
ressort que les mots, notamment en littérature, ne tiennent pas sens d’une 
puissance indépendante mais d’un univers socio-culturel. D’où cette 
réflexion reposant sur le principe d’une lecture culturaliste de la littérature 
comme pratique culturelle échafaudée sur les concepts d'anthropologie, de 
sociologie, d’ethnologie culturelle et d'écart culturel. 
Mots clés : Compréhension - Conscience culturelle - Culture – littérature- Sens – 
Signification. 

------- 

Abstract :  
     Proceeding from the primacy of thoughts and reason over all of what is 
concrete, this work tries to reveal the authority of culture over literature. 
Therefore, the careful reading of literature including its linguistic and non-
linguistic components implies the role of cultural privacy on directing 
literature in its three phases : pre-writing, during writing,and post writing. 
Accordingly, the cultural dimension 's interest can be established through 
achieving the climate that allows tracing the literary practice in both of its 
linguistic and semantic knowledge, as well as pleading in favour of the 
authority of the cultural dimension 's presence, but the process should be 
carried out with a balanced logic as a condition.  
Keywords: Cultural memory - Literature - meaning - semantics - 
understanding. 
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Le sens ne vient (…) pas de la place d’un 
mot dans le langage, mais de sa fonction dans 
une pratique sociale. L’idée de la 
signification d’un énoncé isolé, 
indépendamment de son usage, c’est-à-dire 
de sa place dans un jeu de langage, doit être 
abandonnée. Alain Early   

 
         Convaincus que la culture est la parole-mère de tout discours, 
conscients que le sens d’un mot n’est rien d’autre que la place qu’il 
occupe dans un milieu socio-culturel, la présente réflexion est ici 
dictée par trois considérations :  
La première est d’ordre intellectuel dans la mesure où :  

« Ce ne sont pas tant les mots dans leurs 
morphologie ni les règles de syntaxe qui sont 
porteurs de culturel, mais les manières de parler de 
chaque communautés, les façons d’employer les 
mots, les manières de raisonner, de 
raconter,d’argumenter […] pour expliquer, pour 
persuader, pour séduire qui le sont » (Charaudeau, 
2002). 

La deuxième est celle de la transversalité et de la transculturalité 
dictée par ‘’la poétique de la relation’’, ou ‘’l’esthétique du 
divers’’"(Expressions empruntées à l’école de Constance), c'est-à-dire 
par le principe de solidarité entre toutes les cultures. Quant à la 
troisième, elle tend à voir le couple Littérature-Culture comme une 
association qui nous oblige de nous arracher à notre subjectivité, voire 
de nous éloigner de notre solitude culturelle. C’est pourquoi en 
matière de discours littéraire, la culture s’impose comme refuge, une 
marque de pensée imprimant à la littérature la sensibilité humaine.  
         Selon cette entrée, écrire sur le couple Littérature-Culture c’est :  

 se rendre compte que la littérature permet la pénétration des 
cultures ; 

 admettre qu’il y a dans chaque culture le séjour hospitalier 
d’autres cultures, que la culture ne s’avère féconde pour la 
formation intellectuelle que lorsqu’elle conjugue identité et 
altérité ; 
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 franchir les limites personnelles et s’abreuver sagement de 
sources étrangères ; 

 poser le problème de la compréhension psychologique des 
individus, car comme l’affirme Paul Ricœur : «…la 
compréhension est une aventure redoutable où tous les 
héritages culturels risquent de sombrer dans un syncrétisme 
vague »(Claes). 

 proposer des principes d’une lecture culturaliste échafaudée 
sur les concepts d'anthropologie, de sociologie, d’ethnologie 
culturelle, d'oralité et d'écart sémantico-culturel constitué ; 

 s’intéresser à la pluralité, aux variétés et variations des cultures 
pour tenter de comprendre les mécanismes sous-jacents de la 
production du sens où : « chaque locuteur utilise des faits de 
culture pour agir et s’affirmer.»(Ricœur, 1969, p. 453) et 
où : « toute rencontre du lecteur avec le texte s’inscrit dans un 
moment historique et dans un espace culturel donnés » 
(Collèse et al., 2006, p.15). 

        Ces considérations font que le couple en question mérite une 
analyse porteuse de sens, capable de changer notre rapport à la 
littérature et en mesure de mettre en exergue le pouvoir créateur de la 
parole culturelle. En ce sens, il se présente comme une libération des 
imaginaires dont l’ambition est double : d’un côté, s’attacher à nourrir 
les esprits, de l’autre se dresser contre les fausses frontières et 
travailler pour rapprocher les littératures les unes des autres. Selon 
cette logique, toute littérature devient une mosaïque de cultures 
fondatrices et fécondantes, et toute approche culturelle une clé pour la 
compréhension de la littérature, de soi et de l’autre. En effet, le 
chercheur qui vise la pertinence doit être conscient de la valeur de la 
charge culturelle de toute production artistique et plus précisément 
dans le cas de la littérature insaisissable dans sa juste valeur en dehors 
de sa dimension culturelle. Et Alain Early a raison d’affirmer que : 

 … signifier », « référer », « renvoyer à », « être le 
substitut de », « tenir lieu de », « valoir pour » ne 
sont pas des propriétés objectives du signe, mais des 
pratiques sociales. Et c’est toujours dans l’espace de 
ces jeux de langage que les êtres humains se 
rapportent au monde qui les entoure (Early). 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 2 Année :2021 Pp(580 - 593) 

 

583 

 University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

         Cela signifie qu’en dehors de la phrase un mot peut tout dire ou 
ne dire, mais inséré dans un discours, il est absorbé par le contexte. De 
la sorte, il s’enrichit par la/les significations(s) que lui lèguent les 
conventions sociales. Contextualisés et soumis à la force de frappe des 
pratique sociales, les mots deviennent signes et tiennent la forme de 
l’habit socioculturel qu’ils portent. Ce qui compte, dans le cas de la 
littérature, c'est moins le mot que l'objet qu'il nomme. C'est cette 
transitivité, cette ouverture sur le monde extérieur - que les linguistes 
appellent référence extralinguistique- qui est la propriété du signe et, 
par voie de conséquence, de la littérature. Le signe est donc 
inséparable de l’univers culturel et des êtres humains qui s'en servent 
pour communiquer et produire des effets sur autrui. Cette conception 
du mot placé à l’échelle des cultures rejoint l’idée que le linguiste J.L 
Austin a développé dans son ouvrage : How to do things with words » 
(Comment agir avec des mots).  
         D’ailleurs pour Sartre, l’écrivain doit être forcément engagé par 
rapport à sa société dont les besoins et les intérêts sont dictés par le 
contexte spatio-temporel et déterminés par des facteurs socioculturels 
aussi multiples que divers ce qui précède, il en résulte qu’en deçà des 
frontières culturelles tracées, l'écrivain a fort peu de chance de faire de 
la littérature. De là, nous aurons tendance à dire que la culture est à la 
littérature ce que l'utile est à l'agréable. Tout autre est le mot dans le 
discours non littéraire. C’est vrai que tout est signification, mais il 
s’agit d’une signification tout autre qui n’est pas au moins celle de la 
littérature qui procure plaisir, jouissance et contemplation. En 
littérature, la conventionalité des mots est abandonnée au profit d'une 
subjectivité qui touche à l’indicible. Le couple Littérature-Culture 
ouvre le mot à toutes les significations virtuelles. Cette richesse 
sémantique cultive et accroît la polysémie. Le mot est donc exploité à 
fond et nul ne peut épuiser ses significations potentielles, toutes aussi 
valables les unes que les autres. De fait, nous comprenons que la 
littérature est un jeu à plusieurs niveaux et dont le niveau culturel est 
des plus intéressants. La dimension culturelle est donc l’une des 
caractéristiques essentielles de la littérature. Ce qui est valorisé ce 
n’est pas uniquement la signification d’un mot dans un contexte 
culturel donné, ce ne sont pas aussi les procédés d’scripturales qui 
sont d’une autre nature, mais les possibles significations qui 
l’enrichissent le rendent transculturel. C’est aussi les procédés 
d'enchâssement qui sont également d'une autre nature C’est ce qui 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 2 Année :2021 Pp(580 - 593) 

 

584 

 University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

explique l’admiration que nous avons pour la littérature antique dont 
la charge culturelle rayonne de mille éclats. Aussi, cela atteste du 
poids que la culture a sur la littérature ouverte sur le monde de signes 
polysémiques. Il est donc important de dire que la culture demeure un 
élément fondamental de la littérature jusqu’à ce que le discours cesse 
d’être littéraire. Le passage du non littéraire au littéraire se fait certes 
par le travail dans/sur la langue mais aussi par l’exploitation de toutes 
les ressources que la culture offre dans le sens où chaque mot de la 
langue a une charge sociale, des connotations secondaires subjectives 
emmagasinées dans la conscience culturelle de chacun et dont le 
pouvoir est enchanteur sur l’auteur et le lecteur. 
         Dans cette perspective, nous signalons qu’aborder la question de 
la culture en rapport avec la littérature est une question de 
caractérisation et de littérarité et non de définition. Cela implique 
qu’écrire et lire sont empreints de culture et communiquer consiste 
toujours à négocier des significations culturelles. Autrement dit, la 
culture est l’élément qui, à la fois, secoue et berce tout discours, 
notamment celui littéraire censé aller au-delà de ses frontières et où les 
cultures se répondent en écho, parfois se télescopent. Et s'intéressant à 
la manière dont la culture permet à l’homme poétique de s’exprimer et 
conduit à la réflexivité, il s’avère intéressant de signaler :  

 que la littérature se donne à lire comme horizon d’un désir 
culturel ; 

 que les frontières géoculturelles régulent la compréhension de 
la littérature où s’imbriquent, s'influencent et parfois 
s'affrontent des univers culturels aussi complexes que 
multiples. C’est dans de pareilles productions littéraires que la 
notion bakhtinienne de la construction hybride émerge en 
renvoyant à :  

tout énoncé qui appartient par sa composition à un 
seul sujet d’énonciation mais qui, en fait, contient à 
la fois deux énoncés, deux dictions, deux styles, 
«deux langage», deux sémantiques et deux horizons 
axiologiques(Bakhtine, 1978, p.124). 

 qu’il est question de saisir dans la littérature un imaginaire 
succombant à la puissance de la culture elle-même et ce que la 
culture transporte, c'est-à-dire une certaine idée de soi et de 
l’autre. 
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         De là, il est pertinent de saisir dans la littérature l’inscription de 
la force poétique du culturel. C’est donc une approche qui servira de 
prétexte pour que nous plongions en nous-mêmes à la découverte de 
significations qui logent en notre for intérieur et travaillera l’écriture 
littéraire considérée ici comme champ scriptural fertile en 
représentations culturelles. Cela signifie que chaque fois qu’une 
littérature devient réceptacle de la mémoire collective, voire une 
pluralité de cultures fondatrice, elle devient forcément une 
communication créatrice qui s’emploie à promouvoir une identité 
culturelle à travers l’espace, le temps, l’histoire et l’imaginaire.  
         Croire en la puissance persuasive de la culture dénoterait d’un 
souffle humain, voire d’une maturité intellectuelle capable de cultiver 
l’interculturalité sans être à la remorque des autres et sans perte 
d’originalité. Plus qu’un simple concept à débattre et à interroger, la 
culture structure notre mémoire comme espace hybride surinvesti de 
signes en mouvement continu, car toujours à la recherche d’un 
équilibre spirituel encadré par la poétique des relations culturelles et 
géré par le rapport de l’identité à l’altérité. Dans ce contexte, la 
littérature maghrébine d’expression française, comme production de 
brassage et de rencontre de cultures, illustre à merveille la forte 
intervention culturelle. Lire Yasmina Khadra, Driss Chraïbi, Assia 
Djebar ou n’importe quel autre écrivain maghrébin d’expression 
française, c’est voir comment la culture participe à l’écriture, travail 
les textes de manière intelligente et leur donne une force expressive et 
une singularité scripturale des plus originales. Aussi, il est à remarquer 
que les auteurs maghrébins se sentent vraiment obliger de s’acquitter 
d’une dette morale vis à vis de la culture autochtone. D’ailleurs, c’est 
aussi le cas des œuvres littéraires francophones africaines inscrites 
dans un univers de connaissances culturelles et marquées par le sceau 
de l’oralité.  
         Dire donc que la culture participe manifestement à la richesse de 
la littérature, c’est parler d’une certaine prise de conscience faisant des 
écrivains de véritables portes paroles de la mémoire collective de leurs 
sociétés. Pour ne pas rompre le cordon ombilical, la culture reste pour 
les littératures un livre ouvert sur tous les héritages culturels. Elle est 
aussi la manifestation la plus sûre, la plus authentique et la plus fiable 
de la personnalité d’écrivains qui se veulent à cheval sur les 
spécificités et l’universalité.  Pour ce genre d’écrivains, la culture est 
le refuge, le témoin d’un esprit certes influencé par une culture 
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étrangère, mais non effacé et non mis à sa commode. Dans toutes leurs 
œuvres, l’imaginaire culturel des origines règne et participe 
grandement au montage des textes et à la régénération de 
significations parfois inattendues et difficiles à atteindre par un lecteur 
non initié à la culture autochtone. Et écrire tout en ayant les yeux 
braqués sur les cultures étrangères, c’est produire une œuvre hybride, 
riches en significations culturelles multiples.  
         De fait, nous estimons que les écrivains 
maghrébins/francophones sont de véritables porte-paroles culturels. A 
vrai dire, ils ne peuvent produire, ni concevoir la littérature qu’en 
s’appuyant sur la culture mère. Dans ce cas précis, leurs productions 
sont des œuvres-messages dominées par le dire culturel et la littérature 
témoigne d’une stratégie scripturale particulière dans laquelle 
l’écrivain est submergé par la dimension culturelle. Indiscutablement, 
le texte littéraire relève de ce que Henri Meschonnic appel ‘’le pluriel 
du texte’’. Ceci rend légal, dans le cas de la littérature 
maghrébine/francophone, de parler du ’’dire-vrai-culturel’’. La valeur 
culturelle, caractéristique de tout discours, est fondamentale dans 
l’acte poétique littéraire.  
         De ce qui précède, il en résulte qu’il n’y a de littérature que dans 
et par l’activité réflexive que nous procurent le faire littéraire et la 
tentation culturelle comme force intérieure qui enrichie le texte et le 
place hors de l’univocité. En tant qu’artistes, les écrivains se trouvent 
dans une situation à la fois de (re)découverte de soi et de liaison avec 
l’autre. Chez tout homme de lettres, il n’y a aucune frontière qui 
sépare l’écriture littéraire et la pensée culturelle. Par voie de 
conséquence, elle est un signe identitaire, une inépuisable source 
d’inspiration et un moyen des plus efficaces pour l’expression de la 
mentalité. C’est en ce sens que les mots, les représentations, les 
valeurs, la vision des choses et même du monde sont, dans la majorité 
des cas, inséparables de l’ordre culturel. Au regard de la fertilité 
culturelle de certaines œuvres littéraires, nous pouvons parler d’une 
‘’littérature anthropologique’‘ qui, d’une part, permet de rendre 
compte de la parenté entre littérature et savoirs culturels et, d’autre 
part, de trouver un espace de réflexion sur l’identité et l’altérité qui ne 
peuvent être pensées séparément.  
         Isoler la pratique littéraire de son contexte culturel d’origine, 
c’est gommer l’identité non pas uniquement des auteurs, mais d’un 
ensemble de sociétés dont les valeurs et les principes sont autres que 
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celles et ceux de la langue d’écriture. De la sorte, il s’avère impossible 
d’entrer dans l’univers des œuvres littéraires sans un bagage culturel. 
C’est pour cela que les lecteurs pénétrés d’une culture sont les 
personnes qui apprécient le mieux la littérature. 
         En face des littératures francophones nous découvrons une 
production où le signe linguistique français est aliéné et dénationalisé 
pour exprimer une réalité culturelle étrangère à ses habitudes, voire 
même à son esprit. C’est dire que derrière ces littératures de langue 
française, l’écrivain francophone s’accroche à ses racines et du coup 
refuse toute forme d’occidentalisation et de soumission culturelle. Et 
au regard des touches culturelles authentiques qui jalonnent les 
œuvres littéraires, c’est la problématique de la quête identitaire qui 
surgit dans la mesure où l’être humain ne peut pas être coupé de ses 
origines même si le moyen d’expression est étranger. Les littératures 
en question sont, dans la majorité des cas, l’expression d’une culture à 
la fois individuelle et collective. Elles permettent de se raconter, de se 
découvrir et de rencontrer les autres. Elle nous invite à voyager dans 
le temps et dans l’espace. Dans cette perspective, Littérature et 
Culture-procèdent par complémentarité, forment un tout indissociable 
et finissent au texte dans la mesure où :  

…toute lecture de texte [notamment littéraire], aussi 
liée soit-elle au quid, au “ce en vue de quoi” il a été 
écrit, se fait toujours à l’intérieur d’une 
communauté, d’une tradition, ou d’un courant de 
pensée vivante, qui développent des présupposés et 
des exigences (Hargreaves, 1998, p.73). 

 
         Et pour que la pensée culturelle se libère, pour qu’elle soit 
porteuse de semences fertiles, il faut qu’elle s’ouvre sur les autres 
pensées. Historiquement parlant, les deux versants (auteur-culture) 
s’interpellent car là où se trouve l’homme la culture existe. D’ailleurs, 
l'histoire des littératures est celle des signes, des mentalités, des 
sensibilités, voire des cultures. En ce sens, il va sans dire que l'étude 
de la littérature échappe généralement à la seule dimension 
linguistique pour s'ouvrir sur sa dimension culturelle. Et Hargreaves 
Aleg, a raison de considérer que les études littératures : « s'effectuent 
dans le cadre d'un découpage de l'espace littéraire qu'on pourrait 
qualifier… d'international … tout autant d'interculturel…» (Ben 
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Salha). Ceci est une manière pour affirmer qu’il y a dans chaque 
culture l’écho et le dessous d’autres cultures. 
         De fait, auteur et culture sont l’origine et l’aboutissement de la 
littérature. De là, deux postulats sont à signaler ; d’une part la 
littérature comme activité artistique censée s’insérer dans la culture et, 
d’autre part, la culture comme la demeure de l’homme permettant non 
seulement de comprendre l’autre mais aussi de se faire comprendre 
par cet autre à la fois semblable et différent. Cette idée inscrit dans sa 
trame le principe selon lequel il est admis que c’est l’artiste qui 
contribue à l’avènement des phénomènes socioculturels et qu’écrire 
ou lire tout en étant conscient des enjeux et du poids de la culture 
c’est :  «se donner à l’impulsion d’une autre manière d’être, de pâtir, 
et de cheminer vers l’innommé.» (Lévi-Strauss, 1995, p.58). 
Et être frappé par le sceau du culturel est une faculté naturelle dont 
tout artiste ressent sa valeur et son poids. C’est elle qui raconte 
l’homme, garde ses traces et les transmet comme autant de signes 
hautement significatifs même lorsqu’ils ne sont pas criants mais 
discrets. Ce que la littérature gagne en profondeur par les touches 
culturelles qu’elle porte est une sorte d’énergie qui participe au 
développement de la mémoire et de l’imaginaire. De surcroit, cette 
énergie permet à l’individu de trouver la voie d’un enracinement 
culturel indéfinissable en l’absence de l’autre, car comme l’atteste 
Claude Lévi-Strauss, « toute société, toute culture sont constituées de 
sédimentations imbriquées les unes dans les autres.» (Ben Salha). 
C’est elle aussi qui éveille en nous le désir d’aller vers l’autre, de le 
(re)connaitre et de sentir le besoin d’être différent. C’est pour cela que 
la différence culturelle est signe révélateur de l’identité. Si la culture 
témoigne de la sensibilité de la personne, révèle ses traces et ses 
empreintes, c’est parce qu’elle est le langage de l’âme.       
         Un simple signe culturel annule beaucoup de bavardages et 
donne naissance à des stratégies scripturales fécondes et en mesure de 
répondre aux besoins artistiques de tout auteur et de tout lecteur.  C'est 
dire que la littérature profite à la culture et la culture profite à la 
littérature et toute frontière franche et absolue entre les deux domaines 
relève de l'illusion. Plus encore, c’est cette dimension culturelle qui : 
« rapproche les contraires, créent de nouvelles traversées, donne au 
particulier une dimension universelle.» (Mounin, 1976, p.153). Dans 
le prolongement de cette idée, nous considérons que la culture vient 
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pour féconder et enrichir la littérature et l'inscription de la littérature 
dans le culturel permet de la comprendre et de l'expliquer. 
         De ce point de vue, le couple littérature-culture s’impose pour 
rendre compte de la fonction culturelle de la littérature. Et une 
approche culturelle de la littérature permet de bien exploiter celle-ci 
dans une démarche de savoir culturel. A titre illustratif, nous citons 
G.MOUNIN qui déclare : 

La littérature reste considérée souvent comme la 
seule, et toujours la meilleure, ethnographie de la culture 
d'un pays donné, au sens propre du mot ethnographe : 
presque toutes les images et les idées les plus tenaces et les 
plus concrètes que nous avons sur les Anglais, les russes 
ou les grecs (…) sont venues (…) des œuvres littéraires 
(Weinrich, 1999). 

 
         De ce qui précède, cette réflexion témoigne de l’incontournable 
approche culturelle dans la recherche du sens et des significations que 
couve toute œuvre littéraire. Aussi, elle rend compte que toute quête 
de sens dont les soubassements sont d’ordre culturel devient à la suite 
de Weinrich : «un dialogue généreux avec le texte» (Ricœur, 1976, p. 
20) structuré par la parole-mère, c'est-à-dire par la culture. Plus qu’un 
simple motif, cette dernière structure la parole des hommes de lettres " 
qu'on ne peut séparer du cadre social et culturel dont ils sont à la fois 
le(s) créateur(s) et le(s) produit(s)." (Citation empruntée à Krusch 
Dietrich) C’est pourquoi, on est autorisé à affirmer qu’il est tout à fait 
légitime de vanter les avantages de l’approche culturelle de la 
littérature soumise aux poids des signes et des mentalités. Le rapport 
de la littérature à la culture légitime l’intérêt de la conscience 
culturelle qui participe à la sécurisation et l’affaiblissement de 
l’énigmaticité du discours littéraire. 
         Le rapport homme-culture, la pré-structure de toute pensée, la 
littérature comme activité culturelle et les contraintes interprétantes 
dictées par la force transculturelle des notions de l’implicite, de 
l’explicite et de la lecture croisée dans les processus ‘’de réflexibilité 
constitutif de la cognition humaine’’ semblent trouver une justification 
d’ordre culturel dans le discours littéraire. Aussi, ils légitiment la 
prédominance systématique des valeurs culturelles. C’est donc cette 
appréhension basée sur l’entre-deux-cultures qui joue un rôle 
qualitativement important dans la saisie des valeurs symboliques, des 
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sur-significations culturelles. De surcroit, elle invite à repenser la 
réflexion sur la matérialité du sens perdu et de la signification qui 
échappe même au lecteur le plus averti car : 

« toute interprétation se propose de vaincre un 
éloignement, une distance, entre l’époque culturelle 
révolue à laquelle appartient le texte et l’interprète 
lui-même. En surmontant cette distance, en se 
rendant contemporain du texte, l’exégète peut 
s’approprier le sens : d’étranger, il veut le rendre 
propre, c’est-à-dire le faire sien ; c’est donc 
l’agrandissement de la propre compréhension de soi-
même qu’il poursuit à travers la compréhension de 
l’autre. Toute herméneutique est ainsi, explicitement 
ou implicitement, compréhension de soi-même par 
le détour de la compréhension de l’autre. » 
(Pretceille-Abdallah, 1996, p. 36). 

 De ce qui précède, il est donc vain de croire qu’écrivains et lecteurs 
peuvent agir en dehors d’une sphère culturelle. En ce sens, nous 
estimons que du côté de l’écrivain comme du côté du lecteur, 
l’autonomie d’écrire et même de lire s’avère une donnée trompeuse 
dans la mesure où c’est la culture qui fait déclencher le mécanisme de 
l’écriture et de la lecture. C’est cette posture qui assure la dynamique 
du fait littéraire et invite à souligner deux faits, toute : 

1- lecture littéraire tend vers une exploration/orientation de plus 
en plus culturelle ; 

2- culture est soumise à de multiples influences culturelles 
généralement fécondes.  

3- Dans la perspective des théories littéraires, nous soulignons 
qu’il n’y a de  

véritables réflexions culturelles que dans l’entrecroisement des 
mentalités et le pluriel des cultures. 
         
          Quoi  que  disent  donc les  théoriciens  et  tous  les  spécialistes 
du discours littéraire, le couple Littérature-Culture tient toujours son 
importance et sa valeur dans  l’étude  et  la  lisibilité de la littérature. 
A ce titre, nous avançons qu'une œuvre littéraire n'est lue, ne prend 
figure, ne donne sens et significations qu'au travers d'habitudes 
mentales, de traditions et de forces culturelles... C'est dire, qu'on 
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n'écrit et qu'on ne lit que dans un espace (inter)culturel et que toute 
littérature est socio-culturellement située. Et Pretceille–Abdallah 
Martine et Louis Porcher ont raison d’affirmer que :  

… les œuvres littéraires peuvent constituer une voie 
d'accès à des codes sociaux et à des modèles 
culturels dans la mesure où elles représentent des 
expressions langagières particulières de ces 
différents systèmes (Pretceille-Abdallah, 1996, p. 
39). 

Selon cette vision, le processus de la compréhension tel que 
régie par la dimension culturelle repose sur trois principes 
fondamentaux : 

1. La compréhension de l'univers culturel de l'œuvre source ; 
2. La prise en compte de l'univers culturel du lecteur ; 
3. La possibilité d'une attitude médiatrice. 

         Au-delà de tout ce qui a été dit, il reste à signaler qu’il s’agit 
d’une manière de penser la littérature pour réellement la vivre et jouir 
de ses effets sémantiques. En effet, il est plus facile de donner sens et 
signification à une œuvre littéraire en référence à la culture en partage. 
C’est donc la culture comme marque d’authenticité qui participe à la 
définition de la littérature et la découverte de l’autre.  Aussi, il est à 
souligner qu’écrire et lire en littérature ne peuvent se faire sans 
interroger une expérience culturelle généralement partagée entre 
authenticité et universalité, sédentarité et nomadisme. C’est pourquoi, 
il s’avère légitime de parler du poids de la conscience culturelle de 
tout individu qui se développe dans un milieu social. Loin donc d’être 
considérée comme un simple thème, la culture, comme une activité 
mentale constructive de l’individu et du sens et comme acte de 
diversité, d’hospitalité et de générosité, structure la littérature surtout 
lorsqu’il s’agit de la compréhension par la culture.  

Appliquée à la littérature, la conscience culturelle est pour 
nous un outil d’abord d’identification, ensuite de fixation et 
d’agencement capable de réguler la compréhension de la littérature 
fondée sur l’acte d’autocompréhension et soumise préalablement à 
l’influence de la culture. Dans le domaine de la lecture littéraire, il est 
généralement admis que le lecteur étranger comprendra un texte 
littéraire à forte connotation culturelle de manière différente de celle 
d’un lecteur natif. Et Wierlacher a raison d’affirmer qu’: « il faut non 
seulement  respecter la pluralité des interprétations relatives à la 
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culture, mais il faut la rendre possible.» Mais tout en insistant sur la 
valeur culturelle de la littérature, nous devons toujours agir dans la 
perspective du principe ‘’ni excès, ni négligence‘’ ‘’ال إفراط وال تفریط‘’ 
appuyée par la distance géoculturelle puisqu’il n’existe pas de 
communication littéraire qui ne soit pas différée.  

Compte tenu des idées développées, les praticiens de la 
littérature doivent savoir que le discours sur le rapport de la littérature 
à la culture est un discours de compréhension centré sur 
l’investissement et l’inscription du culturel. Comme force et énergie, 
la culture s’avère, d’une part, capable de déclencher les automatismes 
nécessaires à l’interprétation et la compréhension et, d’autre part, en 
mesure d’aider à parcourir les différences et d’explorer l’inconnu des 
signes de l’univers culturel dans lequel toute œuvre littéraire est 
réalisée, transportée et reçue.  

S’il est donc une conclusion à tirer c’est celle d’admettre que 
le propre de la culture consiste à donner une signification spécifique 
au sens dans la mesure où les cultures se sont toujours disputées les 
littératures. Cette conviction va dans le sens du propos d’Henri 
Meschonnic attestant que le texte littéraire est une ‘’forme sens’’. 
D’où l’expression ‘’le pluriel du texte’’ comme l’une des 
caractéristiques essentielles qui habitent toute littérature et polarisent 
l’imaginaire du lecteur pris en sandwich entre le dire commentatif, le 
faire esthétique et la mythologie de sa culture. 

Il reste à dire que toute pensée est encadrée par la culture du 
moment où l’être humain ne peut échapper ni à la logique de l’art, ni 
‘’à la mythologie de sa culture’’. Par voie de conséquence, il 
n’existerait pas de littérature totalement indépendante de la culture 
dans le sens où les mots n’ont de sens et de significations qu’en 
fonction d’une pratique inscrite dans un univers culturel en tant 
qu’énergie créatrice. Dans ce contexte, nous notons que la question de 
la relation de la littérature à la culture n’est pas de nature belliciste ; 
elle est une pratique visant la formation de l’esprit humain par 
l‘échange des spécificités culturelles. Littérature et culture sont, dans 
cet ordre d’idées, deux concepts solidaires, deux manières d’agir dans 
un univers littéraire uni par des généralités artistiques communes et 
différencié par des caractéristiques culturelles spécifiques issues de 
différentes collectivités. De ce fait, le couple en question interpelle les 
imaginaires et laisse attester que la littérature comme activité 
artistique créatrice est censée s’insérer dans la culture qui reste la 
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véritable demeure de l’être humain. De surcroit, plus qu’un ensemble 
de valeurs, de croyances et de savoirs, la culture structure les 
mentalités et le discours sur la littérature trouve une justification 
d’ordre culturel qui verse dans la fertilité et qui profite aussi bien à 
l’auteur qu’au lecteur.  

Comment donc parler de littérature et jouir de ses effets 
esthétiques et sémantiques en dehors de la culture dont les signes sont 
hautement significatifs même lorsqu’ils sont discrets ? 
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Résumé : 
         La prononciation du FLE par des apprenants arabophones du sud 
algérien n’implique pas uniquement l’acquisition de nouveaux sons, du fait 
que la dimension de la perception-production et les problèmes découlant du 
crible phonologique suscite l’usage de tout un processus sous-jacent à 
l’appropriation de nouveaux signes sonores qui caractérisent la construction 
d’un nouveau paysage sonore en tenant compte aussi bien des facteurs 
relatifs aux différences individuelles ainsi qu’aux représentations culturelles.         
Dès lors, nous nous sommes posé la problématique suivante : est-il possible 
d’améliorer la perception et la prononciation du FLE des locuteurs 
arabophones grâce à la dramaturgie ? L’objectif consiste à éduquer l’oreiller 
pour vaincre la surdité phonologique de l’apprenant et le préparer à la 
production. Le travail est mené auprès des étudiants de 2ème année LMD, 
option français de l’université de Biskra en optant pour le malade imaginaire 
de Molière. 
Mots-clés: Dramaturgie, didactique de la prononciation du FLE, correction 
phonétique, habitudes de  prononciation 

--- 
Abstract: 
The pronunciation of FLE by Arabic-speaking learners in southern Algeria 
does not only imply the acquisition of new sounds, since the dimension of 
perception-production and the problems arising from the phonological sieve 
give rise to the use of a whole sub-process. lie in the appropriation of new 
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sound signs that characterize the construction of a new soundscape, taking 
into account factors relating to individual differences as well as to cultural 
representations. Therefore, we asked ourselves the following problem: is it 
possible to improve the perception and pronunciation of FFL among Arabic-
speaking speakers thanks to dramaturgy? The goal is to educate the pillow to 
overcome the learner's phonological deafness and prepare them for 
production. The work is carried out with 2nd year LMD students, French 
option at the University of Biskra, opting for Molière's imaginary patient. 
Keywords: Dramaturgy, FFL pronunciation didactics, phonetic correction, 
pronunciation habits. 

 
 
Introduction 

Le titre renvoie directement au but que nous nous sommes fixées, 
à savoir la dramaturgie comme discours (inter)culturel et la question de 
correction phonétique en classe de FLE. Dans cette perspective, il serait 
principalement question de présenter les arguments d’une approche qui 
aura pour base l’articulation de la langue maternelle et le Français 
Langue Etrangère. L’articulation en question devrait renforcer la 
dimension (inter)culturelle et s’appuyer notamment sur les 
déficits/problèmes des apprenants accoutumés à des habitudes de 
prononciation spécifiques et qui ne sont admises qu’en situation de 
monolinguisme. En ce sens, lorsque l’apprenant se trouve en dehors de 
cette situation, il se heurte à des difficultés. 

 En effet, le FLE astreint l’apprenant arabophone à une pratique 
phonétique, voire même morphosyntaxique inhabituelle. D’où 
l’inévitable question de l’adéquation ou de l’inadéquation des 
articulations phonétiques des deux langues ; en l’occurrence l’arabe et le 
français. Une diversité de situations de contact qui met l’apprenant dans 
un processus d’échange, de compréhension, de tolérance ou de défi et de 
rejet, une situation où se manifeste un savoir-faire et un savoir être lui 
assurant d’entrer en relation avec l’Autre et d’interagir et de pouvoir 
communiquer sans heurts ni blocages. 

Dans cette dimension, nous nous sommes interrogées sur 
l’impact de la dramaturgie comme méthode didactique sur la 
prononciation du FLE, et dans la mesure où le phénomène d’adéquation 
et de non-adéquation des sons du français et la langue arabe, langue 
maternelle, est imposé, d’une part, par le crible phonologique de chaque 
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apprenant et, d’autre part, par son égo-linguistique. Dans cet esprit, 
procéder par l’intégration du jeu théâtral libérerait l’apprenant et 
stimulerait à de nouvelles habitudes articulatoires et interculturelles.   

Pour cela nous menons une étude holistique qui prend en compte 
l’interface entre la perception et la production où nous appréhendons le 
processus de correction phonétique en adoptant la dramaturgie comme 
méthode de correction phonétique.  
I. La prononciation du FLE 
       L’enseignement de la prononciation en classe de FLE, dans notre 
contexte algérien est une parente pauvre par rapport à l’acquisition 
d’autres compétences linguistiques du moment où le fait phonique 
n’est point enseigné en tant qu’une compétence à acquérir, il est 
considéré comme une matière secondaire où le mot phonétique ne 
figure guère dans le programme de l’enseignement générale du 
français en Algérie, tout au long du cursus de l’apprentissage du 
français. Pour  les enseignants, il s’agit d’une matière difficile d’accès 
pour les apprenants d’un certain âge.  Alors que, concrètement, la 
matière phonique en didactique du FLE est considérée comme un 
savoir –faire et un savoir-être qui assurent aux apprenants de 
communiquer, d’entrer en relation avec l’Autre et d’interagir dans la 
mesure où le son n’est point une substance statique de production 
mais il s’agit d’une substance dynamique inhérente à la langue et son 
usage. A ce sujet, Malmberg (1954 : 65) soulignait déjà en 1954 son 
importance en disant que : «  L’enseignement des langues étrangères 
est aussi un domaine ou la phonétique a une très grande importance 
pratique. Celui qui veut apprendre à bien prononcer une langue 
étrangère, devra acquérir d’abord la maîtrise d’un grand nombre 
d’habitudes articulatoires nouvelles (une base articulatoire). Il ne faut 
pas croire qu’il s’agisse seulement d’apprendre quelques sons 
nouveaux et, pour le reste utilise les sons déjà connus. C’est un 
système d’habitudes articulatoires y compris l’intonation et l’emploi 
des accents expiratoires, qui sera remplacé par quelque chose de 
nouveau ». 
       De ce point de vue, nous constatons qu’en effet, actuellement 
l’enseignement phonétique à des apprenants non spécialisés, pour les 
enseignants et les apprenants, est un mouton noir difficile à accéder d’où 
l’indifférence est quasi-totale. Car, le système des habitudes langagières 
de l’apprenant qui est développé depuis l’enfance empêche  l’acquisition 
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de nouvelles habitudes qui dépendent de celle-ci. Ainsi, le changement 
de ces dernières positionnera cet apprenant en difficultés si le transfert 
est la source d’interférence ; c’est ce que nous avons pu relever, des 
exemples de prononciation, chez notre échantillon de l’étude effectuée.  
En outre, l’apprentissage de langues implique automatiquement le 
contact de deux systèmes phonologiques et phonétiques qui a des 
conséquences dans le processus d’acquisition d’une langue étrangère, et, 
ce contact fait apparaître des problèmes d’interférences phonétiques. 
Dans ce contexte Borell (1991 : 99) postule que : « Les sons et/ou les 
phonèmes, dans les deux langues qui sont confrontés, ont l’air d’être 
identique alors qu’il y a souvent des différences plus en moins 
apparentes. Si l’on n’en tient pas compte, cela entraînera, s’ajoutant à 
d’autres fautes, un accent étranger épouvantable, mais qui est trop 
souvent le lot de nos jeunes apprenants ». Autrement dit, le locuteur 
apprenant est distingué par son accent étranger qui résulte de transferts 
d’habitudes articulatoires de la langue maternelle vers celles de la langue 
étrangère sur tous les niveaux- segmental et suprasegmental-, il est 
question dans ce cas de transposition des structures phoniques vers la 
langue étrangère. 
           En ce sens, les structures formelles de la langue maternelle sont 
d’une façon sous-jacentes transférées, en perception et en production 
dans la langue étrangère dans la mesure que les connaissances en cette 
langue sont insuffisantes pour pouvoir acquérir les différents sons de la 
parole ainsi que les différentes structures rythmiques, accentuelles et 
intonatives. Pour ce faire, le transfert des traits de la langue maternelle 
est discernable, il importe donc de savoir discerner les ressemblances et 
les différences et de savoir s’en servir pour un meilleur apprentissage. 
Sur cela C. Trompette (1983 :155) souligne que : «  Ne possédant pas les 
mêmes catégories mentales pour la perception du réel, donc ayant une 
division différente, l’apprenant construit consciemment et/ou 
inconsciemment des systèmes d’équivalence ou de différenciation. Son 
fonctionnement dans la langue/ culture nouvelle n’est pas sans référence 
à sa langue/culture d’origine ». 
         En effet, chaque apprenant de langue étrangère est marqué par ses 
connaissances antérieures, ses habitus et ses représentations qui 
composent sa propre culture d’apprentissage et influence un 
apprentissage nouveau et différent et ce qui va induire par la suite des 
erreurs en cas d’inadéquation.  
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II. La dramaturgie un moyen de correction phonétique en classe de 
FLE 

        L’art dramatique dans un contexte didactique permet d’aborder 
toutes les interrogations attenantes relevant des différentes compétences 
communicationnelles en offrant à l’apprenant l’opportunité de s’investir 
dans une pratique directe de la langue dans la mesure où le processus de 
dramatisation relève de la mise en dialogue en accordant une importance 
particulière aux gestes, aux mimiques, au corps, aux jeux de rôles, aux 
simulations et les prises de parole comme un des moyens les plus 
efficaces et valables dans l’appropriation du FLE chez les apprenants. 
         A priori, le texte dramatique est avant tous une œuvre littéraire 
d’un genre dramatique. Il s’agit d’un texte littéraire théâtral présenté 
sous forme de répliques des personnages à base d’une représentation. La 
dramatisation est en général « une technique théâtrale de la mise en 
scène du dialogue de départ » (le texte) (Caré, 1983 : 40) dont l’objectif 
majeur est l’appropriation de la communication en langue étrangère, 
comme il permet aussi de comprendre les relations humaines et les 
modes de vies qui diffèrent des nôtres. Ainsi, lors de la dramatisation, les 
apprenants animent et allient leurs savoirs linguistiques et non 
linguistiques (le rythme, l’intonation, les gestes, la mimique…) en 
développant leur aptitude de mémorisation et de fixation, ce qui accroit 
leur autonomie. 
          Chirita Mariana(2011) ajoute également dans ce contexte que le 
texte de théâtre offre aux apprenants la possibilité d’explorer le 
vocabulaire, la syntaxe, la grammaire et les modèles stylistiques propres 
à une langue dans la mesure où la dramatisation favorise la 
communication, et c’est justement grâce aux échanges authentiques d’un 
texte dramatique que perfectionne l’expression orale. Par conséquent, 
ces échanges favorisent l’habileté de l’apprenant de dépasser la peur de 
parler, de s’exprimer et de faire des fautes en FLE, et, ce qui de toute 
façon ne représente qu’une occasion de faire des progrès en langue 
étrangère et  offre à l’apprenant à la fois d’activer ses connaissances 
antérieurement acquises par rapport aux textes littéraires travaillés en sa 
langue 1 et d’établir des parallèles entre les deux langues ainsi qu’une 
ouverture envers une culture différente, et ce qui approfondit la 
connaissance de ses propres marqueurs culturels tout en mettant en 
exergue le contexte culturel étranger.  
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           Par ailleurs, outre les objectifs typiques de l’utilisation d’un texte 
dramatique qui ne varient que peu de ceux utilisés sur presque n’importe 
quel genre littéraire en classe de FLE, notre objectif crucial est l’apport 
de la dramatisation en tant qu’un acte didactique qui s’opère sur deux 
enjeux : le premier est relatif à la mise en scène des habitudes 
articulatoires (le niveau vocal-tonal), le second est associé à la culture au 
sens comportemental quand le corps se projette sur scène en traduisant le 
texte en actes. 
III. Méthodologie 
           Nous avons adopté une démarche éclectique qui nous a permis de 
donner forme à une action pédagogique en se basant sur des méthodes 
didactiques, du fait que l’acte pédagogique de la théâtralisation devient 
implicite dans la mesure où le jeu théâtral est considéré comme un outil 
de correction phonétique en se basant effectivement sur les propos de 
Jean-Pierre Cuq  (2003 : 237) qui a également abordé dans son 
Dictionnaire de Didactique du Français Langue Etrangère et Seconde, 
l’impact que pouvait avoir la pratique théâtrale sur 
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères : «  Le théâtre dans 
la classe FLE offre les avantages classiques du théâtre en langue 
maternelle : apprentissage et mémorisation d’un texte, travail de 
l’élocution, de la diction, de la prononciation, expression de sentiments 
ou d’états par le corps et par le jeu de la relation, expérience de la scène 
et du public, expérience du groupe et écoute des partenaires, approche 
de la problématique acteur/personnage, être/ paraître, masque/rôle ». 
1. Echantillon d’étude 
         Nous avons mené cette étude auprès d’un public d’un niveau 
avancé à profil hétérogène, se sont des étudiants de 2ème année LMD 
option français de l’université de Biskra. Un groupe composé de 
23étudiants dont cinq garçons. Le choix de notre échantillon s’est fait 
selon un constat. Après le déroulement des séances d’expression orale et 
de phonétique corrective, nous avons pu constater qu’un nombre 
important d’étudiants éprouve des difficultés de prononciation qui les 
mettent en situation d’insécurité linguistique et crée un obstacle 
psychique de prise de parole. Alors qu’en première année, ils ont suivi 
des enseignements de phonétique articulatoire et d’expression orale qui 
leurs assurent l’entrainement de l’audition pour vaincre la surdité 
phonologique et les préparer à la perception des sons par rapport à ce 
que dit l’Autre (savoir-être), être capable d’imiter (savoir-faire) et 
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s’habituer aux nouvelles pratiques articulatoires (savoir), ils sont donc 
dotés de compétences à se comporter de façon appropriée et selon les 
règles de ceux qui parlent la langue cible, le FLE.    
2. Le choix du corpus 
        Le choix du corpus est un choix collectif où la majorité a opté pour 
le malade imaginaire de Molière. Un choix exhaustif  basé sur un pré-
requis, un texte abordé en 1ère année, donc ils sont en mesure d’identifier 
les éléments prédominants du récit (personnages, lieu, actions, les 
péripéties, et) et ils sachent faire des liens entre les différents éléments. 
Car le texte dramatisé est tributaire du processus métacognitif de 
l’apprenant. Par ailleurs, ce texte est de type poétique, nous sommes 
donc dans la diction qui se caractérise par des faits phoniques 
particuliers comme la prononciation du « e » caduc, les allongements, 
une  accentuation particulière ainsi que l’intonation et le rythme d’une 
part, et d’autre part le texte appartient au creuset culturel de la France. Il 
s’agit d’un texte qui peut mettre en exergue l’aspect prosodique du 
français du fait que « les phénomènes prosodiques sont à même de 
vertébrer la  parole, de permettre à ces éléments de la langue, ces bribes 
(…) d’avoir une existence, c'est-à-dire d’être des signaux émis et reçus, 
de constituer un message.» (Elisabeth Guimbretiere, 2012 : 6) . 
3. Procédure 
        Nous allons procéder par le processus de la théorie de Lhote dont le 
fondement est la perception (auditive et visuelle) – l’imitation – la 
production et la compréhension à laquelle nous ajoutons la réévaluation. 
         L’intégration de l’activité théâtrale en classe comme moyen de 
correction phonétique n’est pas un fait du hasard car nous avons constaté 
qu’en faisant jouer un rôle, l’apprenant se projette vers l’extérieur et n’a 
plus l’impression d’être en situation permanente de contrôle de classe. 
En jouant un personnage, les apprenants s’autorisent une prononciation 
même erronée qu’ils ne s’autorisent pas en situation de cours quotidien, 
ils sont emportés par ce jumelage d’activités d’ordre artistique et 
linguistique et qui devient source de motivation et de plaisir. Nous avons 
procédé en quatre étapes: 
a- Etape1 :  
       Nous partons de l’idée : nous entendons, donc nous prononçons. 
Cette étape est le premier contact de l’apprenant avec la pièce théâtrale, 
il s’agit d’une première phase de repérage puis de l’extraction de 
l’information à partir de stimuli auditifs et visuels interprétée par le 
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cerveau ;  où nous avons procédé en premier lieu par la projection vidéo 
de la pièce sans aucun support écrit. Il s’agit donc de la phase d’écoute 
où l’apprenant va procéder en premier lieu par la discrimination auditive.  
Après, nous avons demandé à chacun de choisir le personnage qui lui 
convient afin de trouver son intérêt et s’y investir. Le même personnage 
va être joué par plusieurs étudiants, ce qui assure la correction 
collaborative où les apprenants se comparent et se corrigent 
mutuellement.  
        Par ailleurs, nous considérons cette étape comme une situation 
d’interaction et d’échange où le personnage réel va influencer le sujet 
apprenant en le mettant dans une situation de socialisation et d’altérité 
tout en étant conscient des mécanismes de la culture étrangère qui sont 
différents des siens.  
b- Etape2 : 
          Il s’agit d’une étape d’analyse et du traitement de l’information et 
enfin la mémorisation ; le premier contact des apprenants avec le texte et 
la lecture à voix haute en écoutant l’enregistrement afin de suivre le 
rythme, l’accent et l’intonation de la voix du natif. En parallèle, en 
écoutant et en répétant, ils peuvent travailler leur souffle et les différents 
styles de voix : la colère, le chuchotement, l’hésitation, etc. Cette étape 
est effectuée sans aucune intervention de l’enseignant. D’après Henri 
Laboit (cité par Guimbretiere, 2012 : 55) « les exercices de simple 
répétition n’aident pas à la mémorisation car ils démobilisent une partie 
des mesures d’attentions. » d’où l’idée de mettre l’apprenant en action, 
dans le sens de se mettre dans la peau de l’autre. 
c- Etape3 :  
        C’est l’étape de la mise en action du texte, jouer la pièce après 
mémorisation, à ce moment nous réalisons un enregistrement vidéo des 
apprenants en jouant la pièce et dont l’objectif est l’autoévaluation et 
l’autocorrection où tout un chacun identifiera ses propres erreurs et de 
trouver les causes et au même temps être conscient des difficultés.   
d- Etape4 : 
         C’est l’étape finale, le regroupement des apprenants en visionnant 
la vidéo de la pièce jouée. Après identification des erreurs, ils procèdent 
à l’auto-évaluation et l’autocorrection par imitation et répétition 
consciente. Pour les cas défectueux, les apprenants comparent leur 
prononciation à celle des natifs et parfois ils viennent nous consulter en 
tant qu’enseignant en cherchant comment pouvoir dépasser cette 
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mauvaise prononciation car nous avons évité la correction ponctuelle 
d’erreurs dès leur manifestation dans la production de l’apprenant 
(évaluation formatrice). En privilégiant l’écoute, le progrès sera 
perceptible car l’apprenant pourra acquérir une certaine souplesse en 
transgressant le crible phonologique et pouvoir créer d’autres catégories 
qui permettront de classer les différents sons qui ne figurent pas dans la 
langue maternelle et d’appréhender de nouveaux gestes articulatoires.  
IV. Analyse et interprétation des résultats  
         Nous avons constaté que les différentes erreurs articulatoires 
commises par les apprenants relèvent des interférences linguistiques 
causées par le recours à la langue arabe, langue maternelle. Ces erreurs 
ont été repérées pour qu'elles soient corrigées et remédiées par la suite 
par le biais des différentes tâches préconisées : écoute, correction, 
répétition puis production. Les erreurs diagnostiquées relèvent beaucoup 
plus des voyelles que les consonnes à cause de la complexité du système 
vocalique du français par rapport à celui de la langue arabe d’une part. 
D’autre part, le système consonantique de l’arabe est plus complexe que 
celui du français où il y a une forte correspondance entre les sons, c’est 
pourquoi les apprenants n’éprouvent pas de grande difficultés à 
prononcer la majorité des consonnes du français. 
1. Les voyelles 
           Nous avons constaté que les apprenants éprouvent des difficultés 
dans la réalisation de l’ensemble des voyelles et plus précisément celles 
dont l’articulation relève de la labialité le cas par exemple de la voyelle 
[y] prononcée [i] dans les mots : plus, juge, nature ainsi que dans le mot 
étudiant et trésor où le [e] est prononcé [i] qui est prononcé [itidiɑ̃]  ce 
qui s’explique par le continuum du degré d’aperture. Nous constatons 
même l’inverse où le [i] est prononcé [e]. L’apprenant dans ce cas 
procède à une assimilation régressive et la réalité de la production des 
sons antérieurs qui ne font pas parti du contexte articulatoire de 
l’apprenant arabophone ainsi que l’arrondissement.  
       Pour le cas des voyelles antérieures prononcées postérieurs nous 
relevons le [œ] prononcé [u] cœur [kœr] en se référant à la seule voyelle 
labiale de la langue arabe. Les nasales auxquelles ils ajoutent un [n] en 
les prononçant. Ce fait est dû au transfert d’un fait phonique de la langue 
arabe qui est la nounation, cette assimilation à an, un et in des suffixes 
casuels prononcés avec redoublement marquant la structure Vn. 
Kouloughli (2007 : 94) définit la notion de nounation comme suit : « Le 
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terme tanwîn est en arabe le nom verbal associé au verbe nawwana, 
littéralement « ajouter une lettre nûn, nouner » et il est donc assez bien 
rendu par le terme de « nounation » qui le traduit souvent chez les 
arabisants de langue française. Dans le métalangage grammatical 
arabe, il désigne, plutôt, que le processus même de « nounation », son 
résultat à savoir le morphème suffixal /n/ dont la majorité des noms sont 
en principe dotés s’ils ne sont ni précédés de l’article défini /(a)l+/ni 
spécifiés par un complément de nom en état d’annexion (idâfa) » 
       Un autre cas erroné relève de la non distinction aussi entre les 
différents timbres des nasales, le [ɑ̃] est prononcé [ɔ̃] et l’inverse, le 
même cas pour les deux timbres du [ɛ]̃/ [œ̃] aucune distinction.   
         Nous déduisons que ces erreurs jalonnent l’écart  entre les deux 
langues où les apprenants lors de leur prononciation sont inconscients 
des différences articulatoires dans la mesure qu’ils font référence à leur 
langue maternelle d’où cette confusion articulatoire.    
2. Les consonnes 
           En ce qui concerne les consonnes, les erreurs récurrentes relèvent 
des cas d’assourdissement du [b] et du [f], comme il s’agit d’un 
problème non récurent du fait que le [p] et le [v] sont des sons qui 
existent en langue maternelle en situation d’assimilation.  En revanche, 
nous avons constaté des faits d’emphatisassions de certaines consonnes 
telles que le [r] le [g] [k]. Pour la prononciation du [t] ils lui donnent un 
timbre local qui relève d’une variation régionale qui est [tʃ] ou il est 
prononcé en l’assimilant à la consonne correspondante en langue arabe 
en lui donnant le même timbre. Par ailleurs ce trait phonique caractérise 
beaucoup plus la gent masculine que féminine, les filles sous prétexte de 
l’esthétique modifient leur timbre en fonction du contexte en imitant 
l’Autre.   Grâce à la répétition  
3. La prosodie 
           De même, les erreurs prosodiques persistent car la langue arabe 
est une langue à rythme accentuel alors que  le français est considéré 
comme langue à rythme intonatif ce qui met les apprenants arabophones 
en difficulté à s’approprier le rythme du français. Tous les discours 
produits sont structuré en un débit rapide avec une fréquence de 
réductions vocaliques qui influencent la constitution de la structure 
syllabique  du français par rapport à la langue 1 ; le dialecte algérien qui 
se caractérise par la fréquence des structures syllabiques fermées et su 
fermées de type ccv – cvcc. C’est pourquoi, ils se trouvent dans des 
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situations alarmantes étant donné qu'ils commettent de nombreuses 
erreurs prosodiques qui modifient complètement la structure des mots, 
au point où nous n'arrivons pas à reconnaitre le mot prononcé ; ceci met 
l'apprenant dans une situation de blocage. Ces erreurs nous ont permis 
d’aborder les aspects prosodiques que l’apprenant identifie tout seul la 
différence prosodique entre la langue française et l’arabe sa langue 
maternelle, il s’entrainera en répétant et en changeant ses habitudes 
prosodique en adaptant celles qui caractérisent la langue française. Nos 
interventions entant qu’enseignantes est d’utiliser beaucoup de gestes 
pour faire apparaître le rythme de la langue française vu que ce geste 
n’est pas utilisé de façon aberrante mais nous le considérons un 
facilitateur du cadre rythmique. 
          De là, nous pouvons dire que les difficultés de nos apprenants au 
niveau de la prononciation relèvent du problème de la plasticité des 
habitudes articulatoires qui devient ardue pour l’apprenant, il prononce 
donc tous les sons du même degré d’aperture et avec le même rythme, où 
ils font souvent appel au système de référence de leur langue maternelle, 
ce qui les mène vers un handicap qui se traduit par l'incapacité de 
déclencher la parole.  
         Paola ESCUDERO parle de carte perceptive où l’apprenant perçoit 
les différents sons dans une même catégorie phonologique de sa langue 
maternelle ce qui va conduire l’apprenant à mal percevoir les sons du 
français langue étrangère du moment que la perception et la production 
des sons sont définitivement liées mais ils n’évoluent pas 
symétriquement. Or, la mise en place de l’activité théâtrale nous a 
permis de mettre en vigueur les deux activités de perception et de 
production afin de dépasser la timidité par rapport à l’erreur qui a été 
prise comme un trait positif du fait que l’apprenant est autonome par 
rapport à l’erreur, et il n’a plus peur de ridicule étant donné que tous se 
voyaient commettre. Comme nous avons constaté aussi que le choc des 
cultures est dépassé ce qui va leur permettre de pratiquer le FLE avec 
aisance. 
Conclusion / Discussion 
         La pratique du théâtre constitue l’outil efficace par excellence pour 
intégrer l'apprentissage du français dans une activité motivante. Elle  
permet aux apprenants de vivre la langue, c'est-à-dire, via le fait d'entrer 
dans la peau d'un personnage leur approprie une confiance en soi où 
l’erreur n’est plus un facteur de blocage mais une passerelle qui leur 
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permettrait de briser cette appréhension en dramatisant la faute et 
d’affronter le regard de l’autre et affirmer son soi, ce qui favorise une 
bonne acquisition et une prononciation correcte via la réécoute et le 
repérage des erreurs, puis la répétition.  
          Ainsi, l’activité artistique renforcerait le rapport à la culture de la 
langue française sous les dimensions sociales et subjectives ce qui est 
susceptible de se répercuter positivement sur la perception de soi et son 
regard par rapport à l’Autre du moment où l’apprenant se met dans la 
posture du personnage, nous adhérons au point de vue de PIERRA G., 
(1998 : 49) où l’apprenant  «  affirme sa différence tout en bénéficiant 
davantage, grâce à son action par le théâtre, de tous les apports et 
contact nouveaux, facilitant la construction de son interlangue au cours 
de son apprentissage dans et par cette société. » Le discours théâtral 
offre donc à l’apprenant une nouvelle dimension de perception de soi et 
de l’Autre sans se mettre en confrontation à l’Autre.     
         Par ailleurs, le théâtre permet donc à l’apprenant de réaliser les 
différentes tâches d’apprentissage de la prononciation établies par 
Bertrand Lauret (2007) ; la perception, la production (échauffement, 
imitation, répétition, jeux de rôles), la voix et le corps (métaphore 
gestuelle, articulation exagérée), support écrit, approches analytiques 
(explication acoustique, représentations rythmiques, profils 
articulatoires, symboles API), l’engagement dans l’apprentissage. Ces 
tâches constituent de véritables éléments pour détecter les différentes 
difficultés de prononciation ainsi que pour le développement de l’auto-
conscience ce qui permet de doter l’apprenant de cette aptitude de 
pouvoir parler correctement le français car apprendre à parler le français, 
c’est parvenir à bouger à la française comme dit Régine Llorca (2001). 
         En somme, la dramaturgie a libéré l’apprenant de cette anxiété qui 
le bloque d’aller vers l’Autre tout en gardant son identité et sa culture. 
Via, l’apprenant aborde l’autre culture en interprétant le rôle joué, il met 
en exergue sa compétence comportementale en théâtralisant la langue de 
l’Autre en adoptant de nouvelles habitudes articulatoires et une nouvelle 
harmonisation mélodique propre à la langue française et étrangère pour 
lui. Et ce qui lui a permis aussi de vivre l’altérité en créant un nouvel 
espace où il est autonome de ses actes et de ses gestes. 
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