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  ) المجلة في النشر قواعد (
  

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

يزية والفرنسية باللغات العربية واإلجنلاللغوية 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  )مجة قوقل احلرفيةضرورة جتنب تر . (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 -

  .لتحكيم العلمي قبل نشرهاختضع البحوث املقدمة ل  -

. 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

املراجع من خالل التهميش األكادميي يف الصفحة األخرية من إلزامية حسن الّتوثيق بذكر املصادر و  - 

 .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 حبصا يتحمل
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 حوسبة خدمة يف العريبّ  الّلغويّ  الّرتاث استثمار وكيفية إمكانية بيان إىل البحث هذا يسعى

 لسهَّ  صياغته وأعاد النحوي الّرتاثمعطيات  قام باستثمار إذا الّلغة يف فاملتخصص النحو؛ جمال يف الّلغة

 املدّونات بعض إىل بالرجوع النحوية املعطيات تلك هذا البحث بعض سيبّني  ومنه. الّلغة حوسبة مهّمة

 .احلاسويب ا�ال يف لالستثمار قابلة حديثة صياغة وفق خاّصة مؤلفات ابن هشام، مث يعرضها ّيةالّرتاث

 ردّ  وكيفية اجلمل أمناط لبعض حتدث اليت الّتغيريات بيان منتظمة، صياغة وفق اجلمل أمناط عرض: مثل

  .تلك اجلمل املتغّرية إىل أصوهلا

  :الكلمات المفتاحية

  .تراث حنوي، لسانيات حاسوبية، حوسبة الّنحو، ابن هشام

Abstract: 
This research seeks to demonstrate the possibility and how to invest 

the Arabic linguistic heritage in the service of language computing in the 
field of grammar. When the language specialist invests and reformulates the 
data of grammatical heritage this facilitates the task of language computing. 
This research will show some of these grammatical data by referring to some 
of the heritage records, especially ibn Hisham's writings, and then presenting 
them in a modern present them according to a modern formulation that can 
be invested in the computer field. For example: displaying sentence patterns 
according to regular formulation, showing the changes that occur to some 
sentence patterns and how to return those changing sentences to their 
origins. 

                                                           
 medrom99@hotmail.fr.حممد لعجايل *
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Key words: Syntactic heritage, Computer linguistics, Grammar computing, 
Ibn Hisham. 

 
  مقّدمة

أن  العربّية الّلغةقد فرضت على أهل  الّلغةإّن الّتطورات احلاصلة عامليا يف جمال هندسة 

يواكبوا هذا التطّور التكنولوجي، بيد أّن ذلك امليدان التكنولوجي ال يعىن أن ال صلة بني منجزات 

؛ حيث جند يف مؤلفات العريبّ ، ومن ذلك جمال الّنحو العربّية الّلغةومسألة حوسبة  العريبّ  الّرتاث

العلماء الّسابقني، كابن هشام، كثريا من الّتأصيالت الّنحوية للّرتاكيب الّنحوية معّربا عنها بطريقة 

طات هي وفق معادالت وخمطّ  الّصياغةفيها نوع من اجلمع واإلحصاء، وذلك ما يقبل إعادة 

العمل هو حلقة وصل بني النحو  وهذا. العربّية الّلغةبدورها قابلة لالستثمار يف جمال هندسة 

اليت تعتمد  الّلغة، وبني حوسبة العربّيةباعتباره مادة علمّية مشّكلة من استنباط للنظام الرتكييب للغة 

  . على الصياغات الدقيقة للغة، فهو بذلك خيدم مسعى هذه األخرية

ت نظرية وملا كانت أمناط اجلمل األصلية تطرأ عليها العديد من التحوالت، فقد قام

، وقد استفيد منها يف جمال تالّتحويالببحث ذلك وفق تقنني أنواع  الّتحويليّ النحو التوليدي 

 العريبّ  الّرتاثذات مقوالت مضارعة ملقوالت الّنحويني يف " تشومسكي"نظريّة و ، حوسبة اللغة

، تلك التحّوالتوالّتحوالت اليت تطرأ عليها، وأنواع  الّلغويّةخاّصة فيما يتعلق جبانب األصول 

اليت تعكس مرونة النظام  الّرتكيبّيةلغة مرنة تكثر فيها الكثري من الظواهر  العربّية الّلغةخاصة وأّن 

،  العريبّ  الّلغويّ ، ولذلك جند تناول النحاة لقضية األصل والفرع يف عموم الدرس العريبّ  الّلغويّ 

  .ذلك ما ورد عند ابن هشامويف الرتاكب النحوية  املختلفة على وجه اخلصوص، ومن 

، وبعض العربّية الّلغةتناول أمناط اجلمل يف سيأيت هذا البحث ليوانطالقا مما سبق 

ت اليت تطرأ على اجلمل األصلية فتنتج منها مجل فرعية أخرى حمّولة، ومنه ّمت تقسيم الّتحويال

  : إىل حمورين عاّمني تندرج حتتهما مباحث فرعية؛ واحملوران مها البحث

من حيث اجلانب الرتكييب فيما  العربّية الّلغةيتناول هذا احملور نظام : المحور األّول

مث ما يتفرع عنها حبسب الوظائف  واجلمل يتعلق بأمناط اجلمل، وذلك أّوال حبسب أصناف الكلم

ومت االستفادة من منجز ابن هشام يف ذلك؛ حيث قام بعمل إحصاء جلميع  .الّنحوية

اردة ألمناط اجلمل ممّا هو مستعمل فعليا يف الّلسان العرّيب، وذلك بإيراده الّصور االحتماالت الو 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :نةالس 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  622 - 607: ص 

 

609 

  University of Tamanghasset- Algeria                                    اجلزائر  -تامنغستجامعة 

اإلمجالية للرتاكيب وما يندرج حتتها من صور فرعية، مع التمثيل جلميع تلك الّصور، وسنحاول 

  . عرضها وتقريبها بوضعها يف جداول توضيحّية

، الّتحويلبقضّية  الّلغويّةاسات يتناول هذا احملور قضية اهتمام الدر  :المحور الثاني

وما جاءت به  الّتحويليّ وذلك بذكر أشهر نظرية حديثة يف هذا ا�ال وهي نظرية النحو التوليدي 

من  العريبّ  الّرتاثعموما يف  الّتحويل، مث تناول قضية الّرتكيبّيةمن تفسريات لظاهرة حتّول البىن 

 تالّتحويالذج ذكرها ابن هشام مبّينا فيها أنواعا من خالل نظرية األصل والفرع، ومن مث تناول منا

 .اليت ترجع إليها الّرتكيبّيةالطارئة على بعض الرتاكيب الّنحوية واألصول 

  العربّية الّلغةوأنماط جمل  الّلغويّ النظام : أّوال

سنسعى يف هذا اجلانب من البحث إىل بيان إحصاء أمناط اجلمل املستعملة يف الّلسان  

من يتغيا حوسبة املستوى النحوي؛ من أمهّية بالّنسبة إىل ، وذلك ملا لعملية اإلحصاء تلك العريبّ 

 اإلحصاء وهذا. 1"اجلمل ألنواع إحصائّية دراسات إىل العربّية للجملة اآللية املعاجلة حتتاج"حيث 

 طريقةبمبا قّدمه ألمناط اجلمل  وذلك ،"هشام ابن" هو عريب حنويٌّ  همؤنتَ  احملدثني ىكف قد

حيث  .بعض حتت بعضه منها اندرج وما نها،م تركب وما الّصور أبسط تراعي دقيقة إحصائية

  .ذكر صورا أساسّية لتأليف الكالم يف الّلغة العربّية، وبعض هذه الّصور تندرج حتته صّور أخرى

  وفق أصناف الكلم العربّية الّلغةاألساسّية لتأليف الكالم في نظام  الّصور -1

وحصر ذلك يف صور معدودة، وفق  العربّية الّلغةأمناط مجل " ابن هشام"لقد بّني 

، وذلك ألنّه ": ، حيث قال، وبساطة اجلملة أو تركيبهاأصناف الكلم صور تأليف الكالم ستٌّ

يتألف من امسني، أو من فعل واسم، أو من مجلتني، أو من فعل وامسني، أو من فعل وثالثة أمساء، 

   .2"ءأو من فعل وأربعة أمسا

 :وميكن توضيح ذلك بصياغته وفق ما يلي

 .)اسم+ اسم ( -1

 .)اسم+ فعل ( -2

 .)مجلة+ مجلة ( -3

 .)اسم+ اسم + فعل ( -4

 .)اسم+ اسم + اسم + فعل ( -5
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  .)اسم+ اسم + اسم + اسم + فعل ( -6

، دون حتديد لنمط اجلمل حسب ما يشغله تجريدييف شكل  إجماليوهذا الّتقسيم 

ة، جتعل نوع اجلملة واضحا، وذلك مل يغفله ابن هشام، حيث مل االسم أو الفعل من وظيفة حنوي

يرتك الّصياغة يف حدود الّتجريد الكلّي، بل قام بإحصاء ما تنطبق عليه تلك الّصور يف مجل الّلغة 

الست، وما يتفرّع عن بعضها من  الّصورشرع يف تفصيل تلك  وذلك ملا العربّية مبختلف أمناطها،

  . صور مع أمثلة لذلك

 التفصيلة لتأليف الكالم وفق الوظائف النحوية الّصور - 2

  اسم+ اسم : األولى الّصورة  -  أ

 وخربا ُمْبَتدأ َيُكونَا أَن ِإْحَدامهَا صور؛ أَربع فَلهُ  اْمسَْنيِ  من ائتالفه أما: "يقول ابن هشام

َرب  مسد سد وفاعال ُمْبَتدأ َيُكونَا أَن َوالثَّانِية .قَائِم زيد َحنْو َا الزيدان، أقائم :وحنَْ  اخلَْ  َذِلك َجازَ  َوِإمنَّ

 أَن الثَّالِثَة .َهَذا َفَكَذِلك َشْيء، ِإَىل  لَهُ  َحاَجة َال  تَامّ  َكَالم َوَذِلكَ  الزيدان أيقوم قـَْولك قـُوَّة ىف ِألَنَّهُ 

َرب  مسد سد فَاعل َعن ونائبا ُمْبَتدأ يكون  فعل اْسم ونَاَيكُ  أَن الرَّابَِعة .الزيدان أمضروب َحنْو اخلَْ

وميكن إيراد ما . 3"بِهِ  فَاعل والعقيق بعد ِمبَْعىن َوُهوَ  فعل اْسم فهيهات العقيق، َهيـَْهات َحنْو وفاعله

  :سبق وفق التّايل

  
  اسم+ فعل : الثّانية الّصورة   - ب

 اِالْسم يكون أَن ِإْحَدامهَا ُصوَرتَاِن؛ فَلهُ  َواسم فعل من ائتالفه َوأما: "يقول ابن هشام 

  .4"زيد ضرب َحنْو اْلَفاِعل َعن نَائِبا اِالْسم يكون أَن َوالثَّانِية زيد قَامَ  َحنْو فَاِعال
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  :وفق ما تشغله من وظائف حنوية وفق التايل الّصورةاملتفرعة عن هذه  الّصوروميكن بيان 

  
   مجلة+ مجلة : الثّالثة الّصورة  - ج

 قَامَ  ِإن :َحنْو َواجلَْزَاء، الشَّْرط مجَلة ِإْحَدامهَا أيضا، ُصوَرتَاِن، فَلهُ  اجلملتني من ائتالفه َوأما

  .5"قَائِم لزيدٌ  بِاللَّه َأْحلفُ  َحنْو َوَجَوابه، اْلقسم مجلتا َوالثَّانِية .ُقْمت زيد

  :وفق ما تشغله من وظائف حنوية وفق التايل الّصورةاملتفرعة عن هذه  الّصوروميكن بيان 

  
  اسم+ اسم + فعل : الّرابعة الّصورة -د

وميكن توضيح  .6"قَائِما زيد َكانَ  فنحو وامسني فعل من ائتالفه َوأما" :يقول ابن هشام

  :ذلك وفق التايل

  
  اسم+ اسم + اسم + فعل : الخامسة الّصورة  -ه
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وميكن  .7"فَاضال زيدا علمت فنحو َأمسَاء َوَثَالثَة فعل من ائتالفه َوأما" :يقول ابن هشام

  :وفق التايلتوضيح ذلك 

  
  اسم+ اسم + اسم + اسم + فعل : الّسادسة الّصورة -و

 .8"فَاضال عمروا زيدا أعلمت فنحو َأمسَاء َوأَْربـََعة فعل من ائتالفه َوأما" :يقول ابن هشام

  :وميكن توضيح ذلك وفق التايل

  
ّني وما ينحصر فيه، كما ب العريبّ ف الكالم نتهى ابن هشام إىل بيان حدود تأليوقد ا

 َكَما َواسم فعل أَو امسني من ائتالفه َوأَقل التَّْألِيف صور فـََهِذهِ : "احلّد األدىن للتأليف، حيث قال

 َوعبارَة النَّْحِويني ُمرَاد ُهوَ  اْلَكَالم ِمْنهُ  يتألف َما أقل ُهوَ  َذِلك َأنّ  من بِهِ  صرحت ذكرت َوَما

م أّن أدىن ما فقد بّني ابن هشا. 9"َواسم فعل من أَو اْمسَْنيِ  من ِإالَّ  يكون َال  أَنه توهم بَعضهم

؛ وذلك على )االمسية، الفعلية(يف الّلغة العربّية فيما خيص نوعي اجلمل العربّية  تتأّلف منه اجلملة

  :الّنحو الّتايل

  اسم+ اسم : اجلملة االمسية

  اسم+ فعل : اجلملة الفعلية

أّلف منه الكالم العرّيب، وهلذا ال بّد أن حتوي أي الّصورتان األوىل والثانية، مها أقل ما يت

صياغة اجلمل العربّية عليهما ابتداًء، حىت وإن حذف عنصر منهما يف االستعمال الفعلي، يبقى 

  .موضعه يف الّصياغة

  الّتحويلّية الّتوليديّة الّنظريّةو  العربيّ  الّتراثالتحّول عن األصل بين : اثاني

قدميا  العريبّ  الّلغويّ عن أصوهلا، عموما، شغلت الفكر  غويّةاللّ إّن قضّية حتّول البىن 

فقد ازداد االهتمام �ا  الّرتكيبّيةوذلك ما جتلى عندهم يف ثنائية األصل والفرع، وبالنسبة إىل البىن 
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اليت جاءت مبيّنة ألنواع تلك  الّتحويليّ حديثا وذلك ما جنده يف نظرية الّنحو التوليدي 

كانت مسامهة الّنظريّة "الّلغة، حيثستثمار منجزا�ا تلك يف جمال هندسة ت، وّمت االّتحويال

الّتوليديّة يف الّدراسات احلاسوبّية هامة جدا، إذ عملت على توفري األدوات الّصورية اليت متكن من 

بناء أوصاف تركيبّية دقيقة للغات الطبيعّية، األمر الذي مسح للحاسويب بتطوير خوارزميات متطّورة 

  .10"نته من جتاوز بعض املشكالت التقنية اليت تعرتض تطوير برامج حاسوبية مالئمةمك

 الّرتكيبّيةجند هناك تفسريات للعديد من البىن  العريبّ  الّرتاثومن خالل البحث يف  

؛ حيث ذكر كثريا من الرتاكيب احملّولة عن "ابن هشام"احملّولة عن أصوهلا، وذلك ما جند عند 

 الّلغةت احلاصلة فيها، وذلك ما ميكن استثماره يف جمال هندسة الّتحويالصوهلا ونوع أصوهلا مبيّنا أ

، مث نبّني وعي علمائنا بقضية الّتحويليّ ومنه سنعّرف تعريفا موجزا بنظرية النحو التوليدي . العربّية

  .الت من خالل ثنائية األصل والفرع، مث نذكر مناذج من جهود ابن هشام يف هذا ا�الّتحويال

   الّتحويلّية الّتوليديّة الّنظريّة  -1

عند تشومسكي بعّدة مراحل، بداية من كتابه البىن  الّتحويلّية الّتوليديّة الّنظريّةلقد مّرت 

، وهو الكتاب الذي رسم مسار نظريته، مث عّدل فيها من خالل إدخال )م1957صدر( الّرتكيبّية

" النحوية الّنظريّةمظاهر "، وذلك يف كتابه )تز، فودوركا(املكّون الداليل وذلك مبا تتبعه تالمذته 

دراسات يف "، كتاب )م1972صدر" (الّتوليديّة، مث كتابه دراسات يف القواعد )م1965صدر (

عرب  الّنظريّةوليس باإلمكان تقّصي كّل مبادئ هذه . 11)م1977صدر " (الشكل والتفسري

وقواعده وأنواعه،  الّتحويلاحلديث عن مفهوم  مسارها الّتطوري وكّل ما جاءت به، وإّمنا سيكون

  ).الّتحويل(ألن الّنماذج اليت اخرتناها من عند ابن هشام هلا عالقة �ذه اجلزئّية 

 التوليد: األّول: تقوم نظرية تشومسكي، كما هو ظاهر من تسميتها، على مبدأين

وتسمى اجلملة األصل . انبثاق تركيب أو جمموعة من الّرتاكيب من مجلة هي األصل: "ويعين

وطّوره، " هاريس"وهو مفهوم أخذه تشومسكي عن أستاذه  الّتحويل: الثاين. 12"الّتوليديّةباجلملة 

قادرون على حتويل اجلملة الواحدة إىل  الّلغةعند تشومسكي، أن أهل  الّتحويلوملخص مبدأ "

كما " الجملة غير النواة/ الجملة النواة"ويتعلق هذان املبدآن مبفهوم . 13"عدد كبري من اجلمل

اجلمل غري النواة يتّم اشتقاقها من اجلمل النواة، "، والفرق بينهما هو أّن "هاريس"مّيز بينهما 

  :الّتحويلوقد مّيز تشومسكي بني نوعني من . 14"بواسطة قواعد حتويلية
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  .إجبارية حتويالت -  أ

  .15.اختيارية حتويالت - ب

، حيث ذكر )غري نواة/نواة(ة بنوعي اجلملة ت عالقالّتحويالوهلذين النوعني من 

حتويالت إلزامية يف حالة الّنواة، وحتويالت إلزامية "ت البسيطة هي الّتحويالتشومسكي أّن 

أكل الولُد التفاحَة، هذه مجلة : قولنا الّتحويلومن أمثلة   .16"واختيارية يف حالة مجل غري النواة

، ومن ذلك الّتحويلعن طريق ) غري نواة(أخرى  نواة، ميكن إخضاعها للتحويل باشتقاق مجل

بني  الّتحويلّيةوتظهر العالقة . ُأِكَلت الّتفاحةُ : باحلذف؛ حيث تبىن للمجهول فتصري الّتحويل

  :اجلملتني على النحو اآليت

  
فقد قام مورفيم البناء للمجهول مقام مورفيم البناء للمعلوم،   الّتحويلوهنا حبسب هذا 

عرب  الّتحويلفتّم . نائب الفاعل) 2اسم(ُحذف، وصار املفعول به ) 1اسم(كما أّن الفاعل

  : 17، وميكن إمجاهلا، وهيالّتحويلاحلذف واالستبدال وإعادة ترتيب املكونات، وهذه بعض أنواع 

  
  قضية األصل والفرع في الّتراث الّلغوّي العربيّ    -2

الوضع "ثنائية ضمن تناوله لهذه الثنائية اللساين عبد الرمحن احلاج صاحل لقد بّني 

مقصود القدماء من هذين املفهومني من ناحية إجرائية، فاألّول، وهو  وّضححيث  ،"واالستعمال

، هو تتبع )، مث صار عند من بعده يعرف بالوضع"أصل الكالم"كان يسميه سيبويه (الوضع، 

وهو يف احلقيقة االنسجام " الّلغةواستقراء كالم العرب ومن مث استخراج النظام الذي بنيت عليه 

وهذا يقتضي أن حيمل ... االنتظامي املطّرد أو الغالب الذي الحظوه يف استعمال العرب للغتهم

فيستنبط من ذلك البناء اجلامع لكل  -العريبّ وهو أساس الّنحو -الضرب من الكالم على نظائره
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وهذا الوضع إّمنا هو صوري . 18"الّلغةفذاك هو وضع . ما يوجد يف الباب وما بني األبواب أيضا

لكن . 19"فوجوده صوري ألنه نظام للغة . فال وجود له يف الواقع إال مندجما مع ما يسمع ويلفظ"

ال يعين هذا أنّه من اخرتاع الّنحاة، بل كما بّني سابقا، أتى عن عمليات إجرائية محلية الستنباط 

كيفية إجراء الناطقني : " االستعمال، فهوأما الضرب الثاين وهو  .وانسجامها الداخلي الّلغةنظام 

  .20"هلذا الوضع يف واقع اخلطاب

يعّرب فيه صراحة بالّتفريق بني األصل يف الكالم وما  لسيبويهنّصًا " احلاج صاحل"وأورد 

باب ما يكون في الّلفظ من "يعرتيه حال االستعمال من عوارض، وذلك يف مقّدمة كتابه يف 

 م أّ�م مما َحيذفون الكلم وإْن كان أصُله يف الكالم غري ذلك،اعل" : ، حيث قال"األعراض

وحيذفون ويعوِّضون، وَيستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله يف كالمهم أن يستعمل حىتَّ يصري 

َملْ . فما ُحذف وأصله يف الكالم غري ذلك): "عارض(مث أعطى أمثلة عن كل عدول . 21"ساقطاً 

وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإّ�م يقولون يَدَُع وال يقولون . كَيُك وال أَْدِر، وأشباُه ذل

زنادقة وزناديق، وفرازنة وفرازين، : والعوض قوهلم .وأشباُه ذلك كثري. َودَع، استغنوا عنها بتَـَركَ 

ُيْسطيُع وإّمنا هي أطاع يُطيع، زادوا السَني عوضا من  وقوهلم أْسطاع. حذفوا الياء وعّوضوها اهلاءَ 

  . 22"وأحلقوا امليَم عوضاً " يا " وقوهلم الّلُهم، حذفوا . ذهاب حركة العني من أَفْـَعلَ 

أّن النحاة العرب ميّيزون منذ أقدم العصور، بني " " احلاج صاحل"ومن خالل ذلك يرى 

يف الّلفظ واملعىن، ألنّه  الّتخاطبسنة يف حالة وبني ما يعرض له على األل" األصل يف الكالم"

احلاج "ويرى . 23"خطاب حاصل بالفعل وله أوصافه اخلاّصة به كخطاب كالعوارض املذكورة

ألنّه خيص "يعترب منطلقا هاما للدراسة " االستعمال/الّلغة"أّن التمييز بني هذين املستويني " صاحل

قوم به كلغة من جهة وكيفية استعمال الناطقني هلا وهو يف حّد ذا�ا والدور الذي ت الّلغةماهية 

  .24"الكالم أو اخلطاب من جهة أخرى

على قضّية منهجية بالغة األمهية، وهي حسب نظرنا، من أهم ما أّصل له " احلاج صاحل"ويشّدد 

اع ؛ حيث بّني أن االستعمال ليس دائما خروجا عن األصل باالّتس'األصيِل منه' العريبّ  الّرتاثيف 

مستعمال كما هو، لفظا ومعىن، فهو باٍق على أصله إال أنّه البد  الّلغةإذا صار وضع "وا�از، بل 

  :وهذا ما جعله ميّيز بني نوعني من الكالم حال االستعمال. 25"أن خيضع لقوانني االستعمال
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ومعناه أنّه ناتج عن داللته يف الوضع مكّيفة بالضرورة بداللة : ما جاء على أصله -1

 .قرائن حىت لو جاء على أصلهال

من طرق ووجوه خمتلفة يف الّنظم أو ممّا يكون : ما تحّول عن األصل مّما يجيزه الّنحو -2

 .26فيه حتّول عّما وضع له من معىن ولزوم معىن اللفظ ملعىن آخر

، مل يّتضح ألغلب الّنحاة من بعد سيبويه "احلاج صاحل"وهذا الّتفريق، حسب استقراء 

لكنه قد اّتضح لبعض املتأخرين النا�ني ) األخفش، املربّد، ابن السراج: (من مثل وشيخه اخلليل

، وذلك لّدقة )ماين، ابن جينريايف، الزجاجي، وأيب علي الفارسي، الرّ الزجاج، السّ : (من مثل

  .27الفوارق بني الوضعي وغري الوضعي

وهلا أمر كان معروفا لدى عن أص الّلغويّةومن خالل ما سبق يتبّني أّن قضية حتّول البىن   

علمائنا الّسابقني، بل وهو خاضع لدراسة منهجية منضوية حتت ثنائية منهجية هامة هي األصل 

ومنه ميكن احلديث عن تطبيقها عمليا ". الوضع واالستعمال"وهي  الّلغةوالفرع، وثنائية خاّصة ب

  .من خالل جهود ابن هشام الّرتكيبّيةعلى البىن 

  ارئة على أصول التراكيب النحوية وفق تخريجات ابن هشامت الطالّتحويال  -3

 أو املعىن تعديل بقصد أخرى هيئة إىل له أصلية هيئة من اللفظ نقل يعين الّتحويل إن

 حركتها يف أو رتبتها يف أو الّرتكيبّية وظيفتها يف أو الكلمة صيغة يف يكون قد وهو تغيريه،

 جدا مهم تركييب إجراء هو بل تشومسكي، أثاره جديدا شيئا ليس النحو يف الّتحويلو . اإلعرابية

 ،الّرتكيبّية عناصرها و وأبوا�ا العربّية اجلملة لظواهر النحوي وصفهم يف بوضوح العرب النحاة ذكره

  : عندهم أمثلته ومن قواعدهم، يف منه شيئا ذكروا وقد

  : في مبحث التمييز الّتحويل   -  أ

لتمييز املبّني للنسبة واألصل الذي حتّول عنه، فذكر ذكر ابن هشام أنواعا للتميز، منها ا

أنواعا للتحويل وكيفية االنتقال من البنية العميقة إىل البنية الّسطحية اليت يظهر فيها الّتمييز، حيث  

  :قال

: حنو الفاعل، عن حموالً  يكون أن: أحدهاوأما أقسام الّتمييز املبني جلهة النسبة فأربعة؛ "

 ِطْنبَ  فَِإن﴿ : تعاىل وقوله" الرأس شيب واشتعل: "أصله ،]4: مرمي[﴾  َشْيباً  رَّْأسُ ال َواْشتَـَعلَ ﴿ 

" منه شيء عن لكم أنفسهن طابت فإن: "أصله ،]4: النساء[﴾  نـَْفساً  مِّْنهُ  َشْيءٍ  َعن َلُكمْ 
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املضاف وهو الشيب يف اآلية األوىل، واألنفس يف اآلية الثانية إىل  عن فيهما اإلسناد فحّول

 املضاف إليه وهو الرأس وضمري الّنسوة، فارتفعت الرأس وجيء بدل اهلاء والنون بنون الّنسوة ، مثَّ 

وأفردت النفس بعد أن كانت جمموعة  ومتييزًا، فضلةً  اإلسناد عنه حّول الذي املضاف بذلك جيء

  . ألن التمييز إمنا يطلب فيه بيان اجلنس وذلك يتأّدى باملفرد

قيل  ]12: القمر[﴾  ُعُيوناً  اَألْرضَ  َوَفجَّْرنَا﴿ : كقوله تعاىل املفعول، عن وَّالحم يكون أن: الثّاني

  .عيون األرض، وكذا قيل يف غرست األرض شجرا وحنو ذلك) وفّجرنا(التقدير 

، ]34: الكهف[﴾  َماالً  ِمنكَ  َأْكثـَرُ  أَنَا﴿ : كقوله تعاىل غريمها، عن حمّوالً  يكون أن: الثّالث

كثر، فحذف املضاف وهو املال وأقيم املضاف إليه وهو ضمري املتكلم مقامه فارتفع أصله مايل أ

ومثله زيد أحسن وجها، وعمرو أنقى . أنا أكثر منك، مث جيء باحملذوف متييزا: وانفصل وصار

  .وجه زيد أحسن، وعرض عمرو أنقى: الّتقدير. عرضا، وشبه ذلك

  .28""فارًسا درُّه هللا" حنو حمّول، غري يكون أن: الرابع

الذي ميّس اجلمل لتنتج املعىن  الّتحويل ؛فكما يظهر من هذا الّنص التنظريي اإلجرائي

، حيث ذكر العدوالت احلاصلة يف اجلمل، وكيف تتبّدل املواقع "متييز الّنسبة"الوظيفي املتمثّل يف 

ابن هشام إىل أّن  نّبه" اشتعل الرأس شيبا" المثال األّولومعها األدوار النحوية الوظيفية؛ ففي 

فهو مضاف إليه، لكن " الرأس"يف األصل هو فاعل وهو مضاف، أما " شيبا: "التمييز يف قوله

لغرض أداء وظيفية التمييز، بّدل املواقع ومعها الوظائف النحوية اليت دّلت عليها احلركات  الّتحويل

ا، مع تغّري يف الوظيفة اإلعرابية؛ حيث صار موقع الفاعل متأخرا وموقع املضاف إليه متقّدم

  :وميكن إيراد ذلك وفق ما يلي. بإعادة الّرتتيب الّتحويلالّنحوية، وهذا من أنواع 

  .شيبا اشتعل الرأسُ : البنية السطحية

  .الرأسِ  اشتعل شيبُ : البنية العميقة

  .إعادة الّرتتيب: الّتحويلنوع 

 المثال الثاني، جند يف )ييزعن الفاعل إىل التم الّتحويل(وغري بعيد عن الّنوع األّول 

بتغيري الرّتب، وعن طريق االستبدال؛ حيث ّمت تأخري رتبة الفاعل  الّتحويلعّدة تغريات عن طريق 

احملّول إىل التمييز إىل آخر اجلملة، كما ّمت استبدال بعض املورفيمات، حيث استبدلت نون النسوة 
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، "نفسا"إىل صيغة املفرد ) أنفسهن(اجلمع باهلاء والنون، كما حتّول الفاعل الذي هو يف صيغة 

  ).أن يكون مفردا(يف شروط التمييز  العريبّ وفق ما  يقتضيه النظام 

  .طنب لكم عن شيء منه نفسا: البنية السطحية

  منه شيء عن لكم هنأنفسُ  طابت فإن: البنية العميقة

 .االستبدال+ إعادة الرتتيب : الّتحويلنوع 

فيه طرأ على عنصر له رتبة الّتأخر عن  الفعل والفاعل، وهو  حويلالتّ أّما املثال الثاين، ف

قد ّمت حتويل املفعول به املضاف؛ إذ ) وفّجرنا األرض عيونا(املفعول به، حيث هو يف املثال األول 

أيضا الرتبة حيث صار املضاف  الّتحويلفتغّريت مع ذلك " وفّجرنا عيون األرض"هو أصل اجلملة 

  :وميكن إيراد ذلك وفق ما يلي. لفاعل متقّدمني على املفعول بهإليه مع الفعل وا

  .عيونا فجرنا األرضَ : البنية السطحية

  .فجرنا عيوَن األرضِ : البنية العميقة

    .إعادة الرتتيب+ االستبدال : الّتحويلنوع 

نوع ، كما يتمّيز بالّتحويلأّما املثال الثالث فيشتمل على ما يف األمثلة السابقة من أنواع 

جديد، وهو احلذف، وكذلك االستبدال لكن بطريقة مرّكبة، حتتاج إىل بيان؛ فأصل الكالم يف 

  :مايل أكثر، مث طرأت على اجلملة عّدة حتويالت: هو" أنا أكثر منك ماال"املثال 

، وأقيم هذا الضمري مقامه، مث )"ي(الضمري "وبقي املضاف " املال"حذف املضاف )1

أنا : ، فصارت اجلملة"أنا"وصار ضمريا منفصال هو " الضمري"ارتفع هذا املضاف إليه 

 .أكثر منك

أنا أكثر : الّنهائي الّتحويلوُجعل متييزا، فصارت اجلملة عرب هذا " مال"باحملذوف  يءج )2

  .منك ماال

  :وميكن إيراد ذلك وفق ما يلي

  أنّا أكثر منك ماال: البنية السطحية

  .من مالك مايل أكثرُ : البينة العميقة

  ). مرتان(االستبدال + احلذف : الّتحويلوع ن

  .أما املثال الرابع للتمييز، فلم يقع فيه حتويل وإّمنا هو باق على أصله 
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  تحويالت أخرى   -  ب

 تحويل اسم المفعول عن اسم الفاعل:  

 به مرفوع هو ما إىل إضافته جبواز الفاعل اسم عن املفعول اسم وينفرد: "  هشام ابن قال       

 ، التشبيه على االسم ونصب للموصوف راجع ضمري إىل عنه اإلسناد حتويل بعد وذلك ،املعىن يف

 الورع: (تقول مث بالّنصب) املقاصدَ  حممود الورع( : تقول مث ) مقاصده حممودة الورع(  :تقول

وميكن إيراد ذلك  .بشكل تطبيقي الّتحويل عملية خطوات هنا فذكر  .29"باجلّر)  املقاصدِ  حممود

  :يلي وفق ما

  .املقاصدِ / الورع حممود املقاصَد : البنية السطحية

  .الورع حممودٌة مقاصُده: البنية العميقة

 في الصفة المشبهة الّتحويل:  

 ضمري إىل إسنادها حتويـل صحّ  صفة كل وهي: املشبهة الصفة:" ابن هشام وقال       

 أو تنصبه، مشبها أو بدال، ، أوفاعال وترفعه  املؤخر السبيب وباملعمول باحلال وختتص موصوفها،

ويذكر ابن هشام مثاال عن  "30.منها عار وهو) الـ( بــــ كانت إن إال  باإلضافة، جتره أو متييزا

ألنّه فاعل يف املعىن، لكن قد يراد  ،"وجُهه"هكذا على األصل حيث  زيٌد حَسٌن وجُهه؛: ذلك

يحّول اإلسناد إىل ضمري زيد، فيؤخر الوجه فاملبالغة يف نسبة احلسن إىل مجلة زيد ال وجهه فقط، 

يطلبه من حيث املعىن فهو معموله " حسنٌ "فضلة وينصب تشبيها له باملفعول به، ألّن العامل 

على الفاعلية ألنّه قد استوىف " وجهه"ال يصح رفع ) حتويل اإلسناد(األصلي، ويف هذه احلال 

ء على التحويل احلاصل يف اإلسناد وما تبعه وبنا. كما جيوز اخلفض باإلضافة. فاعله وهو الضمري

وبنية ) إما النصب أو اجلرّ (من تغيري يف احلركات اإلعرابية فنحن أمام بنية سطحية فيها منوذجان 

وميكن تلخيص ذلك وفق ما  31.بعالمة الرفع" وجهه"عميقة تتمثل يف عدم حتويل اإلسناد وجميء 

  :يلي

  .هوجهِ /زيٌد حسٌن وجَهه: البنية السطحية

  .زيٌد حسٌن وجُهه :البنية العميقة

 بالحذف في مبحث االختصاص الّتحويل:  
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هذا احلذف قد ُعقد له يف املباحث الّنحوية باب خاّص به، واألمثلة اليت تذكر له يشتهر منها 

، "العربَ "، حيث يبحث يف الّنحو عن عّلة انتصاب "حنن العرَب أْقرى النّاِس للضيفِ : "قوهلم

حنن أخّص "ري مقتضى الظاهر الذي يقتضي الرفع، ومنه يقّدرون له فعال هو ألّ�ا على غ

  :وذلك ما ميكن إيراده كما يلي. ، وهذا يدل على تغّري يف بنية اجلملة32"العربَ 

  .حنن العَرب أقرى الّناس للضيف: البنية الّسطحية

  .حنن، أخّص، العرَب أقرى الناس للضيف: البنية العميقة

  .حلذفا: الّتحويلنوع 

  : فيما يليميكن إمجاهلا  نتائجتوصلنا إىل عّدة  قد هذا البحث ختامويف   

ي وال سيما املنجز النحوي منه، ميكن أن يستفاد منه يف الّرتاث الّلغويّ تبّني أّن املعطى  قد -

منوذج عّما هو مكنون يف وجهد ابن هشام ما هو إال ؛ العريبّ جمال حوسبة النحو 

 .الرتاث الّنحوي العريب

بالنسبة إىل إحصاء أنواع اجلمل الذي يعترب أهم عملية يف حوسبة املستوى الرتكييب،  -

، وما ميكن أن يتفرّع العربّيةفقد أوردنا نصوصا بّني فيها الّنحاة أنواع الرتاكيب الّنحوية 

جّالها ابن  عنها من صور حسب الوظائف الّنحوية، وذلك وفق مناذج حمّددة وحمصورة

نا بصوغها يف شكل أشبه مبعادالت قابلة للتدقيق والتكييف حىت ختدم قم وقد ،هشام

 . الّلغةجمال هندسة 

كانت حمّل اهتمام اللسانيات  فقدغيريات احلاصلة على أصل اجلمل، أّما يف جمال التّ  -

 ؛الّتحويليّ وليدي نظرية الّنحو التّ ب ،رس الغريبيف الدّ احلاسوبّية، وقد استعانت يف ذلك، 

 .قّدمت تفسريات لتلك الّتحويالت الطارئة على اجلملتلك اليت 

مل يغفل أصحابه عن قضّية حتّول الرتاكيب عن أصلها، إنّه وبالنسبة إىل الرتّاث العريب ف -

وذلك ما جتّسد يف نظرية األصل والفرع اليت اهتموا �ا، وقد بّينا ما ذكره احلاج صاحل 

 .حاة العربما يدل على أّن ذلك تليد يف منهج النّ . حوهلا

وبالنسبة إىل قضّية التحّول عند ابن هشام، فتجاوزت مرحلة الوعي النظري إىل تطبيق  -

فقد ّمت إيراد نصوص البن هشام ذلك على كثري من الرتاكيب العربّية احملّولة عن أصلها؛ 

يبّني فيها بوضوح ودقة كثريا من اجلمل اليت جاءت على غري أصلها من مثل التمييزـ 
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ت الّتحويالاملشبهة، حيث بّني ابن هشام أصلها الرتكييب كما وّضح نوع والصفة 

 .ومعرفة ذلك حيتاجها املهتمون حبوسبة الّنحو يف جانب الرتاكيب احملّولة. احلاصلة فيها

وجهود املهتمني حبوسبة  الّلغةمن خالل ما ّمت تقدميه نأمل أن تتضافر جهود املهتمني ب -

من خالل  الّلغةمعطيات  الّلغة؛ حبيث يقّرب املهتمون بغويّةاللّ يف خدمة اهلندسة  الّلغة

بطرائق إحصائية رياضية  العربّية الّلغةمن نصوص توّضح نظام  العريبّ ما يتيحه تراثنا 

 .الّلغةميكن أن يستفيد منها أصحاب هندسة 

 

   :هوامش

                                                           
 ،)2017(ط .، د)اجلزائر- قسنطينة(احلاسوبّية، ألفا للوثائق  الّلسانّيات يف تحماضرا عربية، بن راضية 1

 .110ص

 
: ، شرح قطر الّندى وبّل الّصدى، تح)ه761(أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد  ابن هشام 2

 .59ت، ص.ط، د.، د)مصر -القاهرة (حممد حميي الّدين عبد احلميد، دار الّطالئع 
 .59، صنفسه 3
 .59نفسه، ص 4

 .59نفسه، ص 5
 .59نفسه، ص 6

 .59نفسه، ص 7
 .59نفسه، ص 8

 .59نفسه، ص 9
مسارات حتليل اجلمل العربّية باعتماد مناذج : املعاجلة اآللية للغة: "زغبوش بن عيسى ومصطفى بن عناين 10

 .56، ص)2006( 14، ع)املغرب-ظهر املهراز فاس(، جملة كلية اآلداب "شبكات االنتقال
 .314ص، )م2008(3، ط)سورية-دمشق (، دار الفكر الّلسانّياتمبادئ  :أمحد حممد قدور 11
، )م2008(2، ط)إربد(ا�ال والوظيفة واملنهج، عامل الكتاب احلديث: الّلسانّيات :مسري شريف استيتية 12

 .178ص
 .179نفسه، ص 13
، )مصر- القاهرة(، مكتبة اخلاجني لّلغويّ اومناهج البحث  الّلغةاملدخل إىل علم  :رمضان عبد الّتواب 14

 .189، ص)م1997-ه1417(3ط
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تعد نظرية األفعال الكالمية من أهم النظريات اّليت حظيت باهتمام العديد من الباحثني وذلك     

واعتبارها احلجر األساس للّدرس التداويل، لذلك ِارتأينا تطبيق هذه النظرية وركزنا على الفعل ، ألمهيتها

واصل، وكانت مدّونتنا زهر األكم يف والت، التوجيهي بالتحديد ملا له من أمهية بالغة يف التأثري واإلقناع

 .األمثال واحلكم للحسن اليوسوي خُري أمنوذج حيّسد لنا أبعاد الفعل التوجيهي وداللته يف مدّونة األمثال

  سريل، توجيهيات، إقناع، تأثري، فعل كالمي: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The theory of verbal actions is one of the most important theories that have 
received the attention of many researchers due to its importance, and 
considered it the cornerstone of the deliberative lesson, so we decided to 
apply this theory and focused on the directive action precisely because of its 
great importance in influencing, persuading, and communication, and our 
text was Zahr Al Akam in Proverbs and wisdoms  by Al-Hassan Al-Youssi 
is the best model for us that envies the dimensions of the directive act and its 
significance in the code of proverbs. 
Keywords: Verbal act,influence, persuasion, directives, Searel 
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  :  مقدمة -أوال

 les actes deمدت شجرة التداولية فروعها، فأجنبت لنا نظرية األفعال الكالمية     

languages ،من أهم القضايا التداولية، ميكن إعتبارها احلجر األساس و  اليت تعد مثرة من مثارها

من خالل التعمق يف نظرية األفعال الكالمية  املقاليه، لذلك حناول تفصيل هذا الذي ركزت عل

خالل ما قدمه هو اآلخر من من  (searl) سريل مرورا إىل  (j.austin)ل أوستني .ج بدءا من

من املتعارف عليه، أننا ننطلق و  ) Austin( إسهامات كربى مل يتطرق إليها أوستني و  جمهودات

الفرع دائما و  - سريل -إىل الفرع -أوستني  -ة كانت أو لغوية من األصل يف أي دراسة علمي

السند و  املدعمو  اإلبداع، منطلقا من األصل باعتباره املعززو  التميزو  يتجاوز األصل باإلضافة

نقصد بذلك مقوالت كل من و  الفرع،و ثنائية األصل  املقاللذلك حناول أن نوضح يف هذا . األول

  :لذلك وجدنا أنفسنا نطرح اإلشكال آليت .باعتباره فرعا سريلصال إىل أوستني باعتباره أ

هي نظرية األفعال و  ما مدى جناح تطبيق الدراسة التداولية يف جزئية من أهم جزئيا�ا أال -

  الكالمية على األمثال واحلكم يف كتاب احلسن اليوسي ؟

  وإقناع السامع ؟هل كل متكلم قادر على إجناز فعل كالمي معني �دف إفهام  -

  :مفاهيم أولية عن الفعل الكالمي  - ثانيا

إن الوحدة الدنيا للتواصل : تنطلق النظرة الكالسيكية ألفعال اللغة من االعتقاد التايل       

 .بعض أمناط األفعال) إجناز(ال أي تعبري آخر، بل هي إستكمال و  اإلنساين، ليست هي اجلملة

أوستني الذي أعطى الئحة طويلة �ذه . ل.يلسوف أوكسفورد جونيعد رائد هذا االعتقاد هو ف«و

وهذه الالئحة تشمل  .1» ريديجاليت يفهم منها بشكل جيد، هو أ�ا تتعلق بتعريف بتو  األفعال،

 .حتذي، ورخصو  ترجی،و  هدد،و  اعتذر،و  وصف،و  ،أمراأعطی و  وضع سؤاال،و  أكد،: على

قرتب من الئحة ألعاب اللغة، اليت كو�ما فيتغنشتاين، تو  نفهم توا، بأنه ميكن لالئحة أن تتابع،و 

على الفعل و  أحيانا بعديد من األفعال،و  هكذا ينجز املتكلم فعال أو آخر، بتلفظه جلملة ما،و «

و ميكننا القول، «. 2» املستعملة يف إجنازه) بالتعبري اللساين كيفما كان و  (ذاته أال خيتلط باجلملة 

يتعلق األمر مبعرفة ما و  مؤوليهاو  تعد دراسة نسقية للعالقة بني العالماتبأن نظرية أفعال اللغة 

  . 3 » أي فعل ينجزون باستعماهلم لبعض العالماتو  يقوم به مستعملو التأويل،
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حول هذا املفهوم  سريل. تلميذه جو  أوستني. ل . بالرجوع إىل ما كتبه الفيلسوفان ج و       

! ) أو العمل ( يعين التصرف >> الفعل الكالمي << التداويل اجلديد، فإن  –اللساين 

>> الفعل الكالمي << من مث يف «و االجتماعي أو املؤسسايت الذي ينجزه اإلنسان بالكالم،

 األمر، النهي: من أمثلته و  يراد به االجناز الذي يؤديه املتكلم مبجرد تلفظه ملفوظات معينة،

أما . 4 » فهذه كلها أفعال كالمية.... التهنئة و  تعزية،الو  اإلقالة،و  التعيني،و  السؤال،و  الوعدو 

  :فنلخصه كاآليت " ريكانايت " التصنيف الذي اقرتحه 

أخرى غري ممثلة، األوىل تتمثل يف التعبري عن سلوك اجتماعي و  هناك أفعال كالمية ممثلة أساسا«

  .5 » أخرى تقريريةو  اجتاه املستمع، فتنقسم إىل أفعال متحققة أو إنشائية

نوضح ذلك يف و  فعل األمر،و  فعل اإلعالن،و  الفعل اإلنشائي ينقسم بدوره إىل فعل الوعد،و      

  :الرسم البياين اآليت 

  

  

  

  

  

  
       

كان قد استعمل مصطلح " أوستني"وال " سريل" -ال-جتدر اإلشارة إىل أنه من جهة        

pragmatique ،هذا املصطلح للداللة على  من جهة أخرى شاع استعمال«و يف نظريتهما

الذي صنف نظرية أفعال " فينيو"و ،"منقونو"نظرية أفعال الكالم، تندرج يف نظرية احلديث مثل 

املالحظ أن الفعل الكالمي احتل نواة مركزية يف الكثري من األعمال و  .6» )الكالم ضمن التداولية

يعد نشاطا و  ازي تأثريي،يل إجنالتداولية، ذلك أنه يعين كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دال

ازية، شريطة أن تتوفر فيها التحقيق أغراض إجن Acte Locutoiresماديا يتوسل أفعاال قولية 

 Acteغايات تأثريية و  .القبول القائمة على رضا الطرف اآلخرو  مسة اإلجياب
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Perlocutoires ،يف من مثة يتحول الفعل إىل إجنازي تأثريي«و ختص ردود فعل املتلقي 

  .7 » )املخاطب مؤسساتيا أو اجتماعيا مبعىن حتول الفعل الكالمي إىل فعل إجنازي

  :يقوم الفعل الكالمي على خصائص ثالثة 

  

  

 

 

صارت قيمة  التداوليون حىتو  كل فعل كالمي يقوم على القصدية، اليت متثلها الفالسفة«و   

ما تؤديه من و  املرتبطة بغايةو  ابطية،تداولية نصية حوارية، تتأسس على شبكة من املفاهيم الرت 

يتحدد الفعل اللغوي بتحديدات خمتلفة، تعود إىل . 8 » وظيفة تأثريية اجتماعية يف اآلخرين

مع ذلك فإن و  املنطلقات اليت انطلق منها الدارسون، التحديد مفهومه،و  اختالف املرجعيات

منها و  يعين حتقيق أفعال لغوية،تكلم لغة ما، أو التحدث مبا ..... << املتفق عليه هو أن 

، أو إثارة Les Ordres، أو إعطاء أوامر Affirmationأفعال تصلح للتأكيد على أشياء 

، أو غري ذلك من Des Promesses، أو القيام بوعود Les Interrogationأسئلة 

ركز على تأويل يعترب الفعل اللغوي حمور اهتمام الدراسات التداولية، اليت ت«و .>>اللغوية األفعال

 التهديداتو  النصوص باعتبارها أفعال اللغة، أو جمموعة من املتتاليات ألفعال اللغة، كالوعود

بتعبري أدق فإن التداولية تقوم بتحويل خمتلف و  .9 » األوامرو  الطلباتو  اإلستفهامات و 

. 10»بالقصدفإن الفعل اللغوي يرتبط ارتباطا وثيقا «لإلشارة و  املوضوعات إىل أفعال لغوية،

القصد «ـ فاألفعال اللغوية من هذه الوجهة تعد مبحثا أساسيا يف دراسة مقاصد املتكلم ونواياه، ف

حيدد لنا الغرض من أي فعل لغوي، كما حيدد هدف املرسل من وراء سلسلة األفعال اللغوية اليت 

 "أوستني " : على رأسهم و  »أكسفورد<< زعماء هذا االجتاه هم فالسفة و  . 11 » يتلفظ �ا

من و  االنتقاد كثري من اللسانيني يصعب حصرهم،و  ، مث تناول هذا التيار بالتوضيح" سريل" و

فضل هذه «و األقوال اإلجنازية،و  األسس النظرية اليت يقوم عليها التفرقة بني األقوال اإلخبارية،

يف، و  منع،و  حث،و  حض،و  أمر،: يتعلق مبا بعض األفعال مثل و  األخرية إىل أقوال إجنازية ظاهرة

  .12» ...مع إسنادها إىل ضمري املتكلم، يف فعل مضارع ... عرب و  أتی،و  وردع،
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  :مراحل تأسيس الفعل الكالمي: ثالثا 

  :مرحلة التأسيس مع أوستين  -1

فتح أوستني آفاق املرحلة التداولية بعد أن دشن مبحثا جديدا بدأه بانتقاد التداوليات الصورية اليت 

فهي ال تعدو أن تكون جمرد دالليات إستفادت يف . نظره التداوليات باملفهوم الصحيح ال متثل يف

عات الصورية اليت نز نطالقا من هذا اعرتض على توجه الوا. بعض جوانبها من املقومات التداولية

ساعيا إىل رسم مسالك جديدة لتناول الظواهر اليت استهدف البحث ، يةرب تم إال باجلمل اخلمل �

 .13»حتويلهو  التأثري فيهو  الوصف، بل وسيط لبناء الواقعو  اللغة ليست جمرد أداة لإلخبار«ـ ف. فيها

يتضح لنا من خالل هذا أن أوستني سلك مسلكا جديدا فهو يرى أن اللغة ال تقتصر وظيفتها 

أعمق و  اإلخباري فحسب وإمنا هي تتجاوز هذا املفهوم إىل مفهوم أوسعو  على البعد التواصلي،

التأثري فيه هي نقلة متميزة يف تصورنا و  تغيريهو  تفاعلها مع الواقعو  ذلك، يتمثل يف ارتباطهامن 

 .أمسى من ذلك هو التأثريو   أعلىهو التواصل، إىلو  للغة باالنتقال من ذلك املفهوم املتداول أال

هي مؤسسة  التعبري عن األفكار، إمناو  فهو يرى أن وظيفة اللغة األساسية ليست إيصال املعلومات

تتكفل بتحويل األقوال اليت تصدر ضمن معطيات سياقية إىل أفعال ذات صبغة اجتماعية، 

هو فتح و  يكون قد أجنز فعال اجتماعيا >>فتحت اجللسة<<: حينما يقول القاضي «

  . 14»)اجللسة

أطلق و  إما كاذباو  وصفا يكون إما صادقا State Of Affairesوصف وقائع العامل       

رأى أن هناك نوعا آخر من العبارات يشبه و  ،Descriptive Fallacyملغالطة الوصفية عليه ا

ال يرصف بصدق وال كذب، كأن يقول و  العبارات الوظيفية، يف تركيبها لكنه ال يصف وقائع العامل

 قدو  أوصي بنصف مايل ملرضى السرطان، أو يقول: أنت طالق، أو يقول : رجل مسلم المرأته 

بل إنك إذا نطقت بواحدة منها أو «مسيته حيي، وال توصف بصدق أو كذب،  :بشر مبولود 

)  Perform Action( بل تؤدي فعال  To Make Statementمثلها ال تنشئ قوال 

 األفعال الكالمية من حيث" أوستني"قسم  «. 15 » فهي أفعال كالم، أو هي أفعال كالمية

تحيل حصرها، مث إن إحصاءها العددي لن يفيد يسو  ا كثريةمعناها إىل جمموعات وظيفية، أل�

  .16»ذاته "أوستني"هو تقسيم غري مستفيض باعرتاف و  شيئا يف فهم وظائفها يف احلديث،

  : تصنيف أوستين  - أ
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  :األفعال الدالة على الحكم  -1- أ

وهي األفعال اليت تبث يف بعض القضايا بناء على سلطة معرتف �ا رمسيا، أو سلطة       

 فهي قد تدل على التقييم أو التقومي أو املالحظة،. ة، وال يشرتط أن تكون دائما إلزاميةأخالقي

قد شبه «و ....تشمل على سبيل املثال أفعال التربئة، احلكم، التقدير، التحليل، إصدار مرسوم و 

التنفيذي الذي يدخل ضمن و  أوستني فعل احلكم بالفعل القانوين املختلف عن الفعل التشريعي

بعض أفعال احلكم عند صدورها عن القاضي تكون ذات صبغة و  .17» )موعة أفعال املمارسةجم

الصواب، خاصة إذا كان احلكم الصادر ال أساس و  ميكن إدخاهلا أحيانا يف جمال اخلطأو  علمية،

  .له

   :أفعال الممارسة  -2- أ

االنتخاب، : جديد مثل هلا القوة يف فرض واقع و  هي األفعال اليت حتلي ممارسة احلق،و         

   .قرار أكثر منه حكمو  هو حتكيم أكثر منه تقدير،و  .....، االستشارة، الرتشيح)الرمسي(التعيني 

  :أفعال الوعد -3- أ

هي األفعال الكالمية اليت تؤسس لدى املتكلم إلزامية القيام بعمل ما معرتف به من قبل «و      

يعمل املخاطب على و  وجوب القيام مبحتوى قوله، إن املتكلم بتفوهه بالكالم يؤسس. املخاطب

  .18» القسم الرهان، التعهد، الضمان: االعرتاف �ذه اإللزامية، مثال ذلك 

   :أفعال السلوك  - 4-أ 

وهي تشكل جمموعة متباينة ترتبط بالسلوك االجتماعي للمتكلم، وهي اليت حتمل املتكلم      

االعتذار، التهنئة، التعزية، الشكر : ل إزاء املخاطب مثل على إختاد املوقف املنصوص عليه يف القو 

   :أفعال العرض  -5-أ ...

اإلثبات، : هي تدخل يف عالقة ما يقوله املتكلم عند احلديث عن طريق احلجاج، مثل «و      

تذهب نظرية أفعال . 19» .....التأكيد، النفي، الوصف، التعريف، التأويل، الشرح، التوضيح 

منطية، بل ختتلف و  ردةتصورا�ا إىل القول بأن اجلمل اللغوية ال تنقل مضامني جم الكالم ضمن

السياق، باإلضافة إىل مقتضيات أخرى تساهم يف حتديد داللة و  حبسب عوامل عدة منها الذات

  .وقوته  اللفظ

  ): searle(  سيرلتصنيف  - ب
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  :عددها عنده مخسة و  ما يعتربه أصنافا أساسية لألعمال يف القول سريليقدم       

  ): Assertives( الخبريات  -1ب

بصدق احملتوى و  يتعهد بوجود حالة األشياء يف الكونو  ختتص اخلربيات بأن املتكلم يلتزم«و 

  .20» أفرتضو  أستنتجو  أؤكدو  أثبت: من اخلربيات و  القضوي،

  ) : Directives( التوجيهيات  - 2- ب

هذا السعي و  ملتكلم جلعل املخاطب يفعل شيئا ما،متثل سعي ا إمناخاصية التوجيهات «و      

أبرز أفعال و  االقرتاح أو االلتماس أو األمر أو اإلحلاح يف السؤال،و  ختتلف درجاته بني جمرد الطلب

  .21» )أنصحو  أرجوو  آمرو  أطلب: هذا الصنف 

   : ) Commissives( الوعديات  - 3- ب

ام املتكلم بدرجات خمتلفة، باعتماد سلوك خاصية الوعديات أن غرضها القويل هو التز «و      

  .22 » وافقو  صادقو  تعاقدو  راهنو  تعهد: من أمثلتها و  معني مستقبال

  ) : Expressives( اإلفصاحيات  - 4- ب

غرض القول يف اإلفصاحيات فهو التعبري عن حالة نفسية معينة يف شرط الصدق بإزاء «أما       

 أشجب و  أعتذرو  أهنئو  أشكر: من اإلفصاحيات و  قضويحالة األشياء اليت حيددها احملتوى ال

  .23» أرحبو 

متتاز اإليقاعيات «و ) : Declarations( أو )  Declaratives( اإليقاعيات  -5-ب

بأ�ا إجياد احلالة من حاالت األشياء يف الكون مبجرد إجناز عمل لغوي إيقاعي ناجح، من ذلك 

جمرد قول و  إجياد هلا،و  هو إيقاع لالستقالة" استقاليتم أقد"أن جمرد اإلعالن عن تقدمي االستقالة 

  مبجرد التصريح بالقبول بالزواج هو حتقيق للزواج و ، يوجدهو  عبارة الطالق بنجاح يوقع الطالق

من الزواج إىل و  و يف مجيع احلاالت بعد تغيريا لوضعية ما من شغل الوظيفة إىل عدم شغلها

  .24» من العزوبية إىل الزواجو  الطالق

  25 :و نقوم بتصنيفها يف اجلدول اآليت 
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الحكم حسب تصنيفات و  في زهر األكم في األمثال األفعال التوجيهية تجليات: رابعا 

  سيرل

إن األفعال التوجيهية مهمتها اجلوهرية محل الشخص على القيام بفعل معني، وهي تأيت يف         

  .اخل.... ستفهاماالو  النصحو  النهيو  کاألمر: أنواع شىت 

مل نعد نتعامل مع الفعل بصورة اعتباطية عشوائية ال مربر هلا، بل أضحى حيمل يف حوزته        

لذلك حناول من خالل هذه املدونة استخالص أهم األفعال . دالالت عميقة غايتها التأثري

ون املثل غري مرتبط لك) مجهور املستمعني ( املستمع و  التوجيهية املرتبطة بني طرفني مها املتكلم

نية خملصة و  عامة الناس، فاملرسل البد أن حيمل رغبة صادقةو  إمنا هو موجه إىل كافةو  بفئة معينة

 ة التأثرياألول حيمل مسو  يقوم بفعل شيء مايف توجيه الثاين أي املرسل إليه هذا األخري الذي 

اء األفعال التوجيهية اليت زبدته، لذلك حناول إحصو  هذا هو جوهر الدرس التداويلو  اإلقناعو 

  .عددها حىت نلمس تأثري املتكلم يف املستمعو  وردت يف باب األلف يف جدول
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من خالل اجلدول نالحظ غلبة األفعال التوجيهية األمرية على باقي األفعال األخرى فاألمر     

إن طغيان األفعال األمرية مرتبطة  ).1(ء النداو  )06(االستفهام و  )05(النهي و  )12(بلغ عدده 

 ة،خمتلفو  إحلاحه على قيام الطرف الثاين أال وهو املستمع مهام عدةو  ارتباطا وثيقا برغبة املتكلم

  .   26» إذا عز أخوك فهن«: مثال ذلك و 

إذا أراد املتكلم يف هذا الصدد تبليغ رسالة إىل املستمع يراد ما إذا كان أخوك عزيزا عندك ف      

فاجلانب الظاهر هو األمر بلفظ . ختضع له حىت تسلم من شرهو  تصعب واشتد ال بد أن تلني

)  Searle(  سريلصريح دال عليه لكن عندما حنول يف أعماق هذا املثل حبسب آراء جون 

بالفعل املتضمن يف القول أي  سريلهذا ما يقابله عند و  .ه خيفي جانبا آخر أال وهو التحذيردجن
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ميكن . اجلانب الغري الظاهر أو املسكوت عنه فاألشياء ال تفهم بظواهرها بقدر ما تفهم ببواطنها

 :متثيل رسالة هذا املثل مبا يلي 

  

  

  

  

  فاملتكلم يف هذا املثل هو النيب عليه الصالة    27 » إذا مل تستح فاصنع ما شئت«: و املثل اآليت 

اول من خالل هذا املثل تبيان قضية معينة موجهة إىل املستمعني مهما كانت در جام و السالم ح

هي احلياء أو االستحياء مسة خلقية ال يتسم �ا مجيع الناس، يف هذا املثل جند و  خمتلفة أو متفاوتة،

ركاب  تلميحا بأن الرادع لإلنسان عن السوء هو احلياء، فإذا اخنلع عنه كان كاملأمور يف إو  إشعارا

التهديد و  الفعل التوجيهي التوبيخ  سيء، حيمل يف طياته هذاو  تعاطي كل قبيحو  كل حمذور

فالفعل . دف اإلقناعهي احلياء �و  عقول املستمعنيو  فاملتكلم أراد غرس فكرة ما يف أذهان

خفايا هذا و  وقعه شديدا عند املستمع ال بد أن نبني مقصدية املتكلمو  الكالمي حىت يكون أثره

  :نوضح رسالة هذا املثل و  .لفعل الذي حيمل مسة التأثريا

  

  

  

  

 

  

  

  

  .28»! إذا دخلت أرض احلصيب فهرول «: و عندما نأخذ على سبيل املثال هذا املثل 

العافية لتجنب و  طلب السالمةو  هو ضرورة احلذرو  لقد أراد املتكلم قيام السامع بشيء ما       

هو مكان باليمن أن يدخل مهروال أي و  ذي يقصد احلصيبالوقوع يف املعاصي فأمر املستمع ال
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الروعة، فتجنبا لفتنتهن البد من اإلسراع و  مسرعا ملا حيتويه ذلك املكان من نساء يف غاية اجلمال

أطلق اجلزء املتمثل يف ذلك املكان لتنبيه و  جند أن باطن هذا األمر هو التحذيرو  عند الدخول،

  .اخلطيئة مفاده أيضا النصح واإلرشاد الوقوع يفو  املتلقي إىل الفتنة

أراد املتكلم هنا تبليغ املستمع الذي يصيبه . 29» إذا نزل بك الشر فاقعد« :يف هذا املثل و       

يتأىن و  فتنة ثائرة أن يرتبصو  يتسرع يف إصدار األمور، فهو يوجهه إذا رأى هوال حاصالو  شر معني

إذا مسعت بسرى القني «: قوله و  .قوع ما هو أسوأمضمونه هو التحذير من و و  دون إسراع، مغزاه

يوجه كالمه للمستمع حيث يعرف كذب الرجل فريد صدقه فالشخص .  30)فاعلم أنه مصبح

يصدق يف موقف معني أحد لن يصدقه لكونه معروف و  الذي يكذب بصورة استمرارية يأيت يوم

هدف األمر هنا و  اإلخالصو  جند بذلك نية املتكلم وهي التوجيهو  بالكذب فأضحى لصيقا به،

عندما نتقل إىل النهي بعده وجها آخر من األفعال التوجيهية غايته األساسية قيام  .هو التحذير

املستمع بشيء ما عن طريق النهي، لكنه مل يأت بصورة مكثفة على عكس األمر فإذا أخذنا هذا 

  .  31» ال تأمنهو  أخوك البكري«: املثل 

ا أن �حيذر املستمع على قضية أساسية مضمو و  التنبيه، فهو ينبهو  تحذيرجاء النهي بصورة ال      

مضمون النهي أيضا هو التوبيخ، فهناك و  جيب عليك أن حتذر منه فكيف بغريه،و  أخوك شقيقك

يف آخر املطاف يكتشفون أن و  العديد من األشخاص من يعتربون األصدقاء خري من األشقاء

وجه املتكلم رسالته إىل كافة . ختتلف عن األشخاص الغرباء مكانتهو  األخ يبقى أخا يف مكانه

 إن احلذر ال يغين من القدر«: عندما ننتقل إىل هذا املثل . إقناعهمو  الناس حملاولة التأثري فيهم

القدر، فأراد يف املستمع الذي و  حاول املتكلم إرسال رسالة للمستمع حول قضية القضاء. 32»

. اهلروب من حتمية القدرو  در، فاإلنسان الذي حياول الفرارحيذر من أي شيء خوفا من الق

إن حاول ذلك فلن يستطيع فالشيء املقدر آت و  فجاء هذا املثل لتبيان أنه ال حمال للفرار، حىت

هذا املثل من األمثال احلكمية لصاحبه هانئ بن قبيصة الشيباين، وجه كالمه إىل قومه و  .ال حمالة

كان يهدف من وراء ذلك و  م مشهور من أيامهم فقال هلم هذا املثل،هو يو و  حيرضهم يوم ذي قار

استقبال املوت بال خوف أو حذر فجاء النهي �دف و  قومه على القتال) قومهم ( حث 

مثل رسالة هذا املثل لكون و  اإلرشادو  كذلك للنصحو  هو احلث على القتالو  استذكار شيء معني

  .املتكلم معلوم
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  .33» إنك ال حتني من الشوك العنب«:  ويف هذا املثل

املتكلم ميكن عده حكيم من احلكماء لكون و  جاء هذا املثل ليناقش قضية اخلري والشر،       

اإلقناع عن طريق و  هذا املثال من األمثال احلكمية، فبني املتكلم للمستمع صورة من صور التأثري

الفساد ال نكتسب به صالحا،  و  نه خرياالنهي، فمن يزرع شرا جيين شراء فالشر ال نستحصل م

كما أن العنب ليس خبارج من الشوك، فالشوك يف حقيقة األمر ال يلد إال شوكا، فإذا أوقعت شرا 

أراد بذلك يف املستمعني على الشر . ال حتصد إال شوكاو  أو ظلمت أحدا فقد غرست شوکا،

 يد على نتيجة حتمية ال مفر منها،غاية النهي هو التأكو  العكس صحيح،و  لكونه ال يلقى إال شرا

غايته أيضا التحذير فالذي يقبل على و  غايته أيضا التوبيخ لكون الذي يزرع شرا ال يلقي خريا،و 

فيه نوع من االستهزاء فالذي يزرع شوکا فمن . شر مستقبال فهذا املثل خري دليل ملا يلقاه غدا

 تارة يوبخو  جنده يؤكد ومرة أخرى حيذر، فالنهي جاء بصورة خمتلفة مرة. املستحيل أن جيد عنبا

كلها حتمل يف حوز�ما دالالت باطنية على رغبة ملحة ونية يف إصالح املستمعني يف و  يستهزأ،و 

ذلك راجع الكون الشر قد كثر يف األمم العربية فجاء النهي مشبعا و  أرجاء أحناء ا�تمعات العربية

 :ل هذه الرسالة كالتايل منثو  غايته اإلقناعو  ذلك قصدهو  بأغراض شىت
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 .34» أمر مبكياتك ال أمر مضحكاتك«: يف هذا املثل و       

يتحسر من و  يغضبو  يلهيهو  أراد املتكلم يف املستمع الذي يتبع الشخص الذي يضحكه

جند يف طيات هذا النهي و  النهي هو التحذير من هؤالء األشخاص دكيه مفايبالشخص الذي 

غفلة يستمع فقط و  حلمو  ب مثل هذه األمور لكو�ا جتعل اإلنسان يعيش يف وهماألمر باجتنا

يرشده، فأمر املستمع بإطاعة من يدله على و  يتجنب الشخص الذي ينصحهو  للذي يضحكه

يتقل و  إن كان ذلك يبكيه،و  ينبهه من رقدة الغفلة، حىتو  معادهو  يبصره بصالح معاشهو  رشاده

 يؤنسهو  يسعدهو  إن كان ذلك يضحكهو  حيب،و  يأمره مبا يهوى ال يطع منو  يؤديه،و  على نفسه

النية يف الرغبة يف و  اإلرادة اخلالصةو  يسليه، أال نلمس من خالل هذا املثل صورة الرغبة الصادقةو 

  .إقناعهم إىل غري ذلك من األفعال التوجيهية اليت تفيد النهيو  إصالح املستمعني

أهداف و  األفعال التوجيهية اليت يراد �ا حتقيق غايات بعد االستفهام هو اآلخر لون من ألوان

فإذا  .مقصدية املتكلم من ورائهو  معينة لذلك حناول تبيان االستفهام الذي ورد يف باب األلف

هو مثل مأخوذ من قول النابغة و  35 » أي الرجال املهذب؟«: أخذنا هذا املثل على سبيل املثال 

جاء االستفهام للنفي أي و  إبالغه على قضية معينةو  جيه املستمعفأراد املتكلم تو  .يعتذر للنعمان 

ال رجل يكون أبدا حسن الفعال، حممود اخلصال، فليس كل الرجال مهذبني فجاء االستفهام 

 مبعن اإلنكار فاملتكلم على دراية مسبقة بأنه ليس كل الرجال مهذبني فكانت الغاية منه الذم

االستفهام أيضا أننا  ميكن اعتباره استفهام حقيقي أراد به  يدخل يف باب هذاو  تقومي السلوك،و 

  . الصفاءو  املتكلم استحضار حقيقة معينة أنه ليس كل الرجال يتصفون بسمة اخللق
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ظاهرة : هي و  طرح املتكلم يف هذا املثل قضية موجودة منذ األزل. 36» أي داء أدوي من البخل«

علم به، فكأنه و  هو على درايةو  يستفهم على شيء جاء االستفهام إنكاري فاملتكلم هناو  البخل

هو يهدف من وراء ذلك الذم فهو و  مياثل البخلو  يود القول أنه ال يوجد داء يف احلياة يضاهي

  .بصدد ذم هذه الصفة الدنيئة اليت يتحلى �ا العديد من الناس

جاء . فةويهدف كذلك إىل حث املستمعني على ضرورة التخلي أو الكف من هذه الص     

ميكن أن نصنف هذا االستفهام . التأثري يف املتلقي أو املستمعو  االستفهام اإلنكاري �دف اإلقناع

حقيقي يهدف ما إىل  يف خانة أخرى وهي االستفهام احلقيقي لكونه تطرق إىل قضية ذات بعد

األنصار  عندما قدم عليه نفر من) ص(هو من كالم الرسول و  استذكار املتلقي حول هذه الظاهر،

أي داء أدوي من و  ) :ص(فقال الرسول . من سيد کم؟ قالوا اجلد بن قيس، علی خبل فيه: فقال 

السالم بذلك إىل لفت انتباه املستمعني على أنه ال يوجد داء يضاهي و  أراد عليه الصالة. البخل

 :منثل هذه الرسالة كاآليت و  .البخل

  

  

  

  

  

  

  

  :و منثله أيضا كاآليت 

  

  

  

 

  

    37» أنت مئق فكيف نتفق ؟و  أنا تئق«: أخدنا هذا املثل  و إذا
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املختلفني يف و  أساسها انه ال جيتمع املتناقضنيو  املتكلم يرسل رسالة للمستمع جوهرها      

ال و  ق هو الباكي الذي يضيق صدرهئاملو  السريع إىل الشر،و  ق هو املمتلئ غضبائاألمور، فالت

ع؟ جاء مبعىن االستفهام اإلنكاري فهو يدرك سلفا أن حيتمل ذلك، فكيف لألضداد أن جتتم

 وضح للمستمع على ضرورة التجنب. املتناقضني ال اجتماع هلما فيهدف بذلك إىل تقومي السلوك

ال قوة له فمن خالل هذا املثل حياول و  احلذر من هؤالء، فإذا كان املستمع باكيا ضعيفا ال حولو 

  .اإلرشادو  قوي املتعب فجاء أيضا االستفهام للموعظةاجتناب نقيضه املتمثل يف اإلنسان ال

 .38» أنت بالقرقوس منی جنتمع؟و  أنا بالقوس«: و يف هذا املثل 

صعب و  بني املتكلم يف هذا النوع من املثل من خالل االستفهام فكرة التباعد يف األمكنة      

عارف به سالفا لذلك  هوو  االجتماع حيمل يف طياته اإلنكار فهو يستفهم على شيء،و  اللقاء

أراد مالقاة شخص معني يف و  الذي يكون يف مكان بعيد) املستمع حاول إقناع الطرف الثاين

  .التوجيهو  موضع آخر بعيد فمن الصعب اجتماعهما وكان يهدف بذلك إىل النصح

  . 39» أنت صلف، فكيف نأتلف؟و  أنا كلف،«: ويف هذا املثل 

 ني يف األخالق، فالكلف هو الذي يكون ولوعا بالشيء،بني املتكلم للمستمع فكرة املتباين

إقناعه على  و  التمدح مبا ليس عندك فأراد حث السامعو  الصلف هو التكلم مبا يكرهه صاحبكو 

 ما شابه ذلك فمن الصعب ائتالفهماو  األخالقو  التوجهاتو  كون الشخصني املختلفني يف اآلراء

  .يدخل يف خانة االستفهام اإلنكاريو 

  . 40» أخوك أم الذئب؟«: نأخذ هذا املثل  و عندما

 اإليناسو  هي كون األخ شأنه الوفاقو  حاول املتكلم توجيه املستمع حول قضية معينة     

نيته و  استفهام حيمل يف طياته إخالص املتكلم، اخليانةو الذئب شأنه الغدر و  اإلحسانو  اإلعانةو 

يك العواطف فاملتلقي أو املستمع الذي أخذ أخا حتر و  رغبته اجلاحمة يف التأثري يف النفوسو  الصادقة

. الغادرو  اجتنابه فهو مبثابة الذئب اخلائنو  ما شابه ذلك فعليه احلذرو  آخر متمثل يف الصديق

أقنع املتلقي باالعتماد على . اإلقناعو  هو التأثريو  توفر شرط من أهم شروط الدرس التداويل

اإلرشاد حىت يراجع و  معاين أخرى مفادها النصحاالستفهام الذي خرج من معناه احلقيقي إىل 

  .ينظر إىل األمور مبنظار عقالين سليمو  املستمع نفسه

  إياك أعين، وامسعي يا جارة؟: و النداء ظهر يف هذا املثل 
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  .مفاذه هو لفت االنتباه و  هو يقصد شيئا آخرو  و طلقه املتكلم عند إظهار املرء شيء

  خاتمة ال

، وجدنا أنا ترتكز على مظهر داليل مهمناه عن نظرية األفعال الكالمية من خالل ما عرض       

وهو اعتبار تلفظاتنا وأقوالنا أفعاال وإجنازات هلا نتائج وانعكاسات على باقي األنشطة اليت نقوم 

و�ذا ينشأ املعىن عن تلك اآلثار اليت حتدثها األفعال الكالمية فهي تقر بوجود احلاالت ، �ا

ومن بعض أهم النتائج ، لتأثريية لدى املتلقني ولعل ما قدمه سريل دليل واضح على ذلكالذهنية وا

  : اليت توصلنا إليها  ما يلي

إن الدرس التداويل درس غين وثري ويشكل حلقة متقدمة يف مسرية الّدرس اللساين، ولكّنه  -

  .درس مرتامي األطراف متداخل، متعاضد كشبكة عنكبوتية

  .الكالمية هي مثرة من مثار الّدرس التداويل، وميكن عّدها زبدة الّتداولية وجوهرهانظرية األفعال  -

  .أوستني وسريل رائدان من رّواد الّتداولية عموما ونظرية األفعال الكالمية خصوصا -

فالعالقة إذن ، أوستني هو املؤسس واملدّعم األّول هلذه التظرية وسريل هو مكّمل لعمل أستاذه -

  .تأسيس وبناءهي عالقة 

األمثال واحلكم يف كتاب احلسن اليوسي تتمتع بقدرة تبليغية إفهامية غايتها القصوى التأثري  -

  .واإلقناع

هذا ... يف األمثال جمموعة من األفعال التوجيهية املرتاوحة بني األمر، والنهي، واإلستفهام  -

  .هالتنويع راجع ال حمالة إىل شذ اِنتباه املستمع والتأثري في

  

  :هوامش

                                                           
ط، . املقاربة التداولية، ترمجة سعيد علوش، مركز اإلنتماء القومي، بريوت، لبنان، د: فرانسواز آرمينکو   1

  .60 :، ص1986
   60 :ص: املرجع نفسه   2
  .60 :ص: املرجع نفسه   3

، 2005التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، متوز، : مسعود صحراوي   4

  .10ص
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أوساط األكادمييني واملهتمني بالشأن الثقايف بأنّه مؤرّخ، ويصفونه  يصّنف أبو القاسم سعد اهللا يف     

بشيخ املؤّرخني، ولكّنه إىل جانب االهتمام بالكتابة التارخيية التوثيقية كان شاعراً، مهتمًا بالشأن األديب، 

دب، حيث وبالتاريخ الثقايف للجزائر، وهو ما انعكس يف كتاباته، اليت ينحاز فيها إىل صف الثقافة واأل

يبدي رأيه يف الكثري من قضايا اإلبداع، وأشكال الكتابة، وجعل التعريف باملفكرين والعلماء واملثقفني 

ركناً ركيناً يف كتابته، وهو ما حّفزين على تسليط الضوء على منهجه يف التعامل مع قضايا اإلبداع األديب، 

  .انطالقاً من كتابه أشعار جزائرية

  اريخ؛ نقد؛ نقد تارخيي؛ سعد اهللا؛ مناهج نقديةت: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Abu Al-Qasim Saad Allah is classified as an historian expert by academics 
and those interested in cultural issues, who considered him the “Chairman of  
Historians” (Sheikh). However Saad Allah, in addition to his interest in 
historical documentary works,  was also a poet, concerned with literary and 
the cultural history of Algeria. That appears in his writings, in which he 
biased to culture and literature, as he expresses his points of view on many 
issues of literary, forms of writing, as well as dealing with defining thinkers, 

                                                           
 habibbouzouada@gmail.comحبيب بوزوادة   *
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scholars and intellectuals as a crucial part in his writings, such issue has 
motivated me to shed light on his approach in dealing with different issues of 
literary creations, depending on his book Algerian poems. 
Keywords: history, criticism, historical criticism, Saad Allah, critical 
approaches 

  
  :تقديم

يعترب املؤرّخ أبو القاسم سعد اهللا واحداً من أهم األمساء العلمية والثقافية والنقدية يف تاريخ 

ادميي املتخصص يف التاريخ؛ ذي امليول األدبية جهوٌد كبرية اجلزائر املعاصر، فقد كانت هلذا األك

يف حتقيق الرتاث اجلزائري، والتعريف بأعالمه، وآدابه، يف مزٍج عجيب بني روحية األديب، ودقة 

املؤرّخ، اليت أنتجت مقاربة تارخيية للنصوص األدبية، تنشد احلقيقة، و�دف إىل متحيص تلك 

  .كثر دقّة وواقعية عنها وعن مبدعيها وظروف إبداعهااآلثار وصوًال إىل الصورة األ

 إّن اخلطاب األديب من وجهة نظر أيب القاسم سعد اهللا ليس تعبريًا فنيًا مجاليًا ذاتياً 

، ولكّنه بنية وثائقية حتمل دالالت الزمان واملكان واألشخاص والبيئة، على اعتبار أّن فحسب

ا�تمع، وهو ما يؤهله ليكون وثيقة تارخيية، أو قرينة  األدب مرآة عاكسة للتحّوالت احلاصلة يف

غري أّن اخللفية األدبية أليب القاسم سعد اهللا، وجتاربه األدبية . اسرتشادية للباحثني يف التاريخ

األوىل، مسحا له بانتهاج مقاربة ميتزج فيها ما هو أديب مبا هو تارخيي، مثلما يالحظ ذلك يف 

يخ اجلزائر الثقايف، وجتارب يف األدب والرحلة، وسائر املخطوطات اليت قام مؤلفاته الكثرية مثل تار 

  .بتحقيقها

  أبو القاسم سعد اهللا بين األدب والتاريخ : المطلب األول

الصحراوية بوالية الوادي، ألسرة ) قمار(م يف بلدة 1930ولد أبو القاسم سعد اهللا سنة 

رمي يف صباه، والتحق جبامع الزيتونة يف تونس سنة فقرية تعمل يف جمال الزراعة، حفظ القرآن الك

، ويف )1954(، ّمث شهادة التحصيل )1951(، حيث حصل على شهادة األهلية )1947(

التونسيتني، ) األسبوع(و) النهضة(اجلزائرية، و) البصائر(تونس بدأ نشاطه األديب كاتبًا يف 

مع أدباء ) 1952(عام ) اجلديد رابطة القلم(اللبنانية، كما شارك يف تأسيس ) اآلداب(و

  .تونسيني
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، ّمث غادرها إىل مصر عرب تونس سنة )1954(عاد سعد اهللا إىل اجلزائر مدّرسًا سنة 

رسالته لنيل شهادة املاجستري عن ) 1960(منتسبًا إىل جامعة القاهرة، وسّجل سنة ) 1955(

 الواليات املتحدة األمريكية ـ لكنه سرعان ما غادر يف منحة إىل)الشاعر حممد العيد آل خليفة(

، وعلى )1962(ليحصل على ماجستري يف التاريخ والعلوم السياسية من جامعة مينسوتا 

، وقد عمل يف أمريكا مدّرساً لتاريخ احلضارة األوربية )1965(الدكتوراه يف التخصص نفسه عام 

زائر أستاذًا جبامعتها يف قسم ، ّمث عاد إىل اجل)ويسكنسن(والشرق األدىن وإفريقيا احلديثة جبامعة 

، تاركاً الكثري من 2013ديسمرب  14التاريخ، حيث قضى معظم حياته العلمية، إىل أن تويف يف 

  .1البحوث والّدراسات ذات الصلة بالتاريخ واألدب

والالفت يف مسرية أيب القاسم سعد اهللا العلمية أنّه بدأ أديباً، حمبّا للشعر والنقد، بل كان 

قصيدة ) 1955(كتب شعر التفعيلة يف اجلزائر عندما نشر يف جريدة البصائر سنة   أّول من

  :طريقي، اليت يقول فيها

  سوف تدري راهبات وادي عبقر

  كيف عانقُت شعاَع المجد أحمر

  وسكبت الخمر بين العالمين

  خمٌر وحبٌّ وانطالٌق ويقين

  ومسحُت أعين الفجر الوضّيه

  هْ وَشَدْوُت لُِنُسوِر الَوطَِنيَّ 

  إّن هذا هو ديني

  فاتبعوني أو دعوني

  في مروقي

  فقد اخترت طريقي

  2يا رفيقي

فقد بصم سعد اهللا �ذه القصيدة على ريادته الشعرية يف اجلزائر، وتفّوق على الكثري من 

إّن الذي ال تتعّدد حوله األقوال هو أّن الشاعر : "معاصريه يف بالده مثلما يقول حممد ناصر

يد الذي اّجته إىل هذا الشعر عن وعي واقتدار، وحاول التجديد يف اإلشكالية اجلزائرّي الوح
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املوسيقية للقصيدة ويف بنيتها التعبريية هو أبو القاسم سعد اهللا؛ يف حني ظّلت حماوالت الشعراء 

اآلخرين من أمثال حممد األخضر عبد القادر السائحي، والطاهر بوشوشي، والغواملي، وأبو 

  .3"مّتسمة بالتذبذب والّرتددالقاسم مخّار 

إّن ريادة سعد اهللا األدبية، وقوة عارضته الشعرية مل تشغاله عن قضية االلتزام، ومل متنعاه 

أَْنِظُم الشعر ليكون "من االخنراط يف قضايا الوطن ومهوم الّناس، فقد كتب يف جملة اآلداب اللبنانية 

، وقد كان هذا التصريح املبّكر إيذاناً 4"اآلثار رصاصًا خيرتق صدر العدّو، ال لوحًة فنية يف دار

إىل الكتابة يف  -بعد ذلك–بتحّول سعد اهللا الثقايف واملعريف، باّجتاه البحث الوطين، حيث جلأ 

تاريخ اجلزائر، رغبة منه يف التحّرر من الرؤية االستعمارية لتاريخ اجلزائر السياسي والثقايف 

ساحة األدبية مبدعًا كبرياً، وشاعرًا رائدا، فيما رحبت اجلامعة واحلضاري، و�ذا التحّول خسرت ال

إّن " وقد عّرب أمحد يوسف عن هذا التحّول بقوله . اجلزائرية مؤّرخًا فريدا، وباحثًا أكادمييًا جمتهداً 

البحث األكادميي قد سرق الشاعر أبا القاسم سعد اهللا، ومل يرتكه يواصل مسريته اإلبداعية، وكان 

إّن أبا القاسم سعد اهللا كان مؤهًال للدخول . يكون مثرة طيّبة يف التجربة الشعرية املعاصرة ميكن أن

يف غمار التجريب الشعرّي لكونه كان على صلة بالثورة األدبية والشعرية اليت كان يتابعها من 

  .5"خالل جملة اآلداب اليت نشر فيها أغلب دراساته وبعض حماوالته الشعرية

 القاسم سعد اهللا حنو الكتابة التارخيية مل يقطع صلته �ائيًا باألدب واللغة إّن حتّول أيب

حافلة بالنصوص األدبية، ) أجزاء 10-تاريخ اجلزائر الثقايف(والثقافة، فقد جاءت موسوعته األهم 

.. وبالشخصيات الثقافية، تتضمن الكثري الكثري من املنجز الديين والفلسفي واللغوي والفين

كما أسهم يف حتقيق العديد من املخطوطات األدبية على غرار رحلة . عرب تارخيها الطويلللجزائر 

ابن محادوش، وأشعار جزائرية، وتاريخ العدواين، وحكاية العشاق يف احلب واالشتياق، وغريها، 

  .وهو ما وضعنا أمام حالة نقدية ثقافية ميتزج فيها التاريخ باألدب، والعلم بالفن

  نبذة عن المنهج التاريخي: المطلب الثاني

يعترب املنهج التارخيي أحد املناهج السياقية اليت تتعامل مع النص انطالقًا من شروط 

نصية للولوج إىل داخل النص، - إنتاجه، وظروف كتابته، فهي قراءة تستفيد من املعطيات اخلارج

: دراسة، يقول عمار زايدمن خالل استحضار أدوات التحليل التارخيي عند تناول األثر األديب بال

يعتمد على مبدأ الشرح والتفسري، متعقبًا تطّور الظواهر  -كما هو معروف–واملنهج التارخيي "
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األدبية من عصر إىل آخر، رابطًا األحداث بالزمن، مقّسمًا األدب إىل عصور، واصفًا كّل أدٍب 

مؤّلٍف واحٍد من مؤّلفات  يف إطار عالقته بالصفة الغالبة للعصر، وهو ال يكتفي بالّنظر يف

  .6"األديب، كما أنّه يعىن بشخصية هذا األخري، وبتكوينه الثقايف، وبيئته السياسية واالجتماعية

لقد جاءت القراءة التارخيية لألدب يف إطار التحّوالت الكربى اليت شهد�ا املعرفة 

وم التجريبية خالل القرن التاسع اإلنسانية من خالل احملاوالت اجلسورة لعلمنتها، وحماكاة وثبة العل

عشر وبدايات القرن العشرين، من خالل اإلميان بتطوريّة األدب، على غرار نظرية داروين يف 

فإذا كان يف العلم نظريُة تطّوٍر فإنّه من غري املرفوض أن تكون "النشوء واالرتقاء، يقول مونسي 

، وهو ما جتّسد سنة 7"وبيئته وجنسه هناك نظرية تطورية علمية تدرس األدب يف مراحله وحقبه

الذي قّرر   )G.Lanson(لغوستاف النوسون " منهج البحث يف تاريخ األدب"يف كتاب  1901

أّن دراسة األدب تبدأ بالتحريات ذات الطابع العلمي الواسع، واليت تشبه إىل حٍد بعيد  "فيه 

لخص يف مجع املستندات، كيفيات البحث يف الظواهر التارخيية، وهي حتريات تفصيلية؛ تت

والطبعات املختلفة، والتحّقق من صحة نسبة النصوص، وقراءة احلواشي، ورصد التغريات الرئيسية 

وفهم النص من خالل العلوم املساعدة كالصرف والنحو والعروض، ودراسة التأثريات املتبادلة بني 

اهلامة للتغلغل إىل خمترب املؤلف  املؤلف وغريه، وبني النصوص، وتعّد دراسة املناهل إحدى الوسائل

  .8"للكشف عن كيفيات عمله وأصالته

إّن دراسة النسون لألدب ليست تطبيقًا حرفيًا ملنهج املؤرخني، ولكّنه قراءة متمّيزة لتاريخ 

األدب، تؤمن خبصوصية العمل الفين، وتستوحي منهجها من هذه اخلصوصية، وهو ما يؤّكده 

املادة العادية للتاريخ مبعناه الدقيق ومادتنا، وعن تلك الفروق تنشأ فروق مثة فروق هامة بني "بقوله 

موضوع التاريخ هو املاضي، ماض مل تبق منه إّال أماراٌت أو أنقاٌض بواسطتها يعاد . يف املنهج

وقد انتهى . 9"بعثه، وموضوعنا حنن هو املاضي ولكنه باق، فاألدب من املاضي ومن احلاضر معاً 

  :10اً إىل بناء القوانني الستة اليت حتاور النص، وهيالنسون أخري 

  .قانون تالحم األدب باحلياة، فاألدب مكّمٌل للحياة- أ

  .قانون التأثريات األجنبية-ب

  .قانون تشّكل األنواع األدبية- ج

  .قانون تالحم األشكال جلمالية-د
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  .قانون ظهور األعمال اخلالدة-هـ

  .ّن املؤّلف قوٌة منظمةقانون أثر املؤّلف يف اجلمهور، أل-و

إّن دراسات النسون ليست حدودًا �ائية للمنهج التارخيي، حبيث ال تزيد وال تنقص، 

ولكن هناك حماوالت أخرى لالستفادة من التاريخ يف جمال الدراسات األدبية والثقافية، حيث يرى 

لتاريخ تنقسم إىل أّن مناهج النقد األديب يف موقفها من ا) D.Buchbinder(ديفيد ُبْشِبندر 

قسمني؛ نظريات احملاكاة ونظريات السيميوطيقا، حيث متيل نظريات السيميوطيقا إىل �ميش 

التاريخ لرتكيز االنتباه على أسئلٍة حول معاين النص يف عالقتها بأنظمة عالماته ودينامياته، أّما 

اث أو أفكار أو نظريات احملاكاة فتفرتض أّن النص يشري بدرجة تكرب أو تصغر، إىل أحد

، وعلى 11شخصيات أو بنيات أو عالقات أو حقائق أخرى خارجة باعتبارها جزءًا من معناه

الرغم من سطوة املناهج السيميوطيقية والنقد اجلديد؛ إّال أّ�ا مل تتمكن من إزاحة التاريخ بوصفه 

  .إحدى أهم البىن املتحّكمة يف صياغة الثقافة والفن واألدب

إّن املقاربة التارخيية لألدب وللنص األديب؛ اّختذت شكلني رئيسيني، وحبسب بشبندر ف

  :ومها

اليت ترى أّن النص األديب ينحدر من ) Genetic Approach( المقاربة الجينية-1

 thematic or generic(نصوٍص سابقة عليه، فهو يرتبط �ا بروابط موضوعاتية أو نوعية 

links(العالقة العائلية بني النصوص بصورة أكرب، فهي تبحث عن  ، لذلك ترّكز هذه الدراسة على

تأثري النصوص الّسابقة يف الكتابات الالحقة، أو حىت عن حتّوالت األسلوب يف أحد النصوص، 

 . اليت قد تكون مشتقة من نصٍّ آخر أو أكثر

اليت ترى أّن الكاتب يكتب عمله )  Biographic Approach( المقاربة البيوغرافية-2

وقد . باعتباره وثيقة بيوغرافية -بالتايل–خربة رآها أو اكتسبها حتماً، ويُقَرأ العمل األديب  من

قويت هذه املقاربة بنظرية التحليل النفسي الفرويدية اليت تعترب النص األديب نوعًا من األحالم، 

  .12ميكن النظر إليه باعتباره مفتاحاً لشخصية الكاتب وبنياته النفسية ومشاكله

قراءة النص األديب يف ضوء التاريخ كان أمرًا مرفوضًا يف ظل سطوة النظرية البنوية  إنّ 

وتوّهجها، لكن النقد األديب سرعان ما عاد إىل التاريخ مقرتحًا إعادة ترميم الصلة بينه وبني 

 فكأّن البنوية أعطت النقد األديب ما كان جيب أن تعطيه إياه؛ فلّما مل تعد قادرة على"األدب، 
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العطاء سكتت عن الكالم املباح، وتركت الفرصة للتاريخ الذي ظّل مالزماً لألدب من حيث هو 

نتاج الّرجال، ومن حيث إّن الذين كتبوه ال بّد هلم من جمتمع حييون فيه، ومن زمن يكتنفهم من 

  13.."مجيع أقطارهم فال يستطيعون املروق منه

  ي القاسم سعد اهللامالمح النقد التاريخي عند أب: المطلب الثالث

متّثل الثقافة واحدة من أهم مرتكزات البحث التارخيي يف مسرية أيب القاسم سعد اهللا، فال 

 -يف العادة-تكاد تغيب يف أّي مؤّلٍف من مؤلّفاته، وقد متّيز عن غريه من املؤّرخني املسكونني 

ونية واحلربية، وبسَري القادة برصد التحّوالت األساسية يف مسرية الدول من الوجهة السياسية والقان

العسكريني، وأبطال احلروب، وامللوك والساسة وقادة الدول؛ فإّن أبا القاسم سعد اهللا خّصص 

مساحة كربى لرتاجم املثقفني، وسري العلماء والفقهاء والفالسفة واألدباء، ومنجزا�م العلمية يف 

  .تاريخ اجلزائر

قايف وخصوصًا يف اجلزء الثاين منها؛ استعرض ففي موسوعته الضخمة تاريخ اجلزائر الث

سعد اهللا مسرية األدب العريب يف اجلزائر شعرًا ونثراً، عرب مجع النصوص، واالقتباس من 

املخطوطات، وضبط تواريخ ميالد األدباء ووفيا�م، مع تتبع أخبارهم وسريهم، وعالقتهم 

هتم كثريًا باملستوى الفين للنصوص، وال يف عمٍل توثيقي ببليوغرايف، ال يت.. بالسلطلة وا�تمع

بقيمتها اجلمالية، ألّن سعد اهللا كان يتعامل مع النصوص ومع األدباء بعقلية املؤرّخ، الذي يهدف 

إىل تأكيد احلادثة التارخيية أو نفيها، ويعترب الوصول إىل أّي نصٍّ من النصوص األدبية القدمية 

وقبل كل شيء نذكر أّن : "جناحاً، مثلما يقول -ن مغموراً وإن كا-إجنازاً، والتعريَف بأي أديٍب 

دواوين الشعراء اجلزائريني ما تزال يف طّي الكتمان، وال نعرف أّن واحدا منها، ممّا يعود إىل العهد 

العثماين، قد مجع وحّقق، وما نشر عن املنداسي يف الصدد ال ينقض هذا الرأي، فدواوين 

واملقري وابن محادوش واملاجناليت وابن سحنون وابن الشاهد املنداسي وابن علي وابن عمار 

وأضرا�م مل تنشر أو تعرف بعد، وكل ما نعرفه عن هذا الشاعر أو ذاك هو بعض األبيات أو 

  .14"القصائد املثبتة عرضا يف أحد املصادر التارخيية أو الفقهية أو املتفرقة يف الوثائق العامة

عن هذه القاعدة فيعطي رأيه أحيانا يف املستوى الفين  ومع ذلك فقد كان سعد اهللا خيرج

ورغم أن البوين كان من العلماء "للنصوص اليت يوردها، كتعليقه على مقامة أمحد البوين بالقول 

الفقهاء فإّن مقامته قد ظهر عليها الطابع األديب القوّي والعبارة املتينة، ولكنها تظل تفتقر إىل 
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ومن : "، وتَعقََّب أبياتًا نقشت عند مدخل املدرسة الكتانية بقوله15"دعنصر الرمز واخليال البعي

الواضح أن هذا الشعر تسجيلّي وليس عاطفيا، وأّن صاحبه قاله لينقش على جداٍر ال لكي 

  .16"يتذوقه الناس وحيفظوه

  :كتاب أشعار جزائرية

ة هو كتاب صغري احلجم يبلغ مائة وثالثا ومخسني صفحة، يتضّمن قصائد شعري

ومقطوعات أدبية ألدباء جزائريني ينتمون إىل الفرتة العثمانية، وهم حممد بن علي، وأمحد بن 

عّمار، وحممد بن ميمون، وحممد القوجيلي، وحممد بن رأس العني، وحممد سعيد الشباح، وأمحد 

د املاجناليت، مجعها يف ديوان واحد املفيت حممد بن علي، واختصرها تلميذه أمحد بن عمار، وق

  :أخرج أبو القاسم سعد اهللا هذا الكتاب يف ثالثة أقسام

  : قسم الّدراسة-1

كلمة شكر (صفحة، تتضّمن ثالثة عناصر، وهي ) 32(ويقع يف اثنني وثالثني 

عّرف فيه سعد اهللا مبنهجه يف التحقيق ) تقدميا(، وتتضّمن أخريا )تنبيهات(، ّمث )واعرتاف

ة عن اجلزائر يف العصر العثماين، وختم برتاجم موجزة عن والّدراسة، وقّدم فيه معلومات أساسي

  .األدباء الواردة نصوصهم يف الكتاب

  :قسم التحقيق-2

، تتضّمن نصوصًا أدبية شعرية ونثرية، لألدباء )102(ويتألف من مائة وصفحتني 

  .املذكورين، مذيّلة بتعليقات أيب القاسم سعد اهللا يف هوامشها

  :قسم الفهارس-3

فهرس (، و)فهرس األمساء واألعالم(صفحة، تتضمن ) 11(إحدى عشرة ويقع يف 

  ).فهرس املوضوعات(، و)األماكن والبلدان

وميكننا تلّمس الرؤية النقدية أليب القاسم سعد اهللا يف القسم األول من الكتاب، ويف 

يت يعّرب فيها عن منهج نقدي يسائل النص األديب بروحية املؤرّخ، بعض تعليقات القسم الثاين، ال

وصرامة العامل، الذي يالحق احلقائق وال يبغي عنها بدال، فيصوغ آراءه بثقة الباحث الذي فحص 

الوثائق، وّحمص املخطوطات، وقابل بني النسخ والّدالئل، فلذلك ال نستغرب األحكام املطلقة 

ملسّلمات، على غري ما هو معهوٌد يف لغة النقاد واملشتغلني با�ال األديب اليت أرسلها يف كتابه كا
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من النسبية والتحّفظ، فاألدب بالنسبة للمؤرّخ وثيقة زاخرة باملعلومات، أكثر من كونه نص�ا طافحاً 

  .باجلمال والشاعرية

شري إىل وللتفصيل أكثر يف مالمح اخلطاب النقدي لدى أيب القاسم سعد اهللا ميكننا أن ن

، ممّا ميكن اعتبارها املداخل األساسية لعامل سعد اهللا )أشعار جزائرية(بعض القضايا اليت أوردها يف 

  :النقدي

  : مركزية المؤلف-أّوالً 

حتتفي املناهج السياقية باملؤّلف وتعتربه صاحب الفضل يف العملية اإلبداعية، فال سبيل 

سبيالً  -بالنسبة إليها–ف كتابته، ولذلك كان املؤّلف ملعرفة النص بعيداً عن عوامل إنشائه، وظرو 

لفهم النص، واإلحاطة بعوامله، خبالف البنوية اليت نادت مبوت املؤّلف، واعتربت انشغال النقد به 

التارخيي من خالل - وقد جاءت أفكار سعد اهللا منسجمة مع النقد السياقي. غري ذي جدوى

تعاريف قصرية تربط "ياة يف شخوصه، والرتمجة للمبدعني بـالرتكيز على استعادة املاضي، وبّث احل

، ال فرق يف ذلك بني مشهور ومغمور، ما دام اهلدف هو احلفاظ على 17"بني النص وصاحبه

عالقة اإلبداع مببدعه، وهو ما مسح للقارئ بأخذ صورة متكاملة عن احلالة األدبية يف اجلزائر 

  .خالل القرن الثاين عشر اهلجري

  :اهدية األدبش- ثانياً 

إذا كان األدب يف نظر أرسطو حماكاة، وعند الواقعيني انعكاساً، فإنّه بالنسبة أليب القاسم 

سعد اهللا شاهٌد على التاريخ وعلى التحّوالت اجلارية فيه، إنّه الّدليل الذي ُميكِّننا من إثبات عظمة 

بوصفه ) أشعار جزائرية(ن مرحلة ما أو إخفاقا�ا، وهو ما كان حافزًا للمؤلف كي ينشر ديوا

كل ذلك محلين : "شاهدًا قويًا على مستوى اخلطاب األديب يف اجلزائر، مثلما يقول يف مقّدمته

على الّرجوع إىل هذه األشعار ودراستها وتقدميها للقرّاء كشواهد جديدة عن رقّي األدب العريب يف 

منها يف أعماهلم املستقبلية بدل بقائها  اجلزائر العثمانية، وكأداة للباحثني والّدارسني ليستفيدوا

، فوجود األدب دليٌل على وجود احلياة، واملستوى الفّين هلذا 18"مطمورة يف دهاليز املكتبات

  .األدب يعكس حتماً املستوى الثقايف واحلضاري يف اجلزائر خالل احلقبة العثمانية

كونه شاهدًا على احلياة   ويتجاوز األدب كونه شاهدًا على مستوى الثقافة واإلبداع إىل

أيضاً، وشاهداً على التاريخ، يستأنس به املؤرخون، ويرجع إليه الباحثون يف جمال األرشيف، ذلك 
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أنّه يؤرّخ للعالقات السياسية، ويصّور منظومة احلكم، وما يتصل �ا من حرب وسلم، وختّلف 

ية األدبية للمخطوط، فإّن له وإذا كانت تلك هي األمه"وازدهار، وقد وّضح ذلك سعد اهللا بقوله 

إّن يف املخطوط قصيدتني تتناوالن العالقات بني اجلزائر وإسطانبول . أمهّية تارخيية أيضًا واضحة

أّما القصيدة .. عندئذ، األوىل قصيدة حممد القوجيلي اليت تقّدم �ا إىل مفيت  الّدولة العثمانية

يت كتبها يف التعريف باملفيت سعيد قّدورة لدى السياسية األخرى فهي قصيدة أمحد املاجناليت ال

، وهو ما يعكس مستوى العالقة بني الباب العايل واجلزائر بوصفها إقليماً تابعاً 19"مفيت إسطانبول

  .له

واألدب شاهٌد على ا�تمع؛ يقّدم حملة عن الواقع، ويصّور تفاعالته، ويرصد مشكالته، 

، ويقّدم فائدة كبرية ه حبدقة عينه وكما يتمثله حبدقة روحهيراويوثّق أفراحه، جمّسدًا الواقع كما 

للباحث عن احلقيقة، ويُشِبع فضول الطّامع يف التعّرف على ا�تمع اجلزائري، وهو ما أومأ إليه 

ومن هذا املخطوط نفهم كثريًا من العالقات العائلية واإلنسانية، من ذلك : "سعد اهللا عندما قال

ذات [تماعية اليت كانت حتظى �ا أسرة ابن علي يف اجلزائر، هذه األسرة املكانة العلمية واالج

اليت اندجمت يف ا�تمع اجلزائري العريب املسلم حىت أصبحت من أكثر األسر دفاعاً ] األصل الرتكي

ونلمح من املخطوط أيضًا حتاسد العلماء ومنافسا�م؛ من ذلك شكوى ابن ..عن القيم العربية

بعض قصائده، وتباغض القوجيلي وسعيد قدورة، وانتصار املاجناليت لقّدورة  علي من خصومه يف

عند نفيه، والتفاف علماء اجلزائر حول العامل املغريب علي األنصاري ومدحهم له بأشعار 

  . ، ممّا حيّول النص األديب إىل شاهد على العالقات االجتماعية واإلنسانية20"عديدة

  :هامشية األدب الشعبي- ثالثاً 

يقف أبو القاسم سعد اهللا موقفاً حاد�ا من األدب الشعيب، ويعتربه منوذجاً سلبياً غري جدير 

التشّدق باحلديث عّما "هو ردٌّ على ) أشعار جزائرية(بالّدراسة واالهتمام، ويرى بأّن إصدار 

، وهو 21"جلزائريسّمى بالثقافة الشعبية اليت يراد �ا الكيد للثقافة العربية اإلسالمية الرّاقية يف ا

تكراٌر لـِما قّرره يف تاريخ اجلزائر الثقايف الذي اعترب فيه األدب الشعيب دليًال على احنطاط الثقافة 

جازماً . 22"فهو من الناحية اجلدلية احملضة ضد الثقافة ودليٌل على احنطاطها: "واحندارها، قائالً 

بالعامية فهو وسيلة لضرب الثقافة العالية، بأّن األدب الرّاقي ال يكون إّال فصيحاً، أّما املكتوب 

ألّن الثقافة الشعبية جزٌء مهّم من ثقافة األّمة  -يف رأينا-وهذا الرّأي ينطوي على مبالغة كبرية 
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وهويّتها، ومل تكن أبدًا بديًال عن اللغة العربية الفصحى، بل كانت إىل جانبها تعّرب عن وجدان 

وحنن ال نتفق مع باحثنا "م، يقول املرحوم حسن فتح الباب األمة، وعن وعي أفرادها وتطّلعا�

، مستدال� بشعراء امللحون اجلزائريني الذين أثروا الساحة األدبية وكانت 23"الكبري فيما ذهب إليه

فإذا استشهدنا باجلزائر أمّدنا التاريخ بكنز مثني من "هلم إىل جانب ذلك مواقف وطنية مشرّفة 

رفيق البطل الثائر على ) حممد بلخري(مليدان، ومن ذلك أشعار املناضل القصيد الشعيب يف هذا ا

، تلك األشعار اليت تغىن فيها )الشيخ بوعمامة(االستعمار االستيطاين الفرنسي يف القرن املاضي 

الذي صّور فيها وقائع معركة ) األخضر بن خلوف(ببطوالت الشعب وزعيمه، وقصائد الشاعر 

  .24"أبناء الوطن على الغزاة اإلسبان مزغران اليت انتصر فيها

  :الموقف من التقليد- رابعاً 

بدأ أبو القاسم حياته كاتبًا حداثياً، فقد أشرنا إىل أنّه أّول من كتب قصيدة التفعيلة يف 

اجلزائر، كما كانت له إسهامات يف جملة اآلداب اللبنانية املعروفة بتوجها�ا التحديثية، ولذلك 

ضّد التقليد حىت بعد توّجهه حنو الكتابة التارخيية، فعند حديثه عن شعر ليس غريبًا أن يكون 

الغزل والتشبيب يف األدب اجلزائري القدمي توّقف عند ظاهرة التقليد، معتربًا هذا التوّجه الشعري 

خمالفًا لتوّجهات ا�تمع، وال يعكس البتة تطوره الطبيعي، وإمنا هو جمّرد حماكاة للشعر األندلسي 

هل معىن ذلك أّن جمتمع اجلزائر عندئذ كان متهرئًا كا�تمع "مراحل ضعفه و�ّتكه، متسائال يف 

فشعراؤنا ال يدخلون باب املدح أو الرّثاء أو غريمها ! ولكّنه التقليد، قاتله اهللا. األندلسي؟ طبعا ال

  .25"من األغراض إالّ من خالل الغزل والتشبيب ووصف الرياض

  :ية عند سعد اهللاآليات القراءة النقد

عندما يقف أبو القاسم سعد اهللا أمام النّص وجهًا لوجه؛ فإنّه يتعامل معه بطريقتني، 

  :طريقة تقوم على النقد االنطباعي التأثرّي، وطريقة أخرى تقنية توثيقية

  :النقد االنطباعي التأثّري - أ

يكاد يلقي باًال للعناصر يتعامل أبو القاسم سعد اهللا مع النص األديب بعقلية املؤرّخ؛ فال 

اجلمالية يف النص، إّال ما خرج خمرج املوقف االنطباعي التأثّري، بإطالق أحكام قيمية جمملة غري 

وكان شعرهم يف مجلته يعّرب عن متانة : "معلّلة، كقوله يف شعر ابن علي وابن عّمار وابن ميمون

، مثّ 26"لفين والثقافة اإلسالمية األدبيةثقافة هؤالء الشعراء ومتكنهم من البيان العريب والذوق ا
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يف املشرق أو يف  12وال نعلم شاعرًا يف القرن "خيص ابن علي ببعض اإلطراء والثناء فيقول 

املغرب، بلغ مبلغ ابن علي يف قوة النفس واتساع العارضة واحلبكة الشعرية وطواعية املعاين لأللفاظ 

ابن علي جلعلوه يف كتبهم املقررة، وأولوه العناية  ومواتاة الصور، ولو أنصف مؤّرخو األدب شعر

، وهذا احلكم فيه الكثري من اإلطالق 27"اليت يستحقها لدى اجليل احلاضر يف اجلامعات واملدارس

والتعميم، يذّكرنا باحملاوالت النقدية األوىل يف الرتاث اإلسالمي، اليت جتاوزها النقد األديب احلديث 

  .واملعاصر

  :ي التوثيقيالنقد التقن- ب

ونعين به القراءة اليت تتعامل مع النص األديب باعتباره جمموعة وثائق تستحق احلفظ 

والفحص والّدراسة، وهي الطريقة اليت أتقنها أبو القاسم سعد اهللا ومهر فيها، فهي من صلب 

  :ختصصه العلمي الذي أنفق فيه معظم حياته، وقد جاءت هذا القراءة على النحو التايل

  : وصف التقني للّنص األصليال-1

فيعّرف سعد اهللا بالنّص املخطوط من الوجهة الوثائقية، ويصفه للقارئ وصفاً دقيقاً، كأنّه 

نالحظ : "فيقول.. يراه رأي العني، بأن يذكر أوله وآخره، مع التنصيص على احلذف املوجود فيه

من جهة أخرى يدّل على أن يف املخطوط بياضًا مما يؤكد االضطراب يف الرتقيم من جهة، و 

نقص، السيما إذا جاء البياض إثر انقطاع يف تسلسل حديث أو وسط أبيات من الّشعر، 

، 83، 82: والبياض الذي الحظناه ونّبهنا عليه موجود يف صفحات األصل املخطوط التالية

ل معها ، فالنص لدى أيب القاسم سعد اهللا وثيقة مهّمة جد�ا، جيدر بالباحث أن يتعام28.."112

حبذر شديد، وحرٍص كبٍري، فهي اليت توفّر املادة األدبية، وتسمح للقارئ بالتعّرف على النصوص 

  .اليت عفا عليها الزمن

  :  المقابلة والتصحيح-2

بسبب عدم وجود نسخة ) أشعار جزائرية(لقد وجد سعد اهللا صعوبة يف إخراج نصوص 

املخطوطة الوحيدة املتوّفرة رغم البرت الواقع يف أّوهلا  خطية كاملة هلا، ممّا اضطرّه إىل االعتماد على

ويف آخرها، مع االستعانة بالنبذة املطبوعة من رحلة ابن عّمار اليت تضمنت بعض هذه األشعار، 

ألّن االعتماد على نسخة واحدة بغري خط املؤلف تعترب خيارًا غري حمّبذ يف علم حتقيق 

لى إخراج األشعار خوفًا عليها من الضياع واالندثار، املخطوطات، ومع ذلك يقبل سعد اهللا ع
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ومهما كان األمر فقد اعتمدنا على املخطوط واستعنا برحلة ابن عّمار، كما استعنا مبا : "فيقول

، منتهجاً طريقة 29"وجدناه البن علي يف غري املخطوط وغري الّرحلة من املصادر اليت سنشري إليها

  .30"النقص أو ملقارنة النص لتدارك"املقابلة بني املصادر، 

  : ترميم النص-3

لقد واجه سعد اهللا صعوبات كبرية يف ترميم النص، وإخراجه على النحو الذي أراده 

املؤلف، ومتثلت هذه الصعوبات يف مشكلتني عويصتني ومها؛ البرت يف أول املخطوط ويف آخره، 

كمال اجلزء املبتور من فكان حريصًا على است. والرتتيب املشّوش لبعض صفحات املخطوط

األشعار بالرجوع إىل رحلة ابن عمار، ومن خالهلا متّكن من إعادة ترتيب أجزاء النصوص، مثلما 

مل حنافظ على ترقيم املخطوط ألنّه يبدو لنا ترقيمًا غري دقيق وال يراعي تسلسل "صرّح بذلك 

جندها  71على صفحة  النصوص يف املخطوط، والّدليل على ذلك أّن بقية القصيدة املوجودة

ولذلك وقع حتويٌر يف ترتيب املخطوط، فما كان آخره أصبح هو .. وما بعدها 113على صفحة 

أوله يف حتقيقنا، وما كان بداية له أصبح وسطًا يف حتقيقنا، وما كان قريبًا من اآلخر بقي يف 

مصادر أخرى إىل ، وهذا عمٌل فيه الكثري من املشّقة واملغامرة، بسبب احلاجة إىل 31"مكانه

جانب نص املخطوط إلعادة بنائه مبا يتفق مع األصل أو يقرتب منه، ولذلك اعترب سعد اهللا أّن 

اجلهد الذي قام به قابٌل للتحسني والتطوير إذا توفرت مصادر أخرى، وحتّسنت الظروف، فأطلق 

ا وجدنا يف هذا ولذلك مل نر بد�ا من االكتفاء مب: "دعوة الستكمال العمل الذي قام به فقال

ولعّل الباحثني الالحقني يواصلون . املخطوط وما قابلناه به أو صححناه فيه من رحلة ابن عمار

  .32"مسريتنا فيجمعون وحيققون ويصنفون

  :الخاتمة

يعترب أبو القاسم سعد اهللا شخصية علمية أكادميية فريدة من نوعها يف اجلزائر، ليس 

بب عمق حبوثه وجديّتها، ولكن بسبب قدرته على جتاوز بسبب تآليفه الكثرية فقط، وال بس

احلدود الفاصلة بني التخصصات، فقد استطاع أن يؤرّخ للثقافة اجلزائرية جبميع عناصرها 

ومكّونا�ا، املوسقى، والشعر، واللغة، والفقه، والطب، وحىت الّسحر والشعوذة، ممّا ينّم عن وعي  

  .جمد األّمة اجلزائرية، ويف جتسيد مدى رقّيها وحتّضرها كبٍري بأمهية العنصر الثقايف يف بناء
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إّن دخول أيب القاسم سعد اهللا البحث التارخيي بعقلية األديب، وخوضه يف قضايا األدب 

مدرسٍة، -والفن بصرامة املؤرّخ، خلق لنا حالة فريدة يف الدراسة والتحليل، فوجدنا أنّنا أمام باحث

وهو ما استوقفنا يف هذه الورقة؛ فحاولنا . التارخيي والنقد األديب ترك بصمة كبرية يف جمايل البحث

) أشعار جزائرية(أن نتعّرف على منهجية سعد اهللا يف التعامل مع النص األديب من خالل كتابه 

  .الذي حّقق فيه نصوصاً من الرتاث

ه أن نقرتب من عامل سعد اهللا النقدي، فاكتشفنا أنّ ) أشعار جزائرية(لقد مسحت لنا 

يعطي أمهية كبرية للنص األديب باعتباره وثيقة تارخيية، تستحق التضحية والعناء من أجل إخراجها 

من دهاليز النسيان، بتصحيحها ومقابلتها وترميمها وحتقيقها، لتكون بني أيدي القراء والباحثني، 

هًا بعمل خرباء ولذلك كان عمل سعد اهللا مع النصوص األدبية الرتاثية تعامال تقنيًا فنيًا شبي

املتاحف، الذين حيرصون على جتهيز القطع األثرية وإعاد�ا إىل احلياة، لتعرض أخريًا أمام 

فقد كان ال يعبأ كثريًا باملناهج اجلمالية . اجلمهور، ويستفيد منه الّدارسون فيما بعد يف أحباثهم

  .احملايثة ذات اخللفية اللسانية

األساسية لعامل سعد اهللا النقدي؛ اليت تتقاطع مع ا من معرفة املداخل ومع ذلك متّكن

املناهج السياقية، وتستفيد من روحية املنهج التارخيي، على غرار مركزية املؤّلف، وشاهدية األدب، 

هذا وأعرتف بأّن هذه األوراق تظل قاصرة عن اإلحاطة جبهود أيب القاسم سعد . ورفض التقليد

، وثراء كتاباته، فما قّدمته يصلح أن يكون مدخًال لتجربة سعد اهللا اهللا النقدية، نظراً لغزارة إنتاجه

  .النقدية، اليت مل حتظ بعد بالّدراسة الوافية اليت تستحق
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  "بختي ىيحي"االغتراب في شعر 

 Alienation in Yahya Bakhti′s poetry 
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، "االغرتاب"أحتدث يف هذا املقال عن ظاهرة مهمة يف الشعر العريب على مّر العصور، وهي ظاهرة      

ولكن تناويل هلا كان من طريق الشعر الشعيب؛ فاخرتت كنموذج هلا، شاعرا شعبيا من منطقة اجللفة، وهو 

، حيث أُقّدم تعريفا لالغرتاب يف اللغة واالصطالح، وأذكر "املسرية"، وديوانه املوسوم بـ"خبيت حيىي"الشاعر 

 .؛ وذلك بتقدمي مناذج شعرية مشروحة وحمّللة"خبيت حيىي"أنواعه، وأبرز جتليات االغرتاب يف شعر 

  .خبيت شعر، حيىي اغرتاب،: الكلمات المفتاح 

Abstract : In the article, I am talking about an important phenomenon in 
Arabic poetry throughout the ages, It is phenomenon of alienation, But my 
eating was through folk poetry; As a model  , she chose a folk poet from the 
Djelfa region, He is the poet yahya Bakhti, and his collection is marked ʺAl-
Masirahʺ, where I provide a definition of alienation in language and 
convention, I mention its types, and the most prominent manifestations of 
alienation in yahya Bakhti poetry; by presenting annotated and analyzed 
poetic models.       
Keywords: Alienation, poetry, Yahya Bakhti. 

  
  

  :مقدمة

يوميــــا�م، لطاملــــا شــــغل الشــــعُر النــــاَس منــــذ القــــدمي إىل اليــــوم، فهــــو ديــــوا�م؛ يُعــــّرب عــــن حيــــا�م و  

، انشغاال�م وتطلعا�م، فكان املرآة العاكسة لبيئتهم، ولوال الشعر اجلاهلي ومكنونا�م أحاسيسهم

                                                           
 

*
   Feddamiloud26@gmail.comميلود فضة . د 
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عراء؛ يفّرجون به عن ملا فهمنا الكثري من تلك احلياة بكل نظمها، وهو من جهة أخرى، مالذ للش

... �م، وخيرجون كبتهم ومآسيهم، وما يالقونه من فراق لألحبة، يف حّلهم وترحاهلماحز أهم و وممه

واحلال نفسه بالنسبة للشعر الشعيب، فهـو ينبـع مـن الشـعب، ليعـّرب عـن وجدانـه، ويعكـس اجتاهاتـه 

تصـوير حيـاة ا�تمـع، ومحــل  ومسـتوياته احلضـارية، وحيمـل علـى عاتقـه نفـس املهمــة؛ الـيت تتمثـل يف

، وقــد وظّــف نفــس األغــراض الــيت وظفهــا ...قضــاياه؛ مــن تعلــيم وإصــالح وحتــّرر ومناجــاة وترفيــه 

، كمــا ُوجــدت فيــه الكثــري مــن الظــواهر ...الشــعر العــريب؛ مــن وصــف وغــزل وحكمــة ومــدح ورثــاء

  ...الفنية واجلمالية

، "االغــرتاب"وبالتــايل  ،بالعزلــة والضــياع الشــاعر ويف خضــّم احليــاة وظروفهــا، وتقّلبا�ــا، حيــسّ       

وهي ظاهرة وجدت يف الشعر العريب منذ اجلاهلية وإىل اليـوم، فنجـد الشـاعر يف ترحالـه، أو فقـدان 

، أو إعــراض أهلهــا، أو يف تنقلــه مــن منطقــة إىل أخــرى حبثــا عــن عنــه حمبوبتــه وهجرهــا لــه وصــّدها

عـــن ذلـــك بشـــعره يف صـــورة صـــادقة عّمـــا يعانيـــه  العـــيش، يعـــيش يف وحـــدة وغربـــة وتشـــتت، فيعـــّرب 

والشعر العريب قدميا وحديثا نقل لنا أروع القصـص عـن ذلـك، واليـوم، ورغـم هـذا التطـور . ويكابده

الذي نشهده يف خمتلف امليادين، ال يزال الشعراء على خطى سابقيهم؛ يف استعمال الشعر للتعبري 

  .عن حيا�م اخلاصة، أو حياة جمتمعهم

مــــن هنــــا جــــاءت هــــذه املقالــــة لتبحــــث يف ظــــاهرة االغــــرتاب، عنــــد شــــاعر مقتــــدر يف الشــــعر       

انتبـاهي،  لفت، وما _رمحه اهللا تعاىل _ "خبيت حيىي"، وهو الشاعر اجللفة الشعيب، من أبناء منطقة

وجــدُت هــذا باديــا يف بعــض  ؛ر إىل فرنســافاســوأنــا أقــرأ ديوانــه، أنــه عــان مــن مــرارة اهلجــرة عنــدما 

، ومن ترمجة ابنه له "...املسرية"، و"أخي طولت عين باجلواب"، و"اإللياذة الشعبية"ه؛ مثل قصائد

م، وغريهــا مــن 1957يف ديوانــه، وإحساســه بالغربــة عنــدما دخــل إىل املغــرب يف وقــت الثــورة ســنة 

: لعّل أمههـااليت تفرض نفسها هنا، اإلجابة عن بعض األسئلة القصائد اليت سأقف عندها، حماوال 

؟ والفرق بينه وبني الغربة؟ يف شعره وماهي أهم تشّكالتهخبيت؟  الغرتاب يف شعر حيىيكيف جتّلى ا

ذلـك مـن خـالل خطـة مـوجزة ختـدم العنـوان املختـار؛ أّوهلـا تعريـف ؟ و "خبـيت حيـىي"هـو الشـاعر  ومنْ 

عنــه قــدميا  مث حملــة مــوجزةوالفــرق بــني الغربــة واالغــرتاب، ، ، وأنواعــهظــاهرة االغــرتاب لغــة واصــطالحا

خبيت، وتعريف بديوانه، وأخريا رصد ملظاهر االغرتاب يف  وحديثا، وبعدها ترمجة موجزة للشاعر حيىي
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فهي من الشـعر  ؛، مع ضبط لألبيات الشعرية بالشكل؛ أل�ا قد تصعب على البعض قراء�اشعره

  .)العامي، أو الشعيب(امللحون

ـــ_ يف حـــدود مـــا قـــرأت _ ة وبالنســـبة للدراســـات الســـابقة، مل أجـــد دراســـ      ت يف موضـــوع حبَث

، أمــــا فيمــــا يتعلــــق بظــــاهرة االغــــرتاب يف الشــــعر العــــريب احلــــديث "خبــــيت حيــــىي"االغــــرتاب يف شــــعر 

االغـرتاب يف الشـعر اجلزائـري : "قّدمت دراسات، منها على سبيل املثـال، ال احلصـرفقد واملعاصر، 

" ب يف الشـــــعر الصـــــويف اجلزائـــــرياالغـــــرتا"ألمينـــــة بوعالمـــــات، و)" م1980_ 1925(احلـــــديث 

لفاطمــة محيــد " االغــرتاب يف الشــعر األمــوي"لسنوســاوي عماريــة، وهــي رســالة ماجســتري، وكتــاب 

ملتقدم اجلابري، ومقال " جتليات االغرتاب يف شعر صالح عبد الصبور: "السويدي، ومقال بعنوان

مالمــــح : "خــــر بعنــــوانلرحيانــــة مــــالزاده، وآ" ظــــاهرة االغــــرتاب يف شــــعر ســــعدي يوســــف: "بعنــــوان

كلهـا مراجـع اسـتفدت منهـا ...لفاطمـة مجشـيدي" االغرتاب يف شعر علـي فـودة وردود فعلـه عليهـا

  .يف اجلانبني النظري والتطبيقي

  :االغتراب لغة واصطالحا_ أوال

 ،...النـََّوى والبُـْعُد، وقد تغرَّب : الَغْربَة والَغْربُ : (( جاء يف لسان العرب :االغتراب لغة_ أ

النُّزوح عن : والُغْربَة والُغْربُ ، ...البُـْعُد : والتـََّغرُّبُ  ،...وَغَرَب أي بـَُعدَ . الّنفي من البلد: التـَّْغريبو 

:الوطن واالغرتاب، قال املتَـَلمِّسُ   

  َأَال أَبِْلَغا أفناَء َسْعِد بن مالك           رسالَة َمْن َقْد صار يف الُغْرِب جانُِبهْ                    

بعيـد عـن : وغريـب ،...َب، واغـرتب، وقـد َغرَّبـه الـدَّهرتـَغَـرَّ : واالغرتاب والتـََّغرُُّب كـذلك؛ تقـول منـه

، جنـد أن "لسـان العـرب"مـن خـالل مـا مـّر بنـا يف معجـم  .1...وطنه، اجلمع غربـاء، واألنثـى غريبـة

ب أي نـزح عـن الـوطن االغرتاب هو مبعىن البعد عن البلد، والّتغريب النفي من البلـد، واغـرتب يغـرت 

  : يف معلقته" زهري بن أيب سلمى"وابتعد عنه، وهذا ما يدخل يف االغرتاب املكاين، قال 

   2ومْن يغرتب حيسب عدوا� صديقه        ومن مل ُيكرِّم نفسه مل ُيكرَّم                         

  .هو االبتعاد عن الديار: ، االغرتابهوجاء يف ديوان     

ســافر واغــرتب حســب األعــداء أصــدقاء ألنــه مل خيتــربهم، ومــن ال يكــرم نفســه ال  نْ َمــ: عــىنوامل     

  .3يكرمه الناس
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، داعيـــا إىل اهلجـــرة واالغـــرتاب عـــن األوطـــان؛ ملـــا يف ذلـــك مـــن راحـــة ويقـــول اإلمـــام الشـــافعي     

  :اس؛ فيمّله الن)وطنه، أو مكان إقامته(للمغرتب، أفضل من أن يبقى مقيما يف مكان واحد 

   4ما يف املقام لذي عقٍل وذي أدٍب       من راحٍة فدع األوطان واغرتبِ                     

يف موضــع آخــر مــن ديوانــه، لــه نفــس الــدعوة؛ ملــا لالغــرتاب مــن فوائــد، وهنــا نظــرة للتفــاؤل، و      

ن واقـع مل ، ال للهـروب مـ...وطلب العلم واملعرفة واكتساب التجارب، واالسرتزاق، وتفريج اهلمـوم

  :يفرض اإلنسان نفسه، فيقول

  ففي األسفار مخس فرائدِ  وسافرْ        التغرَّب عن األوطان يف طلب العُ                      

  5تفرّج هّم،  واكتساُب معيشة       وعْلٌم، وآداٌب، وُصْحبُة ماِجـدِ                      

اغرتبـوا ال ُتْضـُووا، : ويف احلـديث. ّوج إىل غـري أقاربـهنكح يف الغرائب، وتـز : اغرتَب الّرجل(( و     

تزوَّجوا : افتعال من الغربة؛ أراد: واالغرتاب. أي ال يتزوج الرجُل القرابَة القريبة، فيجيء ولُدُه ضاويا� 

إذا فمن معاين االغرتاب كذلك؛ . 6...))إىل الَغرائب من النساء غري األقارب، فإنه أجنب لألوالد 

  ".افتعال"جل من غري األقارب، وهو مشتق من الغربة على وزن زواج الرّ 

ــــراب اصــــطالحا_ ب ــــد أن أخــــوض   :االغت ــــريا يف التعريفــــات واملعــــاين املختلفــــة لظــــاهرة ال أري كث

ـــالغموض والتشـــّتت واإل�ـــام وذلـــك بســـبب اســـتخداما�ا املتعـــددة الـــيت (( االغـــرتاب، أل�ـــا متتـــاز ب

ذاتية واالجتماعية والدينية والسياسـية والزمانيـة واملكانيـة وحـىت تشمل جّل نواحي احلياة النفسية وال

النـــواحي اللغويـــة؛ بســـبب تعـــدد مصـــادر الفالســـفة واملفكـــرين الـــذين قـــّدم كـــّل مـــنهم مفهومـــه هلـــذا 

  .7))املصطلح بناء على فلسفته وأفكاره اخلاصة ضمن جمال حبثه وتوجهاته الفلسفية 

وعي الفرد بالصـراع القـائم بـني ذاتـه وبـني البيئـة احمليطـة بـه، ( (فمن بني تعريفات االغرتاب أنه     

بصورة تتجّسد يف الشعور بعدم االنتماء والسخط والقلق والعدوانية وما يصاحب ذلك من سلوك 

إجيايب أو شعور بفقدان املعىن والالمباالة واالنعزال االجتماعي وما يصاحبه من أعـراض إكلينيكيـة 

أن االغــرتاب هــو مــا يعانيــه الفــرد مــن االنفصــال عــن وجــوده اإلنســاين  وملخــص القــول. ((8...))

وعن جمتمعه وأفعاله اليت تصدر عنه، فيفقد سيطرته عليها فال يشـعر بأنـه مركـز لعاملـه ومـتحّكم يف 

  .9))تصرفاته 

أن يكـــون : ((مفهومـــا دقيقـــا لالغـــرتاب فقالـــت" فاطمـــة الطيـــب قزميـــة"وقـــد أعطـــت الباحثـــة      

  :وندّلل هنا بقول إيليا أيب ماضي. باعدا يف الزمان رغم تالصقه باملكاناإلنسان مت



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: سنةال 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  676 - 657: ص 

 

661 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

  . 10))لست أشكو إن شكا غريي النوى         غربة األجسام ليست باغرتاب                 

  :أنواع االغتراب، والفرق بينه وبين الغربة_ ثانيا

ب، أجـد أن لـه عـدة أنـواع، منهـا خالل قراءيت لبعض املراجع عن االغرتا من: أنواع االغتراب_ أ

ما يتعّلق بـالنفس ومـا يكتنزهـا مـن شـعور حـول ذا�ـا مـن جهـة، واآلخـر مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا 

يطلق عليه االغرتاب النفسي، ومنها مـا يعـود إىل عالقـة اإلنسـان بالنـاس وا�تمـع، وهـو مـا يسـمى 

طنه إىل وطن ثان، وهـو مـا نسـميه االغرتاب االجتماعي، ومنها ما يتمثل يف انتقال اإلنسان عن و 

" علـــي فـــودة"يف مقاهلـــا عـــن الشـــاعر " فاطمـــة مجشـــيدي"وحتـــّدثت الباحثـــة .... االغـــرتاب املكـــاين

االغـــرتاب االجتمـــاعي، واالغـــرتاب النفســـي، واالغـــرتاب : وأنـــواع االغـــرتاب يف شـــعره، فـــذكرت منـــه

  .11ملكاينالسياسي، واالغرتاب اإلخواين، واالغرتاب الزماين، واالغرتاب ا

وأقـــّدمن فيمـــا يلـــي، تعريفـــا خمتصـــرا لبعضـــها؛ اختصـــارا ملســـاحة املقـــال، والرتكيـــز علـــى اجلانـــب      

  :التطبيقي فيما بعد

وفيه يشعر اإلنسان أنـه غـري مـرتبط مبجتمعـه الـذي يعـيش فيـه، وأن : االغتراب االجتماعي_ 1.أ

مـن عـادات ونظـم، ومـا يقتنـع بـه هـو   هناك حالـة مـن االنفـراد والعزلـة؛ حبكـم مـا ميليـه عليـه جمتمعـه

كإنســان لــه طموحــه وأفكــاره وســلوكه ومســتواه الثقــايف، وبالتــايل جيــد نفســه منعــزال غــري مرّحــب بــه 

  .داخل منظومة ا�تمع

إن االغــرتاب االجتمــاعي يتعلــق جبانــب حيــاة الفــرد ضــمن جمموعتــه االجتماعيــة الــيت ينضــوي      

قا بينه وبني هذه ا�موعة االجتماعية، فإنه ال شـك سـيحس بأنـه إليها، فإذا مل جيد هذا الفرد تواف

غريب ضمن هذه ا�موعة، خاصة إذا كان ذلك اإلطار االجتماعي ال يليب هلذا الفرد كافة رغباته 

االجتماعية، وال يؤدي له الدور الذي يصبو إليه من خالل حتقيق ذاته، أو إسهامه يف إجنـاز تلـك 

يت يــرى فيهــا حتقيــق شخصــيته، وإجنــاز كيانــه االجتمــاعي الــذي ينمــو حنــوه، اجلوانــب االجتماعيــة الــ

  .12ويتجه إليه

االغـرتاب النفسـي هـو انتقـال الصـراع بـني الـذات واملوضـوع مـن املسـرح  :االغتراب النفسي_ 2.أ

اخلـــارجي إىل املســـرح الـــداخلي يف الـــنفس اإلنســـانية، إنـــه اضـــطراب عالقـــة الـــذات باملوضـــوع علـــى 

جــات خمتلفــة تقــرتب حينــا مــن الســواء، وحينــا آخــر مــن االضــطراب، وقــد تصــل إىل مســتويات ودر 

  .13اضطراب الشخصية
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واالغرتاب النفسي يعود إىل عدة عوامل؛ يتمثـل بعضـها يف انفصـال الشـخص عـن ذاتـه، فـإن      

هــذا االنفصــال الــداخلي الــذي يقــع علــى ذات الشــخص مــن شــأنه أن يــؤدي إىل اغــرتاب نفســي 

اب واقعــي ضــمن حيــاة اإلنســان الداخليــة، كمــا أن الشــخص قــد يقــع يف تنــاقض  داخلــي، واضــطر 

كبري بني الذات الواقعية اليت يعيشها اإلنسان، والذات املثالية اليت يسعى إىل حتقيقها، األمر الذي 

  .14يدفعه حنو الشعور باالضطراب والعجز، وهو ما ينتهي به إىل االغرتاب

جيد اإلنسان أن حميطه الذي يعيش فيه ال يساعده يف تبّين أو  عندما ال :االغتراب الديني_ 3.أ

ممارسـة حياتــه الدينيــة، وحيـّس بأنــه حماصــر مــن هـذه الناحيــة، يف جمتمــع يتنــاقض ومـا يــؤمن بــه، ومــا 

  .ينتمي إليه، هنا يشعر بأنه يف غربة دينية

ملسـيحية، واإلسـالم، فإ�ـا اليهوديـة، وا: ويرد االغرتاب الديين يف األديـان الثالثـة الكـربى وهـي     

انفصــال اإلنســان عــن اهللا، وانفصــاله عــن الطبيعــة : تلتقــي علــى مفهــوم واحــد لالغــرتاب املتمثــل يف

، حيـــــث إن )غـــــري املـــــؤمن(عـــــن اإلنســـــان ) املـــــؤمن(، وانفصـــــال اإلنســـــان _امللـــــذات والشـــــهوات_

هــي إال غربــة عــن االغــرتاب ظــاهرة حتميــة يف الوجــود اإلنســاين، وحيــاة اإلنســان علــى األرض مــا 

  .15وطنه السماوي

عـــن االغـــرتاب يف الـــدين، وأن اإلســـالم _ صـــلى اهللا عليـــه وســـلم_ولقـــد أخربنـــا النـــيب الكـــرمي      

ســيعود غريبــا، كمــا كــان يف بداياتــه األوىل، وبّشــر الغربــاء الــذين يتمّســكون بكتــاب اهللا عــّز وجــل 

يو�ـــا مـــن جديـــد، فاإلســـالم عـــاش وبســـّنته املطّهـــرة، ويصـــلحون مـــا أفســـد النـــاس مـــن ســـنته، أو حي

  )). سيعود كما بدأ غريبا((غربتني؛ غربته األوىل يف بداية الرسالة، وغربة ثانية، هي يف آخر الزمان 

بـدأ : ((قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: عن أيب هريرة قال) 145(احلديث رواه مسلم      

ونقل النووي يف شرح صحيح مسـلم عـن )). رباءاإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوىب للغ

أن اإلســالم بـدأ يف آحـاد مــن النـاس وِقلّـة، مث انتشــر : ((القاضـي عيـاض أنـه قــال يف معـىن احلـديث

  .16اهـ)) وظهر، مث َسيَـْلحُقه النـَّْقُص واإلخالل، حىت ال يبقى إال يف آحاد وقلة أيضا كما بدأ

غريب عن املكان الذي  أنه يف بعض األحيان نسانحيس اإل :االغتراب المكاني والزماني_ 4.أ

يعــيش فيــه، أو أنــه غريــب عــن الزمــان الــذي يعــيش فيــه، أو زمــان غــري زمانــه، ولــذا يشــعر باألســى 

واحلسرة على ذلك املكان الذي يصبو إليه، وحيس بالشوق إىل تلك املواضع اليت يطمح للمكوث 

نــد شــعراء األنــدلس حــني ترحلــوا عــن الــبالد فيهــا، أو للعــيش ضــمنها، وذلــك حنــو مــا نــراه مــثال ع



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: سنةال 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  676 - 657: ص 

 

663 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

العربية لفتح األندلس، وأخذوا يرون يف غربتهم تلك غربـة مكانيـة، فظهـر ذلـك يف أشـعارهم، كمـا 

أن شـــعراء األنـــدلس أنفســـهم ملـــا رحلـــوا عـــن األنـــدلس أخـــذوا ينـــاجون تلـــك الـــورود والريـــاحني الـــيت 

  .17 غربة مكانية يعيشها الشاعرتذكرهم بتلك البقاع األندلسية اجلميلة، وما ذلك إال

معـىن االغـرتاب املكـاين يف هجـرة احلبشـة، _ صـلى اهللا عليـه وسـلم_صحابة النـيب ولقد عاش      

ويف اهلجرة إىل املدينة، تاركني أوطا�م وديارهم وأمواهلم، وكّل ما ميلكون يف سبيل عقيد�م ونصرة 

سيطر على العامل من حوهلم، لدينهم، كما عاشوا االغرتاب الزماين وهم يواجهون 
ُ
الواقع اجلاهلي امل

وينظــرون للعــامل مــن حــوهلم وقــد َغــرِق يف ليــل طويــل مــن الظــالم والضــالل، فيشــعرون بكــّل معــاين 

القــرآن يعــرض علــى النــيب ولقــد كــان ... الغربــة، وهــم قلَّــة مستضــعفة، خيــافون أن يــتخطّفهم النــاس

االغرتاب الزمـاين واملكـاين؛ ليكـون يف ذلـك تسـلية  وصحابته الكرام ُصَورَ _ صلى اهللا عليه وسلم_

وصــحابته، وتثبيــٌت لــدعاة احلــق، ومــن ذلــك َقصــص _ صــلى اهللا عليــه وســلم_وتــرويح عــن النــيب 

  .18األنبياء والرُّسل اليت عرضها القرآن

هو الشعور باخلروج عـن النظـام السياسـي وعـدم املشـاركة فيـه، وميكـن  :االغتراب السياسي_ 5.أ

عــن هــذا االغــرتاب السياســي عــدم حتديــد أي حــزب أو رســالة سياســية معينــة، وميكــن أن  أن ينــتج

   .19يؤدي إىل ثورة، أو االمتناع عن العملية السياسية، رمبا بسبب عدم مباالة الناخبني

  :الفرق بين الغربة واالغتراب_ ب

مبعـىن واحـد، بنـاء  إىل أن بعض البـاحثني مل يفـّرق بـني املصـطلحني؛ فجعلهمـاينبغي أن نشري      

علــى التوافــق بينهمــا يف االشــتقاق اللغــوي، إال أن كثــريا مــنهم مــن تفطّــن إىل أن االغــرتاب ال يعــين 

الرحيل واالبتعاد عن الوطن والذي هو لصيق مبفهوم الغربة، وإمنـا هـو اإلحسـاس بـذلك وأنـت بـني 

رتاب، وميكننـا يف هـذا ا�ـال فرق بـّني بـني الغربـة واالغـ يف حقيقة األمر هناكو . 20أهلك ويف بلدك

:(( حينمــــا حتــــّدثت عــــن الفــــرق بينهمــــا، فقالــــت" فاطمــــة مجشــــيدي"أن نســــتعني بشــــرح الباحثــــة 

وملّخص القول هو أن الغربـة ختـتصُّ بالبعـد املكـاين، أي االبتعـاد عـن الـوطن، ولكـن االغـرتاب قـد 

نســــان أن يشــــعر حيــــدث يف البعــــد عــــن الــــوطن، وقــــد يصــــيب بــــه اإلنســــان يف الــــوطن، فــــيمكن لإل

باالغرتاب مع أنه يعيش يف وطنه بني أهلـه وأصـدقائه، والفـرق اآلخـر بـني الغربـة واالغـرتاب هـو أن 

الغربة ظاهرة إجيابية تؤدي إىل االزدهار والتعايل، مع أن االغرتاب حالة مرضية يعيشها الفرد ويعاين 

  . 21))منها 
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ة، فهــي جــزء منــه، وميكــن أن نقــول أن كــّل ومــا ميكــن اســتنتاجه أن االغــرتاب أعــّم مــن الغربــ     

اغــــرتاب غربــــة، وال يصــــح العكــــس؛ أي كــــّل غربــــة اغــــرتاب، ألن االغــــرتاب ميكــــن أن يتمظهــــر يف 

االبتعاد عن الوطن وهو الغربة، كما ميكنه أن يتمثل يف اغرتاب اإلنسان داخـل وطنـه، واغرتابـه مـع 

  .نفسه

  :االغتراب قديما وحديثا_ لثاثا

منا تعريفا موجزا لالغرتاب يف اللغة واالصطالح، وأنواعه،  مبا توفر لدينا من مراجع، ا قدّ بعدم     

يستحســن بنــا أن نقــّدم حملــة مــوجزة عنــه منــذ القــدمي إىل اليــوم، متجّنبــني أمثلــة عنــه؛ أل�ــا ليســت 

االغـــرتاب جتربـــة ((موضــوعنا ههنـــا، وأيضـــا لكـــي نـــرتك للجانـــب التطبيقــي حقـــه يف هـــذا املقـــال، فــــ 

بة جبذورها يف أعماق النفس البشرية، فمنذ أن وطأت قدم اإلنسان وجه البسيطة، وبدأ صراع ضار 

قابيل وهابيل، الذي تاله الندم واحلرية وتأنيب الضمري، واإلنسان يعيش رحلة مع االغرتاب والذي 

   .22...))ال يكاد خيلو منه جمتمع من ا�تمعات 

ة املعاصـرة، فهـو ميتـد إىل العصـور القدميـة، ولـه مظـاهره إن جذور االغرتاب ليست وليـدة احليـا     

يف اآلداب العامليــة، ومنهـــا األدب العـــريب الــذي عـــرف أنواعـــا خمتلفـــة مــن االغـــرتاب، فعنـــد مراجعـــة 

ديــوان الشــعر العــريب كلــه منــذ بداياتــه األوىل يف العصــر اجلــاهلي حــىت العصــر احلــديث، جنــد جتربــة 

يهــا مــن أضــخم التجــارب وأكثرهــا أصــالة، ومــع بدايــة النهضــة يف االغــرتاب عــن األوطــان واحلنــني إل

املشــــرق العــــريب، ونتيجــــة الحتكــــاك األدبــــاء العــــرب بــــاآلداب األوربيــــة جتلّــــت ظــــاهرة االغــــرتاب يف  

  . 23كتابا�م األدبية وخاصة أدباء املهجر

ا�م، كـإبراهيم وبدورهم تأثر أدباء املشرق العـريب بشـعر املهجـر؛ متثّـل ذلـك يف أشـعارهم وكتابـ     

نـاجي، ومـي زيــادة، وعلـي حممـود طــه وغـريهم مـن الشــعراء الرومانسـيني يف تلـك الفــرتة، أمـا الشــعر 

  . 24العريب املعاصر فنجد فيه التأثريات الغربية واضحة، وخاصة قضية االغرتاب

 يف العــــراق،" ســــعدي يوســــف"و" البيــــايت"كمــــا يعتــــرب شــــعراء مدرســــة الواقعيــــة احلديثــــة أمثــــال       

يف السـودان، " حممـد الفيتـوري"يف مصـر، و" أمحد عبـد املعطـي حجـازي"و" صالح عبد الصبور"و

أوالد "يف قصـــته " جنيـــب حمفـــوظ"يف ســـوريا، إضـــافة إىل كتابـــات الروايـــة أمثـــال " حممـــد املـــاغوط"و

، وغــريهم، يعتــربون مجيعــا صــورا "موســم اهلجــرة إىل الشــمال"يف قصــته " الطيــب صــاحل"، و"حارتنــا



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: سنةال 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  676 - 657: ص 

 

665 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

يف العصر احلديث تشهد على اغرتاب اإلنسان العريب الذي هدته الكوارث، ونال منه القهـر  بارزة

  . 25...بأنواعه مناال عظيما 

ظــاهرة بــارزة يف العصــر احلــديث، فــاألدب يف مثــل هــذه الظــروف ينعــدم فيــه (( إن االغــرتاب       

  .  26))على جتربة الشعراء االستقرار واهلدوء، فمن هنا غلبت فكرة االغرتاب يف الوقت احلاضر 

 رابعا_ الشاعر "يحيى بختي" وديوانه:

سيدي "م، ببلدية 1931عام " خبيت حيىي"ولد الشاعر  :27في سطور" بختي ىيحي"الشاعر _ أ

، وكــان حينهــا يبلــغ )زنــزاش ســابقا(حــد الصــحاري "، واليــة اجللفــة، رحــل والــده إىل مدينــة "بايزيــد

ظ القــرآن علــى يــد شــيوخ مــن بــين عشــريته، يف الفــرتة مــا بــني الثانيــة مــن عمــره، وهنــاك تعلــم وحفــ

بدأ العمل يف سن مبكرة جدا؛ فهو مل يتجاوز الرابعـة عشـر، ودخـل مدرسـة  .م1943_ 1936

 .التكــوين املهــين بــالعفرون، ونــال شــهادة، واشــتغل �ــا، وقــام ببنــاء أقســام دراســية حبــد الصــحاري

وآخـــرين، وقـــد كّلـــف " حســـن عبـــد البـــاقي"و" عمـــر إدريـــس"و" زيـــان عاشـــور"عمـــل حتـــت قيـــادة و 

  .مبسؤولية االتصال بني الواليتني التارخييتني السادسة واخلامسة

لثالث فرتات متتاليـة للمجـالس الشـعبية، " حد الصحاري"بعد االستقالل انتخب يف بلدية       

اسـتقالته وهـاجر ، وألسباب قاهرة، قّدم "عني وسارة"ومسؤولية جزب جبهة التحرير الوطين لدائرة 

شــارك يف العديـــد مــن املهرجانــات وامللتقيـــات الوطنيــة، ونــال جـــوائز و . م1971ســنة " فرنســا"إىل 

وشـــهادات يف خمتلـــف ربـــوع الـــوطن؛ يف العاصـــمة، وســـيدي بلعبـــاس، والبـــيض، واجللفـــة، وتيـــارت، 

  . ي حببحوغريها، وكّرم عّدة مرّات؛ باجللفة، وحد الصحاري، وعني وسارة، وحاس... وتسمسيلت 

حبــوزيت، نشــرته وزارة الثقافــة، وطبعتــه نســخة منــه ، "املســرية: "خّلــف ديوانــا شــعريا موســوما بـــ      

م، ضـّم قصـائد يف الـوطن والثـورة، 2006املؤسسة الوطنيـة للفنـون املطبعيـة، الرغايـة، اجلزائـر، سـنة 

  ...ويف املدح واحلكمة، والتغين باألجماد، وأخرى يف الغزل

  .28م باجللفة2016سنة " خبيت حيىي"تويف       

أ�ـا كانـت حمتلـة يف يف ظروف صعبة مـرت �ـا اجلزائـر، تتمثـل " حيي خبيت"لقد عاش الشاعر       

م، ختلّــل ذلــك احلــرب العامليــة الثانيــة، مث 1962م إىل 1830مــن طــرف االســتعمار الفرنســي منــذ 

زرع يف ، ومشـــاركته فيهـــا، وهـــذا مـــا م1954انـــدالع الثـــورة اجلزائريـــة املباركـــة ضـــد االحـــتالل عـــام 

لشــعب اجلزائـــري جراحــا عميقـــة وحزنــا وأملـــا وفقــرا؛ فقتـــل مــن قُتـــل، وُشــّرد مـــن شــّرد، وهـــاجر مـــن ا
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ا�تمع، نوع من العزلة وبالتايل الفرد،  توّلد يفونتيجة لتلك الفرتة الطويلة من االحتالل، ... هاجر

سـيج االجتمـاعي، واحلــال نفسـه بالنسـبة لشــاعرنا، ، والشــعراء جـزء مـن هــذا الن..والضـياع واحلرمـان

م 1971وبعد االستقالل تقّلد مناصب لفرتات متتالية، استقال بعد ذلك ليهاجر إىل فرنسـا عـام 

اإلليـاذة "ليعيش يف غربة ويذوق مرارة اهلجرة، وينظم قصـيدته املشـهورة _ كما ذُكر يف الديوان _ 

  .اليت تصّدرت ديوانه" الشعبية

، وهـو عنـوان إلحـدى "املسـرية"بعنـوان " خبـيت حيـىي"جـاء ديـوان الشـاعر  :ومحتوياته انديو ال_ ب

طالق تلك التسمية على الديوان إم، و 1957، نظمها سنة "املسرية"قصائد ديوانه هذا، واملسّماة 

هلا إشارة قوية على الرحلة الطويلة للشاعر، وما قدمه من إجنازات؛ ابتداء من تعلمه، مث كمجاهد، 

ىل تقلده مسؤوليات با�الس الشعبية البلدية، بعد الثورة، وقبل ذلك وبعده، رحلته بدأت بالشعر إ

وانتهت به، تلك املسرية الطويلة واحلافلة؛ مثّلها بشـعره، عـرب حمطـات يف حياتـه، هـي مبثابـة جتـارب 

واء وعــرب وحكــم، وهــي مــن جهــة أخــرى، يســتفاد منهــا يف معرفــة أحــداث تارخييــة وقعــت فعــال؛ ســ

أثنـــاء الثـــورة، أو بعـــدها، يف املنطقـــة الـــيت عـــاش فيهـــا، أو اجلزائـــر عمومـــا، تبقـــى مـــن أقـــوى املصـــادر 

، إ�ا مسرية رجل قبـل الثـورة وبعـدها؛ قبـل لهاللمتخصصني يف التاريخ؛ ألن الشاعر عايشها وسجّ 

  .الثورة كمجاهد، مث كسياسي ومسؤول

ـــم إىل موضــــوعات صــــفحة، وهـــو مــــن ال 238عـــدد صــــفحات الـــديوان        قطـــع املتوســــط، ُقسِّ

  :29كما وردت يف الديوانعناوينها   وأغراض، وداخل كّل موضوع جمموعة من القصائد؛ نذكر

، "اإلليـاذة الشـعبية"قصـيدة _  :انـدرجت حتتـه القصـائد اآلتيـة: من وحـي الثـورة والـوطن_ 1.ب

قصـيدة جـاءت بـدون عنـوان، لكـن  ، و "املسـرية"قصـيدة ، و "يا أخي طولـت عـين بـاجلواب"قصيدة و 

نظم الشاعر هذا القصـيد بطلـب مـن جمموعـة مـن ا�اهـدين، وعلـى : ((كتب يف مقدمتها ما نصه

، وكـان ذلـك خـالل "شـوقي"امللقب بــ" فرحات محيدة"وكذا ا�اهد " عمر إدريس"رأسهم الشهيد 

قصيدة ، و 30"))األغواط"و م، مبنطقة جبال عمور التابعة للوالية اخلامسة بدائرة أفل1957سبتمرب 

م، يف 1958نظــم هــذا القصــيد يف : (( جــاءت كــذلك بــدون عنــوان، وكتــب يف مقــدمتها مــا يلــي

قصــيدة ، و "حلــم ثـائر"قصـيدة ، و  31))شـهر أكتـوبر جببــل آفلـو يف مكــان يـدعى عــني سـيدي علــي

، "بشــرى يــا شــهيد"قصــيدة و  ،"مــن وحــي الثــورة"قصــيدة ، و "خرافــة ســلم الشــجعان ظهرهــا البيــان"

، "حنن مسلمني ولنا كتاب"قصيدة ، و "الوحدة والتاريخ ا�يد"قصيدة ، و "احلذر مث احلذر"قصيدة و 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: سنةال 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  676 - 657: ص 

 

667 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

قصــيدة ، و "عــودة ا�ــد والتئــام اجلــراح"قصــيدة ، و "حتيــة عرفــان"قصــيدة ، و "صــرخة جماهــد"قصــيدة و 

نظـــم هـــذا القصـــيد مبناســـبة قـــدوم فخامـــة رئـــيس : (( جـــاءت بـــال عنـــوان، ولكـــن ذُكـــرت مناســـبتها

  .32))م 06/10/2003اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إىل والية اجللفة، 

التوســل "قصــيدة ، و "الرؤيــا"قصــيدة _ : انــدرجت حتتهــا القصــائد اآلتيــة :مــدائح وحكــم_ 2.ب

، "حــوار بــني العبــد وقلبــه"قصــيدة ، و "يــا رب يــا خــالقي عــال القــدرة"قصــيدة ، و "بالســرية احملمديــة

             . "اختذ العلم واحلكمة سول"قصيدة ، و "خيههذ ضنون أخ أل"قصيدة و 

قصيدة أخرى هي تتمة ، و "السبخة: "قصيدة بعنوان_  :تضمن القصائد اآلتية :األمجاد_ 3.ب

م، وُكتـب يف 1969، وبروي مغاير هـو النـون، قاهلـا بعـد عـام، أي يف )السبخة( للقصيدة السابقة

ذ اخلصـلة "قصـيدة و . 33: ))م إكمـاال وردا عـنهم1969وأضيف سنة : (( مكان العنوان ما نصه

قصـــــــيدة ، و )"1(القمـــــــري "قصـــــــيدة ، و "تـــــــر كشـــــــف الســـــــرقة"قصـــــــيدة ، و "حمـــــــال مـــــــاهي لبنـــــــادم

يــا مرســويل روح "قصــيدة ، و "حصــراه علــى اجللفـة"قصـيدة ، و "أوالد نايــل"قصــيدة ، و )"2(القمـري"

يـــا "قصــيدة ، و "اهللا يــا واعـــدنبـــدا بســمك يـــا "قصــيدة ، و "أوالد احلـــالل"قصــيدة و . "جبــوايب فـــاحلني

  . "الفرج عن الكرب"قصيدة ، و "صحرواي ليك مين هدية

�ـذا اإلحسـان "قصـيدة ، و "ريت الغزالن"قصيدة _  :احتوى على القصائد اآلتية :حنين_ 4.ب

  . "يا مسافر أدي وصية"قصيدة ، و "بنت البهجة زينها فايز متموم"قصيدة ، و "راها ملكتين

فيمـــا "قصـــيدة ، و "اإلشـــادة بـــأوالد نايـــل"قصـــيدة _ : مهـــا قصـــيدتني ضـــمّ  :آخـــر القـــوافي_ 5.ب

  . "خيص املصاحلة والرئيس السابق أمحد بن بلة

ومــــا يالحــــظ عــــن قصــــائد هــــذا الــــديوان، أن الكثــــري منهــــا ُصــــّدرت مبقــــدمات ذُكــــرت فيهــــا       

وعـت أغراضـها، هـذا ، وقـد تنمناسبا�ا، والقليل منها مل تُـذكر عناوينهـا، باإلضـافة إىل تعـدد رّويهـا

زيــادة عــن خوضــها يف موضــوعات شــىت؛ كــالثورة واحلريــة، والسياســة، وتصــوير بعــض احلــوادث هنــا 

  .وهناك، والتغين بالسرية النبوية، وتقدمي النصح واإلرشاد، وبعض احلكم

   :"بختي ىيحي"تجليات االغتراب في شعر _ اخامس

 مــن الواقــع نفســه، مهمــا كــان نوعــه؛ ابتــداء مــن ظــاهرة طبيعيــة يف احليــاة، ناجتــة إن االغــرتاب      

ولالغرتاب ضروب كثرية، وهلا دواعيها وبواعثهـا، إال ، سلطةفالا�تمع، و األسرة  اإلنسان نفسه، مث
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االغـرتاب املكـاين، واالغـرتاب : جندها تشّكلت يف ثالثـة أنـواع رئيسـية هـي" خبيت حيىي"أن يف شعر 

           .االجتماعيالنفسي، واالغرتاب 

خياطـب الشـاعر وطنـه، ويبـوح لـه مبـا يعانيـه مـن عـذاب وحمنـة؛ " اإللياذة الشعبية"يف قصيدته       

  :بسبب هجرته إىل فرنسا، فيقول

  34اكْ عَ رْ ي يَـ بِّ ة رَ يَ افْـ عَ الْ ى بَ قَ بَـ تْـ أَ   *  بْ رَّ غَ تْـ مُ  نْ ي اْآل انِ ي هَ نِ طْ ا وَ يَ                          

ـــه؛ يف ت قدمـــه أر فالشـــاعر منـــذ أن وطئـــ       ض فرنســـا وجـــد نفســـه وحيـــدا يف جمتمـــع غريـــب عن

عاداته وتقاليده، فهو منفصل عنه متام االنفصال، وتـزداد تلـك الصـلة بُعـدا إذا عرفنـا أن هـذا البلـد  

كــــــان بــــــاألمس القريــــــب عــــــدوه، إنــــــه يــــــذكر االغــــــرتاب يف صــــــدر البيــــــت الســــــابق بلفظــــــه متامــــــا 

أتبقـــى بالعافيــــة، ريب :((عـــد هــــو عبـــارة العُجـــز بألفاظهــــا، ومــــا يـــدّل علـــى هــــذا الب)متغـــّرب:(بقولـــه

، إنه اغرتاب مكاين عن جمتمعه وأهله ووطنه، والذي ميكن أن نسّميه غربة، وهو يف نفس ))يرعاك

؛ ألن ؛ بسبب عدم الشعور باالنتماء)ا�تمع الفرنسي(األمر ميثل اغرتابا اجتماعيا يف ا�تمع الثاين

فإنــه يغــادر ذلــك الــوطن مبكوناتــه االجتماعيــة، وينتقــل إىل مكونــات  اإلنســان حــني يغــادر موطنــه،

  .، وحنن نعلم ما ختلفه الغربة عن الوطن من اغرتاب نفسي جديدة ضمن وطنه اجلديد

ومن نفس القصيدة يعود بفكره إىل املاضي، وحيّن إىل رفاقـه يف اجلهـاد، ويتـذكرهم، متسـائال       

: م تــارة أخــرى، وداعيـا إىل التفكــري فــيهم تــارة ثالثــة، ومــن هــؤالءعـنهم تــارة، ومتحــّدثا عــن بطــوال�

  : ، فيقول مثال"...احلواس"، و"عمريوش"، و"ولطفي"، و"، وزيروت"ابن بولعيد"

كْ  * بْ رِ ــــغْ مَ الْ  ودْ دُ ـحْ  اشْ ي عَ فِ طْ لُ  نَ يْ أَ                ِفي َصْحَرة َبشَّاْر َماْت اْمَشى َخالَّ

  35اكْ ـــــــــــــــنـَْتذَكَّْر لـَْجَرجـَْرة َسافـَْرت اْمعَ  *ْلَحوَّاْس َهَذاك الصَّاَحْب والشِّيْخ ا           

وهــذا مــا يــدخل يف االغــرتاب النفســي؛ حيــث إنــه وهــو يتــذكر هــؤالء، يشــعر بغربــة يف نفســه،          

طفـي؟، أيـن ل((من خالل ُسؤاله عـنهم وتـذكرهم ينشأ من احلنني والشوق إىل الديار واألصحاب، 

، وتذّكر مسريته مـع بعضـهم أثنـاء الثـورة، ومـا تلـك الوقفـة التأمليـة ...))نتذكر، الصاحب، امعاك 

يف  حــني يتــذكر أصــحابه وذكرياتــه معهــموهــو يف فرنســا، املكــاين والزمــاين، إال لشــعوره بــاالغرتاب 

ورة، إىل أبعــد مــن ذلــك؛ لفــرتة ســابقة للثــ_ مــن نفــس القصــيدة _ ويــذهب بفكــره ، تلــك األرض

الذي كّرس حياته ألجل وطنه، وإحياء شعبه علما وفكرا وتربيـة، " ابن باديس"حني يتذكر الشيخ 

  : فقال
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   36اكْ يَ ل احْ جْ أَ  نْ ا مَ هَ لْ و كُ اتُ يَ اش احْ عَ  * بْ الَ اك الطَّ ذَ هَ  يسْ ادِ ن بَ ض بَ رْ أَ                   

اليت قضاها هناك، وذكرياته ا يتذكر أيامه حينم، ويزداد أمله بالغربة واالبتعاد عن الوطن واألهل     

مع أصحابه وأهله، حىت أنه ال يعرف كيف قِدم إىل فرنسا، طالبا من ابن عّمه، وهو أيُّ جزائري، 

وال يشــرتط فيــه قرابــة الــدم، وهــذا حييلنــا إىل شــيء مهــم هنــا؛ وهــو أنــه ال يشــعر باالنتمــاء للـــوطن 

هـذا يئـة اجتماعيـة ميكنهـا أن تكـون سـببا يف إظهـار ؛ فكل مـا حيـيط بالشـاعر مـن ب)فرنسا(اجلديد 

(( ، و))شـــوف بيـــا واش اجـــرى:(( ومـــا يـــدّل علـــى ذلـــك العبـــارات التاليـــةاالغـــرتاب االجتمـــاعي، 

، ومـــا يـــدّل علـــى ضـــياعه واغرتابـــه، ))اتـــذكرت أيـــام (( ، و))كثـــر التفكـــار (( ، و))نـــدمويل جلـــراح

، أي له مكانـة بـني أبنـاء ))ين مفهوم ما بني األخيار يف وط:(( والالمباالة يف ا�تمع اجلديد، قوله

االغــرتاب االجتمــاعي بــاالغرتاب النفســي وبــاالغرتاب املكــاين،  _هنــا_ امتــزجو ؛ شــعبه، ويف وطنــه

  : فيقول من نفس القصيدة السابقة

  ثْـَر التـَّْفَكارْ َنْدُموِلي َلْجَراْح َمْن كُ  *ى رَ اجْ  اشْ ا وَ يَّ بِ  وفْ ي شُ مِّ عَ  نْ ا بَ يَ                   

   37ِفي َوْطِني َمْفُهوْم َما بِيْن اْألَْخَيارْ  * َرىــــــــــــــاَْتذًكَّْرْت أيَاْم فَاُتوا يَا َحضْـ                   
وحيــّن ويتشــّوق لــه، خماطبــا إيــاه  ويــذكر الشــاعر ســبب هجرتــه وتغرّبــه، وكــم هــو معــّذب لفراقــه،      

  ...):هجرانك(، )بذّ عمت(ى اغرتابه النفسيكأنه إنسان عاقل، وما يدل عل

   اكْ وَ ى سِ وْ هْ  أَ َال  اجْ تَ حْ ي مَ انِ مَ  وْ لَ  * بْ بَ ي سَ لِ  نْ ايَ كَ   نْ طَ ا وْ يَ  كْ انَ رَ جْ هَ                   

  38اكْ دَ ـــــــا فِ ايَ حَ ضَ  ونْ يُـ لْ مَ الْ  نَ طَ ا وْ يَ  * بْ ذَّ ــــــــــعَـ تْ مَ  كْ نَّ عَ  اهْ دَّ ي قَ نِ طْ ا وَ يَ                    

  :  والغربة َقَدُر الشاعر احملتوم، وما دامت كذلك؛ فقد رضي �ا     

  39ةبَ رْ غُ الْ ى بَ ضَ رْ نَـ ي وْ نِ طْ وَ  نْ مَ  رْ جَ هْ نَـ  * يهْ شِ مْ نَ  مْ زَ ا َال سَ انْ رَ فْـ  نْ طَ وْ  بْ اتَ كَ                 

، لكنـه راض بقضـاء )انقاسـي يف حملـان(واحلسـرة متـأل قلبـه ويف نفس املعىن يف بيت آخر، يقول     

  :اهللا تعاىل وقدره

    40ْبَال َسبَّة ُكْنت ْمَهنِّي انـَْقاِسي في َلْمَحانْ  * نيطْ وَ  نْ مَ  رْ غرَّْب نـَْهجَ تْ ي نَـ نِّ ي َقّدْر عَ بِّ َهاْكَذ رَ      
يف األبيــات الســابقة، ويف األبيــات األخــرى مــن نفــس القصــيدة، إال " وطــن"ومــا تكــرار كلمــة         

انتــه يف نفــس الشــاعر، وحبــه لــه، فحــىت وهــو يف غربتــه هنــاك، ال ينفــك يــذكره، إنــه دليــل علــى مك

، أو بصــيغ خمتلفــة تــدل عليــه، أو علــى منطقــة مــن "وطــن"احلنــني إىل الــوطن األم، وجــاء يف لفظــة 

وطـــين، أرض، وطـــن، اجلزائـــر، البهجـــة، الـــوطن، البيضـــاء، األوراس، جرجـــرة، العاصـــمة، :(مناطقـــه
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نفهـم أن الشـاعر غـري مسـتقر أخـرى ، ومـن جهـة ...)رض أجـدادي، شرشـال، قسنطينة، املدية، أ

  ."فرنسا"من الناحية النفسية؛ ألنه غري مرتاح، وال حيّس باالطمئنان يف 

تـدّل ...) متغـّرب، متعـّذب، نتـذّكر، هـذا اهلـم، نتغـّرب، :( والصيغ والكلمات التالية، وغريها     

 حــال الشــاعر وهــو يف غربتــه واغرتابــه، وهــذا مــن االغــرتاب علــى اســتمرار غربتــه وعذابــه، وهــي تُبــّني 

فتـدّل علــى أن ...) عـاش، مــات، امشـى، ســافرت، اْجـرى، اتــذكَّْرت(، أمــا األفعـال املاضــيةالنفسـي

  .صورة املاضي �يمن على تفكري الشاعر، وما عاناه من أمل ويأس وعذاب يف غربته واغرتابه

، ومل يبــق )أَتْـَوّحشــتْ (ا كبــريا، وال أدّل علــى ذلــك مــن لفظــة ويشــتاق إىل أمــه وأوالده، اشــتياق     

األمر على هذا احلال، وتزداد غربته؛ حىت صارت ناسه وأهله وأحفاده، وضاع الشاعر وتشـتََّت يف 

جمتمــع غريــب عنــه، فــامتزج االغــرتاب النفســي بــاالغرتاب االجتمــاعي واملكــاين، ونتيجــة لــذلك؛ مل 

لى هذا احلال، أي اسـتمرار غربتـه مـا دام يف فرنسـا، وعـّرب عـن ذلـك يطب له بال وال رقاد، وهو ع

، )مـا طـاب رقـادي:(، وتلـك حالتـه حـىت يف ماضـيه)مـا �ـىن( مـا النافيـة: بالفعل املضارع مسبوقا بـ

  :فيقول

     41انْ طَ شْ لي تَ  عْ اقَ ي وَ ادِ رقَ  ابْ ا طَ ى مَ نَ هْ ا نَـ مَ  *ي ادِ فَ احْ ي وَ اسِ ة نَ بَ رْ غُ ي الْ دِ َال وْ ا وُ ت أمَّ شْ حَّ وَ تْـ أَ  

، واملتمثـــل يف واالجتمـــاعي ويف خضـــّم هـــذا الصـــراع، والنـــاتج عـــن االغـــرتاب النفســـي واملكـــاين     

شعوره بالوحدة واالنفراد والعزلة، وعدم التأقلم مع جمتمع كان باألمس القريب عـدوه، جيـد متنفَّسـا 

رسائل بني األمراء وامللوك، وبني  يف مناجاة طائر، وحنن نعرف مكانة الطائر قدميا يف نقل الرسائل؛

، إ�ـــا حلظـــة تـــأزُّم وانفعـــال، والشـــاعر ال يقـــول الشـــعر إال يف تلـــك ...املتحـــاّبني مـــن جهـــة أخـــرى

  :اللحظة، فيخاطبه قائال

   انْ نَ ي حَ نِّ مِ  غْ لَّ بَـ  مْ لَّ سَ  اضَ يْ بَـ لْ ى لَ فَ صْ ي تَ كِ  * انْ ـــــــــــــــــــــحَ نْ جَ الْ  قَ رْ ا زُ يَ  رْ ايَـ ا طَ اهللا يَ بِ  كْ َـ تمْ شَّ حَ       
   نْ َـ ــــــــــمحْ يلو الرَّ عِ دْ ا أَ مَّ و ثَ يتُ لِّ ا خَ هَ لْ  ولَ قُ  *ة يمَ مِّ ى لُ لَ عْ  ّلمْ سَ  لْ وَّ ة أَ مَّ ثَ  لْ وصَ ي تُ ي كِ رِ مْ ا قُ يَ           

  42انْ ــمَ الزَّ  اوْ شَ  ا منْ نَ تْـ قُـ رْ فُـ  بْ اتَ ى كَ لَ وْ ـمَ لْ اَ  *ا ينَ لِ عْ  ايْ ضَ رْ أَ  كْ بَ لْ قَـ  نْ ة مَ ينَ نِ حْ ا لَ ا امَّ ا يَ هَ لْ  ولَ قُ          

رّتني، وفراقها ال يعوضه أحـد مـن اخللـق؛ فتجـده يـذكرها مـومكانة األم حمفوظة لدى الشاعر،      

، ومـا هـذا إال )سّلم على مليمـة، يـا اّمـا حلنينـة(يف البيت الثاين والثالث، وهي أول من يسّلم عليها 

جعلتـه فتلك احلالة النفسية من احلنني والشوق ألمـه وللـوطن،  ؛)االغرتاب النفسي(خماطبته لنفسه 

تلـك الرسـالة إىل أمـه، إ�ـا رسـالة عاجلـة؛ تفّسـر طالبا من الطـائر تبليـغ  ،جيري حوارا بينه وبني أمه
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مــدى ســرعة الطــائر يف التنقــل مــن منطقــة إىل أخــرى، ومــا ذلــك مــن وحنــن نعلــم  املتأزمــة، تهنفســي

      .لتهالشاعر إال ختفيفا من حا

لقــد أخــذت منــه الغربــة كــّل مأخــذ؛ إ�ــا مــرارة اهلجــرة، فهــو مهمــوم ال ينــام، يفّكــر يف وطنــه      

  :وشعبه

                   43يهْ ومَّالِ  وَ هُ  نْ طَ وَ ب الْ ا حُ يَ بِ   *  رْ ايَـ ة حَ لَ يْـ لَّ  لْ كُ   ومْ مُ هْ مَ  قدْ رْ ا نُـ مَ                        

تّتضـح أسـباب غربتـه أكثـر ممّـا سـبق مـن أبيـات؛ " عـين بـاجلواب يا أخي طولـت"ويف قصيدته      

  :إنه الفقر واحلاجة اليت أّدت به إىل السفر واهلجرة إىل فرنسا

  يّرانِ بَـ  حْ بَ صْ نَ ي وْ نِ طْ وَ  فْ لَّ خَ نْ وَ  * ابْ ـــبَ حْ لَ  عَ د مْ َال وْ اْألَ  عَ مْ جَ  فْ لَّ خَ نْ وَ                    

  ي    انِ عَ ل نْـ ظَ انْ وَ  يلْ ص اللِّ ي نُ رِ سْ نَ  * ابْ بَ ر أسْ قَ فْ الَ ة وَ طَ لْ خَ مْ  اسْ نَ أجْ  ينَ بِ                    

  44رَاِني َفي اْلُغْربَة انـَْقاِسي َوانـَْعاِني *اْب ـــــــــــــــــــــالشِّي سـَاَبْق مـَا ْلِقيَنالـُو طَبَّ                  

حســـب _اب االجتمـــاعي الـــذي يتمثـــل إنـــه اغـــرتاب مكـــاين عـــن الـــوطن األم، امتـــزج بـــاالغرت      

يف إصـــابة اإلنســـان باإلحبـــاط مـــن جمتمعـــه الـــذي يعـــيش فيـــه، ورمبـــا كـــان _ "إســـكندر نبيـــل رمـــزي"

الســبب وراء هــذا اإلحبــاط عائــد إىل طبيعــة خمــزون الالوعــي الــذي اســتقر يف نفــس هــذا اإلنســان، 

ش فيه، األمـر الـذي خيلـق شـيئا ومن مثّ وجد أن هذا املخزون ال يتوافق مع طبيعة ا�تمع الذي يعي

من التغاير والتخالف بني ما لدى هذا اإلنسان، وما ميليه جمتمعه عليه من جانـب أخـر، ومـن هنـا 

، ))ونصـــبح بـــرّاين: ((ومــا يـــدّل علــى ذلـــك قولــه. 45يقضــي هـــذا اإلنســان حياتـــه غــري كامـــل النمـــو

ب، وفيــه مــن اخــتالط األقــوام ، إنــه يشــعر بعــدم االنتمــاء �تمــع غريــ))بــني أجنــاس خملطــة:((وقولــه

خنّلــف وطــين، : ((واجلنســيات مــا فيــه، وممّــا يــدّل علــى ابتعــاده عــن وطنــه األلفــاظ والعبــارات التاليــة

نسـري نـص الليـل، انظـل : ((ومعاناته قولهالنفسي  اغرتابه، وما يبّني اشتداد ))برّاين، راين يف الغربة

  )).نعاين، ما لقينالو طباب، انقاسي، نعاين

عنــدما ال جيــد مؤنســا وال صــاحبا يســأل عنــه وعــن أحوالــه يف  انوتــزدادواغرتابــه، وتشــتّد غربتــه      

  :هذا البلد الغريب، مشّبها نفسه، وهو على هذه احلالة، باملريض، فيقول

وَ ي لَ نِّ وا عَ ْكرُ ي سَ ابِ حَ ى اصْ تَّ حَ                       يانِ رَ صْ النَّ  ذَ د هَ نْ ي عَ ونِ ارُ ا زَ مَ  * ابْ بـْ

ْة َأْسبَـ                       46َمْرِضي َما َنْخِفيْه ظَاَهْر بـَرَّاِني *اْب ـــــــــــــــــــرَانـِي ِكاَلْمرِيْض ْلَعدَّ
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غربة الُبعد عن األهل واألبوين، وأخرى ابتعاده عـن الـوطن وُميَتَحُن الشاعر بغربة أخرى أشّد؛      

 واملناضـــلني إىل الرائـــد عمـــر إدريـــس، ســـائل للثـــوارمهمـــة نقـــل ر لـــه  أُوكلـــتحينمـــا ومكـــان إقامتـــه، 

وأعــداء الــوطن، وذلــك بتكليــف مــن الرائــد عمــر إدريــس نفســه  والتقــاط أخبــار عــن الثــورة واخلــائنني

، فانتقـل بـني منـاطق عـدة مـن الـوطن، _مـن الـديوان" املسـرية"حسب ما جاء يف مقدمة قصـيدة _

ىل املغـرب وإىل عمـر إدريـس، حـامال معـه م تلك القصيدة عنـد عودتـه إ1957ونظم الشاعر سنة 

  :رسائل وأخبار عن الوطن، وممّا جاء فيها

  نْ ـــــــــــــــــقـَْلِبي واجي صاْهِديُنوا َمْشَعالِي *َلْضَراْر ْن َعمِّي طَالْت عِليَّا يَا بَ                      

         َخلِّيْت الِّي اْنحْبهم واْضِحيْت ْحزِينْ  * ِإذا ْتَساْلِني انـَْعْدَلْك بَِيا َما َصارْ                     

  قـُْرب بِني ونِّيْف في مَكان اْحِصينْ  *متغرَّْب في ْوَطْن بـُْعد ْمَع اَلْقَفاْر                     

  ْن    ــــــــــرِيلُفونَا َشهْ " الَمرُّوكْ "في َأْرض  *َراْر ـــــــــومـوالِيْه احْ " ْفِقيقْ "َيسَّمى                     

  نـــــــــــــــــــــــــــاْتذَكَّْرْت أيَّاْم سيد الُمْرَسِلي *اْر ــــاهجْرت بـَْرفَاق َوْوَجْدنَا أَْنصَ                     

َفكَّْر قـَُريْش والَماِضي َمَصاْر                         47نْ ـــــــــــــــــــــــــــرَانَا َصْرنَا َمْثل ْرفَاْق اَألِمي  *انتـْ

فهي تُعربِّ عن واقع عايشه الشاعر وهـو يف تنقلـه مـن منطقـة إىل  اج إىل شرح؛ت حتاألبيات الف     

طالـت :(أخرى، ودخوله إىل أرض املغرب، واأللفاظ والعبارات اليت تدّل علـى تغرّبـه ومعاناتـه، هـي

ويشـّبه شـاعرنا ا�اهـدين ). اهجـرتد، علي لضرار، قليب صـاهدينوا مشـعالني، حـزين، متغـّرب، بـُْعـ

عندما ُأخرجـوا مـن ديـارهم _ صلى اهللا عليه وسلم_والثوار ضد املستعمر الفرنسي، بصحابة النيب 

نتفكــر قـريش واملاضــي مـا صــار، رانــا (وعـّذبوا مــن طـرف قــريش، وذلــك ُنصـرة للــدين وللنـيب الكــرمي 

اربوا الكفـــار واملشـــركني، وهـــؤالء ؛ فاحلـــال نفســـها، فأولئـــك مســـلمون حـــ)صـــرنا مثـــل رفـــاق األمـــني

مسلمون حـاربوا الكفـار الـذين احتلـوا بالدهـم عنـوة، وحـاولوا بكـل الطـرق تغريـب شـعب بأكملـه، 

  .وطمس هويته

_ من نفس القصيدة_ ويف صورة رائعة امتزج فيها االغرتاب النفسي باالغرتاب املكاين، قوله      

   :وإحساسه بريح تنّسمت باكرا، ي ذكرناه سابقاأثناء تنقله الذ، ندما اقرتب من مسقط رأسهع

  48لِدينْ اظنِّي قـَرَّبـَْنا َأْرض الوَ  *وْتنسَّْم لي ريْح َهْب ْمَع َلْفجاْر                      

إال شعور بالغربة املكانية اليت هـو فيهـا، ومـا حديثـه عـن الـرّيح الـيت  ذكره ألرض الوالدين؛وما      

   .اغرتابه النفسيألهله، وبالتايل شوقه وتلهفه على إال دليل  جاءت من جهة مسقط رأسه؛
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عنمـــا وصـــف " ابــن خفاجـــة األندلســي"وحنــن نعلـــم مــا فعلتـــه الــريح صـــبا واألنــدلس بالشـــاعر      

  : األندلس بقصيدة رائعة، ويف أحد أبيا�ا

  صحُت وا شوقَي إىل األندلِس * وإذا ما هّبت الريح صبا                      

:   تمةخا  

حمطـات االغـرتاب يف شـعره، ومـا ، ورصـد أهـم "خبـيت حيـىي"بعد هذه اجلولـة السـريعة يف ديـوان      

  :  اآليتأقف على يف اجلانب النظري،  ذكرته

.هناك صعوبة يف حتديد معىن لالغرتاب؛ نظرا الستعماله يف جّل فروع العلم واملعروفة_   

مـن أن الـبعض ال يلتفـت لـذلك، ويـدخلهما يف خانـة  هناك فـرق بـني الغربـة واالغـرتاب، بـالرغم_ 

  .الرتادف

الغرتاب؛ فهناك االغرتاب االجتماعي، والسياسي، والديين، والنفسي، اهناك أنواع كثرية من _ 

  .، وحيدُث أْن ميتزج نوع منه، أو عدة أنواع مع بعضها البعض، كما رأينا سابقاواملكاين، والزماين

االغـرتاب االغـرتاب املكـاين، و : يف ثالثة أنواع رئيسية هي" خبيت حيىي"االغرتاب يف شعر  تشّكل_ 

  .النفسي، واالغرتاب االجتماعي

حبّــه للــوطن ال حــدود لــه، واعتــزازه باالنتمــاء لــه؛ وهــذا مــا جعلــه خيلــص لــه ويتفــاىن يف خدمتــه، _ 

بـــريا عـــن ســواء كمجاهـــد، أو كسياســـي وإداري بعـــد االســـتقالل، باإلضــافة إىل أنـــه ســـّخر شـــعره تع

  .عن الوطن والثورة احديث_ تقريبا_ذلك؛ فجاء نصف ديوانه 

ميثّـــل وثيقـــة تارخييـــة، ملـــا قبـــل الثـــورة ومـــا بعـــدها؛ حبكـــم أنـــه ســـّجل فيـــه أهـــّم " خبـــيت حيـــىي"شـــعر _ 

مــن القــادة والثــوريني  �ــماألحــداث واملواقــف الــيت حــدثت لــه فعــال، وللــذين يعــرفهم، ومــن التقــى 

  .يستفيد منه مْن يبحث يف هذا ا�الوالسياسيني، وبالتايل 

؛ فهو يف الفرتة اليت عاشها الشاعر والسياسية شعره كذلك يصّور جلوانب من احلياة االجتماعية_ 

  .وثيقة مهمة كذلك يف هذا ا�ال

  .، فيما ورد من مناذج، مبعجم شعري اغرتايب، يعّرب عن حالته" خبيت حيىي"لقد عّرب _ 

عــــن االغــــرتاب يف شــــعره؛ مــــن حــــديث عــــن الــــوطن ومتجيــــده، والثــــوار تعــــّددت صــــور التعبــــري _ 

   ...رسالته والشوق لألهل واألحبة، ودعوته لطائر لكي حيملوا�اهدين وبطوال�م، 
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أن كل مهاجر يتنقل إىل بلد آخر مفادها حتيلنا إىل فكرة " خبيت حيىي"شعر  ظاهرة االغرتاب يف_ 

  .حىت ولو مل يكن شاعرا ،سوف يصيبه نصيب من الغربة واالغرتاب

، وأحّسـوا بالغربـة ذلـك أن ا�اهـدين أثنـاء الثـورة كـذلك عـانوا مـنما ُيستنتج من هذا املوضوع، _ 

  .، وخارجهواالغرتاب؛ حبكم تنقلهم من منطقة إىل أخرى داخل وطنهم
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    جمالية فن الترسل الشعري في األندلس

The beauty of the art of poetic transmission  
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فن الرتسل يف األساس ما هو إال وسيلة للتعبري والتواصل، ولكنه أخذ منحا مجاليا يف البدء     

انطلق من النثر مث عرج يف شكل جتديدي يف جمال الشعر ، وهذا موضوع حديثنا إذ سنقف يف هذه 

عامل فن الرتسل الشعري  ومجالياته مقارنة بالنثر، فهل شروط الرتسل النثري، ومقوماته الورقة البحثية على م

  هي ذا�ا شروط الرتسل الشعري، وفيم تكمن أسسه الفنية هذا األخري وما هي شروطه وموضوعاته؟ 

  . الشروط، املوضوعات، األسس، الشعري، رتسلفن ال: الكلمات المفتاح 

Abstract ;   
The art of transmission is basically a means of expression and 

communication, but it took an aesthetic turn. At the beginning, it started 
from prose and then stopped in a regenerative form in the field of poetry. We 
will stand in this research paper on the features of the art of poetic 
transmission and its aesthetics compared to prose. So are the conditions for 
transmission in prose, and its components the same as the conditions for 
poetic transmission? what are its artistic foundations , and what are its 
conditions and themes? 

Key  words : The art of transmission, Poetic, Foundations, 
Conditions , Themes 
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  :متهيد

فن الرتسل أسلوب من أساليب النثر ملخاطبة البعيد، وقد تطور هذا الفن وازدهر عرب 

سبب العصور بدءا بالعصر اجلاهلي إىل أن استوى يف العصر األموي والعصر العباسي ، وذلك ب

فكانت حاجة الدولة إىل كتاب يتقنون هذا الفن ، لتعيينهم يف .تعقد أمور الدولة وتشابكها

الدواوين بأنواعها املختلفة، هذا ما دفع الكتاب إىل التنافس فيما بينهم حماولة منهم يف التفوق يف 

لكنه أخذ منحا والرتسل يف األساس ما هو إال وسيلة للتعبري والتواصل، و .الكتابة وإتقان أصوهلا

مجاليا يف البدء انطلق من النثر مث عرج يف شكل جتديدي يف جمال الشعر ، وهذا موضوع حديثنا 

إذ سنقف يف هذه الورقة البحثية على معامل فن الرتسل الشعري  ومجالياته مقارنة بالنثر، فهل 

سسه الفنية هذا شروط الرتسل النثري، ومقوماته هي ذا�ا شروط الرتسل الشعري، وفيم تكمن أ

  األخري؟ 

  :اللغوي واالصطالحي: أوال

  :لغة- 1

ترسل يف قراءته إذا اتأد ومتهل وتوقر فيها أو رتلها، والرتسل يف الكالم ،التوقر :يقال يف  اللغة

والرتسل يف القراءة والرتسيل واحد وهو . والتفهم، والرتفق من غري أن يرفع املرء صوته شديدا

الرتسل من :" فيقول.ما ورد يف كتاب الربهان يف وجوه البيان البن وهب  التحقيق بال عجلة،وهذا

ترسلت أترسل ترسال وأنا مرتسل ، كما  يقال توقفت �م أتوقف  توقفا  وأنا متوقف وال يقال 

وأرسل يرسل إرساال وهو مرسل واالسم الرسالة ، أو (...) ذلك إال فيمن تكرر فعله يف الرسائل 

ة وهو مراسل وذلك إذا كان هو ومن يراسله قد اشرتكا يف املراسلة ، وأصل راسل يراسل  مراسل

 . 1"االشتقاق من ذلك أنه كالم يراسل به من بعيد فاشتق له اسم الرتسل والرسالة من ذلك

وهذا ما يكون  فعل الكتابة باملشاركة بني الطرفني،/فالرتسل جاء مبعىن اإلكثار والتفرغ هلذا الفعل 

والرتسل مصدر أنشأ رسالة، وأيضا مبعىن أتى كالمه مرسال  . شؤؤن احلكم آنذاكعادة يف تسيري

  .غري مقيد بقافية أو سجع، وهو فن إنشاء الرسائل

رسل الرسل أي القطيع من كل شيء، واجلمع  -1:ويف لسان العرب وردت الكلمة مبعىن

الكلمة يف القرآن الكرمي وقد وردت  ،2والرسل اإلبل قطيع بعد قطيع، واإلرسال التوجيه..أرسال

، ))اَأَلْم تـََر َأنَّا َأْرَسْلَنا الشََّياِطيَن َعَلى اْلَكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهْم َأز� ((: 83يف سورة مرمي اآلية يف قوله تعاىل
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اسرتسلت  إىل الشيء إذا انبعثت نفسك إليه  "، و 3فكلمة رسل جاءت مبعىن التسليط و التوجيه

  .وحتمل دالالت متعددة حبسب السياق 4"وأنست، واملرسالت  الرياح

  :اصطالحا -2

لفظة الرتسل قدمية يف جذورها وهي مرتبطة يف األساس بعملية  :أما يف االصطالح

لد إن مل تكن هناك كتابة التدوين وبوجود اخلط والكتابة فال ميكن ألي إنتاج شفوي أن يبقى وخي

مبعىن كتابة الرسائل وبالتايل  ،  5، وتوضحت معاملها يف القرنني الرابع واخلامس اهلجرينيوتدوين

إىل هذا االستعمال �ذا املفهوم االصطالحي ومن ذلك ما ورد عند ابن  كانت أقدم إشارة صرحية

أما يف القرن اخلامس اهلجري فقد دل املصطلح .وهب يف القرن الرابع اهلجري كما سبقت اإلشارة

الرتسل هو كتابة الرسائل، إذا كان مورده على أمساع "ذكره املرزوقي على كتابة الرسائل، وهذا ما

وعامي، وأفهام خمتلفة من ذكي وغيب، وللمرتسل أمور البد مراعا�ا منها تبيني متفرقة من خاصي 

مقادير من يكتب عنه وإليه حىت ال يرفع وضيعا وال يضع رفيعا، وان يعلم أوقات اإلسهاب 

والتطويل، واإلجياز والتخفيف فقد يتفق ما حيتاج فيه إىل اإلكثار حىت يستغرق يف الرسالة الواحدة 

، والرسائل 6"ما تغين فيه اإلشارة وجيري جمرى الوحي يف الداللة أيضا ائد الطويلة ويتفقأقدار القص

  .7اإلشارية، والشفويةـ والكتابية: يف منشئها أنواع

  8:أنواع الرسائل: ثانيا

، وحىت اآلن  لى لفت النتباه باإلمياءات قدمياوهي تلك اليت تقوم ع :اإلشارية-1

مسبق بني الطرفني املرسل واملرسل إليه، وتعد النار خاصة ليال من أهم كإشعال النار وهو اتفاق 

الرسائل البصرية، ولذا كان أشراف العرب وأجوادهم يستوقدون نارا هداية للساري ليال وتسمى 

  .نار القرى كرسالة دعوة للسارين ليال من أبناء السبيل ليتوقفوا للضيافة

ا لتفشي ظاهرة األمية وغياب ظاهرة التدوين وظهر قدميا حتديد: الرسائل الشفوية -2

والكتابة إال يف القليل النادر، ومن هنا اتسعت حفيظة اجلاهلي فاشتهر بسرعة البديهة واحلفظ 

إن مجهرة العرب يف ذلك العصر  :"والرواية خاصة يف جمال الشعر ويف ذلك يقول أمحد زكي صفوت

، "ا كانوا يعتمدون يف مراسلهم على املشافهةكانت متبدية، فلم تكن الكتابة فيهم فاشية، ولذ

تكفي خاصة يف جمال النثر فكان البد من الكتابة والتدوين ، ومن هنا  ولكن الشفاهة وحدها ال

  .تبدى النوع الثالث من الرسائل وهو الكتابية أو التدوينية
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لكتابة وهو النوع الذي ترعرع فيه فن الرتسل وازدهر اتكاء على ا:الرسائل الكتابية-3

وأسسها وظلت تتوارث جيال بعد جيل تتسم بطابع التداول والذيوع، وهذا ما أمساه صفوت زكي 

  .يف كتابه جبمهرة أشعار العرب

الرتسل إذن هو ترمجة ما يدور يف الذهن من كالم وترمجته إىل كتابة، سواء أكانت على 

  .يتها شكل شذارات شعرية أم نثرية وهذا يقودنا إىل أصل الرسالة ونثر 

أن الرتسل صناعة ومهنة ال حيرتفها إال من رسخت قدمه يف األدب وكان :فقدامة يرى

وال يقال ذلك إال ملن ...صناعة فضال عن الصفات كالصدق والنزاهة واإلخالص وما إىل ذلك

  9"يكون فعله يف الرسائل قد تكرر

ما بينه ابن نوع مشرتك بني وجهي األدب الشعر والنثر، وهذا  والرتسل يف األدب

منهاج أصحاب الرسائل يف بالغتهم وتصرفهم يف " طباطبا حينما بني أن الشاعر يسلك

وللرسالة الشعرية عديد التسميات قد ال تسمى . 10"مكاتبا�م فإن للشعر فصوال كفصول الرسائل

  .�ا النثرية منها

  :رابعا مسميات أخرى للرسالة الشعرية

 .هذا المعنى المتعارف عليه الرسول.                الرسالة - 

جذر ألك وهي الرسالة، ومسيت المألكة، والمألك، واأللوكة،                 - 

ألوكا أل�ا تِلك يف الفم، واأللوك هو الرسول،وألك فالن ألكا أي أبلغه األلوك أي 

 :قال لبيد..رسالة

 وغالم أرسلته أمه     بألوك، فبذلنا ما سأل

: هي الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد،وأنشد ابن بري    .           المغلغلة - 

 أبلغ أبا مالك عني مغلغلة     وفي العتاب حياة بين أقوام

 )لسان العرب(والمغلغلة بكسر العين الثانية من الغلغلة سرعة السير - 

 .األمارة والعبارة.                اآلية - 

 )جم الوسيطالمع(الرسالة الملحة.                الملظة - 

: واملالحظ أن أكثر هذه التسميات عبارة عن صفات، ومن أمساء الرسالة النثرية نذكر

الرسالة والكتاب، واخلطاب والصحيفة، واملكتوب، وغريها حسب ما ورد عند القلقشندي تأخذ 
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إىل فأما كتابة االنتشاء، املراد �ا مرجع من صناعة الكتابة :"مسميات أخرى  كالكتابة واإلنشاء

  .11 ..."تأليف الكالم، وترتيب املعاين من املكاتبات 

فهي قد حتمل معىن اخلطاب أل�ا  ،لفظة الرسالة يف األساس قد ال متس املنثور فقط

فقد تكون قطعة نثرية مثلما قد تكون شعرية يدجبها  ؛خاضعة لسياق احلديث ومؤثراته ومؤشراته

بذلك مثرة هذا األدب رسالة تنثر وترسل فتكون  ،الشاعر يف نسق فين ضمن غرض من األغراض

وتتصل هذه اتصال القالئد  ،وأبيات تنظم وتفصل تنثال انثيال القطار على صفحات األزهار

  12على حنور اخلرائد

فالرسالة يف األساس فن نثري مجيل، واملنثور عندهم ما حوى اخلطب والرسائل ومها فن 

وصاحب 14ما ذكره صاحب الصناعتني ، وهذا13واحد أو فنان متقاربان يقابالن الشعر

  .15الذخرية

واألمر سيان عند املشرق فقد ربطوا بني الرسالة واخلطبة مثلما ربطوا بني الرسالة 

حيدثنا عن العالقة بني القصيدة والنثر الذي يقوم عنده مقام   ابن طباطبا العلويفإن  ،والقصيدة

فاظ عجيبة التأليف، وإذا نقضت وجعلت فمن األشعار أشعار حمكمة أنيقة األل"الرسالة، فيقول

يرى أن الرسالة قصيدة مفكوكة فهو  .16نثرا مل تبطل جودة معانيها، ومل تفقد جزالة ألفاظها

يسلك منهاج أصحاب " فكالمها رسالة، ألنه يرى أن الشاعر  والقصيدة رسالة معقودة، األوزان

وال كفصول الرسائل  فيحتاج إىل أن الرسائل يف بالغتهم وتصرفهم يف مكاتبا�م، فإن للشعر فص

يصل كالمه على تصرفه يف فنون صلة لطيفة فيتخلص من الغزل إىل املديح،بأفضل ختلص، 

  .17"وأحسن مكانة، بال انفصال  للمعىن الثاين كما قبله، بل يكون متصال به، وممتزجا معه

ارة إىل دون اإلش18أن الرسالة هي لسان القوم تعرب عن مقاصدهم ابن خلدونويرى 

اإلسالمية وفقا لشروط   نوع الرسالة، على أساس أن الرسالة قطعة نثرية تنهض بشؤون الدولة

كاتب الرسالة جيب أن تستوىف لتتم عملية التواصل، وذلك بأن صاحب هذه   تشرتط يف

العلـــم وعارضـــة البد أن يتخري مـن طبقـات النـــاس، وأهـــل املـــروءة واحلـــشمة مـــنهم وزيـــادة "اخلطة

البالغـــة ، فأنـــه معـــرض للنظـــر فـــي أصــول العلــم ملــا يعــرض فــي جمــالس امللــوك، ومقاصــد 

والتخلــق  أحكــامهم مــن أمثــال ذلــك مــع تــدعو إليــه عــشرة ملــوك مــن القيــام علــى اآلداب
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 19".فــي الرتاســل وتطبيــق ،مقاصد الكالم من البالغة وأسرارها بالفــضائل مــع مــا ينظــر إليــه

  :فاشرتط شروطا جيب أن تتوفر يف صاحب الرسالة

  .أن يكون من أشراف الناس  -

  .صاحب مروءة  -

  .صاحب فضائل وأخالق -

  .متمكنا من ناصية اللغة والبالغة، ومقاصد الكالم عاملا -

فق النثر أكثر من الشعر، ولكن بعض الشعراء قد ويف األغلب جند أن لفظة الرتسل ترا

وهو اإلشارة للنص "كتاببرعوا يف النظم يف هذا اللون ، ومن األلفاظ املرادفة لكلمة رسالة 

مازلت أفض كتبك وكذا   20املكتوب الذي يبعث به الكاتب لغريه ومن ذلك ما جاء يف الذخرية

  .21يف املقتبس

ومن ذلك ما ورد يف رسالة  الرسالةأو  لكتابعين افأحيانا ت صحيفةومن األلفاظ لفظة 

ووردت كذلك يف رسائل أيب الوليد إمساعيل بن عامر احلمريي يف معرض ،  22ابن برد األكرب

فأول من رأى :"حديثه عن إحدى رسائله اليت كتبها على لسان األزهار يف شكل مناظرة يقول

ي خرية الورد يف الوطن وصاحبته يف الزمن، ذلك الكتاب وعاين اخلطاب نواوير فصل الربيع اليت ه

فلما قرأته أنكرت ما فيه وبنت على هدم مبانيه، ونقض معانيه،وعرفت الورد مبا عليه، فيما ينسب 

إىل األقحوان واخلربي   فكتبت...  إليه، من استحقاقه ما ال يستحقه، واستئهاله ما ال يستأهله

  .كتابة والصحيفةالفاستعمل الرسالة هنا مبعىن  23"كتابا منه

والرسائل اليت نقصدها بالدراسة هي اليت تراسل �ا الشعراء بغية التواصل وتقريب 

املسافات والبوح من مكنونا�م شعرا وهذا ما ميكن إدراجه ضمن الرتسل اإلخواين على حد تعبري 

 .24ني األصدقاءفاإلخوانيات مجع إخوانية نسبة إىل اإلخوان واملراد املكاتبة الدائمة ب:القلقشندي

التهـــاين والتهـــادي والتعـــازي والـــشفاعات والـــشوق واالستزارة، :" وحصرها يف سبعة عشر نوعا

واختطـــاب املـــودة وخطبـــة النـــساء،واالستعطاف،واالعتذار والشكوى، و استماحة احلوائج والشكر 

  25"ة والعتاب والـسؤال عـن حـال املـريض واألخبار واملداعب

يف غرض من األغراض،و يوجهه إىل شخص "إ�ا الشيء املنشئ يف نسق فين مجيل 

 : هذا يعين أن هناك شروطا تستقيم �ا الرسالة 26"آخر ويشمل ذلك اجلواب واخلطاب
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  مرسل إليه...........مرسل                       

  رسالة                                

ري  املرآة العاكسة للذات الشاعرة وذلك بتصوير ما خيتلجها ولذا عد الرتسل الشع

مما جعل "باجلمع بـني املتعـة الوجدانيـة واملتعـة الفنيـة لتحدث بذلك تأثريا قويا يف نفوس الناس 

بعض الشعراء ينجذبون إليهـا ويتخـذو�ا وسـيلة لتصوير عواطفهم بعد أن أصبح كثريا من الناس 

  27".املنظوميفضلون املنثور على 

وكان األدباء األندلسيون يطلقون لفظ رسالة على ما ينشئه الكاتب يف نسق فين مجيل 

ومشل ذلك اجلواب واخلطاب، كما كانوا . يف غرض من األغراض، ويوجه إىل شخص آخر

يطلقون لفظ رسالة أحيانا على القصائد واملقطوعات الشعرية اليت ينظمها الشاعر على شكل 

  28.صديق أو غريه يف أي موضوع خطاب موجه إىل

ومن األلفاظ املرادفة ملصطلح رسالة يف األدب األندلسي لفظ كتاب، فقد دّل هذا 

اللفظ منذ البداية األوىل ألدب الرسالة يف األندلس على ما كان عليه لفظ رسالة، وهو اإلشارة 

  29.إىل النص املكتوب الذي يبعث به الكاتب إىل غريه يف أي موضوع

ه التعاريف ميكننا القول إن الرتسل من أهم فنون األدب العريب، والذي يعترب ومن هذ

  .من أهم وسائل التواصل

  إرهاصات الترسل الشعري: خامسا-

، إذ حفل هذا العصر بنتاج شعري غزير في العصر الجاهليكانت إرهاصاته األوىل   

الشفوية، ، وما كان للشعر  حيمل يف طياته بذور الرسالة الشعرية وأسسها رغم اتسامها بطابع

تلك احلظوة يف احلفظ لتوافره على العوامل املساعدة من وزن وقافية وحركة ورواية ورواة ، فكان 

ومن تلك النماذج ،  مواجعهم ومواجع قبائلهم،واماهلم وآمال قبائلهم إيصالشغل الشعراء هو 

  : حني قال30اليت تبني عناصر الرسالة معلقة زهري بن أيب سلمى

  وذبيان هل أقسمتم كل مقسم     رسالة عني  األحالفأال ابلغ 

  :الرسالة هنا تقوم يف األساس على

  ).أبلغ(  عملية التبلغ -                  1   

  ).عني( ذكر المرسل زهير المتمثل في الضمير المتصل في قوله - 2         
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  ).ذبيان/األحالف(ذكر اسم المرسل إليه -3        

  ).رسالة(ذكر اسم الرسالة صراحة -4        

  ).أقسمتم كل مقسم(ذكر بعض من محتوى نص الرسالة - 5       

  )رسالة(اللفظ الدال صراحة                    

  )األحالف(مرسل إليه..............رســـــالة) ..............زهري(مرسل

  )الصلح(حمتوى الرســــــــــالة                      

ومن عناصرها كذلك التحية وحتديد مكان املرسل إليه، ومن ذلك ما ورد يف قول لقيط 

  :  31بن يعمر اإليادي

  إلى من بالجزيرة من إياد       من لقيط الصحيفةفي  سالم

                       

  اإلرسالمكان +    مرسل إليه        مرسل  تحية       الرسالة                            

  

، إضافة إىل التحية، وحتديد مكان املرسل إليهوالشاعر حيدد أبرز عناصر الرسالة ومها 

  .العناصر املكونة لنص الرسالة

وهكذا ارتقى فن الرتسل الشعري عرب العصور مزامحا الرتسل النثري فاحتا ا�ال للتنافس 

العاكسة للنفس البشرية، والوثيقة  بني الشعراء لتبيان قدرا�م الشعرية فكان هذا اللون املرآة

الشاهدة على خبايا العصور ومضامينها الفنية واإلبداعية، والشعر يف األساس ما هو إال رسالة ، 

ولكن الفرق الذي نبحث عنه هو أن حتمل هذه الرسالة قالب الرسالة وأن تستويف شروطها اليت 

  .ذكرت آنفا خاصة اإلرسال وانتظار الرد من املرسل إليه

جند من الشعراء الذين خصوا هذا  بدايات العصر األمويويف أخريات صدر اإلسالم و 

اللون باالهتمام عمر بن أيب ربيعة فقد أورد العديد ما من الرسائل يف شعره وهناك من أطلق عليها 

، وهي رسالة شعرية تتوافر على شروط الرسالة من عنوان وبداية وخامتة 32اسم القصيدة الرسالة

فقد حتولت .، من جوانب فنية33للرسول ومواد كتابة الرسالة وغالفها وما تتحلى به ووصف

تبتدئ بالبسملة أحيانا وذكر اسم املرسل واسم املرسل إليه "القصيدة العربية على يده إىل رسالة

  .34"وتصف الرسول وبراعته يف إيصال الرسالة، كما تتضمن ذكر الغرض من الرسالة، واخلتام
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لقصيدة رسالة قائمة على أسس التواصل الصحيحة، وهذا ما ميكن اعتباره ا/إ�ا بذلك

جتديدا يف بنية القصيدة األموية على يد عمر بن أيب ربيعة فكان منشئ فن الرسالة الغزلية اليت 

الرسالة الربقية وهي رسالة موجزة وقد تكون مموهة وخاصة إذا كانت : تضمنت أنواعا بدورها

على لسان مناد يكلف السؤال عن بغلة تائهة لتفهم احلبيبة ، من دون أن  مشافهة وهي املوضوعة

، وكذا الرسالة املغناة وتبعث �ا احلبيبة إىل 35يعلم املنادي بأنه رسول قد أدى الرسالة املشفرة

  :36الشاعر والرسول بينهما يكون املغنية ومن ذلك رسالة الرباب إىل عمر معاتبة إياه

  اإلنشادوقالت      قد أتانا ما قلت في  لربابا كتبت تعتب

  

  مرِسل                            نوع الرسالة مغناة       رسالة               

  :وهي ترد على رسالة الشاعر 

  تقـــــرأ الســــــالم علينـــا أرسلتولقد قلت يوم مكة لما       

  عينــا الةوالمرسل الرس أرسلالذي       بالرسولأنعم اهللا  

على املرسل )أنعم اهللا(وهي جواب عن رسالة سابقة حسب املؤشرات اللغوية كالدعاء

والرسول، وعملية التبيلغ والتواصل هنا  تامة األطراف مفعمة باحليوية مشبعة بالكلمات الدالة 

ة أو فكان هذا اللون مبتكرا كاشفا طرق التواصل وفنون الرتاسل بصور مجالية مكنا. على الرتاسل

صرحية، وقد ذكرنا آنفا مصطلح أرسل، وكتب ومن املفردات كذلك اخلط وهو الرسالة والصحيفة، 

ويكون من (...) كاإلمضاء الذي يكون بالبنان وبالكف،وختم الرسالة بالدموع واملداد"وغريها

ملزين الطيوب كالعنرب واملسك والزعفران والكافور، وذكر الغالف املصنوع من األقمشة الثمينة وا

،وما يضاف إليه من وصف يتناثر فيه القسم واالستحالف (...)بعقود من الياقوت الصايف

  .37"والدعاء والتفدية والنذر وما يشوبه من رقة ولني يف اخلطاب

فن الرسائل الشعرية يف األندلس قد ظهر يف بدايات العصر األموي وتسلسال جند أن 

نتشرت هذه التوقيعات فيما بعد على شكل رسائل على شكل توقيعات شعرية من امللوك، وقد ا

شعرية، فقد روي أن بعض الوفود من قريش كتب إىل اإلمام عبد الرمحن الداخل يستعظم حظه 

  38:منه ويطلب إليه زيادة نصيبه من املال، فوقع على ظهر رقعته أبياتا منها

 مـنـتـضـى الشـفـرتين نصال     من قام ذا امتعاضشـتان      
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 مــســامــيــاً لجــة ومـحـال    اب قـفـراً وشـق بـحـراً فــجـ

 ومــنـبـراً للخـطـاب فـصـال    فــشـاد مـجـداً وبـز مــــــــــــــلكـاً 

 حيث أنتأوا أن هلم أهال           ـــــــــــــــعـاً ثــم دعــا أهــله جـمـيــ

 ـف أبـاد قـتـالشــريـد سـي     فــجــاء هــذا طــريـد جـوع

 وحــاز مــاًال وضــم شـمـال           شـبعاً مـنـاً ونـال فـنـال أ  

 أعــظـم مـن مـنـعـم ومـولى    ألم يـكـن حـق ذا عـلى ذا

وعلى الرغم من أن هذا الفن كان قليل الشيوع يف القرون األوىل من الوجود العريب 

لت لنا بعض الرسائل املتبادلة بني الشعراء واليت جاءت يف اإلسالمي إال أن  كتب األدب قد سجّ 

  39.مواقف شىت، مثل الدعابة والفكاهة، ورسائل الدعوة إىل جمالس اللهو وغريها

  :ومن أسباب انتشار فن املراسالت الشعرية

روابط الصداقة القوية اليت كانت تربط بني الشعراء وأقرا�م من أكثر الدواعي -1 -

الشعرية، فنرى ابن زيدون يتذكر أيامه اجلميلة ببلنسية مع صديقه الويف لنظم الرسائل 

  40.ابن عبد اهللا بن عبد العزيز

وصفت لنا املصادر األندلسية كثري من مظاهر الصداقة واإلخاء واملودة بني  كما

الشعراء، وقد ذكر ابن بسام يف معرض حديثه عن أيب علي احلسن بن الغليظ وابن السراج املالقي 

  41".فقد كان صاحبه الكثري االتصال به واملنادمة له: "واصفا صداقتهما حيث يقول

دلسية جيد أنه قد دارت بينهما الكثري من املراسالت الشعرية ومن يعود إىل املصادر األن

يف مضامني شىت، منها الدعوة إىل جمالس األنس، ومن ذلك الرسالة اليت بعث �ا احلسن بن 

  : الغليظ إىل صديقه الويف ابن سراج

  هل إلى الطيب في غد من سبيل؟      يا خليال صفا وكدر يومـــــي              

  قى مــــــــــــن ريقـــــــــــــــــه المعسولــــــــــوأس          لو تراني أسارق اللحظ خلي             

  ونا إذن شفيت غليليــــــــــــــــــــلو خل                 يا خليال مثاله نصب عيني            

  : فجاءه الرد 

  من سبيل يا صديقي شغلت عنك بخطب       لم يكن لي بتركه

  وغدا نلتقي عليها سالفا              مزة في حرارة الزنجــــــــــــــبيل
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  :إىل أن يقول

  ال عدتني زيارة منك تذكي         نور عيني سنا وتشفي غليلي

ومل تقف املراسالت الشعرية بني األصدقاء عند حّد الدعوة إىل جملس األنس، فقد 

فمن تلك الرسائل . تهداء والتهنئة بقدوم املولود أو بالزواجاستخدمها الشعراء يف الطلب واالس

  42.اإلخوانية يتم تبادل معاين املودة والصداقة اليت تسهم يف توثيق العالقات بني املتخاطبني

شيوع ظاهرة التشرد والرتحال وعدم االستقرار اليت عاىن منها كثري من أبناء ا�تمع  -2  

األندلس الهتزازات عنيفة يف القرن اخلامس اهلجري أمهها فتنة  األندلسي، فقد تعرض ا�تمع يف

قرطبة اليت أدت إىل سقوط اخلالفة، وتنازع ملوك الطوائف على البالد، إضافة إىل دخول املرابطني 

  43.يف أواخر هذا القرن، وما أحدثه ذلك من أثر كبري على ا�تمع بشكل عام سياسيا واجتماعيا

سي واالجتماعي أدى إىل الرتحل طلبا للرزق، فهذا عبد اهللا إن هذا االضطراب السيا

بن صارة الشنرتيين تضيق به احلال جيوب بالد األندلس باحثا عن عمل، مث يستقر يف إشبيلية، 

  44:ويعمل يف الوراقة على كساد سوقها وفيها يقول

  أغصانُها وثمارُها الحرمانُ ... أما الوِرَاقة فهي أنكُد ِحرفة 

  تكسو العراَة وجسُمها ُعريان... صاحبها بإبرَة خائٍط  شبهتُ       

شعراء األندلس كانوا يطلقون لفظة رسالة على القصائد دا إىل ما تقدم جند أن ااستن

واملقطوعات الشعرية اليت ينظمها الشاعر على شكل خطاب موجه إىل صديق أو غريه يف أي 

ومن  ،موضع من النصوص األندلسية ، وقد وردت لفظة رسالة بصورة صرحية يف غري45موضوع

وفيها أبي الحزم بن جهور املوجهة من سجنه إىل  ابن زيدونذلك ما ورد يف إحدى قصائد 

  :46قائال" محائم شكوى"يشري إىل كثرة رسائله الشعرية شاكيا يف 

  إني في عتابك، ماثـــــــــل        على جانب، تأوي إليه العال سهــــل أبا الحزم    

  )مرَسل إليه(           

  صبحتك، هوادال           تناديك مـــــــــن أفنان آدابي الهـــدل حمائم شكوى         

  )موضوع الرسالة(         

  فلم تتركن وضعا لها في يدي عدل؟       رسائليتترى  وافتكأفي العدل إن     

  )اللفظ الصريح (                          



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  695 - 677: ص 

 

688 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغستجامعة 

  :ليواصل إىل أن يقول

  عنك ترضى به العال         إذا سألتــــــــني بعد ألسنة الحفل؟ جوابوأين              

  )الرد  (                        

  

  

  

  

  

الشاعر يرتسل هنا لينال العفو يف رسالة شعرية مزيج بني الثناء واالستعطاف، ويبدو 

ومن األمثلة املوضحة  إلينا ، ذلك واضحا يف عدد من األخبار والنصوص األدبية اليت انتهت

  :47لذلك ما تبادله ابن محديس الصقلي، مع أمية بن أيب الصلت حيث كتب إليه مراسال

  جلدي إلى مجده طرســـــــيومن مدادي          دمي  ولو أن من عظمي يراعي ومن 

  نفسيلكان حقيرا  في عظيم الذي لــــــــــه           من الخفق في نفس الجالل فدع 

  د شردت عنــــــــــــي التوحــــــش باألنســــــــــــوق      هـــــــــا المنـــــى      ومألكة منه ملكت ب

  ن الوهم في دهمة النفســـــــــــــــــــــوح لعيى بغرة            يلـــــــــوقابلت منها كـــــــــــــــــل معنــ

  ـــــــن الحســــــــــيه يدق عــــــــــــــل معانــــــــــــــــجلي         ــــزه ناظري     أنـــــــــــوض كأني في ر 

  عي الفصاحة من قســــــــــــــوقــص على سم خط ابن مقـــــــلة             مقلت بعين منه

  ــــيرت تعويذي لـــــــــــــــــه آية الكرسيــــــــــــــــفصـ      عليه عين سحر تصيــــبه       وخفقت

بدءا من المرسل والمرسل  املتأمل هلذه األبيات جيد أ�ا تستوي شروط الرسالة كاملة

إذ يقول ، إليهإليه وسيلة الكتابة إلى طريقتها ، مضمونها الخاتمة، والرد الذي رد به المرسل 

  :48أمية بن أيب الصلت

  ولم تهد نحوي الروح منه إلى األسى     ولكن نفخت الروح في ساكن الرمس

فرسالة ابن محديس املرسل كانت مبثابة إعادة الروح أي احلياة بالنسبة إىل أمية املرسل 

  :إليه، ففي التواصل إذن وصل وتقليص مسافات وبعث لدفق احلياة الشعورية طبعا، ليواصل قائال

  ف      من المزن محجوب به حاجب الشمــــــست بواكـوما روضة بالحزن جيد

  ابن�ز�دون���      املرِسل���������������������������

  ابن�ج�ور � املرَسل�إليھ

  عتاب�وش�وى       الرسالة
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  ـــــــسالري في تربهـــــــــــــــــــــا اليــــــبـــمدامـــــعه ب بـــت          حتى تحلــــ سرى زجل األكناف

  ــســــاة إلى النفــــــفتبعث أنـفاس الحيـــــــــــ      ـــــــــــــوب عليلــة        تمر بها ريح الجــــــن

  رسحسن في تلك اليراعة والطـــــبذي ال      بأبدع من خط ولفــــــــــــــــــــظ تداعــيـا       

  كأني من ميـــماتـــــــــــــه  مرتشـــــــف               حروف شفـــــاه عاطرات اللمس لعـــــــــــــس

  ـث األنــــسه باعــــــــــــــــــــفال غـــــرو أن أسميت كان عاريا            ـــــــد  بعثت به أنــسي وقـــــ

  وإني أن عارضـــــــــــته فــي رويـــــــــه                كملتمس نيـــــل الكــــــــواكب باللـــــــــــــــــمس

ة، فبني كل منهما أمهية الرسالة فقد نسج أمية على منوال ابن محديس يف الوزن والقافي

وقد شردت عين :(وأثرها يف النفس؛ وذلك أ�ا ُخترج من الوحشة وأ�ا أنس، فقال ابن محديس

فال غرو أن مسيته / بعثت به أنسي وقد كان عاريا:( ، أما أبو الصلت فقال)التوحش باألنس

بّني الشاعر من خالله إبداعه كما  ؛ ولذا بات فن الرتسل أمرا طبيعيا أمثر أدبا زاهرا )باعث األنس

  .49كان متنفسا قربت به املسافات وزالت ببلوغه الوحشة واألحزان

ومما جتب اإلشارة إليه أن تقاليد تبادل الرسائل الشعرية تقتضي وجوب الرد على الرسالة 

بيات الشعرية املرسلة حىت إننا جند يف بعض الرسائل أن الطلب بالرد على الرسالة يأيت ضمن األ

املرسلة، وأحيانا نرى بعض الشعراء قد ال يتسىن له اإلجابة على الرسالة النشغاله بأمر آخر 

  50.فيبعث له املرسل برسالة أخرى تذكره بوجوب الرد، وتطلب منه اجلواب على الرسالة السابقة

كما جند أن الظروف اخلاصة اليت كان مير �ا بعض الشعراء كانت تدفعهم إىل 

حني هرب من السجن، وأصبح يتجول يف " ابن زيدون"رسائل الشفوية، فهذا استخدام ال

وعرب عن مدى اشتياقه هلا �ذه " والدة"متنزهات الزهراء وأعجب مبناظرها اجلميلة، تذكر حمبوبته 

  51:األبيات الشعرية اليت مطلعها

  إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا

  واألفق طلق ومرأى األرض قد راقا

ليعرب �ا عن حبّه " ابن زيدون"الة هي الوسيلة الوحيدة اليت اختذها فكانت هذه الرس

  . واشتياقه حملبوبته

الديواين من أحد األسباب اليت دعته إىل نظم الرسائل " ابن زيدون"كما يعد عمل 

  52.الشعرية
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ابن " إىل" أبو عبيد اهللا البكري"وأحيانا جند املراسالت تتم عن تنقل السفراء إىل البالد كما كتب 

  :مادحا يف بيتني من الشعر قائال" بن حبوس"وقد خرج رسوال إىل بادية " زيد بن جهور"و" السقا

  ويحسن حيث احتل آثاره القطر         كذا بروج السعد يتنقل البدر

  زرــــــــــرى لها نـــــــــــلها وافر منها وأخ            وتقتسم األرض الخطوط فبقعة        

  53.ا�املة من الشاعر يبني فيها مكانة السفري الرفيعة ومنزلته ببين قومه وتعد هذه

ومن ذلك نذكر أيضا ما جاء يف الذخرية عن الشاعر عبد امللك بن غصن امللقب بأيب 

وبعث �ا إىل  رسالة في السجن والمسجون والحزن والمحزونمروان احلجازي الذي ألف 

  :ومن ذلك قوله; .54طوالت ومقطوعاتاملأمون بن ذي النون أوردها قصائد م

  هــــتــــــعلى ظمـــــــأ و أسقاني زعاق    حلو الماء عـــــــــــني      أزاح الدهر  

  هـــــــــوبالمرجو إن أظفر به مـــــــــــــــن             رضا المأمون يحلي لي مذاق

  هــــــــــــــاقي سبــــــــاقـــــــــــألّم فزم في س        وناس لفني بهـــــــــــــــــم شقـــــــــــاء    

  ــةــــــــــوال بقطيـــــــع ذاك الذود ناق ــير          العير عـــــــــولم يك لي بذاك 

  دي ممــــــــا أذاقــــهـــــــــــــفذاق المعتلســــــــــعد نحسا          وربما استحال ا

  وشد بمثل مفحصهـــــــا وثاقـــه   أعمى عين  أهدى من قطاة         و 

 ـهــــــــوتّم بهاؤه فأرقب محـــــــــــــاقـ ـــاٍل           ـكمـــــالل إلى  ــــــإذا صار اله           

  ى أثر البــــــشاشة والطّــــالقهعل    وإّن عبوس هذا الدهــــــــر يأتي                    

  ــهــالممّيز مـــنه راقـــــــر ــــــــــــــــــإذا نظ  ر مني علق فـــهٍم       ـــــــــأضاع الده            

  !ٍد للعتاقـــــــــــــــهــــــــــــــعبلديــــه وأّي   ـم األيادي       ــــــــوأّي فتى لتقديــــــــــــــ            

  :وقوله

  ويكشف من كرب المشوق المتّيم          على بعـد داره     وخلٍّ يسّليني            

            ـــوٌل بـــــه وتوهميفكري مشغـــو   وٌف عليـــــه وخّلتـــــي   ودادي موق         

  مرَسل إليه                                  

  بليت كما حّدثت عن حفش أيّم لى أنني من ضيق سجني وحيلتي       ع        

  وأخجل من طيف الخيال المسّلم      ُأجانب فيه ذكر خّلي كــــــــــــــــــــــرامًة            
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  مٍّ مخيـــمــــــــــــــــــــــــتاٍء وهفمــــــــن فرٍح نــ    أرى نوب الدنيا تروح وتغتـــــــــــــــدي             

  وصف حال املرِسل                      

  

  إذا شئت إسعاف الزمان وعطفـــه          فبادر بدار المســــــــرع المتغنّـــــم ما 

    عظــــــــــــموناد بيا يحيى يحيـــــــــــــــّك بالمنـــــــى           وثّن بإسماعيل تســــــــــم وت  

 بعطفة ذي المجدين أرجو من الردى      خالصي ولو أُلقيت في شدق أرقم 

  

  الطلب                                              

  :ومن طرائف الترسل الشعري 

أخرب "والقصة مفادها أنه 56وأيب جعفر التجاين 55الرسالة الشعرية بني أيب عامر البماري

ان يؤدب مبصر القرآن وبني يديه تلميذ وسيم، فمر به أبو جعفر التجاين عن نفسه أنه ك

األندلسي، فألفاه يتناوم، والتلميذ قد قام عنه، فأخذ التجاين سحاءة وكتب فيها هذه األبيات 

  :وخالها بني يديه

  يا نائًما متعمداً        إبصار طيِف حبيبهِ 

  ههو جوهٌر فاثقبه إن      نَّ الطيَب في مثقوب

  أو ركّبني ظهَره         إن لم تقل بركوبه

  : فلما قرأها البماري علم أ�ا للتجاين فكتب حتتها كرد على كتابه

  يا طالباً أضحى حجا          ٌب دوَن ما مطلوبه

  لو لم يكن في ذاك إث       ٌم لم أكن أسخو به

  أثوابــــــــــه ورقيــــــــــبه        إنــــــــي أغاُر عليه مـــــــــن                          

وهذا اللون قد يدخل أيضا يف التغزل بالغلمان يف األندلس وهو لون غزيل جديد عرف 

طريقه بصورة ذائعة يف األندلس مل تعهد يف الشعر العباسي ومرد ذلك اهليبة والدين،أما يف 

  .57لماناألندلس فمرد ذلك حياة اللهو وانتشار أسواق اجلواري والغ

  :الخالصة 
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أن الرسالة ال متس املنثور فقط فهي قد حتمل معىن اخلطاب أل�ا خاضعة لسياق احلديث -

ومؤثراته ومؤشراته فقد تكون قطعة نثرية مثلما قد تكون شعرية يدجبها الشاعر يف نسق فين ضمن 

 غرض من األغراض

كتابة، سواء أكانت على شكل   الرتسل إذن هو ترمجة ما يدور يف الذهن من كالم وترمجته إىل-

 .شذارات شعرية أم نثرية

اخلطاب الشعري رسالة قائمة على أسس التواصل الصحيحة، وهذا ما ميكن اعتباره جتديدا يف -

وهي رسالة .بنية القصيدة األموية على يد عمر بن أيب ربيعة فكان منشئ فن الرسالة القصيدة

وبداية وخامتة ووصف للرسول ومواد كتابة الرسالة شعرية تتوافر على شروط الرسالة من عنوان 

 وغالفها وما تتحلى به

وردت لفظة رسالة بصورة صرحية يف غري موضع من النصوص األندلسية، فقد كان األدباء -

األندلسيون يطلقون لفظة رسالة على القصائد واملقطوعات الشعرية اليت ينظمها الشاعر يف شكل 

ه يف أي موضوع من موضوعات الشعر، إضافة إىل موضوعات خطاب موجه إىل صديق أو غري 

بقالب شعري مجايل .الرسالة التواصلية الصرفة القائمة على السؤال والتودد، وتقريب املسافات

 .هدفه التواصل وخلق جو من املتعة اجلمالية لدى املتلقي

  

 :هوامش

                                                           
1
،تح حقي حممد البرهان في وجوه البيان:، )ه335ت (اتب، أبو احلسني إسحاق بن إبراهيمابن وهب الك - 

  192، ص1969شرف، مكتبة الشباب القاهرة، 
دار صادر، بريوت، ، لسان العرب، )ه71.ت(ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم،  -  2

  .،مادة رسل3،ج1997.1ط،
ضبط وتوثيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر بريوت، ، القاموس المحيط، )ه817(الفريوز أبادي -  3

  .905ص1،2003ط
  392/393، ص2، جمقاييس اللغة) ه395ت(ابن فارس، أبو احلسني بن فارس بن زكريا، -  4
، 1األردن، ط دار البشري، أدب الرسائل في القرن الخامس الهجري،فايز عبد النيب فالح القيسي،  -  5

  .وما بعدها77،ص1989
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   .18، ص1، ج شرح ديوان الحماسة، ) ه421ت (،)أبو علي امحد بن حممد بن احلسن(املرزوقي -  6
، موقع ديوان العرب، تاريخ الترسل في العصر الجاهلي والعصر األمويجعفر آجورلو،  -  7

  diwanalarab.com، 28/02/2020:، تاريخ الزيارة2010/نوفمرب/19:النشر
  .123-122،ص سل النثري عند العرب في الجاهليةتاريخ التر املقداد حممود،  -  8
  .09سني، دار الكتب املصرية،دط، ص، تح طه حنقد النثر، )  337ت (قدامة بن جعفر، -  9

، تح طه حجازي، وحممد زغلول عيار الشعر، )ه 322ت  (ابن طباطبا،أبو احلسن حممد بن أمحد،  -  10

  .5، ص1956سالم، القاهرة، 

،دار الكتب 1،1922، جصبح األعشى في صناعة اإلنشاء، )ه821ت(ن علي، القلقشندي، أمحد ب -  11

  .54املصرية،القاهرة، ص
تح سامل الذخيرة في ذكر محاسن أهل الجزيرة، ) 542ت(ابن بسام،أبو احلسن علي الشنرتيين، -  12

  .11ص1م1مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بريوت، دت، ق
  .191، صيانالبرهان في وجوه البابن وهب،  -  13
،تح علي حممد البجاوي،وحممد أبو الصناعتين، )ه 395ت(أبو هالل العسكري، احلسن بن عبد اهللا،  -  14

  136/161ص ،1971الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى البايب احلليب، القاهرة، 

  .11/14ص1م1، قالذخيرة :ابن بسام -  15
  .12، صعيار الشعرابن طباطبا،  -16

  12املرجع نفسه،ص-17

، دار يعرب، 2004، 1، ط1، تح، عبد اهللا حممد الدرويش ،ج المقدمة، )ه808ت (ن خلدون، اب-18

  .429دمشق، ص

  .247،صالمقدمةابن خلدون،  -19

  197/198ص1م3قالذخيرة،: ابن بسام -20

دار الغرب اإلسالمي،  ،جذوة المقتبس، )ه488ت (احلميدي، أبو عبد اهللا بن أيب نصر حممد بن فتوح-21

  .389، ص2تونس ،ج

  .112ص1م1، قالذخيرة :ينظر -22

  .58/59ص البديعالعودة إىل  -23

  .126،ص8القلقشندي، املرجع السابق،ج -24
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  .5، ص9املرجع نفسه،ج -25

  .78، صأدب الرسائل في القرن الخامس الهجريفايز عبد النيب القيسي، -26

  .35،ص1991، ،دار املعرفة اجلامعيةالترسل في القرن الثالث الهجريفوزي سعد عيسى،  -27

، 1أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، دار النشيد، ط: فايز عبد النيب فالح القيسي: ينظر28

  .78- 77.م، ص1989/ه 1409
  80.ينظر املرجع السابق، ص29
-arab، .325، املوسوعة العربية، دمشق ، ا�لد السادس، ص الترسل في األدب العربيحممود املقداد،  -30

ency.com.sy 12/03/2020، تاريخ الزيارة.  

،شرح وحتقيق، حممد التوجني، دار صادر، الديوان، )ق ه 380ت(لقيط بن يعمر اإليادي - 31

  . 72،ص1،1998بريوت،ط

، جملة حروف، تصدر عن القصيدة الرسالة في شعر عمر بن أبي ربيعةعزمي الصاحلي، حممد ربيع، -  32

/ 22، ،أو جملة كلية اآلداب جامعة طنطا، العدد1توزيع والرتمجة، لندن، العددمؤسسة السياب للطباعة والنشر وال

،2010.  
تعد القصيدة لرسالة لون من ألوان التواصل بني الشاعر وحبيبته، وهي عبارة عن دعوة للقاء .املرجع نفسه -33

  .والتواصل، مع هيئة الرسالة وتقاليد كتابتها
،أمواج للنشر والتوزيع، عمان، ات في الشعر األموي،مقاربات نقديةتجليعزمي الصاحلي، جنود احلوامدة، -34

  33، ص2004األردن
  .، جملة حروف، مرجع سابقالقصيدة الرسالة في شعر عمر بن أبي ربيعةعزمي الصاحلي، حممد ربيع،  -35
  .36املرجع نفسه، ص-36
  .37املرجع السابق، ص37
،  3حسني مؤنس، دار املعارف، ط:، احللة السرياء، تح)قضاعيعبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا ال(ابن اآلبار  -  38

  .40-39.، ص2،ج2013القاهرة، 
  129.، ص2أبن اآلبار، احللة، ج: ينظر39
  129.ينظر، املرجع نفسه، ص40
،دار الكتب 1998سامل مصطفى البدري،: ابن بسام الشنرتيين، الذخرية يف حماسن اهل اجلزيرة،ت 41

  .871.، ص2العلمية،بريوت، م
  871.املصدر نفسه، ص: ابن بسام 42
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الرسائل الشعرية يف األندلس يف القرن اخلامس هجري، إشراف الدكتور فايز القيسي، : سعاد عبداهللا أبو ركب 43

  118.، ص2008جامعة مؤتة، 
  128.املرجع نفسه، ص 44

  78، صأدب الرسائل في القرن الخامس الهجري: فايز عبد النيب القيسي -  45

، شرح وضبط كامل كيالين، وعبد الرمحن خليفة، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، )ت  (،ابن زيدون -46

  15ص الديوان،. 1932، 1ط

  .553-552،ص354،لبنان، القطعة  ، دار صادر بريوتالديوانابن محديس الصقلي،  -47
، 1990، 1لدوحة، قطر، ط، تح عبد اهللا اهلوين، دار األوزاعي، االديوانأمية بن أيب الصلت األندلسي، -48

  .86، ص99ق
، ،مركز الكتاب األكادميي  التصوير الفني في شعر أبي الصلتابتسام دهينة، :ينظر  -49

  .100-99،ص 1،2018األردن،ط
مع دراسة ألدبه، إعداد وحتقيق سليم التنري، ) الشعر والنثر(ابن زيدون، ديوان عبد ا�يد بن عبدون البابري  50

  133-132.، ص1988، 1، دمشق، طدار الكتاب العريب
  139.الديوان، ص: ابن زيدون 51
  162.دراسات يف األدب األندلسي، ص: إحسان عباس وآخرون 52
  32.سعاد عبد اهللا أبو ركب، الرسائل الشعرية يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، ص53
  .332ص1م3، قالذخيرةابن بسام، : ينظر -54

نفح :وينظر.529،ص3،جالذخيرة:باألدب و الظرف، سكن مصر ينظر ينسب إىل بادية مبار اشتهر -55

  .110،ص 2، دار الكتب العلمية، بريوت، جمن غصن أندلس الرطيب الطيب

  . 325ص/2، جنفح الطيب ، )ت  (املقري، أمحد بن حممد التلمساين  -56

الشعر عة ،مصطفى الشك:وينظر.92، ص التصوير الفني في شعر أبي الصلتابتسام علي دهينة،  -57

جودت الركايب، يف : وينظر. 187،ص2،1975، دار العلم للماليني،بريوت،ط والشعراء في العصر العباسي

  .121،ص2،دار املعارف مصر،طاألندلسي األدب
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 قراءة في الوظيفة والهدف -الكتابة الّلسانّية التمهيديّة العربّية

Arabic Introductory Linguistic Writing: A Reading of 
the Function and the Purpose 

 
  2محمد رضا بركاني   ،1هشام فــــــــــــــــّروم *

Hicham ferroum1, Mohammad redha berkani2 
  .)اجلزائر(الطارف  -ديدجامعة الشاذيل بن ج

University of Chadli Ben Jdid- Al-Tarf  
hichamferroum@gmail.com   /   1 berkanirida@gmail.com  2  

  

  02/06/2021: تاریخ النشر  18/12/2020:تاریخ القبول  05/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

الّلسانّيني للكتابة الّلسانّية العربّية، بتعّدد املنطلقات واملبادئ املعتمدة يف  تعددت تصنيفات

عملّية الّتصنيف بني املوضوع واملنهج والغاية، وتبعا هلذه املعايري ُصّنفت هذه الكتابة إىل عّدة أنواع؛ لكن 

لفهم كل تلك األنواع من تبقى الّلسانّيات التمهيديّة أهّم هذه التخّصصات كو�ا البّوابة األساسّية 

البحوث الّلسانّية؛ ألّ�ا التزمت باجلانب التعليمّي التبسيطّي بإعطاء القارئ العرّيب الكلّيات العامة 

واملبادئ األساسّية اّليت يقوم عليها الّدرس الّلساّين، وهذا ما تنطق به عناوين ومقّدمات مؤّلفا�ا، غري أّن 

ابات يبقى يف غالبّيته مغايرا بل ومناقضا لتلك األهداف املعلنة، وهذا ما ما يعّرب عنه منت بعض هذه الكت

، )متون الكتابات(وبني ما يقرأه فعال ) العناوين واملقّدمات(خلق فجوة بني ما حيّفز املتلّقي على القراءة 

العريب  ممّا يضع هذه الكتابات يف مأزق كبري بني أهداف تعليمّية تبسيطّية معلنة وبني واقع القارئ

  .وفهمها هاواجلزائري على وجه اخلصوص اّلذي جيد صعوبة كبرية يف التعاطي مع

  .تعليميةغاية؛إشكاالت التلقي ؛متهيديةلسانيات : الكلمات المفتاح

Abstract: 
Linguists' classifications of Arabic linguistic writing varied according 

to the multiplicity of approaches and principles adopted in the classification 
process as subject, method and purpose. Accordingly, such writings have 
also had several types; however, introductory linguistics remains the most 
important for being the main gateway to understanding linguistic research. 
Adhering to simplistic educational aspects, it gives Arab readers general 
faculties and basic principles on which the linguistic lesson is based, and this 

                                                           
*
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is what its titles and introductions declare. Yet, what is expressed in these 
writings’ bodies remains different mostly and even contradictory to their 
goals. For that, a gap is created between readers’ motives (titles and 
introductions) and what they read (bodies) putting such writings in dilemmas 
between simplistic educational goals and realities of Arab and Algerian 
readers, particularly, who find difficulties to deal with and understand them. 
Keywords: Introductory linguistics, Reception problems, Educational goal. 

  
 :تمهيد

إن اهلدف األمسى من أية نظرية لسانية ليس الرتويج لنظرية أو مذهب، وإمنا هو حماولة 

إلدراك النظام اللغوي يف شكله واستعماله، وإدراك ا�تمع اإلنساين ومعرفته البشرية اليت تتجلى 

. و منحى معّني وراء اللغة، والوقوف على الظّروف واملالبسات اليت هلا قيمتها يف توجيه القضايا حن

فأين هي احملافظة اليت تفرضها تركيبة الثقافة النقدية اللسانية، وتفرضه عبقرية اللغة العربية؟ وأين 

هي االسرتاتيجيات اليت ترمسها األمم حليا�ا؟ وأين هي إسقاطات اللسانيات اليت تتوخى اجلدوى 

  اطات علمية تكنولوجية؟وصور�ا يف الدرس الغريب؛ وهي إسقاطات نفعية براغماتية، وإسق

إن هذه النقاط ستظل قائمة ما مل ُيستقرأ موضوع اللسانيات النقدية يف الدرس العريب،   

استقراًء علمي�ا دقيًقا، وتوضع له قراءة مستفيضة تستقصي جزئياته، وتُنزل هذا اإلسهام املنزلة اليت 

انّيات العربّية بني النقد التقليدي الّلس: "وهو ما نعرض له يف هذا املقال املوسوم بـ. يستحقها

  :وكان من أسباب تناولنا هلذا املوضوع إىل ما يلي ".ومأزق املناهج احلديثة

 حالة الريب والشّك اّلذي يعيشه املتلقي العريب إيزاء هذا التوّجه الفكري اجلديد. 

 اختالف احملدثني من أصحاب الدراسة اللغوية اجلديدة يف مسائل عدة، وهي مسائل 

جوهرية، وسبب االختالف يكون من املنطلقات؛ فإذا مل تراع هذه املنطلقات فإن التباين حاصل 

 .  ال حمالة على الرغم من االتفاق على أن دراسا�م اجلديدة علمية

  عبقرية اللغة : هذه الطرق يف املعاجلة اللسانية أغفلت مجلة من القضايا تتمثل يف

قيم وزنا للعقبات اليت أدت إىل عرقلة مسار الدرس اللساين العريب، وتغّريا�ا ا�هرية، كما ال تُ 

وبعض القضايا اليت أبعدت هذه املناهج عن طبيعة العلم كاعتماد التأسيس لنظرية أو رفضها على 

مثال واحد، وإغفال الظروف واملالبسات يف توجيه القضايا اليت يقال عنها إ�ا علمية، وخيتبئ 
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ومن مث فهو يصدر األحكام من . ينعت الدرس العريب بكل النعوت السيئة وراءه كل من يريد أن

  .غري قراءة فاحصة للمسألة، أو مسح شامل هلا يف مضا�ا املختلفة

  :حدود مفاهيم: الّلسانّيات التمهيديّة  -أّوال

من  ارتبط مفهوم الّلسانيّات التمهيديّة أو التبسيطّية مبرحلة شهد خالهلا الفكر العرّيب حالة

اجلمود والرتاخي املعريف بسبب الوضع السياسي اّلذي ألقى بظالله السوداء على كّل مناحي 

احلياة؛ اجتماعية، وثقافية، وفكريّة، يف مقابل ازدهار الفكر الغريب اّلذي خلق صناعة معرفية جتاوز 

الّرحى يف �ا ومن خالهلا كّل احلدود، وأعلن بروز معرفة احتلت الصدارة وأصبحت تشّكل قطب 

  .املعرفة اإلنسانية قاطبة

ما حّتم على العرب خلق نوع من املثاقفة مع الفكر الغريب، كان منطلقها ومبتداها حماولة 

نقل جزء من هذا الفكر وفق منهج تعليمي كأداة إجرائية ووعاء هيكلي؛ يساعد على الّشرح 

التعليمية التعريفية مبوضوع اللسانيات  وقد جتّلت هذه النزعة. والتوضيح عرب أمثلة دالة ورسوم بانية

العامة لدى الرعيل األّول من الّلسانيني العرب من خالل خطاب العتبات الّلسانية التمهيدية واليت 

وهذا ما جتّلى يف عناوين عدد . متثلت يف العناوين واملقدمات وعناوين األقسام والفصول واخلواتيم

علم اللغة -األلسنية(لـ حممود السعران، و) قارئ العريبعلم اللغة؛ مقدمة لل(من املؤلفات كـ 

لـ ) املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث فيه(لـ ميشال زكريا، و) املبادئ واألعالم -احلديث

مدخل إىل لسانيات (لـ حممود فهمي حجازي، و) مدخل إىل علم اللغة(رمضان عبد التواب، و

  .  ات اليت انربت ملهمة التعريف �ذا الوافد اجلديدلـ مبارك حنون، وغريها من املؤلف) سوسري

وعليه؛ ميكن اختزال جمال اشتغال الّدرس الّلساين التمهيدي التبسيطي يف الّلسانيات 

احلديثة بكّل مبادئها الّنظريّة وآليا�ا املنهجّية، واّجتاها�ا الفلسفّية، كما أّن مسعاها الّتعليمّي 

متّثل الغاية الّتعليمّية اهلدف "املعرفة الّلسانية للقارئ املبتدئ؛ إذ املنهجّي، فيتلّخص يف تبسيط 

األمسى اّلذي يستأثر باهتمام كّل مؤّلف متهيدي، ومن هذا املنطلق تلحُّ مقّدمات املؤلّفات 

الّلسانّية الّتمهيديّة على هذا اجلانب، وتُوليه ما يستحّق من اهتمام، خصوصا أّن هذه املقّدمات 

ا يُقرأ، فتكون مبثابة تعاقد بني الكاتب والقارئ، تعاقد على اإلقبال من لدّن القارئ، هي أّول م

وتسهيل وانتفاع من لدّن الكاتب، فمن البديهّي أن تعزف كّل الكتابات الّتمهيديّة على هذا الوتر 

  .1"احلّساس عند القارئ، وأن تعّرب عن ذلك بشكل صحيح
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الّلسانيّات من خالل (كما جاء يف مقّدمة كتاب وهذا ما عّربت عنه بعض املقّدمات،  

هدفنا الوحيد اجلدوى الّرتبويّة واإلبالغ الّتعليمّي، و�ذا ": لـ عبد الّسالم املسّدي) الّنصوص

الّصنيع يغدو الكتاب أداة تثقيفّية؛ إذ بوسعه أن ميّكن القارئ العادي من االسرتسال مع صفحاته 

  . 2"، وعلى غري تراكب فّين متتّبعا قصة الّلسانّيات يف يسر

: ما يلي) توطئة يف علم الّلغة(كما جاء يف مقدمة كتاب الّتهامي الرّاجحي املوسوم بـ 

أقّدم للقارئ العرّيب توطئة تساعده على معرفة الّلغة، و�يئه لتتّبع اخلطوات الّالحقة بيسر ومرود  "

  .  3"كبريين

؛ )علم الّلغة؛ مقّدمة للقارئ العريبّ (ا؛ هو كما اختذ حممود الّسعران عنوانا داال على هذ

وهو كتاب غايته تقدمي الّلسانّيات احلديثة، معتمدا أسلوب الّتحفيز لولوج هذا الفكر احلديث 

علم (إّن ": يقول. ومتابعته، من خالل اإلشارة إىل أمهّية هذا التخّصص يف الّدراسات احلديثة

سليمة لدرس أّي ظاهرة لغويّة، وهو يهدينا إىل من حيث هو علم يرشدنا إىل مناهج ) الّلغة

جمموعة من املبادئ واألصول متكاملة مرتابطة عن الّلغة وحقيقتها ينبغي أن تكون يف ذهن 

) الفلسفة اجلديدة(إّن علم الّلغة هو وجهة الّنظر اجلديدة، أو ... الباحث الّلغوي على الّدوام، 

قد جتّنب أخطاء ) علم الّلغة(و. الفلسفات الّلغويّة الّسابقةاّليت حّلت حمّل وجهات الّنظر القدمية و 

الّلغويّة القدمية الّسابقة، وعلم الّلغة قد قّدم مبادئ مل يعد شّك يف أّ�ا ) الفلسفات(جوهريّة يف 

أكمل وأمشل وأصدق وأضبط، واعتمد على وسائل وآالت أدّق مرّات ومرّات من وسائل 

  .4"األقدمني وآال�م

يقول حممود فهمي . د جّل الكتابات الّتمهيديّة عن الغاية اليت ألجلها ُوجدتومل حتَِ 

  .5"هذا كتاب يضّم فصوال متهيديّة يف علم الّلغة، تقّرب حقائقه األساسّية": حجازي

الّلسانيّات (وهي الغاية ذا�ا عند عبد القادر الفاسي الفهري اّلذي يقول واصفا كتابه 

ث اّلذي بني يدي القارئ الكرمي تذكري ببعض املبادئ اّليت نادينا �ا منذ البح): "والّلغة العربّية

نبدأ يف القسم األّول من هذا العمل مبقّدمات ضمّناها جزءا يعّرف ببعض مالمح ... سنوات

  . 6"اخلطاب الّلساين عامة، واخلطاب الّلساين العرّيب، على وجه اخلصوص

لعرّيب على الّلسانيّات العاّمة ومناهجها، إّن هذه الكتابات حاولت إطالع القارئ ا

ويف . وتزويده باملعلومات األساسّية؛ لكّنها اختلفت يف طريقة تقدميها وعرضها للمادة الّلسانية
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هذا اإلطار حيدد حافظ إمساعيلي علوي أشكاال ثالثة، اختذ�ا هذه الكتابة للتعريف 

  7.بالّلسانّيات

ّلسانيّات من خالل التطّرق إىل أمهّيتها؛ اّليت انبثقت من اعتمد يف تعريفه ل: الشكل األّول-1

موقعا مركزيا داخل العلوم اإلنسانّية الّشيء اّلذي جعلها تفرض عليها منوذجها الّتحليلّي "احتالهلا 

  . 8"ومعجمها املفهوميّ 

يقول اعتمد يف تقدميه للسانّيات باإلشارة إىل موضوعها، وحتليل مضامينها، : الّشكل الثّاني-2

موضوعات علم الّلغة موضع عناية عدد كبري من أعالم الباحثني يف أمم ": علي عبد الواحد وايف

وقد بذلت يف هذا الّسبيل جهود قّيمة مشكورة، بلغ بفضلها هذا العلم درجة راقّية من . الغرب

 الّنضج والكمال، فوضحت حدوده ومناهجه، وهّذبت أساليبه، وطرق دراسته، ومتّيزت فروعه

بعضها من بعض، واختّص يف كّل فرع منها عدد كبري من العلماء، فتوفّروا على دراسته، وقتلوا 

من ّمث أصبحت مراجع هذا العلم من أكثر مراجع العلوم عددا، وأوسعها نطاقا، . مسائله حبثا

 وعلى الّنهج سارت جّل الكتابات اّليت اعتمدت املوضوع طريقا .9"وأدقها حبثا، وأجّلها قيمة

 .للّتعريف بالّلسانيات

التزم �ذا اخلّط الّتعريفّي غري واحد من كتّاب الّلسانيّات الّتمهيديّة؛ حيث : الشكل الثالث-3

تُقّدم الّلسانيّات إىل القارئ العرّيب باعتبارها منهجا علميّا تطبعه الّدقة والوضوح، انطالقا من  

ّية دقيقة، ومناهج علمّية متماسكة؛ الشيء كفاءة هذا العلم اجلديد يف صناعة وخلق أدوات إجرائ

  . 10"دون نزاع سّيد العلوم االجتماعّية ومنوذجا لتطبيق مناهج العلم عليها"اّلذي جعله 

  :المرجعّية في الكتابة الّلسانّية التمهيديّة - ثانيا

ّلسانّية لقد حّتمت الوضعّية اخلاّصة للسانّيات العربّية من جهة أّ�ا حماولة لنقل الّنظريّة ال

الغربّية احلديثة على الّلسانّيني العرب أن يفردوا جزءا بارزا من نشاطهم لتقدمي هذه النظريّة 

وعرضها؛ أي تقدمي ذلك اخلّط الّنظرّي اّلذي ارتبطت به الّلسانّيات العربّية ارتباطا وجوديا للقارئ 

احلديث؛ فهو ما يعطي املسّوغات  العرّيب، ولقد كان هذا العمل إلزاميا على الّدرس الّلساين العريب

  11.الّنظريّة له وميّيزه عن سائر الّنظريّات يف الّلغة

هذا الوعي بضرورة مواكبة مستجّدات الفكر الغريب بكّل تفاصيله، أدخل الفكر العرّيب يف 

صراع حمتدم بني مرجعيّات خمتلفة؛ منها ما يتبع البحث الفيلولوجي، ومنها ما يرتد إىل التصّورات 
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القدمية اّليت شّكلتها النظريّة الّلغويّة القدمية، ويف فوضى هذه التقاطعات أوجد البحث الّلساين 

العريب لنفسه هيكال مستقال يصف من خالله الّلغة العربّية معتمدا على كّل هذه األصول الّنظريّة، 

  . مع مراعاة ما يتطلّبه الواقع الّلغوّي اليوم من نظر خاصّ 

ميته لسانيّات توفيقّية تتبّىن أمنوذجا وصفيا ميزج املقوالت النظريّة الغربّية هذا ما ميكن تس

  12.احلديثة مبقوالت نظريّة الّنحو العرّيب، وكان هذا املوقف األساسّي يف الّلسانّيات العربّية

وتشّبعت املسالك أمام الّشعب بعد أن تثاءب ومتّطى ونفض عن ": يقول متام حّسان

فوجد أمامه طريقا يف املاضي يقوده إىل الرتاث العريب اخلصب، ورأى أنّه لو  نفسه غبار املوت،

بعث هذا الرتاث وأحياه لكان دافعا لعزة جديدة ال تقل روعة عن التأريخ العريب نفسه، ووجد 

ّمث رأى أنّه لو سلك ... أمامه طريقا ف املستقبل معامله ما يف أيدي األمم من علوم ومعارف، 

ل فحسب ال تقّطع به التاريخ عن احلياة، ولو سلك الثّاين فحسب ال تقطّعت به الطّريق األوّ 

احلياة عن الّتاريخ، ففّضل أن يأخذ بنصيب من الّرتاث العريب يوحي إليه باالعتزاز، ونصيب من 

  .13"الثّقافة املعاصرة مينحه العزّة

ة الّلسانّية وقد كان هذا الصراع انعكاسا طبيعيا للمرجعّيات اليت حكمت الكتاب

: التمهيديّة؛ اليت ارتبطت بدءا بنموذجني حضاريني جعالها تعيش حالة من املد واجلزر بني قطبني

األّول عائد إىل املاضي موغل فيه على اعتبار أنّه ميّثل هويّة األّمة وحضار�ا اّليت ينبغي احلفاظ 

ه احلّد درجة لوي عنق الرتاث عليها، وهو ميارس يف ذلك كّل آليّات االستنطاق؛ حىت ولو بلغ ب

  .حّىت يتماشى مع أطروحاته

أّما الثّاين فيعمل على حماكاة احلاضر ومتثّله عرب طرحه كّل أشكال االسترياد من خالل 

  . تبّين املسار احلضاري الغريب بكّل تفاصيله، ويعلن القطيعة مع القطب األّول

هذا الصراع بني القدمي واحلديث يف الكتابة الّلسانّية التمهيدية هو أمر طبيعي شأنه يف 

ذلك شأن الثقافة العربية برّمتها اليت عاشت وتعيش صراعا بني هويتني حضاريتني، ومع هذا مل 

يكن ذلك مانعا من تشكيل حركة فكرية إنتاجّية ذات قيمة معرفية ضاهت يف بعض مناحيها 

لكن اإلشكال على مستوى الّلسانيّات العربية يكمن يف . نتج على مستوى الغربحىت ما ي

مصاحبات هذا الّصراع ونواجته املؤسساتية؛ اّليت جتّلت يف بروز صراع حمتدم بني الّلسانيني العرب  

كان أغلبه خارجا عن األطر العلمية، حيث أصبح كّل طرف ينتصر ملذهبه دون حبث ودون 
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يالحظ املرء يف كّل مؤمتر أو دورة لسانّية كثريا "ذلك اللقاءات والندوات؛  إذ متعن، وتشهد على 

ما تدور األحاديث واملناقشات حول الّرتاث الّلغوّي العرّيب املتمّثل باألعمال اّليت وضعها الّصوتيون 

ل باألعمال والّنحاة والبالغّيون العرب القدامى، وحول الّلسانّيات احلديثة كعلم قائم برأسه واملتمثّ 

الّلسانّية اّليت وضعها وطّورها الصوتّيون والّنحاة والداللّيون الغربّيون يف الواليات املتحدة أو يف 

وهو ما يؤّكد جتّذر الّصراع واستفحاله، وهو ليس وليد الصدفة، فقد يعود رّمبا لعامل .14"أوروبا

ى فكرة الّصراع، أو رّمبا هو نفسّي متأّصل ومتوارث يف الفرد العريب احلديث اّلذي ٌجبل عل

انعكاس طبيعّي وامتداد لألزمة النفسّية الفرديّة اّليت يعيشها اإلنسان العريب واّليت كانت نتيجة 

لألحوال والظروف العامة املضطربة اليت متّيزت بالّصراعات الكثرية على املستويني الّداخلي 

س الّصراع بني األصالة الّلغويّة واملعاصرة إّن أسا": يقول مازن الوعر يف هذا الشأن. واخلارجيّ 

الّلسانّية ليس صراعا بني األعمال الّلغويّة الّرتاثّية اّليت وضعها العرب القدماء، وبني األعمال 

إّن الّصراع يف جوهره يكمن . الّلسانّية املعاصرة اّليت وضعها علماء الّلسانّيات احملدثون يف الغرب

؛ بني الباحثني اّلذين يشّدهم التاريخ القدمي إىل أقصى مسافات بني الباحثني العرب أنفسهمّ 

اليمني، وبني الباحثني اّلذين يشّدهم الّتاريخ احلديث واملعاصر إىل أقصى مسافات اليسار، و�ذا 

فإّن املعادلة الثقافّية ستكون عرضة لالهتزاز والتفّكك، وستحقق معاناة إقامة الّتوازن بني األصالة 

  .15"واملعاصرة

إّن هذا الّصراع املرجعي اّلذي بلغ حّد التضارب يف اخللفيات، مل يكن أبدا ليخدم 

أهداف الكتابة التمهيدية العربية وغايا�ا التعليمية، بل انعكس سلبا على حتقيق ذلك؛ حيث كان 

سببا من أسباب كثرية جعلت هذه الكتابة تنحرف عن مسارها التعليمي التبسيطي، وال تلّيب 

املتلّقي العرّيب، بل أكثر من ذلك أدخلت هذه الكتابة الفكر الّلساين العرّيب يف أزمة معرفية  طموح

  .    ، ووضعتنا أمام إشكاالت عديدة يف التلّقي..)مفاهيمية، مصطلحّية، (على مستويات عّدة 

  :إشكاالت التلّقي في الكتابة الّلسانّية التمهيديّة - ثالثا

حث الّلساّين يف ا�ال التداويل العرّيب، يلحظ أّن الّلسانّيات ما تزال إّن املتتّبع خلريطة الب

ذلك ا�هول اّلذي يثري ريبا وشكا، وتوّجسا وخوفا، أكثر ممّا يثري فينا نزعة ولو فضولّية ملعرفة "

؛ إذ على الرغم من مرور نصف قرن على 16"موقفنا من واقع الثقافة والعلم واملعرفة يف العامل

والعلم به، والبحث فيه، وتدريسه يف اجلامعات العربية، ما زال علما غريبا على مجهور  معرفته،
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املثقفني يف الوطن العرّيب، ناهيك جبمع غفري من القائمني على تعليم اللغة العربّية يف املدارس 

وهذا يعرب يف  17.واملعاهد، وتلك الشك آفة من آفات انفصال اجلامعات العربية عن جمتمعها

تلّطخ جبيننا؛ أزمة على مجيع الصعد، تنظريا وتعليما، حنوا "يقة األمر عن أزمة منهجية حادة حق

؛ أزمة مست عديد املستويات، النظريّة، واملنهجّية، 18"ومعجما، استخداما وتوثيقا، إبداعا ونقدا

أساتذة (تتضح معاملها أكثر، إذا حنن حتدثنا عن وضع تدريس الّلسانيّات . واملوضوعات البحثية

؛ حيث -عن اجلامعات اجلزائرية أحتدث على وجه اخلصوص-بأقسام الّلغة العربية ) وطلبة

أصبحت تشّكل بعبعا كبريا خييف األستاذ قبل الطّالب، وأضحى التعاطي معها سطحًيا وضعيًفا 

 وضع من هذا القبيل ال ينّم إّال عن. ومغالطي�ا ويصل يف بعض األحيان حّد االبتذال الفكريّ 

أّن الّلسانّيات يف ثقافتنا ما زالت تبحث عن نفسها وتتلّمس طريق االنطالق؛ "شيء واحد هو 

  . 19"وحّىت وإن انطلقت يف كثري من األحيان، فقد كان ذلك يف اجتاه غري مرغوب فيه

كميدان حبث علمي مل تثّبت أقدامها بعد بالقدر الكايف، وال تزال تفصل بينها "كما أّ�ا 

ى اّلذي بلغته يف جامعات الغرب مسافات كبرية، الّلهم إّال ومضات تلمع بني احلني وبني املستو 

  . 20"واحلني، وترتفع إىل ذلك املستوى، ولكّنها يف األعم نتاج فردّي خالص

هذا الواقع اللغوّي يعود يف حقيقة األمر إىل أسباب كثرية وتتدخل فيه معطيات عّدة، 

ة التمهيديّة، ومنها ما يتجاوزها، كتهميش هذا العلم مثال مقارنة مع منها ما يتعلق بالكتابة الّلسانيّ 

العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية األخرى بالرغم من االزدياد املطّرد للمتخّصصني فيه، وبالّرغم من 

  . األمهّية املركزيّة ملوضوعه يف ا�تمع

  :لّلسانّياتالكتابة التمهيديّة وأسباب عزوف القارئ العربّي عن ا - رابعا

تنوعت األسباب وتعددت ملشكلة واحدة الزمت اللسانيات العربية احلديثة وال تزال؛ 

يف هذا الشأن يرى مصطفى غلفان أّن الكتابة . وهي عزوف القارئ العريب عن هذا التخصص

على الّلسانية العربية التمهيديّة بقيت قيد العرض الّنظرّي؛ إذ مل ينزل أغلبها إىل جانب التطبيق 

  21:وقد سّجل بعض الّنقاط اّليت جعلت هذه الكتابة تتسم بالقصور املنهجي؛ وهي. الّلغة العربّية

 .االرتباك يف حتديد جمال البحث الّلساين مفهوميا ومنهجيا .1

 .افتقارها إىل تقنيات التحليل الّلساينّ  .2

 .تروجيها لبعض األخطاء املعرفية واملغالطات املنهجّية .3
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 .ر البحث الّلساين ومناذجهعدم مواكبتها لتطوّ  .4

 .اجلنوح إىل التعميم الشديد .5

 .إمهال املصادر العلمّية .6

  :إضافة إىل أسباب أخرى أشار إليها عدد من الباحثني؛ نذكر بعضا منها

 ،22"من أي ربط بني ما تقدمه من معلومات لغويّة والواقع الّلغوّي العريبّ "خلّو هذه الكتابة -1

املثال التطبيقي املأخوذ مباشرة من الّلغات األجنبية خاصة "من  وقد جتّلى هذا يف إكثارها

هذا ما أعطى انطباعا لدى القارئ عامة واملبتدئ على وجه اخلصوص أن عدم . 23"اإلجنليزية

االشتغال بأمثلة من اللغة العربّية، ال ميّثل لغته يف شيء، وال تنطبق مبادئها على لغته، وبالتايل ال 

عارض مع كّل كتابة لسانّية متهيدية جاّدة ومنفتحة، ميكن أن تساهم يف خلق كّل ذلك يت. �مها

 .وعي لساين جديد يف الثقافة العربية

معاناة لغة هذه الكتابة من التعمية والرتمجة احلرفية واحلشو، ممّا يشكل الفهم على املتلّقي، كما -2

نه بأّن هذا يقنع القارئ بعلمية ما بعض الّلسانيني إىل تعوير املسلك عن وعي منه، ظنّا م"يعمد 

يكتب، فينفر كثري من الّناس من متابعة القراءة يف هذا العلم إميانا منهم بأمهّية الوقت اّلذي 

ولنا يف بعض كتابات عبد القادر الفاسي الفهري أحسن مثال عن التعقيد  .24"ينفقونه بال طائل

ود، وتقدمي أفكار دفعة واحدة؛ وهي املتعمد؛ من خالل استعمال مصطلحات غري واضحة احلد

 .  حتتاج روية وهدوء يف الطّرح

عدم اعتناء اللسانيني العرب أثناء تقدمي النظريّة الّلسانية الغربية بتطّورها التارخيي، كما مل يعنوا  -3

ريب تع(بل إّ�م حاولوا ملا ميكن تسميته . كذلك بالبحث يف األسس الّنظريّة واملعرفّية هلذه الّنظريّة

وكان 25.؛ أي تقدمي هيكل نظرّي كامل من دون الوقوف على إحاالته ومرجعياته املعرفّية)الّنظريّة

يقول عبد . األجدر أن تعّرب هذه الّنظريّات من خالل مراعاة الّلغة العربية وقوانينها وقواعدها

من خالل عرضها يف نطاق  إّن على الّلسانّيني العرب أن يعرّبوا الّنظريّات الّلسانّية": الرمحان أيوب

الّلغة العربّية، وإّن تطّور الّلسانّيات العربّية جيب أن يعتمد دراسة لغة الّدراسني، بدال من ترمجة 

الّنصوص؛ أي أّن املفاهيم الّلسانّية ال ميكن فهمها إّال يف نطاق لغة معّينة، فمهمة الّلساّين إذن 

 .26"هج حديثأن يدرس املشكالت الّلغويّة القدمية وفق من
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عرض املعرفة الّلسانّية احلديثة بأسلوب سطحي؛ وهذا ال ينطبق على جّل الكتابات -4

التمهيدية، فقد متيزت كتابات الرواد من اللسانيني العرب بقدر كبري من التأسيس املعريف؛ ألّن 

لعدم مؤلّفيها تلّقوا معارفها من مصدرها، ولكن مل يسعفهم ذلك يف النجاح بالشكل املطلوب 

ولكن كتابات لسانية متهيدية تالية غلب . مراعا�م الظروف احمليطة، ومل حيسنوا خماطبة املتلقي

عليها طابع العفوية والسطحية؛ ألّ�ا مل تتعامل مع املعرفة الّلسانّية من منطلق االختصاص واجلدية 

احلديثة دون  العلمية يف النقل، فقد اضطلع بعض مؤلفيها بعرض أفكار النظريات اللسانية

 27.عمق

فاهيم الّلسانّيات يالحظ الناقد املتسّلح باألدوات النقدية تباينا بني م :خاتمة -خامسا

هذه الكتابات التمهيدية، وقد نتج عن ذلك اختالفات جوهريّة،  بني ما تطرحهيف أصوهلا، و 

ها�م، وهذا ما عاد وتعدد يف التناول املنهجي والّنظرّي حيال الّنظريّات بتعدد املؤلّفني وتوجّ 

بالّسلب حقيقة على القارئ العرّيب اّلذي وقع بني مجلة من األفكار واآلراء تغشاها ضبابية متنع 

تشكل حدود فاصلة تتضح من خالهلا املعامل، هذا رمبا ما أعطى شرعّية ملن نادوا برفض هذا 

  .التخصص اجلديد على األقل شكليا
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 التعالق النصي في الوصايا العربية في العصر العباسي

The Textual Correlation in the Arab Commandments in 
the Abbasid Era 
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، حيث استهدفت )العباسيالتعالق النصي يف الوصايا العربية يف العصر (يعاجل هذا البحث موضوع      

الدراسة آلية التعالق النصي بصفتها آلية نقدية اشتهرت يف الساحة النقدية الغربية، واليت تؤكد بدورها 

على أّن النصوص تتداخل وتتفاعل فيما بينها، وال وجود لنصوص تتشكل من الفراغ، كما أّن هذه اآللية  

ن حتت مسميات خمتلفة؛ كالسرقة والتضمني، واليت كانت هلا إرهاصات يف الرتاث العريب القدمي، لك

تتقارب يف معناها مع مصطلح التعالق النصي، لذلك ّمت تفعيل هذه اآللية على نصوص الوصايا العربية يف 

العصر العباسي، ولكنها نصوص إبداعية احتوت بني ثناياها خمتلف أشكال التعالقات النصية، الدينية 

  .واألدبية والتارخيية

  .الوصايا، النص، التعالق، العصر العباسي، آلية :مات المفتاحيةالكل

Abstract : 
This study deals with the subject of the textual correlation in the arab 

commandments in the Abbasid era. The study targeted the mechanism of 
textual correlation as a criticism mechanism known in the western criticism 
arena which in turn confirms that texts overlap and interact with each other, 
this mechanism was activated on the texts of the Arabic testaments in the 
Abbasid period, and because they were creative texts that contained various 
forms of textual, religious, literary and historical correlations. 
Key words: commandments, text, correlation, Abbasid era, mechanism. 

                                                           
 

*
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  مقدمة

مما ال شك فيه أّن العملية اإلبداعية لدى أّي مبدع ال ميكن أن تتجسد من الفراغ، ذلك 

أّن الّنص األديب يتشّكل انطالقا من النصوص السابقة له أو املتزامنة معه، فال ُميكن ألّي نّص 

 أديب أن ينشأ من العدم، ومن ّمث فكّل نّص يتقاطع مع نصوص أخرى قد يكون استفاد منها

ليشّكل نفَسه نصا جديًدا، وبالتايل فالنص الذي ينتجه املبدع يتغذى بغريه من النصوص، 

ويتفاعل مع خمتلف املكونات األدبية والثقافية والفنية، ويلجأ املبدع إىل تضمني النصوص الغائبة 

  .يف نصه عن طريق التفاعل معها، واصطلح النقاد على هذه العملية مصطلح التعالق النصي

األخري مصطلح حداثي، ظهر بظهور الدراسات احلديثة اليت �تم بعملية التأثري  هذا

والتأثر بني النصوص اإلبداعية، فاإلنسان ال يولُد مبدًعا وال كاتًبا ولكن استهالكه بكمٍّ هائٍل من 

النصوص مبختلف مشار�ا يعينه على ترسيخ ثروة ثقافية يستفيد منها يف صقل مواهبه الفنية، 

أّن هذا املوضوع وّلد لدي رغبًة جاحمًة يف سرب أغوار األدب العباسي، ومعرفة املستوى حيث 

الفكري واألديب للكّتاب واملبدعني من خالل أدب الوصايا، وهذا بدوره يقودنا إىل طرح 

 ما مفهوم التعالق النصي؟ وما هي آلياته؟ وفيَم تتمثُل أهم الروافد الثقافية اليت: اإلشكالية اآلتية

وظفها الُكّتاب يف وصاياهم؟ وهل نصوصهم صورة طبق األصل لسابقيهم أم هي إبداع متجّدد 

  .يف الشكل واملضمون واألسلوب؟

  :مفهوم التعالق الّنّصي-1

  :في النقد الغربي-1-1

يُعّد التعالق النصي من أهّم املصطلحات احلديثة يف الساحة النقدية، فقد احتّل مكانة  

تطبيقية على النصوص األدبية مبختلف مستوياته وأشكاله، حيث جند الناقد كبرية يف آلياته ال

خيصص أهم أحباثه يف معاجلة قضية تداخل النصوص ) Gérard Genette( جنيت جيرار

: ، حيث عّرب فيه عن معىن التعالق النصي بقوله)معمار النص(وتعالقها، وذلك من خالل كتابه 

، ُمشريًا بذلك إىل أّن 1"أخرى بشكل مباشر أو ضمين كّل ما جيعل نًصا يتعالق مع نصوص"

النصوص تربطها عالقات خمتلفة ببعضها البعض، قد تكون هذه العالقات ظاهرة وجلية، أو خفية 

الذي يؤكد  Mikhaïl Bakhtine ميخائيل باختينومضمرة، ُيضاف إىل ذلك ما أشار إليه 
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على التعدد اللساين الذي يكون أساس احلوار،  أّن اللغة األدبية تقوم) "فلسفة اللغة(يف كتابه 

فالنص ... الذي هو سلسلة من احلوارات يف ا�تمع وبفضل هذا احلوار يفهم موضوع اخلطاب

أّن اللغة اإلبداعية تقوم على  باختين؛ يكشف 2"عنده تدخل يف حوارات مع نصوص أخرى

تواصل بني خمتلف إبداعات األدباء، جمموعة من امللفوظات اللسانية اليت تؤدي بدورها  وظيفة ال

  . مؤكًدا أّن النصوص األدبية ال ُميكن أن تقوم دون التفاعل والتعالق مع نصوص سابقة هلا

) جوليا كريستيفا(ويف سياق التنظري املنهجي ملصطلح التعالق النصي جند الكاتبة الفرنسية 

Julia Kristeva هو ترحال : "يف قوهلا تنطلق من مفهومها العام للنص، ويتجّلى ذلك

للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء معّني تتقاطع ملفوظات عديدة متقطعة من نصوص 

  .، فالنص إذن هو امتصاص لنصوص متعددة تساهم يف تشكيله3"أخرى

أحد أقطاب النقد  Roland Barthes) روالن بارت(كما يُعّد الباحث الفرنسي 

ممارسة داللية يوّظف : "تعالق النصي، حيث يُعرّفه بقولهاجلديد، الذين سامهوا يف توسيع دائرة ال

بدُع كّل طاقاته، فالّنص تناّص والّتعالق الّنّصي هو إدراك القارئ لعالقات بني الّنص 
ُ
فيها امل

يف قوله هذا على أّن ) بارت(يؤكد . 4"والنصوص السابقة له، أو احلضور الفعلي يف نّص آخر

الت والتعالقات النصية اليت حتتاج إىل قارئ يعمل على كشف الّنّص مشحون بكم هائل من الدال

هذه الدالالت وتأويلها ِوفًقا لدرجة ثقافته ولرصيده الفكري، كاشفا بذلك مواطن الّتأثّر والّتأثري 

  .ومدى تفاعل الكاتب مع نصوص غريه

  التعالق النصي في النقد العربي-2

  عند القدامى-2-1

من أشكال التعالقات النصية يف مؤلفا�م، لكن حتت  عاجل النقاد القدامى الكثري

  .مسميات كثرية، وذلك من أجل معرفة ابتكار املبدع للمعاين اجلديدة

والصحيح أّن اإلشارات إىل وجود التعالق النصي إشارات قدمية ِقَدم الشعر العريب، فقد 

سبقه، ويتضح  حذامابن أنه ليس أّول من بكى األطالل، وأّن  امرئ القيسورَد عن الشاعر 

  :ذلك يف قوله

ـــــــِل َلَعلَّنَـــــــا ـــــــى الطَّلَـــــــِل الُمحي ـــــــا َعل   ُعوَج
  

ــــُن ُجــــذامِ  ــــّدياَر َكمــــا بكــــى اب   5نَبكــــي ال
    

  :حني يقول عنترة بن شدادوََكما تـََلمََّس نّقاد املعاين واألفكار عند الشعراء األوائل أمثال 
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ـــــــــَردَّمِ  ـــــــــعراُء مـــــــــن ُمتَـ   َهـــــــــْل غـــــــــاَدَر الشُّ
   

ـــــــَوهُّمِ َأْم َهـــــــْل عَ  ـــــــّداَر بعـــــــَد تـَ   6َرفـــــــَت ال
    

فعنرتة هنا يُقرُّ بأسبقية الشعراء عليه، وأنه قد اطّلع على أشعارهم، ورسخت يف ذهنه، 

  .فقام بإخراجها يف قالب جديد خاص به

من النّـّقاد الذين اهتموا �ذه القضية األدبية، حيث يقول  ابن رشيق القيروانيكما يُعّد 

فكّل شاعر . 7"هذا باب ُمتَِّسٌع جًدا ال يَقِدُر أحٌد من الشعراء السالمة منهو ): "العمدة(يف كتابه 

  .قد أخذ من غريه وال يسلم َأَحٌد من املبدعني من ذلك

  عند المحدثين-2-2

حظي مصطلح التعالق النصي باهتمام كبري يف الدراسات العربية احلديثة واملعاصرة، حيث 

يف الدراسات العربية بتعدد النقاد، ومن بني هذه تعددت صياغات مصطلح التعالق النصي 

فالناقد . إخل... التناصية، النصوص المتداخلة، النص الغائب، تفاعل النصوص: الصياغات

من النقاد الذين درسوا مصطلح التعالق النصي، غري أنّه استخدم مصطلح ) سعيد يقطين(

سابقة، فهو يتعالق �ا ويتفاعل معها  أّن النّص ينتُج ضمن بنية"، حيث يؤّكد )التفاعل النصي(

بأّن  يقطينيُقّر . 8"حتويًال أو تضميًنا أو خرقًا ومبختلف األشكال اليت تتّم �ا هذه التفاعالت

  .الّنّص يتعالق مع النصوص السابقة له ويتفاعل مع خمتلف مكونا�ا اللغوية والفكرية

لتعالق النصي، حيث استخدم هو اآلخر إىل مصطلح ا) حممد بنيس(كما تطّرق الناقد 

فالنص شبكة فيها عدة : "، يقول)النص الغائب(، ويُطلق عليه كذلك )التداخل النصي(مصطلح 

نصوص، فال يوجد نص خارج نص آخر، وهذه النصوص األخرى الال�ائية هي ما نسميه بالنص 

ري عن مسارها يتّضح من هذا القول أّن النصوص اليت توّظف يف النص األصلّي تتغ. 9"الغائب

  .وعن الدالالت اليت تؤديها، وفق ذهنية الكاتب وذائقة املتلقي من خالل عملية القراءة

  آليات التعالق النصي-3

أمجع النقاد على صعوبة حتديد آليات ثابتة وواضحة للتعالق النصي، وذلك نظرًا لتعّدد 

آليات هذه الظاهرة، ومن  البىن النصية، حيث أجنز بعض النقاد دراسات كمحاولة منهم لتحديد

  :، وهي كالتايل)حممد مفتاح(بني هذه الدراسات ما أجنزه الناقد 

  :ويحصل بأشكال مختلفة، أهمها: التمطيط-3-1

  ):الكلمة المحور(، الباراكرام )الجناس بالقلب وبالتصحيف(األناكرام -3-1-1



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  721 - 708: ص 

 

712 

  University of Tamanghasset Algeria                                        راجلزائ  -تامنغستجامعة 

  .لسع- لوق، عسل-قول: مثل القلب،*

  .عنزة حنل، عثرة،-خنل: مثل التصحيف،*

  .قد تكون مشتتة طوال النص مكّونة تراكما يُثري انتباه القارئ :الكلمة المحور*

يؤّكد حممد مفتاح أنه أساس كّل خطاب، وخصوًصا الشعر، حيث أنّه ال بّد : الشرح-3-1-2

  .على الشاعر أن يدرك كّل الوسائل والعناصر املتعّلقة �ذا املفهوم

هريًا يف كّل خطاب، ال سيما أ�ا تبّث احلياة يف تلعب دورًا جو : االستعارة-3-1-3

  .اجلمادات، وتساهم يف التشخيص

  .إخل... تكرار الكلمات والصيغ واألصوات: التكرار-3-1-4

  .الصراع يوّلد توترات خمتلفة بني عناصر الّنص املعّقدة: الشكل الدرامي-3-1-5

أو تباعدها وارتباط الرتاكيب النحوية أي أّن جتاور الكلمات املتشا�ة : أيقونة الكتابة-3-1-6

  .10ببعضها البعض، كل هذه األشياء حتمل دالالت اخلطاب الشعري اعتبارًا ملفهوم األيقون

ال يقتصر التعالق النصي على التمطيط فقط، بل إّن هناك ما ُيسّمى بعملية  :اإليجاز-3-2

ية للقصائد الشعرية القدمية، ّمث إّن اإلجياز، ويرى مفتاح أّن معرفته ترتكز على اإلحاالت التارخي

  .11اإلجياز يعتمد على عملية الرتكيز واالختصار، وهذه العملية تدعى اإلحالة احملضة

  :أشكال التعالقات النصية-4

   :التعالق النصي الديني-4-1

يقوم هذا النوع على النصوص ذات البعد الديين من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية عند 

توظيف النصوص الدينية يُعّد من أجنح الوسائل وذلك : "عنه) صالح فضل(، ويقول املسلمني

ميتلك الّنص الديين . 12 ..."وهي إّمنا ممّا ينزع الذهن حلفظه وُمداَومة َتذَكُّرِهِ ... خلاصية جوهرية

ا كان التأثري على املتلقي من أهّم الغاي
ّ
ات اليت يصبو قدرة فائقة ُمتّكنه من التأثري على القلوب، ومل

إليها األديب، فإّن استغالل النص الديين يف بناء الّنّص األديب يساهم بشكل كبري يف تقوية املنتج 

  .الفين ويزيده مجاًال يستحوذ على ذائقة املتلقي

   :التعالق النصي التاريخي-4-2

اليل، ذلك أّن املبدع تُعّد املادة التارخيية رصيًدا معرفًيا يُثري عملية الكتابة ويعّمق بُعدها الد

يستعمل معطيا�ا للتعبري عن قضاياه ومهومه، خاصة فيما يتعّلق ببيئته وقوميته، حيث أنّه ُيضفي 
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فاحلدث التارخيي أو الشخصية التارخيية تكون فقط ضمن : "قيًما تارخيية وحضارية على نتاجه

فالشخصية التارخيية حمصورة إطارها التارخيي ولكن بثوب جديد خيلعه عليها الكاتب أو الشاعر؛ 

يف إطارها فينفخ فيها الشاعر روًحا جديدة، فتجتاز حدودها الّضّيقة وتكتب أبعاًدا معنوية 

فالشخصية التارخيية أو احلدث التارخيي يساهم بشكل كبري يف إضفاء أبعاٍد داللية . 13"جديدة

ة اإلبداعية للمبدع، يف جديدة، تسمح بامتزاج اجلديد بالقدمي، وذلك يتحقق من خالل القدر 

  .اختيار املواقف اليت تنبض باحليوية

  :التعالق النصي األدبي-4-3

نقصد بالتعالق النصي األديب تداخل نصوص أدبية خمتارة، فإن كان املأخوذ عنه ِشعرًا فهو 

تناٌص شعرٌي، وإن كان نسرًا ُيسّمى تناًصا أدبًيا، حيث تكون هذه النصوص املتداخلة منسجمة 

ظفة ودالة قدر اإلمكان على الفكرة اليت يطرحها املؤلف أو احلالة اليت ُجيّسدها ويُقّدمها يف ومو 

  .14نّصه

  :مفهوم الوصية-5

  :لغة-5-1

مقاييس (تنوعت تعريفات الوصية يف املعاجم العربية، حيث جند ابن فارس يف معجمه 

على وصل شيء بشيء، ووصيت  الواُو والصاُد واحلرُف املعتلُّ أصٌل يدلّ ) وصى: "(يقول) اللغة

: وطئنا واصيًة أي أّن نبتها مّتصٌل قد امتألت منه، ووصيت الليلة باليوم: الشيَء وصلُتُه، ويقالُ 

  .وصلتها وذلك يف عمل تعمله

وّصيتُه توصيًة وأوصيتُه : والوصية من هذا القياس كأنه كالم يوصي أي يوِصل فيقالُ 

  .15"إيصاءً 

وأوصيته ووصيُتُه أي توصية مبعىن االسم والوصاة، : "جواهريلل) صحاح اللغة(وورد يف 

  .16"وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعًضا

  :ووصيت الشيء بكذا إذا وصلته؛ قال ذو الرمة

ّـــــــاِم َحتَّـــــــى َصـــــــالتُنا   َنصـــــــي الَليـــــــَل بِاألَي
   

ــــــــــفرُ    ُمقاَســــــــــَمة َيشــــــــــَتقُّ أَنصــــــــــاَفها السَّ
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َوِبَعهِد اللَّـِه َأوفوا ذِلُكم َوّصاُكم ﴿: قوله تعاىل يف) الوصية(ويف القرآن الكرمي ورد لفظ 

والوصية هنا عهٌد من اهللا عّز وجّل على املؤمنني . 152سورة األنعام، اآلية . ﴾ِبِه َلَعلَُّكم َتذَكَّرونَ 

  .أن يوفوه ويقوموا به، وهو من عموم ما ُكّلفوا به من الفرائض

  :الوصية اصطالحا-5-2

سهام عبد (ة وتنّوعت لدى األدباء والفقهاء، حيث تعرفها تعددت تعريفات الوصي

هي الثمرة الفكرية اليت يكتسبها الفرد من حياته اليومية، ومن تفاعل : "بقوهلا) الوهاب الفريح

فالوصية، إذن، نقٌل أمني للتجارب واخلربات اليت يكتسبها . 17"هذه التجارب مع بيئته وجمتمعه

وصي من أجل حتقيق الفائدة للمتلّقني، ليعُرب �م إىل بّر األمان،  الفرد يف احلياة، حيث يقّدمها
ُ
امل

  .وُجيّنبهم كثريًا من النتائج السلبية

فن قويل شفوي األصل يصدر عن رؤية : "الوصية أّ�ا) حممد رجب الّنّجار(كما يعرف 

وحشد التجربة  والغاية من الوصية نقُل اخلربة العملية... أو عن نزعة مثالية يف مضمونه وغايته

. 18"اإلنسانية وتنظيم أمور احلياة اخلاصة أو العامة من األكرب لألصغر على حنو مثايل ومنوذجي

يتأّكد من هذا التعريف أّن الوصية من الفنون األدبية اليت حتمل يف ثناياها بذور اإلصالح وتقومي 

لدهر اليت يواجهها اإلنسان السلوك، ال سيما أّن الوصّية تكون نتيجة لعصارة التجارب ونوائب ا

  .يف حياته، وهذا بدوره ُيضفي عليها طابع املصداقية اليت تساهم يف تنظيم حياة ا�تمع

  - العصر العباسي–أنواع التعالقات النصية في الوصايا العربية -6

  :التعالق النصي الديني-6-1

ين كونه مصدر إهلام يلجأ املبدع يف هذا النوع من التعلق النصي إىل توظيف الرتاث الدي

أدّيب، ومالٌذ روحي يلجأ إليه منتجو النصوص، ألنّه يصقل الوجدان الروحي، كما أنّه أحدث ثورة 

يف فنون التعبري، ليخلَق تشكيًال فنًيا تطمئّن إليه األمساع وتشرئبُّ إليه األعناق و�وي إليه األفئدة، 

  .ويتعامل معه األدباء واخللفاء كلٌّ وفق تصّوره

  التعالق النصي القرآني-6-1-1

جيُد املتمّعن يف منت الوصايا يف العصر العباسي أّن التعالق النصي مع القرآن الكرمي حاضٌر 

بشكل كبري، ويدّل ذلك بدوره داللة واضحة على مدى تأثّر الكتّاب واخللفاء بالّنّص القرآين 

الرشيد اليت يوصي فيها أحد قادته الذي علق يف أذها�م، ويتجّلى هذا التأثّر يف وصيٍة هلارون 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  721 - 708: ص 

 

715 

  University of Tamanghasset Algeria                                        راجلزائ  -تامنغستجامعة 

عندما بعثه إىل خراسان، واليت يدعوه فيها إىل االلتزام باليقظة واحلذر من ) علي بن عيسى(

يا علي تيّقظ يف أمورك، واحرتس من عدّوك، وشاور ذوي : "العدو، ومشاورة أهل التجارب فيقول

اهللا يعطين عليك، وال تعصه يسلطين األسنان من أهل التجارب تُفتح لك أبواب املطالب، واّتِق 

حني نتأمل منت هذه الوصية جند أّن هارون الرشيد يوجه قائده إىل التحلي باليقظة . 19"عليك

ومشاورة غريه من أهل التجارب إذا أشكل عليه أمٌر من أمور السياسة، ويف هذا القول تعالق 

لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا  فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن اللَّـهِ ﴿: نّصي مع اآلية الكرمية

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّـِه إِ  نَّ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

ِلينَ  والواضح من اآلية أّن اهللا عّز وجّل يأمر . 159سورة آل عمران، اآلية .﴾اللَّـَه ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِّ

نبيه مبشاورة أصحابه، ومن املعلوم أّن الّنّيب ال حيتاج إىل مشورة أحد، ولكن أراد النيب الكرمي تعليم 

أصحابه لنا يف املشاورة من الفضل لتقتدي به أمته من بعده، وتكمن العالقة بني نّص اآلية 

رة، حيث أّن هارون الرشيد أراد أن يوّجه قائده إىل ضرورة الكرمية ومنت الوصية يف مبدأ املشاو 

مشاورة غريه من أهل القول والتجارب، ألّن ذلك يساعده يف إجياد حل للمشكالت اليت تواجهه، 

  .ومن جهة أخرى فإّن من مثار املشاورة تطييب القلوب وحتصيل اخلربة، وتقوية األواصر بني ا�تمع

لنصي مع القرآن الكرمي يف الوصايا األدبية الواردة يف العصر كما يتواصل حضور التعالق ا

العباسي، وذلك بدوره يدّل على مدى تأثري احملور الديين على ثقافة الكّتاب واخللفاء يف حيا�م، 

أشعروا قلوبكم : "ويتجّلى هذا الّتأثّر يف وصية أليب مسلم اخلراساين يوصي فيها قادة جيشه بقوله

أسباب الظفر، وأكثروا ذكر الضغائن فإ�ا تبعث على اإلقدام، والزموا الطاعة فإ�ا  اجلرأة، فإ�ا من

جيد املتمعن يف هذه الوصية أّن أبا املسلم اخلراساين، يأمر قادته بضرورة . 20"حصن احملارب

التحلي باجلرأة، ألن ذلك يقذف الرعب يف نفوس األعداء، ويضعف من مهّتهم ويثّبط عزائمهم، 

﴿َوَأِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم ِمن : وف يف نفوسهم، ويف ذلك تعالق نصي مع اآلية القرآنيةويثري اخل

ٍة َوِمن رِباِط الَخيِل ُترِهبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّـِه َوَعُدوَُّكم َوآَخريَن ِمن دونِِهم ال َتعَلمونـَُهُم اللـَُّه  قـُوَّ

سورة األنفال، . ﴾اللَّـِه يـَُوفَّ ِإلَيُكم َوأَنُتم ال ُتظَلمونَ يَعَلُمُهم َوما تُنِفقوا ِمن َشيٍء في َسبيِل 

يتضح من خالل اآلية الكرمية أّن اهللا عّز وجّل يأمر املؤمنني وحيّثهم على القتال . 60اآلية 

واجلهاد ضّد املشركني بكّل ما أوتوا من قّوة، ومن مثّة فالعالقة بني نّص الوصّية واآلية القرآنية، 

  .أّن التحّلي بالشجاعة واجلرأة من أسباب حتقيق النصر ضّد العدوتتمثل يف 
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كما أّن أبا مسلم اخلراساين يأمر قادته بأمهية ذكر ضغائن العدّو أثناء مباشرة القتال، ويتجلى 

وأكثروا ذكر الضغائن فإ�ا تبعث على اإلقدام، والزموا الطاعة فإّ�ا حصن : "... ذلك يف قوله

يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمنوا قاتُِلوا ﴿: تعالق النصي يف هذا القول مع اآلية القرآنيةوقع ال. 21"احملارب

سورة التوبة،  .﴾الَّذيَن يَلوَنُكم ِمَن الُكّفاِر َولَيِجدوا فيُكم ِغلظًَة َواعَلموا َأنَّ اللَّـَه َمَع الُمتَّقينَ 

يف أسباب حتقيق النصر ضّد  إّن العالقة بني نّص الوصية واآلية القرآنية تكمن .123اآلية 

األعداء، ويتجّسد ذلك من خالل ذكر ضغائن العدو ألّن ذلك يُنّمي احلقد يف القلوب، ويزيد 

قوة االنتقام يف احلرب، ال سيما إذا التزم اجلند بالطاعة اليت تعّد رُكًنا أساًسا ُيساعُد على حتقيق 

  .النص املؤزر

  :ويةالتعالق النصي مع األحاديث النب-6-1-2

توظيف احلديث النبوي يف العمل اإلبداعي له دور كبري يف التأثري على املتلقي وشّد ذهنه 

إىل كّل ما يُقال، أضف إىل ذلك أنه يساهم بشكل كبري يف تقوية املنتج الفين نظرًا لقوة املعاين 

الواردة يف وجودة السبك وعذوبة األلفاظ املوجودة يف األحاديث النبوية، لذلك جند يف الوصايا 

علي بن (العصر العباسي تعالق نصي معها، وهذا ما يتجلى يف وصية هارون الرشيد ألحد قواده 

وشاور ذوي األسنان من أهل : "... ، اليت وّظف فيها التعالق الّنّصي مع احلديث النبوي)عيسى

صلى اهللا يف هذه الوصية تعالق نصي مع قول الرسول . 22 ..."التجارب تفتح لك أبواب املطالب

ومن مثّة فاملكّلف باملسؤولية ال بّد . 23"ما خاب من ِاستشار وال شقي من اُستشار: "عليه وسلم

أن حيّكم عقله يف اختيار من يراهم األنسب واألمثل ملواجهة املعضالت وتذليل الصعوبات اليت 

لعالقة بني هذا احلديث يواجهها يف حياته، ال سيما ا�رّبون الذين تذّوقوا احلياة حبلوها ومرها، وا

وقول هارون الرشيد تتمّثل يف أّن من يتوّىل أمر الّرعية ال بّد أن ُيشَري أهل البصرية الذين ُعرفوا 

بسداد الرأي، ألّن يف ذلك أمٌن له من الوقوع يف زلل، وُمسانًدا له يف تطييب خاطر الناس لينال 

  .حّبهم ووّدهم

لنثرية اليت تعّرب عن سيادة القادة يف فوضى املعارك ضد وتعّد الوصّية احلربية من األلوان ا

أشعروا قلوبكم اجلرأة : "أعداء الدين، ولنا يف ذلك وصية أليب مسلم اخلراساين لقواده، يقول فيها

يتعالق هذا القول مع احلديث النبوي يف قوله صلى اهللا عليه . 24..."فإ�ا من أسباب الظفر

 يف قلب من يشاء من عباده وإّن اهللا حيّب الشجاعة ولو على الشجاعة عزيزة يضعها اهللا: "وسلم
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يكشف هذا احلديث على أّن الشجاعة خصلة عظيمة يقذفها اهللا عّز وجّل يف . 25"مثل حية

قلوب عباده املؤمنني، وهي أمر مطلوب يف اجلهاد ضّد املشركني، فالعالقة بني منت الوصية ونص 

ن مبادئ الشخصية يف سبيل إعالء كلمة احلق وحماربة احلديث تكمن يف أّن الشجاعة مبدأ م

  .الظلم

  التعالق النصي األدبي-6-2

يُعّد التعالق النصي األديب ركيزة أساسية يف العمل الفين، ويتجّسد ذلك من تداخل 

نصوص أدبية شعرية كانت أو نثرية، توّظف بطريقة منسجمة ومتالئمة مع الفكرة اليت يطرحها 

  .املبدع يف نّصه

  :التعالق النصي مع الشعر العربي-6-2-1

إّن حاجة اإلنسان للشعر حاجة أصيلة يف التكوين اإلنساين، ألّن الشعر يفتح نافذة 

اخليال لدى اإلنسان، ويعّرب عن خمتلف رغبات اإلنسان وهواجسه، كما أنّه يلّيب حاجة اإلنسان 

يا يف العصر العباسي جيدها تتعالق يف الوجود والواقع الذي يعيش فيه، واملتمّعن يف منت الوصا

نصًيا مع الشعر العريب، وذلك بدوره يدّل داللة واضحة على مدى اطالع الكتّاب واخللفاء على 

الشعر العريب، وتأثرهم باللغة الشعرية، ومثال ذلك ما ورد يف وصية هلارون الرشيد؛ يوصي فيها 

ا أراد إرساله إىل خراس) علي بن عيسى(أحد قواده 
ّ
يا علي تيّقظ يف : "ان؛ يقول هارون الرشيدمل

جيد املتأمل يف هذه الوصية تعالقا نصًيا مع قول اخلليفة علي  . 26 ..."أمورك واحرتس من عدّوك

  : كّرم اهللا وجهه الذي يقول

  َواَلــــــــَق َعـــــــــُدوََّك بِالَتِحيَــــــــِة ال َتُكـــــــــن
   

ــــــــــــاً تـَتَـَرقَّــــــــــــبُ  ــــــــــــَك خائِف ــــــــــــُه َزماَن   ِمن
    

  أَتـــــى لَــــَك باِســـــماً  َوِاحــــَذرُه َيومــــًا ِإن
   

  27فَالّليـــــــُث يَبـــــــدو نابُـــــــُه ِإذ يَغَضـــــــبُ 
    

والعالقة بني الوصية وهذه األبيات الشعرية، تكمن يف احلرص من كيد األعداء واالحرتاز 

من خداعهم، لذلك عّرب اخلليفة علي رضي اهللا عنه عن كيد العدّو بطريقة إبداعية جتّسدت يف 

 يغضُب، ويف الوصية نفسها جنُد املوصي أورد التعالق النصي صورة األسد الذي يظهر نابُه حني

وشاور ذي األسنان من أهل : "، فيقول)ميمون بن قيس(مع بيت الشاعر األعشى الكبري 

  :، وقد أشار األعشى إىل هذا املعىن يف قوله28"التجارب تُفتح لك أبواب املطالب

  ال تقطعـــــنَّ بـــــرأي نـَْفســـــَك واستشـــــرْ 
   

  29الزمــــــاِن ومارســــــامـــــن ذاَق أحــــــواَل 
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والعالقة بني هذا البيت الشعري ونص الوصية تكمن يف أّن اإلنسان ال يكتفي برأيه يف الوجود، ال 

سيما إذا كان مسؤوال على الرعية، فال بّد أن نستشري ناًسا خاضوا غماَر احلياة، وعاشوا التجارب 

  .اليت وقع فيها غريه من الناسحبلوها ومّرها، ألّن ذلك يساعد اإلنسان يف جتّنب األخطاء 

، اليت يوصي فيها املبدعني والكتّاب، )ِبشر بن املعتمر(كما جتدر اإلشارة إىل وصية 

. 30 ..."خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك: "ويتجّلى ذلك يف قوله

  ):أيب ذؤيب اهلذيل(واملتمعن يف نّص الوصية جيد تعالقا نصًيا مع قول الشاعر 

  والــــــــــــــــنَّفُس راِغبــــــــــــــــٌة إذا رغَّبَتهــــــــــــــــا
   

  31وإذا تُـــــــــــردُّ إلـــــــــــى قليـــــــــــٍل تقنـــــــــــعُ 
    

  :التعالق النصي مع األمثال الشعبية-6-2-2

تُعّد األمثال الشعبية من أهّم الروافد الثقافية الرتاثية اليت تغّذي العمل األديب، وتضفي عليه 

املتتبع لنصوص الوصايا العربية الواردة يف و . مجالية تؤثر يف القلوب، كو�ا متّثل خالصة جتربة حياتية

العصر العباسي، تكشف عن مدى تأثر األدباء واخللفاء باملوروث العريب القدمي، الذي غلبت عليه 

بالغة التعبري ودقة التصوير اليت يهّز هلا كيان املتلقي، ونلمس ذلك يف وصية هلارون الرشيد يوصي 

ا أ) علي بن عيسى(فيها أحد قواده 
ّ
وشاور ذوي األسنان من أهل : "رسله إىل خراسان بقولهمل

: ويف هذا القول تعالق مع نص املثل العريب يف املشاورة. 32"التجارب تفتح لك أبواب املطالب

يكشف هذا املثل أّن اإلنسان الذي حزبه أمر وادهلّم عليه . 33 )اسأل ُجمرّبا وال تسأل حكيما(

كذلك األمر نفسه ملن توّىل أمر الرعية، ألّن ذلك يعُني خطب فعليه أن تشري غريه من اخلربة، و 

  .على جتاوز العقبات دون الوقوع يف الزلل الذي يورثه احلسرة والندامة

يوصي فيها ابنه بوجوب االهتمام بأموره ) ابن املقّفع(ُيضاف إىل ذلك ما ورد يف وصّية 

ى نفسك تفّقد أمورك أي بين، أوجب عل: "دون التواين يف ذلك، ويتجلى ذلك يف قوله

ما حّك جلدك : "واملتأّمل يف الوصية جيدها تتعالق مع نص املثل العريب القائل. 34"ومصاحلك

أي أنّه ال بّد على اإلنسان أن يتوّىل قضاء حوائجه بنفسه، . 35"مثل ظفرك فتوّل أنت مجيع أمرك

مول، والعالقة إذن بني دون التواكل على الغري يف قضاء املصاحل، ألّن ذلك يعّوده الكسل واخل

على تعويد ابنه االعتماد على نفسه يف قضاء حوائجه منذ ) ابن املقفع(النصني جتّسد حرص 

  .صباه

  :التعالق النصي التاريخي-6-3
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ال شّك أّن املادة التارخيية تُثري عملية الكتابة اإلبداعية، وتعّمق الُبعد الداليل، فاملبدع 

ومه، خاصة فيما يتعلق بقوميته، ومن الوصايا اليت يتجلى فيها يستغلها للتعبري عن قضاياه ومه

ابن هارون الرشيد، اليت يوصي فيها أحد قّواد ) األمني(البعد التارخيي يف العصر العباسي؛ وصية 

جيشه، حيث ُيضّمن الوصية مجلة من األمور العسكرية اليت يتوّجب عليه العمل �ا، وممّا جاء 

من العبث بالرعية، والغارة على أهل الُقرى وقطع الشجر، وانتهاك  امنع جندك: "فيها قوله

. 36 ..."النساء، وال تُعاقب أًخا بأخيه، وال تأمن أحًدا رماك بسهم، أو طعن يف أصحابك بُرمح

حني نتأّمل منت الوصية جنده يتعالق مع نّص حلدٍث تارخيي مهم يف التاريخ اإلسالمي، يعّرب عن 

يف خوض املعارك ضّد الُكّفار وغريهم من أعداء  -صلى اهللا عليه وسّلم–كرمي اسرتاتيجية النيب ال

سريوا وباسم اهللا : "الدين، حيث أنّه إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بني يديه مث يقول

وال وباهللا يف سبيل اهللا وعلى مّلة رسول اهللا، ال تغدروا وال تقتلوا شيًخا فانًيا وال صبًيا وال امرأًة 

واملالحظ بالنظر إىل منت احلديث أّن النيب الكرمي يأمر جنده من املسلمني . 37 ..."تقطعوا شجرًا

إىل ضرورة التحلي بالقيم اإلسالمية حىت يف حالة احلرب، من خالل كّف يد البطش عن الشيوخ 

إىل املنفعة ونبذ  والنساء واألطفال، وهذا بدوره ميّثل مساحة اإلسالم واسرتاتيجيته اليت �دُف دوًما

الظلم والعدوان والتنكيل جبثث القتلى، فكذلك احلال بالنسبة لألمني الذي كان شديد احلرص 

ُثل اإلسالمية الُعليا يف قلوب قادته وجنده
ُ
  .على غرس هذه امل

يف اخلتام، جتدر اإلشارة إىل أّن التعالق النصي كمفهوم حداثي اشتهر يف النقد الغريب، 

ه واختلفت مستوياته من ناقد آلخر، غري أّن له إرهاصاته يف النقد العريب القدمي تعددت تعريفات

إخل، ... لكن حتت مسميات خمتلفة تتقارب يف املعىن مع هذا املصطلح، كالتضمني واالنتحال

ُيضاف إىل ذلك أّن فّن الوصايا من أجّل األغراض وأنبلها يف األدب اإلسالمي شرفًا وعمًقا يف 

تأثريًا يف النفوس، لذلك جنُد الكّتاب واخللفاء قد وظّفوا آلية التعالق النصي مع النّص املعاين، و 

، وكذلك )الشعر العريب واألمثال الشعبية(والنص األديب ) القرآن الكرمي واحلديث النبوي(الديين 

عربية املادة التارخيية، مما ميثّل داللة واضحة على مدى تشّبعهم باملوروث الديين واهلوية ال

 .اإلسالمية
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القراءات القرآنّية باعتبارها أوجها نطقّية يف قراءة القرآن، قد خالفت يف مواضع عّدة القياس الّنحوّي،     

حائال أمام اّطراد القاعدة الّنحويّة، فحرص الّنحاة على توجيه القراءات القرآنّية اّليت  ووقفت بذلك

فإىل أّي حّد ُوفِّق الّنحاة يف توجيه القراءات القرآنّية توجيهات ، فت معيارهم توجيهات حنويّة كثريةخال

  ؟ة، وتراعي اختالف لغات العربحنويّة توافق قواعدهم الّنحويّة القياسيّ 

يهدف الباحث إىل نقد توجيهات الّنحاة للقراءات القرآنّية باستبعادهم لغات العرب، ّمث يوّجه    

إقرار وجود  -:تّوج البحث بنتائج، أّمهها، وقد القراءات القرآنّية توجيهات لغويّة يف ضوء لغات العرب

ختالفات القراءات ضرورة عزو كثري من ا -.لغات متعّددة تندرج حتت لسان واحد هو اللسان العريب

  .القرآنية إىل اختالفات يف لغات العرب

  .لغات عرب، قراءات قرآنية، حنو، توجيه حنوي، توجيه لغوي: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The Qur’anic readings have been in contradiction with several places of 
grammatical analogy. Thus, this was an obstacle to the progression of 
grammatical rules, so that grammarians were eager to orient  Qur’anic 
readings which contradicted many standard and  guidelines, to what extent 
did the grammarians  guide Qur'anic readings according to their standard 
grammar, and take into account the different languages of the Arabs?  
   The researcher aims to criticize grammarians directives of Qur’anic 
readings for excluding the languages of the Arabs, then he directs the 

                                                           
          belguendouz.bensassi@univ-sba.dz:بن ساسي بـلـقـنـدوز * 
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Qur’anic readings by linguistic directives in the light of the languages of the 
Arabs.  The research results are : the declaration of the existence of multiple 
languages that fall under one tongue, which is the Arabic tongue, the 
necessity of attributing many of the differences in Qur’anic readings to 
differences in the languages of the Arabs. 
Keywords : Languages of Arabs, Qur’anic readings, Grammar, Grammatical 
orientation, Linguistic orientation. 

 
  : مقدمة

كان الختالف لغات العرب قدميا أثر بارز يف ظهور اختالف يف نطق أواخر الكلم العرّيب،     

الذي دفع بالّنحوّيني إىل توجيهها ممّا أّدى إىل بروز ظاهرة لغويّة؛ هي تعّدد أوجه اإلعراب، األمر 

تراعي القواعد الّنحويّة اّليت وضعوها تبعا للقياس على املسموع املطّرد من مصادر  توجيهات

  .احلديث النّبوّي الّشريف، وكالم العرب نثرا وشعراو القرآن الكرمي وقراءاته، : الّسماع، وهي

قراءة القرآن، قد خالفت يف مواضع عّدة القياس  والقراءات القرآنّية باعتبارها أوجها نطقّية يف    

الّنحوّي؛ ووقفت بذلك حائال أمام اطّراد القاعدة الّنحويّة، فحرص الّنحاة على توجيه القراءات 

القرآنّية اّليت خالفت معيارهم توجيهات كثرية؛ حيث حكموا على بعضها بالّشذوذ أو القّلة أو 

  .طإالّضرورة، ورموا بعضها بالّلحن واخل

فإىل أّي حّد ُوفِّق الّنحاة يف توجيه القراءات القرآنّية توجيهات حنويّة توافق قواعدهم الّنحويّة     

  القياسّية، وتراعي اختالف لغات العرب باعتبارها من املسموع العرّيب الفصيح؟   

  : يفرتض الباحث فرضّيات البحث التالّية    

لّنحاة على القرآن الكرمي بعاّمة، دون القراءات القرآنّية ارتكاز البحث الّنحوّي لدى أوائل ا -

 .ختصيصا؛ ذلك أّن القراءات مل تتبلور كثريا حينها

االختالفات بني لغات العرب مل تبلغ من الّدرجة مبكان، حّىت تلفت انتباه الّنحاة إىل اعتمادها  -

 .عمادا يف الّتوجيه الّنحوي

  .          أيسُر يف تعليم الّنحو من االعتماد على القياس العقليّ  االعتداد باملسموع من لغات العرب -

  :يسعى الباحث إىل حتقيق هدفني مهّمني، مها    

 .  بيان أمهّية اختالف لغات العرب يف الّتوجيه الّنحوّي للقراءات القرآنّية -
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عزو   استثمار خمرجات البحث الّلغوي احلديث اخلاّصة بدراسة الّلهجات، يفضرورة  -

االختالفات الّنحويّة يف القراءات القرآنّية إىل تعّدد لغات العرب، ومن ّمث تعيني الّلغة املوافقة 

  .للقراءة القرآنية اليت وردت فيها، بعيدا عن القياس اجلدّيل والّتأويالت املتشّعبة

القاعدة اصطفى الباحث املنهج الوصفي الرتباط موضوع البحث بالّتأصيل الّنحوي وبناء     

الّنحوية لدى أوائل الّنحاة من جهة أوىل، ولتحقيق هدف الّدراسة، باستثمار البحث الّلساين يف 

كما آثر الباحث . توسيع الّتوجيه الّنحوّي للقراءات، ليشمل لغات العرب، من جهة أخرى

ن احلاج متتّبعا يف ذاك منهج الدّكتور عبد الرمح" هلجة"بدال من مصطلح " لغة"استعمال مصطلح 

  .صاحل يف هذا االختيار

 مفاهيم أولية: أوال

 :األحرف الّسبعة ولغات العرب.1

 :األحرف الّسبعة في القرآن الكريم .1.1

أو   اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروف: "حّد الّزركشي القراءات القرآنّية بأّ�ا     

بقراءة نّص املصحف الّشريف �ا   ، اّليت مسح الّنيبّ 1"كيفيّتها؛ من ختفيف و تثقيل غريمها

، 2قصدا للّتيسري على العباد، ورفعا للحرج عنهم، واليت جاءت وفقا للهجة من الّلهجات العربّية

  .أن يقرئ �ا أّمته أو ما ُعرف باألحرف الّسبعة اليت أُمر الّنيب 

َعِة َأْحُرٍف فَاقَرُؤوا َما ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن أُ {:  ورد يف احلديث الّصحيح قوُل الّنيب      ْنزَِل َعَلى َسبـْ

، وهذه األحرف هي لغات قبائل العرب اليت جيمعها لسان واحٌد؛ هو الّلسان العرّيب 3}تـََيسََّر ِمْنهُ 

َ ﴿: اّلذي نزل به القرآن الكرمي، مصداقا لقوله تعاىل  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لُِيبَـنيِّ

  .195بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ مُِّبٍني﴾ سورة الشعراء، اآلية﴿: ، وقوله عّز وجلّ 4َهلُْم﴾ سورة إبراهيم،اآلية

لعباده بالّتوسيع هلم يف إباحة قراءة القرآن بأكثر من وجه؛ فكّل  -عّز وجلّ -يتجّلى تيسري اهللا     

، )تِعلمون(، واألْسدّي يقرأ )ّىت حْني ع(قبيلة تقرأ  بلغتها، وما جرت عليه عادا�م، فاهلذّيل يقرأ 

، واختالف قراءات القرآن الكرمي هو اختالف تنوّع وتغاير، ال 4والّتميمّي يهمز، والقرشّي ال يهمز

  . 5اختالف تناقض وتعارض

  :لغات العرب في الّلسان العربيّ . 2.1
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اعة منهم لعنصر كيفّية خاّصة يف استعمال العرب أو مج: "على" لغة"يطلق سيبويه مصطلح     

. الّنطق بصوت معني أو استعمال لصيغة كلمة معّينة أو لرتكيب معّني : خاص من عناصر العربّية

  6"وال يطلقها على هلجة بأكملها أي على لسان خاّص بقبيلة أو بإقليم

ألفصح قبائل رأوها هي ا -تبعا ملعيارهم املكاّين يف الّسماع الّلغويّ –ختّري الّلغويّون والّنحاة    

لبعدها عن مناطق الُعْجمة، لتؤّلف لغاُت هذه القبائل مدّونَة الّنحاة اليت بنوا قواعدهم من خالل 

  .استقرائها، ومثّلت هذه الّلغات يف جمموعها الّلسان العريب؛ اّلذي به أنزل القرآن الكرمي

الذين "ري والقليل، فــــــ توزّع حضور لغات العرب يف الّلسان العرّيب توّزعا غري منتظم؛ بني الكث    

: عنهم نقلت اللغة العربية، و�م اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العريب من بني قبائل العرب هم

قيس، ومتيم، وأسد؛ فإّن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل يف الغريب 

  .7"ويف اإلعراب والتصريف؛ مث هذيل وبعض كنانة وبعض الطّائيني

 : شروط قَبول القراءة القرآنّية واالحتجاج بها. 2

  :شروط قَبول القراءة القرآنّية. 1.2

  :اشرتط علماء القراءات لقبول القراءة القرآنّية شروطا ثالثة، هي    

موافقة العربّية ولو بوجه، وموافقة أحد املصاحف العثمانّية ولو احتماال، وصّحة الّسند، حينها 

لصحيحة اليت ال جيوز رّدها وال حيّل إنكارها، بل هي من األحرف الّسبعة اليت القراءة ا"تكون هي 

نزل �ا القرآن ووجب على النّاس قبوهلا، سواء كانت عن األئّمة الّسبعة أم عن العشرة أم عن 

  . 8"غريهم من األئّمة املقبولني

موافقتها وجها من وجوه الّنحو سواء  " وموافقة القراءِة القرآنّيِة العربّيَة ولو بوجه، إّمنا يقصد به    

  .  9"كان أفصح أم فصيحا، جممعا عليه أم خمتلفا فيه اختالفا ال يضّر مثله

  :االحتجاج الّنحوي بالقراءات القرآنية.  2.2

يكاد جيمع مجهور الّنحاة على االحتجاج بالقراءات القرآنّية كّلها، واعتبارها مصدرا من     

فكّل ما ورد أنّه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربّية، سواء كان متواترا أم "، مصادر الّنحو العريبّ 

  . 10"شاّذا آحادا أم
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تظهر أسبقّية الّرواية على القياس يف االحتجاج بالقراءات القرآنّية، حّىت عند بعض الّنحاة     

يه ما خالفها توجيهات ، وتوج)القياس(البصرّيني؛ الذين أُثِر عنهم انتصاُرهم للقاعدة الّنحويّة 

  .خمتلفة؛ تِصُل إىل حّد ختطئة املسموع الفصيح ورّده، حّىت ولو كان قراءة من القراءات القرآنّية

لوال أنّه ليس يل أن أقرأ إّال مبا قرأت لقرأت حرف  : "يصرّح أبو عمرو بن العالء بذلك يف قوله    

وأئّمة القرّاء ال تعمل "إمام من القرّاء، حنوّي بصرّي و  -أبو عمرو بن العالء–، وهو 11"كذا وكذا

يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف الّلغة واألقيس يف العربّية، بل على األثبت يف األثر 

  .12"واألصّح يف الّنقل والّرواية

رغم هذا احلكم الفاصل؛ اّلذي يقضي بتقدمي املسموع الفصيح على غريه، إّال أّن الّنحاة     

القراءات القرآنّية مبا يناسب معيارهم القياسي الذي ارتضوه، وقّدموه على لغات وّجهوا بعض 

العرب؛ اليت كانت القراءات القرآنّية احلامل املاّدي هلا والّشاهد على فصاحتها ومقبولّيتها حينئٍذ 

للقياس عليها هي، ال أن تقاس هي على غريها، فاملسموع الفصيح اّلذي ميّثل الواقع الّلغوي 

أوىل من املقيس على غريه يف االحتجاج والتوجيه ) كما يذهب إليه الّلسانّيون احملدثون(ملشاهد ا

  . الّنحوّي على الّسواء

  :الّتوجيهات الّنحوية للقراءات القرآنّية وتوجيهها اللغوي:  ثانيا

           :لغة أكلوني البراغيث.1

﴿َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن : يف قوله تعاىل: اوردت هذه الّلغة يف آيتني من الذّكر احلكيم، مه    

﴿ُمثَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثٌري مِّنـُْهْم﴾ سورة املائدة، : ، ويف قوله عّز وجلّ 3ظََلُموا ﴾سورة األنبياء، اآلية

  .71اآلية

فيه،  املالحظ يف اآليتني الكرميتني إسناد الفعل إىل اسم ظاهر جمموع، مع إبقاء عالمة اجلمع    

، وهذا خالف القاعدة الّنحوية اليت تنّص على جتريد الفعل "عموا"، ويف "أسّروا"الواو يف : وهي

ألّن الضمري يعود "من عالمة اجلمع أو املثىن، يف حال إسناده إىل اسم ظاهر جمموع أو مثّىن، 

يف غري  –ول فنق 13"على ما قبله، وال يوجد قبل االسم يف هذه الرتاكيب اسم يعود عليه الضمري

  . مثّ عَمى وصمَّ كثٌري منهم -وأسرَّ الّنجوى اّلذين ظلموا،  - :  -كالم اهللا عّز وجلّ 

  :14وّجه الّنحاة اآليتني الكرميتني توجيهات حنويّة، منها    

  .15)أسّروا(بدال من الواو اليت هي يف حمّل رفع فاعل يف ) الذين(إعراب  -



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  733 - 722: ص 

 

727 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستمعة جا

  ).عِمَي وصمَّ كثٌري منهم: (اهر، والّتقديرإضمار فعل آخر ارتفع به االسم الظّ  -

  ).أعين الذين ظلموا: (إضمار فعل انتصب به االسم الظّاهر، والّتقدير -

العمُي والّصمُّ كثٌري : (خربا ملبتدأ حمذوف، والّتقدير) كثريٌ (حيث يعربون : تقدير حمذوف -

  ).هم الذين ظلموا(: خربا ملبتدأ حمذوف، والتقدير) الذين ظلموا(، أو يعربون )منهم

وأسّروا (مبتدأ مؤّخرا، وما سبقه ) الذين ظلموا(تأويل تقدمي وتأخري يف اجلملة، حيث يكون  -

  .خربا مقّدما) الّنجوى

إىل جتاهل الّنحاة للغة فصيحة من  -من خالل توجيهات الّنحاة الّسالفة الذّكر –خنلص     

ة متواترة، وكان األجدر �م توجيهها لغويا ، ثبت ورودها يف قراءة قرآنية سبعيّ 16لغات العرب

، فيْنأوا بنحوهم عن 18، وبنو احلارث بن كعب17طيء، وأزد شنوءة: بنسبتها إىل قبائل مينية، هي

قول  -لغة أكلوين الرباغيث-الّتقديرات املتشّعبة والّتأويل البعيد، حيث جند من شواهد هذه الّلغة

       :الشاعر

  19اِء النَِّخيـ             ـِل قـَْوِمي َفُكلُُّهُم يـَْعِذلُ يـَُلوُموَنِينِ يف ِاْشرتَِ 

ِمسعوين : وال تزال هذه الّلغة ماثلة يف حمادثاتنا اليومّية، يف واقعنا الّلغوّي املِعيش، من مثل قولنا    

  .اجلرياُن، وأكلوا اجلوعى، وفازوا الّالعبون

 : لغة أهل العالية في إعمال إْن عمل ليس .2

﴿ِإِن الَّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اِهللا ِعباًدا أمثاَلُكْم﴾ سورة األعراف، اآلية :20عيد بن ُجبريقرأ س    

194.  

الّنفي من عدمه، إىل فريقني؛ ) ِإنْ (بشأن إعمال  -يف توجيه هذه القراءة -افرتق الّنحاة     

الكوفّيني بإعماهلا عمل فمذهب أكثر البصرّيني والفرّاء من الكوفّيني هو إمهاهلا، وخالفهم أكثر 

خربها، واستشهد ) عباًدا(، و)ِإنْ (اسم ): الذين: (، فأعربوا �ذا21ليس أخذا بلغة أهل العالية

  : بقول الشاعر  -إعمال ِإْن عمل ليس -القائلون باإلعمال

َغى َعلَ             ْيِه فـَُيْخَذَال ِإْن اْلَمرُء َمْيًتا بِاْنِقَضاِء َحَياتِِه         َوَلِكْن بَِأْن يـُبـْ
 22  

عمل ليس، فلجأوا إىل الّتأويل؛ بتقدير حمذوف، فيكون االسُم ) ِإنْ (أّما املانعون إلعمال     

مفعول به ): ميًتا(مبتدأ حذف خربه، واالسُم املنصوب الذي بعده ): املرءُ (؛ ) ِإنْ (املرفوع بعد 

  .  أرى: لفعل حمذوف تقديره
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اليت جاءت شواهده واضحة جلّية يف القراءة  -لغة أهل العالية –واألخذ باملسموع الفصيح     

من جهة، وأيسر ) ِإنْ (القرآنّية، وُعّززت بالبيت الشعرّي، مقّدم على القياس الذي يرفض إعمال 

لكالم يف تعليم الّنحو للّناشئة من افرتاض وتأويل ما يتعّسر عليهم من إعمال العقل يف صرف ا

  .على غري حنو ما قصد متكلموه، من جهة أخرى

  : لغة بني الحارث في إثبات األلف في إعراب المثّنى. 3

َذانِ : قرأ ابن كثري وحفص اآلية الكرمية     بتخفيف ، 63َلَساِحرَاِن﴾ سورة طه، اآلية ﴿قَاُلوا ِإْن هَٰ

َذانِ (، وقرأ الباقون بتشديدها، واختلفوا يف )ِإنْ (نون  بالياء، وقرأ ) هذين(فقرأ أبو عمرو  ؛)هَٰ

  ، 23الباقون باأللف

؛ ذلك أّ�ا مروّي عرّيب فصيح موافق للقاعدة الّنحويّة 24ال خالف يذكر حول قراءة أيب عمرو    

) هذين(يف إعراب املثّىن؛ اّليت تقتضي أن يكون مرفوعا باأللف، ومنصوبا و جمرورا بالياء،  فَــ 

  . منصوبا وعالمة نصبه الياء ألنّه مثّىن  )إنّ (تعرب امسا للّناسخ 

  : 25فقد وّجهها الّنحاة توجيهات كثرية، منها) إن هذان(أّما القراءات األخرى بــــ     

  ):ِإنَّ َهَذانِ (توجيه  -  أ

  .غري عاملة، مبعىن نعم، وما بعدها مبتدأ وخرب) ِإنَّ (افرتاض أّن  -    

  .  و امسها، واجلملة من املبتدأ واخلرب خربهاحمذوفا، ه) ِإنَّ (تأويل ضمري شأن يف  -    

  .والوجهان ضعيفان قياسا، الرتباط الّالم باخلرب    

  .إنَّ هذان هلما ساحران: تقدير مبتدأ حمذوف،  واملعىن -    

إنَُّه : ( -يف غري كالم ربّنا–ضمري الّشأن واملبتدأ، إِذ األصل : تقدير حمذوفني اثنني مها -    

، وما بعدها مبتدأ وخرب، )ِإنَّ (؛ فاهلاء ضمري الّشأن يف حمل نصب اسم )احرانهذان هلما س

، مث حذف املبتدأ وهو كثري يف الّلغة، وحذف ضمري )إنَّ (واجلملة يف موضع رفع على أّ�ا خرب 

  . 26الّشأن

 ):ِإْن َهَذانِ (توجيه  - ب

  . عىن إّال مهملة غري عاملة؛ مبعىن ما، والّالم املّتصلة باخلرب مب) ِإنْ (-    

﴿َوأَمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمْؤِمَناِن﴾:  -رضي اهللا عنه  -قرأ أبو سعيد اخلدري    
سورة  27

  .80الكهف، اآلية
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بتقدير ضمري الّشأن يف كان على أنّه امسها،  -رضي اهللا عنه-ُوّجهت قراءة أيب سعيد اخلدرّي     

  .  28خربها): أبواه مؤمنان(ومجلة 

ِسبت هذه الظّاهرة الّلغوية إىل لغة من لغات العرب؛ وهي لغة لبين احلارث بن كعب، ألّ�م نُ     

، وقد ثبتت  30، أو إجراء املثّىن باأللف دائما29جيعلون املثّىن باأللف على كّل وجه مرفوعا

،  وقول 31} َال ِوتْـرَاِن ِيف لَيـَْلة{: - وهو أفصح العرب -بالّشواهد الفصيحة املسموعة؛ منها قوله 

  : الشاعر

  32قَـْد بـََلغَـا يف اْلَمْجِد َغايـََتاَهـا                إنَّ أَبـَاَهـــا وأَبـَـا أَبَـاَهـا                       

تبًعا للقياس  -تنّوعت توجيهات الّنحاة لظاهرة إثبات األلف يف مجيع حاالت إعراب املثّىن     

يل، وتقدير حمذوف أو أكثر، وافتتنوا بتلك الّتخرجيات الّنحوية، بني االفرتاض، والّتأو  –الّنحوّي 

لدرجة أّ�م مل يعريوا مرّد هذه الظّاهرة إىل اعتبار لغوّي، إّال قليل اهتمام، واكتفوا بنسبها إىل قبائل 

 .  عربية معيّنة، دون خّصها بالبحث والّدراسة الّلغويّة

جدت الّتأويل الّنحوّي، وال هي العامل الوحيد اّلذي أّدى فالقراءات القرآنّية ليست هي اّليت أو     

إىل تعميق خطوطه وتوسيع دوائره، غري أّ�ا أسهمت يف ذلك أّميا إسهام، ممّا يفرض مراجعة 

  ،  33القواعد الّنحويّة بصورة من الّصور، حّىت تستوعَب ما كانت قد ضاقت عنه يف سابق األوان

فال ميكن أن ينحصر فقط يف وصف نظام لغة "مّي أن يضطلع به، و هذا ما ينبغي للّنحو العل    

فالّلغة أداة للتّبليغ وهلا نظام ُعرّيف أي نظام خاّص �ا متواضع عليه . معيّنة واستخراج وحدا�ا

فاملعرفة العلمّية هلذا النظام ال تقتصر على معرفة تصنيفّية حتصر عناصر الّلغة بتحديد األوصاف 

ة تقابلها بل تتجاوز ذلك إىل معرفة كيفّية جمراها يف استعمال املتكّلم هلا ألّن الّلغة الّذاتّية وكيفيّ 

وهلذا ضوابط تضبط هذا . وضع واستعمال أي نظام واستعمال املستعمل هلذا الّنظام

  . 34"االستعمال

آنّية، ومن العلوم اليت ينبغي االعتماد عليها يف دراسة العربّية الفصحى علم القراءات القر "    

روايا�ا هي أوثق الّشواهد على ما كانت عليه ظواهرها الّصوتّية والّصرفّية  مشهورها وشاّذها، ألنّ 

والّنحويّة، والّلغويّة بعاّمة، يف خمتلف األلسنة والّلهجات، بل إّن من املمكن القول بأّن القراءات 

  .35"صلح أساسا للّدراسة احلديثةالّشاّذة هي أغىن مأثورات الّرتاث باملادة الّلغويّة، اّليت ت
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متّثل القراءات القرآنية منبعا ال ينضب معينه، فهي األوىل بالّدراسة والبحث، ملا تضفيه على     

كّل معرفة "ألّن  الفصيحة اليت نطقوا �ا؛ الّدراسة الّلغوية من إثراء و تنويع يف لغات العرب

كما هي وكما حتدث ... صف للظّواهر الّلغويّة موضوعّية عن الّلغة فال ميكن أن حتصل إّال بالو 

، مبعىن أنّه 36"يف الواقع ال كما يريد الباحث أن تكون بل كما تريده مجاعة النّاطقني بالّلغة املعنية

ينبغي دراسة لغات العرب ضمن منظور اللسانيات االجتماعية، بتتبع هذه اللغات العربية املختلفة 

  .37ّن اللغة تتأثّر با�تمعمن خالل ألفاظها املتداولة، أل

  :               والنتائج خاتمةال

نُِقلت القراءات القرآنّية بأوثق طرق نقل الّلغة؛ إذ اعتمدت الّنقل والّرواية ّمث الَعْرض واألداء،     

 ونظرًا لقْيد االطّراد اّلذي سّنه الّنحاة شرطًا أساسّيا للّسماع الّلغوّي الّصحيح؛ فقد أقَصْوا من

استقرائهم نصوصا عربّية فصيحة، محلتها القراءات القرآنّية، تعّرب عن واقع لغوّي للقبائل العربّية، 

ِسيقت يف كتبهم ومصّنفا�م، لكن على سبيل الذّكر ال على سبيل  -لغات العرب -رغم أّ�ا 

  .الّدراسة والبحث

ّتقعيد الّنحوّي، بل؛ ملــــــَّا مل توافق بعُض ومل يكتف الّنحاة باستبعاد القراءات القرآنّية يف أثناء ال    

اّليت رَكنوا إليها بعد استقرائهم ملدّونة لغويّة ضخمة، متثلت يف املسموع -القراءات القرآنّية أقيسَتهم 

راحوا يوّجهو�ا توجيهات كثرية، فأّولوها حيًنا، وشّذذوها  -العرّيب؛ القرآّين والّشعرّي والنّثريّ 

وحلرصهم املتواصل على البحث عن  آخر، لولعهم الّشديد بنظريّة العامل الّنحوّي، وخطّأوها حيًنا

     .  اطّراد القاعدة الّنحويّة

  :نتج عن هذا البحث ما يلي    

القراءات القرآنّية خري شاهد على الواقع الّلغوّي العرّيب القدمي، وأهّم مصدر لدراسة الّلسان  -

 .العرّيب ولغاته املختلفة

سوى فروق لغويّة بني قبائل العرب،  -يف األصل–عض األداءات الّلغويّة ال تعدو أن تكونب -

 .لكّنها يف الوقت ذاته شاهد ودليل على استعمال العرب هذه األداءات الّلغويّة

للمعيار الّنحوي، إخضاعا تاّما؛ ألّن  -باعتبارها أداء لغويّا -ال ميكن إخضاع القراءات القرآنّية -

قد خيرم شرطًا من شروط القاعدة الّنحويّة، ومع ذلك يظّل األداء صحيًحا، النضوائه حتت  األداء

 .الّلغة الّتواصلّية، اّليت تراعي االستعمال الّلغوّي لّلسان
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جيب أن حنكم على صّحة القواعد الّنحويّة بالقراءات القرآنّية، ألّن مردَّها إىل الّرواية والّنقل  -

كم على القراءات القرآنّية بقواعد الّلغة والّنحو؛ اّليت مرّدها إىل العقل والقياس؛ والّسماع، ال أن حن

فما اسُتِمّدت القواعد الّنحويّة إّال من استقراء القرآن الكرمي وكالم العرب اّلذي استعملوه لغرض 

  .     الّتواصل

  :  -يف �اية هذا البحث –يقرتح الباحث     

القرآنّية يف الّدراسة الّلسانية للهجات العربّية احلديثة، برّدها إىل أصوهلا  ضرورة استثمار القراءات -

  . يف لغات العرب القدمية

تقومي ألسنة الّناطقني بالعربّية حالي�ا، وذلك بتفصيح العامّيات العربّية، اعتمادا على ذاك الّتنوّع  -

   .ية على اختالفهاالّلغوي العرّيب الفصيح اّلذي ساقته إلينا القراءات القرآن

  

 :هوامش

                                                           
  .318: ، ص1م، ج1988، 1الربهان يف علوم القرآن، دار اجليل بريوت، ط: حمـمد بدر الدين الزركشي  1
  .21: م، ص1982، 4تب القاهرة، طالبحث اللغوي عند العرب، عامل الك: أمحد خمتار عمر  2
م، 2002، 1بريوت، ط -صحيح البخاري، دار ابن كثري، دمشق: أبو عبد اهللا حمـمد بن إمساعيل البخاري   3

  .583: ص
  .39: م، ص1973، 2تأويل مشكل القرآن، دار الرتاث القاهرة، ط: أبو حممـد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة   4
  .40: املصدر نفسه، ص  5
،  1الّسماع الّلغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر، اجلزائر،ط: عبد الّرمحن احلاج صاحل  6

  .154: م، ص2012
بريوت،  -املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، منشورات املكتبة العصرية، صيدا: جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  7

  .211: ، ص1م، ج1987، 1ط

: م، ص2014، 1مصر ، ط -النشر يف القراءات العشر، دار ابن اجلوزي، القاهرة: مد بن اجلزريأبو اخلري حمـ 8 

9.  
  .10: املصدر نفسه، ص   9
: م، ص2006، 2االقرتاح يف أصول الّنحو، دار البريويت، دمشق، ط: جالل الدين عبد الرمحن السيوطي 10

39.  
  .17: ابن اجلزري، مصدر سابق، ص  11



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  733 - 722: ص 

 

732 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستمعة جا

 
م، 1984، 1التيسري يف القراءات السبع، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: ن بن سعد الداينأبو عمرو عثما  12

  .هـ  -د:  ص
خمالفة الشواهد الشعرية للقاعدة النحوية بني اللهجة والضرورة الشعرية، جملة اللسانيات، اجلزائر، : رضا رافع 13

  .356: ، صم2020، 01، العدد26ا�لد
، 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مكتبة سيد الشهداء، دمشق، ط: نصاريمجال الدين بن هشام األ 14

  . 481-478: ، ص1م، ج1972

  .41: ، ص2م، ج1988،  3الكتاب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه 15 
م، 1996، 1سكندرية، طاللهجات العربية يف القراءات القرآنية دار املعرفة اجلامعية، اإل: عبده الراجحي  16

 .187: ص
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : مجال الدين بن هشام األنصاري 17

  . 98: ، ص2م، ج1994، 1لبنان، ط -بريوت
  .80: ، ص2م، ج1980، 1شرح ابن عقيل، دار الرتاث، القاهرة، ط: �اء الدين عبد اهللا بن عقيل 18
، 1لبنان، ط - ديوان أمية بن أيب الصلت، دار صادر بريوت: بد اهللا بن أيب ربيعة أمّية بن أيب الصلتع 19

  . 99: م ، ص1998
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، دار سزكني للطباعة والنشر، : أبو الفتح عثمان بن جين 20

  .270: ، ص1م، ج1986، 2ط
، 1مهع اهلوامع  يف شرح مجع اجلوامع ، دار البحوث العلمية، الكويت، ط: ن السيوطيجالل الدين عبد الرمح 21

 -تقومي الفكر النحوي، الدار العربية للكتاب، طرابلس: علي أبو املكارم:  ، وينظر116: ، ص2م، ج1980

  . 177: م، ص1983، 1ليبيا، ط
  .318: ، ص1ابن عقيل، مصدر سابق، ج 22
  . 703: بق، صابن اجلزري ، مصدر سا 23
ال يوجد خالف حول هذه القراءة، ألّ�ا قراءة سبعية متواترة، سارت على سنن العربّية، إّال ما كان من تعليق  24

أبو زكريا حيىي بن : ، ينظر)مصحف عثمان(يقصد " ولست أشتهي على أن أخالف الكتاب: "الفرّاء عليها بقوله

  .  183: ،  ص2م، ج1983، 1وت، طمعاين القرآن، عامل الكتب، بري : زياد الفراء
، 1األردن، ط -أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي، التبيان يف إعراب القرآن، بيت األفكار الدولية، عمان 25

  .258: م، ص1998
شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، دار إحياء الرتاث العريب، : مجال الدين بن هشام األنصاري 26

  .33: م، ص2001، 1لبنان،ط -بريوت
  .33: ، ص2مصدر سابق، ج: ابن جين  27



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  733 - 722: ص 

 

733 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستمعة جا

 
  .248: مصدر سابق، ص: العكربي  28

  .134: م، ص1985، 1اجلمل يف الّنحو، مؤسسة الرسالة، بريوت،ط: اخلليل بن أمحد الفراهيدي 29 
  . 58: ، ص1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مصدر سابق، ج: مجال الدين بن هشام األنصاري 30
، 2م، ج2009، 1سوريا، ط - سنن أيب داود، دار الرسالة العاملية، دمشق: مان بن األشعث أبو داودسلي 31

  .575: ص

  .51: ، ص1مصدر سابق، ج: ابن عقيل 32 
أثر القراءات الّسبع يف تطّور الّتفكري الّلغوي، دار السالم للطباعة والّنشر والتوزيع والرتمجة، : عبد الكرمي بكار 33

  .88-87: م، ص2014، 1ط مصر، - القاهرة
  . 22 -21: مصدر سابق، ص: عبد الرمحن احلاج صاحل 34
، 3مصر،ط -القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث، مكتبة اخلاجني، القاهرة: عبد الصبور شاهني 35

  .8 -7: م، ص2007
  .21- 20: مصدر سابق،  ص: عبد الرمحن احلاج صاحل 36
، �12لدجية يف ظل اللسانيات االجتماعية، جملة علوم اللغة العربية وآدا�ا، االدراسة الله: مباركة عماري 37

 .51: م، ص2020، 02العدد



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  755 - 734: ص 

 

734 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

   التفاعلية القصيدة في البصري االلتفات
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 خالل من األدبية، النصوص على الصورة تأثري�دف دراستنا البحثية هذه إىل الكشف عن     

 املستوى عالية تعبريية قوة اليوم لتغدو ، النصوص تطيا يف �ا جّ والزّ  اإللكرتوين الوسيط عرب توظيفها

 )رفاحل(الشعر   كان فإذا ،بّثها عن احلرف عجز اليت األسرار ببعض تبوح لألدبموازيا  اخطاب وتصبح

'' تباريح رقمية  لسرية بعضها أزرق''، وكانت املدونة الرقمية صامت شعر الصورة فإن ناطقة، صورة

من املدونات اليت عملت على توظيف الصورة يف مساحات كبرية مزامحة  ' معنمشتاق عباس '  للشاعر

 يف املتبعة الكيفية فيها نتناول أن، حماولني  وقع عليها اختيارنا كعينة للدراسةليبذلك مساحة احلرف، 

وذلك  املوظفة، الشعرية للغة الداللية اجلوانب إنارة يف إسهامها وكيفية مواٍز، كخطاب الصورة توظيف

 ألمناطها والوصول إىل التأويالت املتعددة لحتليل من نتمكنخالل تتبع متظهرا�ا سيميائيا حىت  من

 .املوظفة البصرية

   .موازي خطاب ؛ اللون سيميائية ؛البصري االلتفات ؛القصيدة التفاعلية: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Our research study aims to reveal the effect of the image on literary texts, by 
employing it through the electronic medium and placing it in the folds of the 
texts, so that today it becomes a high-level expressive force and becomes a 
parallel speech to literature revealing some secrets that the letter was unable 

                                                           
    ilham.chafai@univ-batna.dz: إهلام شافعي  * 
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to transmit, if poetry (the letter) A speaking picture, the image is silent 
poetry, and perhaps one of the most prominent Arab digital blogs that 
employed the image with exceptional genius is the interactive blog of the 
poet 'Mushtaq Abbas Maan' called digital excuses for the biography of some 
of them are blue, This blog, which was the subject of our study, and we tried 
to address how the image is used as a parallel discourse, and how it 
contributes to illuminating the semantic aspects of the employed poetic 
language, by tracking its manifestations biologically so that we can analyze 
it and reach the multiple interpretations of the visual patterns employed. 
Keywords The interactive poem; Visual look ; Color semiotics; Parallel 
letter.  

  
 

  :مقدمة

 واضح بشكل نفسها تفرض البصرية اللغة بدأت العشرين، القرن من الثاين النصف يف  

 عالية تعبريية قوة وأصبحت التفاعلية، الصورة ثقافة هيمنت وبذلك الثقافية، الساحة على

 بناء يف فاستحضرها ،هامن األكرب املستفيد كان األدب ولعل ووجلته، إال بابا ترتك مل املستوى،

 والصورة األدب بني التزاوج حدث هنا �ا، إال تضاء ال داللة لتؤدي احلرف جانب إىل بهخطا

 احلرف يزاحم موازيا خطابا الصورة من جعل الذي التفاعلي األدب هو جديدا مفهوما لريسخا

 ابعضه لسرية رقمية تباريح( معــــــن عبـــــــاس ملشتاق الشعرية املدونة وتعد والكشف، اإلفصاح يف

نستطيع من خالهلا تتبع دخول الصورة إىل العامل األديب وكيفية  اليت التفاعلية األعمال من) أزرق

 الصورة مارست هنا مركزيته، إىل األدب هامشية منحيث متكن الشاعر من نقلها . تأثريها عليه

ذه ه إجناز استدعى ما وهو. مميزبصري  خطاب عن معلنة خاصا، تأثريا وقدمت الكامل دورها

 لعباس رقمية تباريح: املدونة الشعرية-االلتفات البصري يف القصيدة التفاعلية  :بعنوانالدراسة 

 مساءلة إىل خالهلا من �دف اإلشكاالت، من جمموعة وفق تقام يتال ،-أمنوذجا معن مشتاق

 واجلماليات فيه، الكامنة الداللية األبعاد مع توافقها ومدى األديب، للنص املرافقة البصرية القيمة

   .ذلك عن الناجتة

 الصورة؟ على الرقمنة تأثريات هي ما -

  ن الشاعر مشتاق عباس معن من تأكيد الّصلة الرتابطية بني الصورة واحلرف؟هل متكّ  -
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بصري يرافق وخيدم الداللة، وبذلك متكن من نقل الصورة  التفافخلق يف هل جنح و  -

  .ىل كو�ا فعال وممارسة؟من عامل التقنية على كو�ا شيئا مدركا حسيا إ

 األمان بر إىل باملتلقي والوصولخلق التفاعلية أثناء التصفح  يف الصورة جنحت هل -

 منها؟ طائل ال زيادة أ�ا أم اخلطاب؟ أعماق فهم وبالتايل

إىل ما يوحي التنويع يف استخدام الصور بأمناط خمتلفة، وملا استعان الشاعر بأعمال  -

  لصور احمللية؟بصرية عاملية إىل جانب ا

 التحليل بآليات مستعينة عنها، اإلجابة البحثية الورقة هذه حاولت وأخرى أسئلة هي    

 مدى عن الكشف إىل و�دف تأثريا�ا، وعمق توظيفها، وكيفية الصورة، دالالت لتتبع السيميائي

 شك بال تكمل واليت خلفها القابعة الدالالت عن اإلفصاح وكيفية اللغوي، الصورايت التجانس

   .اللغوي النسيج داللة

  الصورة واألدب التفاعلي  :أوال

  :في ماهية الصورة .1

 ميكن ال تارخييا ومكونا ثقافيا حامال متثل اليت البصرية املقومات أهم أحد  الصورة دّ تع  

 للواقع متثيل '' : عن عبارة فهي الدائمني، والتأويل للقراءة قابلة دالالت تقدم أ�ا إذ جتاهله،

 هذا ويكون،1 ''ورؤية حسا أو جتسيدا املوضوعي اخلارجي للعامل إدراكا أو بصريا، أو ذهنيا رئيامل

 التكثيف واحلذف، االختزال والتصغري، كالتكبري التأثريات من الصورة يلحق مبا متعلقا التمثيل

 أن أو مباشرة ةتقريري بطريقة للواقع ناقلة تكون أن إما هنا فالصورة واملبالغة، التخفيف والتخييل،

  .ضده صارخة مفارقة أو للواقع، صريح توافق تكون أن إما فهي ومنه له، جدليا انعكاسا تكون

 عن عبارة أي حرفية، تكون أن إما فهي متعددة بأشكال تتميز الصورة أن إىل اإلشارة جتدر كما

 ما وهذا رفية،ح غري حسية مرئية صورة تكون أن أو ذهنية، صورة من خيلق كتايب أو قويل خطاب

  2:يلي كما وهي الصور وأصناف أنواع بني حينما محداوي مجيل وضحه

 مؤلفة التشكيلية الصورة جعل الذي دوسوسري جند الصدد هذا ويف :التشكيلية الصورة  .أ 

 على يدل إمنا وهذا احملسوس، املرئي بطابعها  تتميز أل�ا واملرجع، واملدلول الدال: من

 فيما تتداخل الثالث  مكونا�ا ألن بالسيمياء، لصيقة عالقة ذات أيقونية صورة أ�ا

 �تم جيعلها ما البصر، حباسة أساسا ترتبط اليت السيميائية العالمة الن لتشكل بينها
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 أكثر جيعلها ما هذا إخل،...املرافقة الكتابة اخللفية، الظالل، الضوء، الشكل، باللون،

، كو�ا مبنية على التلفظ البصري الداللية احبمولته اإلدالء على األقدر وكذا تأثريا

أو ) coloréme (، واللومن )forméme (الشكلم أو الوحدة الشكلية: املزدوج

  3.الوحدة اللونية

 الذي املصطلح هذا بريس، سندرس بشارل األيقونة مصطلح يرتبط  :األيقونة الصورة .ب 

 الصورة وتشمل ين،اللسا غري القياسي بالتمثيل اخلاصة األنظمة خمتلف عن يعرب

  .البصرية والعالمات الفوتوغرافية والصور واملخططات التشكيلية، الرسوم األيقونية،

 بعضا له متنح أ�ا إال وألحداثه، الفعلي للواقع مصغرة صورة هي  :الفوتوغرافية الصورة  .ج 

 يعج ومجاليا، تقنيا فنيا طابعا هلا أن إذ التخييل أفق وفتح والتلخيص التكثيف من

وتتكون هذه األخرية من ، الداللية األبعاد عن الباحث التخييل وأفق البصرية جلماليةبا

، وكذا العالمات ..)وجوه، أجساد، طبيعة ( العالمات األيقونية أو البعد األيقوين

رأس فوقه (، ومن السند..)أشكال، خطوط، ألوان( ة أو البعد التشكيليالتشكيلي

، فاملتغري هو من حيدد املعىن ويساعد )نع منها الطربوشاملادة اليت ص( واملتغري) طربوش

ومن مث يتم االنتقال من  التحليل السيميائي إىل . السيميائي على رصد آثار املعىن

عملية التأويل، والبحث عن العالمات املرجعية والرسائل املشفرة وجممل املقاصد املباشرة 

  4.لعاملوغري املباشرة، وحتديد رؤية الفوتوغرايف إىل ا

 االهتمام وجذب والتأثري، اإلثارة هدفها تقريرية، إعالمية صور  :اإلشهارية الصورة  .د 

كما جتدر اإلشارة   .حبت استهالكي منحي ذات غالبا تكون اإلقناع، وتر على واللعب

إىل أن الصورة اإلشهارية حتمل بني طيا�ا نوايا املرسل ورؤيته للعامل، وتعمل جاهدة 

إن اهلواء '' :رئ وإقناعه واستهوائه، وقد صدق روبري كريان حينما قالللتأثري يف القا

  5''ن من األكسجني و النرتوجني واإلشهارالذي نستنشقه مكوَّ 

 معني، حدث أو ما واقع من واالستهزاء السخرية غرضها صورة: الكاريكاتورية الصورة  .ه 

 وإعطاء ويلية� طريقة ذات تكون إما واالنتقاد، التهكم بغرض حمددة، شخصية أو

 ارتبطت وقد األمر، شأن من التصغري هدفها تقزميية بطريقة أو يستحق، مما أكثر األمر

 .لعلي لناجي حنظلة صورة الكاريكاتورية، الصور أشهر من ولعل بالصحافة،
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 ما غالبا والرؤية، والشعور باحلركة تتمتع مرئية، مشهدية صورة هي :المسرحية الصورة  .و 

،وتتكون هذه األخرية  وهي صور ركحية وميزانسيلية املذكورة نواعاأل خمتلف بني جتمع

 املسرحية الصورة'' فـ ومنه ،من الصور اللغوية، وصورة املمثل، والصورة الكوريغرافية

 البصرية، واحلوارية البصرية العالقات هي بل فقط، البصري الشكل هي ليست

 واحلوارية ذاته، املسرحي الفين عرضال أو العمل مكونات بني فيما البصرية العالقات

   6''واملتفرجني واملمثلني املكونات هذه بني البصرية

 برجمية ولغة رقمي تسلسل وفق تتشكل اليت احلاسوبية، الصورة هي :الرقمية الصورة  .ز 

  .املعزز الواقع خلق إىل �دف اليت واالفرتاضي، الرقمي بعاملها تتميز خاصة،

 تأثريي إبداعي عمل أي تعترب حبيث اإلطالق، على الصور أقدم هي :البالغية الصورة  .ح 

  .القارئ ذهن يف بالغية صورة تتشكل العمل بقراءة إذ بالغية، صورة أنه ناجح

   :التفاعلية النصوص في وأهميتها الصورة .2

 عامل موازين قلبت عظيمة رقمية ثورة كيندل روبرت  مع 1986 سنة األدب شهد  

 آلياته مستعريا ايتــــــــاملعلوم العامل إىل األديب النص بإدخال لكيند روبرت أسهم إذ األدب،

 ''in the  garden of :دتهـــــــقصي خالل من وهذا. مغايرة بطريقة النصوص إلخراج ووسائطه

 recounting   ''بوسائطه الكمبيوتر جهاز ليحتضنها الورق، غري آخر عامل إىل �ا دفع اليت 

   ''drukenboa'' :وهو وتصفحها عليها االطالع خالله من ميكننا خاص موقع بفتح املتعددة،

 شبكي، أدب: له عديدة تسميات ظهور وبالتايل األدب، من النوع �ذا االهتمام بدأ هنا من   

 أدب رقمي، أدب ، متشعب أدب ، فائق أدب الكرتوين، أدب ،مرتابطة نصوص

 بالتفاعلية؟ نقصد فماذا التفاعلي، األدب هو تداوال مياتالتس هذه أكثر ولعل. إخل.. تفاعلي

  األخرية؟ هذه تتجسد وكيف

  - :لقسمني مقسم التيين مصطلح « interactive » :التفاعلية

 Inter  :بني ما أو بني وتعين  

 Activus :بني وتبادل ممارسة �ا، يراد التفاعلية أي. النشاط أو املمارسة وتعين 

   .اثنني
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 ينتقل وهو املستعمل �ا يقوم اليت العمليات يف يتمثل ما هي '':بقوله يقطني سعيد ويعرفها     

 �ا يقوم اليت اخلطية القراءة يتجاوز بذلك وهو تفيده، اليت بالطريقة النص لتشكيل الروابط بني

 االنتقال و اإلبــــــــداع مع املتصفـــــــح تعامل خالل من يتجسد ما وهذا، 7''املطبوع للكتاب القارئ

 الربجميات توفرها اليت اخليارات على ذلك يف معتمدا األيقونات، مع التفاعل عرب صفحاته بني

 بني الفين املستوى يف تتم  تواصلية عملية '':بأنه التفاعل  بلمليح إدريس ويعرف. باجلهاز اخلاصة

 ميكن ال ألةمس وتلك النص، يستوعب أن على قادر وقارئ قارئه، يستوعب أن على قادر نص

   8'' ومدهش متميز فين نص أو كبري مبدع بوجود إال تتحقق أن

  : في ماهية األدب التفاعلي

 لألدب ومغايرة متميزة وقرائية كتابية خبصائص ميتاز جديد، جنس التفاعلي األدب إن   

 من جمموعة '' أنه يقطني سعيد عنه يقول حيث التكنولوجي، للتطور مصاحبا ظهر الورقي،

 أشكال من تطورت أو قبل، من موجودة تكن ومل احلاسوب، توظيف مع تولدت اليت داعاتاإلب

 األدب صفحة أن أي ،9 ''والتلقي اإلنتاج يف جديدة صورا احلاسوب من اختذت ولكنها قدمية

ة الورقة ال الزرقاء الشاشة كانت التفاعلي   .احملربَّ

 بتقنيا�ا احلديثة التكنولوجيا طياتمع يوظف الذي األدب ''بأنه صاحل هويدا أيضا تعرفه 

 األدبية جيمع جديدا أدبيا جنسا لنا تقدم املعطيات وهذه ،(HyperText) واملتشعبة العالية

 بوتقة يف وصهرها واإللكرتونية األدبية الصفات بني جيمع ألنه متميز األدب هذا. 10''واإللكرتونية

 هي جديدة، مدركات على يقوم أنه انبج إىل هذا متميز، أديب شكل عن معا ليعلنا واحدة،

 إدراك يف جديدة رؤى '' اقرتاح على يقوم ألنه الرقمية، املرحلة إىل الورقية املرحلة من انتقالية معرفة

 أن الربيكي تضيف ،كما 11''التفكري ومنطق الوجود ملعىن انتقالية حالة على يعرب انه كما العامل

 حرية للمتلقي ماحنا ، -احلاسوب – اإللكرتوين الوسيط عرب إال ملتلقيه يتأتى ال األدب هذا

 يتأتى ال فهو '' تقول الكمبيوتر بآليات علم على املتلقي يكون أن يشرتط لكن النص مع التفاعل

 تفاعليا األدب هذا يكون وال احلاسوب شاشة خالل من أي اإللكرتوين الوسيط عرب إال ملتلقيه

   12''للنص األصلي املبدع مساحة من تزيد أو تعادل مساحة أعطى إذا إال

  :معن عباس لمشتاق رقمية تباريح في  التفاعلية الصورة :ثانيا
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 حضورا معن، عباس ملشتاق رقمية تباريح الشعرية التفاعلية املدونة من نستشف  

 يف لونية تنويعات من الصور، الستحضار عدة تقنيات على أعتمد حبيث مميزا، صوريا/بصريا

 نتاجه أن على يؤكد وكأنه والغريب، العريب الرسم فن بني املزج وكذا احلروف، وصوالنص اخللفية

 شريكا بذلك الصورة لتكون فقط، حمليا خطابا وليس العاملي، لإلنسان صوت هو إمنا التفاعلي،

   .مميزة صورية بإحياءات الكلمة مكنونات عن البوح يف وتسهم اإلبداعي، النتاج هذا يف

  -:الغالف صورة  .أ 

أن  ارتأتن املتعارف عليه أن ألي نص عنوان يتصدره، إال أن مدونة تباريح رقمية م  

: ب صيغة العنوانتتحرك فيها احلروف لرتكِّ  .يكون عنوا�ا واجهة بصرية، كإشهار للقصيدة ككل

، كما تسبح فيها عالمات تشعبية أخرى تتفرع عنها نوافذ ''تباريح رقمية لسرية بعضها أزرق''

ما أن يفتح املتلقي ف. ن ما ختتفي، تؤدي كلها دالالت موازية لداللة متثال الواجهةلنصوص سرعا

املدونة حىت تطالعه صورة ثابتة، لرأس متثال بين اللون يتوسط الشاشة الزرقاء، وهي صورة مأخوذة 

   »الشلل واملقاومة«من األعمال النحتية للفنان سامي حممد  بعنوان 

  
  الغالف صورة: واحد الشكل

/  اإليرانية احلرب ''عـــــــاصـرت قــد جنــدها النحتـي، أصلها إلنتاج التارخييــة الظروف إىل وبالرجوع

  . 13''وشتيال صربا ومأساة اللبنانية، األهلية واحلرب العراقية،

 والدته حلظات من تأثرياته بعض يستمد هنا النحيت العمل أنإىل  اإلشارة وجتدر   

  والسلب والتشرد واالضطهاد واحلرمان والفقر واألوجاع باآلالم حمملة عربية فرتة يف. التارخيية

 هلذه استغالله خالل من معن، عباس مشتاق فهوظّ  ما وهذا الفرتة، تلك يف اإلنسان حلقوق

 خلقية يف الشاشة وسطيت الذي البين التمثال فهذا واألوجاع، اآلالم جعبتها يف املكتنزة املنحوتة
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 جزء وكأنه العلوية، حافا�ا أقصى يف األسود اللون درجات إىل يصل حىت القتامة، إىل متيل  زرقاء

 تشنجا�ا خالل من تدرجييا تتالشى وكأ�ا تغرق، أن جثته تكاد الّيم، يف ملقى آدمي جثة من

 عدم عن داللة وهي ه،صوت إيصال عن عاجز الفم، مكمم التمثال فإن هذا كل ومع الواضحة،

 وهي الظلمة، إال جفنه يف تسبح فال العينني، معصوب أنه كما منه، منع وكأنه الكالم من مقدرته

 و داللة التمثال هذا ليكون  مرار�ا، يتجرع اليت واملأساة يعيشه  الذي القمع على تأكيد  األخرى

  .الصراخ على القدرة عدم من الرغم على للمقاومة، رمزا

 اليت الفرتة قيمه، فيها تآكلت فرتة يف العريب ذهنية عن رمزية إال احلقيقة يف هو ما التمثال، هذا 

 ما. والفجائع باألهوال املليء العصر إنه املكبّلة، العربية الشعوب رؤوس على احلزن فيها عشعش

 بنيته من  واستلهم احلزينة، تبارحيه يف يوظفه معن عباس ومشتاق يبدعه، سامي حممد الفنان جعل

  تسعى كاسحة قوة مع الرهيب صراعها وطأة حتت  اإلنسانية الشخصية التشظي فكرة الشكلية

 ممثلة العامل، مع والتفاعل بالتعبري اخلاصة أدوا�ا على اهليمنة طريق من هويتها وطمس كيا�ا لوأد

 راية ترفع مل أ�ا إال الشخصية هذه واجهته مما وبالرغم والكلمة الصورة/والنطق البصر يف

  .واهلزمية باملهادنة ترضى ال أل�ا املقاومة، راية بدهلا رفعت وإمنا االستسالم

 تباريح:  املدونة عنوان يف واملتمثلة كتابة حيوي متحرك، صفرأ شريط الشاشة هذه يعلو   

 من يعين اوم الدم، لون'' إىل يرمز ألنــه وهذا األمحــر، باللون كتبت وقد أزرق، بعضها لسرية رقمية

 كتبت تباريح هي التباريح هذه ،وكأن 14''ذلك وغري واحلرب، والثورة واملوت، والقتل الصراع

 من هذا والفجيعة، واألمل احلزن بغطاء وتوشح األمور، فيه اختلطت عصرا احتوت أل�ا بالدماء

 الذي محراأل عكس. 15''املكان يف بالربودة يشيع األزرق اللون فإن '' أخرى جهة من أما جهة،

  الربودة وكذا االختناق فرض بغرض هو الشاشة يف الطاغي األزرق اللون فتوظيف  الدفء يثري

 اللون فاختار باحلرارة املتلقي ُيشعر لون إىل جلأ الشاعر أن إال البيئة، هذه من اهلروب يف والرغبة

 الصارخ، األمحر ونالل هذا �ا، الشعور من يقلل أو الربودة ويبدد بالدفء يشعره حىت األمحر

 التمثال  خيلقه الذي اجلمود من ليقلل الشاعر �ما استعان املتحرك الشريط إىل باإلضافة

 مينحه باملقابل لكنه واالختناق، والكآبة احلزن حالة يعيش أن للمتلقي أراد هنا فالشاعر الساكن،

   .خيتاره الذي الطريق على النقر مبجرد احلالة هذه من اخلروج يف فرصا
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 دليل هو االختيار وهذا ،- واملقاومة الشلل - املنحوتة هلذه اختياره يف موفقا الشاعر كان لقد 

 أما الشعرية، جمموعته مع يتوافق ما انتقاءو  العريب، التشكيلي الفن على اطالعه سعة على

  رقاءالز  واخللفية التمثال لون بني انسجام هناك كان إذا موفقا، كان اآلخر فهو اللون خبصوص

  .األسود اللون إىل املتدرجة

  » األولى النصية الطبقة«  العلوي البوح ضلوع  .ب 

 البوح ضلوع صورة .1

  
  )2 رقم الشكل: (األولى الصورة

 فرعية واجهة تطالعه ،نافذة أيقونة وهي»  العلوية البوح ضلوع«  املتلقي خيتار حينما  

 فين عمـل وهي - مقطوعة الصورةأن هذه  الناظر يلحظ، حبيث ونالل رملية صفراء أرضية ذات

 املائعة الساعـات«  بعنوان ،) 1989-1904(  دالـي سلفـادور التشكيلي للفنان تصويري

 للسريايل التصويرية األعمال أشهر من واحدة تعد: املائعة الساعات لوحة'' وتسمى أيضا بـــ،»

: منها عدة مبسميات واشتهرت ،1931 نةس نفذها ،)1989 -1901دايل سلفادور(

 من تعد. الذاكرة استمرار. الذاكرة إصرار. الذائبة الساعات. الوقت استمرار. اللينة الساعات

 الليونة حول دايل نظرية بصريا تلخص واللوحة نيويورك يف احلديث الفن متحف مقتنيات

   .16''والصالبة

 القابلة األشكال بغموض تنضح '' أل�ا ؤهااستدعا مث سريالية لوحة هي اللوحة هذه إن   

 ووجه احلمامة وجناح الساعة والثوب، املعدن( واحد)  ميت شيء(  من أكثر إىل لالنتماء

 والزمن رخوة فيها فاألشياء بامتياز، املعاصر املعدين العصر متثل الصورة ،فهذه 17''..)اإلنسان،

 سريعا، ميضي الفرح هاوية فوق يكون ندماع فالزمن  واملعاناة احلزن عن تعبري وهي متثائب،

 هو -مؤملة، الساعات وهذه يتسمر يكاد أو متثاقال بطيئا يبدو واحلزن الكآبة على حيوم وعندما

 كو�ا يف يكمن الزيتية اللوحة هلذه الشاعر وتوظيف -الالمتناهي واألمل املعاناة زمن قاس زمن
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 وارحتاالت بأبعاده املتداخل لزمنه يؤرخ '' شاعرال فكما الزمن، سرية عن التعبري خصوصية متتلك

 الذي بالفراغ اإلنسان عالقة جتسد اللوحة فهذه ، 18''والتوقع باالنتظار املتمثل واملستقبل الذاكرة،

 كذبول الذبول فيصيبها منها، اخلروج عن وتعجز الذاكرة، ترتادها موازية زمنية متاهة إىل حتول

 الساعات له ترمز ما وهذا منه، جدوى ال اجلريح الوطن هذا يف فالوقت. احملتضرة الساعات هذه

 هو  فيها األسود فاللون األسود، إىل لو�ا الضارب البُـّنية الطاولة أما للتالشي، املقاربة الذائبة

 كل عن يتخلى أن يريد أوال األسود خيتار ومن والبؤس، واجلهل والفناء، والعدم خيفي، الذي الليل

 جيب شيء ال أنه فيها يشعر اليت احلاضرة احلالة ضد حرونة، معارضة عن ناتج أمر وهذا شيء،

 البين، اللون أما األبيض، نعم ضد رفض وهو القدر، ضد ثورة يف إنه عليه، هو ما على يبقي أن

 النوع من والشركة األرض، على اجلذور، على املوضوعية، األمهية على يدل الذي الرتايب اللون فهو

 يربز وهذا األخرى، هي القاحلة ا�دبة الوطن أرض إىل رمزية هي األرضية وهذه. سريواأل اخلاص

 اللون إىل عندنا ما وإذا والذوبان، للتالشي آيلة ساعة أثقلتها واليت اخلاوية اليابسة الشجرة من

 ثرأك يكون أن إىل ويتجه ،... النشاط فيه يقل الذي'' البين اللون لوجدناه اللوحة على الطاغي

 من حيد البين اللون ،ألن 19''اجيابيا ليس  فنشاطه الواسع، اخلالق الدفع يفقد إذا فهو ،ا هدوءً 

 جمدبة، قاحلة واألرض متالشية، ذائبة الساعات جعل ما  النشاط على يدل الذي األمحر اللون

 ليتا احلاالت هذه نفسه يف تتضارب الذي اإلنسان إىل إشارة وكأ�ا خاوية، يابسة والشجرة

 رمز ''هو األسود فاللون السواد،  إىل الضارب البين اللون يفسره ما وهذا والفناء، بالضياع تشعره

 يدل اللون سلب ولكونه''  التكتم إىل  وامليل ا�هول من  خوف أنه كما واملوت، واألمل للحزن

   20''والفناء العدمية على

  جزء أخذ حيث البرت، بآلية استعان للوحةا هذه وظف حينما الشاعر أن إىل اإلشارة والبد     

 لوحة من األيسر للنصف صورة أمام هنا فنحن: سلفادور لوحة دمج إىل للوصول اللوحة من

 املشهد عناصر مع بالضرورة يتناغم منها أساسي جزء وإسقاط بتقطيعها الشاعر قام مث فقط دايل،

 يِسم الذي االمتالء وأن السيما ،الوجود عدم على احلذف يدل كما الشاعر، �ا احتفظ اليت

 إىل املؤدي الفضاء يف  الواسع االمتداد ذي املبتور، القسم يف النظر إجالة مبتعة يشعرنا الباقي اجلزء

 عن تعرب اللوحة هذه يف الشاعر استدعاها اليت اآللية وهذه ، األبدي الغروب غري له أفق ال حبر

  .وموضوعه يتالءم الذي اجلزء اللوحة من استحضر إذ تشكيلية، ومهارات عالية حرفية
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املبتور اجلزء: 3الشكل  

 الصورة أن وهو القص، آلية إىل الشاعر جلوء سبب نفهم األصل الصورة إىل بالعودة  

 اعتمده والذي) الوحش( باسم رفعُ  الذي وهو اللوحة يتوسط بشري شبه شكل'' حتوي األصل

 (self -po) الذاتية الصورة من نوع(  لذاتــــه بصريا معادال  باعتبــــــاره أعماله من كثري يف دايل

 إىل كإحالة اللوحة ميني أعلى اللون ذهبية الصخري اجلرف كتلة أتت كما التجاور، بعض مع

  . 21'' دايل لـ أصلي كموطن اإلسبانية الطبوغرافية الذاكرة

 على تعود أ�ا ورأى) اجلرف الوحش،(  دايل رمسها اليت صرالعنا إىل انتبه قد هنا الشاعر إن  

 والتالشي، اال�يار على يعرب الذي املشهد فقط الصورة من وأخذ الشاعر فأقصاها رّسامها، ذات

 يف الشاعر وفق ولقد باهلموم، املرهقة باآلالم املصبوغة كلماته وطبيعة يتالءم الذي املشهد وهو

 مقطوعة اللوحة وظفت فحينما والبرت، القطع بـبالغة األزرق منعم امساها اليت اآللية هلذه اختياره

 احللم جعلت اليت املتكررة اهلزائم نتيجة والعدمية بالضياع والشعور الوقت، عبثية عن بصدق عربت

 وال  واخلواء، والقحط اجلمود  كساه فشيئا، شيئا يتالشى الواقع ألن مستحيل املشرق باملستقبل

  .األبدية لعبثيةا سوى تسريه

    األولى الحاشية صورة .2

  -:التالية صورة لنا تربز حاشية أيقونة على النقر مبجرد    

  
  1حاشية صورة: 4الشكل
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 تشبه اليت الدوائر صورة عن تعرب اليت الضياع، حالة مع تنسجم لونية خبلفية  صورة وهي  

هوجاء حتاول ابتالع كل ما يعرتض طريقها، إ�ا قوة عظيمة تصارع كأ�ا عاصفة و  الزرقاء، الدوامة

كل منها يقدم داللة معينة  عدة، ألوان فيها تشابكتالوجود العراقي على أرضه، هذه الدوامة قد 

 املنفذ وهذا اللون أبيض مبنفذ تنتهي أ�ا إال بالضياع، توحيتتمحور كلها يف تشكيلة حلزونية 

   .أبيض لكنهو  الكوين بالثقب شبيه

 تتخبطه دوامة يف يعيش وكأنه اإلنسان حالة عن به يعرب كرمز الشاعر استخدمها الصورة هذه   

 يرمز هنا األمحر اللون أن لوجدنا األلوان هذه  توظيف إىل عدنا ما وإذا جهة، كل من العواصف

 يرمز كما والثأر، والشجــــــاعة قويال باملـــــــزاج مرتبط التــــــراث يف'' وهو ، 22''والغزو اهلجوم'': إىل

 الوطن هذا أعداء أن خالله من يقول أن يريد هنا الشاعر وكأن ،''والضغينة الفتـــــن إىل أيضا

 توظيفه ولكن ضدهم، الوقوف من بد فال هجومهم، بعد فغزوه والكره، بالضغينة اجتاهه يشعرون

 كما، 23''والكسل اخلمول على يدل الليل و مبالظال '' يرتبط والذي الطاغي القامت األزرق للون

 24''تأديتها ينبغي برسالة واإلميان باملسؤولية والشعور التميز''  على أخرى جهة من أيضا يدل

 األبيــض، اللون توظيفه أما واالبتهال، التضرع على وكذا والوالء بالطاعة مرتبط هو الرتاث ويف،

          .واالطمئنان اخلالص منفذ عن ليعرب 25''والصدق والنقاء الطهارة'' رمـــز وهو

 خالل فمن األلوان خبصائص جيدة معرفة وله احلدود، أبعد إىل موفق هنا الشاعر    

 جتاهه ضغينة وكلهم هالكه، يف والراغبني األعداء عيون ترتصده الذي الوطن حالة عن عرب األمحر

 األزرق للون توظيفه مث عليه، االستيالءو  غزوه عملية لتسهل فيه، والنزاعات الفنت زرع حياولون

  إىل يرمز كما وطنه، سكان يعيشها اليت املظلمة املأساوية احلال على جهة من يعرب الذي

 السكون، غشاوة أيضا وهو الكونية، املادة وراء ما إىل انطالقة وفيه واملطلق والالحمدود الال�اية

 من أخرى جهة ومن و.  األعماق إىل تسيل اليت يةاملوسيق واألحلان املالئكة، عوامل تكتنف اليت

 اجلريح وطنهم جتاه باملسؤولية وإشعارهم مهومهم، استنهاض حياول العميق األزرق اللون خالل

 اخلالص على للداللة الدوامة هذه �اية يف البيضاء النقطة وظف مث واخلمول، الكسل ونبذ

  .مشرق غد حنو جديد لطريق وبداية الطريق هذه لسوداوية �اية فهي والصفاء، بالنقاء والشعور

  :مكابرة صورة .3

  :التالية الصورة تطالعنا مكابرة أيقونة على بالنقر     
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  مكابرة صورة: 5الشكل

 والبنفسجي، األزرق اللون عليها يطغى صورة وهي بالغيوم، امللبدة للسماء صورة وهي  

  . الغيوم وراء املختفية الشمس لضوء نتيجة ذهيب، بلون خمتلط األبيض اللون يتخللها

 مينعه ولكنه ميحي أن املشرق الغد حياول جمهول عامل خميف، بعامل توحي الصورة هذه   

 اللون وهذا الربوز، من الشمس أشعة متنع اليت املتلبدة الكثيفة الغيوم صورة خالل من ذلك من

 االستسالم سوى الناس من يكن فلم الطموح، حيطم الواقع هذا ولكن الطموح، إىل يرمز الذهيب

 ، 26''واالستسالم باألسى'': يوحي الذي البنفسجي اللون عنه يعرب ما وهذا املأساوي، الواقع هلذا

 الطهارة على يدل معا والبنفسجي األزرق وتوظيف عذابه، أثناء املسيح رداء ولون التوبة، لون وهو

  .واإلميان

  )1(الهامش صورة .3

 ومبجرد املأساوي، العامل هذا من فورا اخلروج يف والرغبة بالضيق املتلقي يشعر املكابرة، صورة يف

  -:التالية الصورة له تربز اهلامش على النقر

  
  1اهلامش صورة: 6الشكل

 كل يف متداخلة بأشكال مزخرفة زرقاء خلفية يذ جتريدي رسم عن عبارة وهي  

  .البعض بعضها مع متماهية - مثلثة - هندسية أشكال وكأ�ا جتاهاتاال

 فالسبل اخلالص طريق إجياد  يف املواطن قدرة وعدم العبثية، عن للتعبري الشاعر وظفها ولقد

 تتشابه إذ فوكو ميشال عنه عرب الذي الصيين املتاهة قصر داخل وكأنه وتعقدت، تشابكت

 من القليل بعث بغرض وهو األبيض اللون يتخلله والذي األزرق اللون وطغيان باملخارج، املداخل
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 األزمات وسراديب األزمات ركام وسط يف املواطن �ا يتمسك اليت الشمعة ضوء فهو األمل،

  .والدمار الدماء سوى وراءها ختلف مل اليت املظلمة

 من خلفته ما ومع ،] األوىل البوح ضلوع[  األول دربه يف املتلقي رحلة تنتهي الصورة هذه مع 

 باألسى الشعور من والتخلص اخلالص كيفية فيه جيد عّله اآلخر، الدرب إىل الدخول يف رغبة

  .العلوية البوح ضلوع يف مسريه طيلة حلقته اليت والسوداوية

  »الثانية النصية الطبقة« : السفلية البوح ضلوع  .ج 

  - :)1( المتن صورة .1

  -:التالية الصورة أمامه تظهر ية،السفل البوح ضلوع على املتلقي يضغط حينما

  
  1املنت: 7الشكل

 متآكلة بشرية قدم الصورة تربز الزييت، باألخضر مصطبغة خلفية يف جديدة  صورة وهي  

 تدمي الشائكة األسالك ألن جدوى، دون ولكن خالص، عن حبثا املتكرر املشي خالل من

 آمن  مكان إجياد يف جاحمة  رغبة عن الصورة هذه تعرب كما احلدود، اخرتاق حتاول اليت األقدام،

 الذي املرحتل للمواطن رمزية هي احلقيقة يف القدم وهذه وهناك،  هنا املتناثر  الدمار عن بعيدا

 من اخلروج أو متآكلة، هامدة جثة سوى منه يبقى لن وطن يف البقاء بني والشكوك احلرية تتجاذبه

 الصورة هذه وظفت ولقد الفرار، أو الصمود بني خمري فهو آمن، مكان عن ثوالبح الوطن هذا

 عن يعرب كما اإلهلية، القوى وإىل النبات والدة إىل يرمز الذي اللون هذا خضراء خلفية خضم يف

   27''النفس على واحملافظة الدفاع''

 العيش نفسهل ليحفظ �ا والتمسك أرضه عن الدفاع إىل املواطن حيث هنا الشاعر وكأن  

 عليها الطاغية األلوان خالل من كئيبة أ�ا جند املوظفة الصورة إىل عدنا ما إذا ولكن الكرمي،

  .كئيبا مشهدا لتكون والرمادي، واألبيض األسود يف واملتمثلة
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 حبصا ال خالء أرض أو السالح منزوعة مبنطقـــــة أشبـــــــه حمـــــــايد لون'' هو الرمادي فاللــــــون 

 الرمادي، اللون خيتار ومن األعداء، استغلها خاوية وأرضه أعزل الوطن هذا أن يقول وكأنه، 28''هلا

 دور أي ألخذ متحمس غري خارجي، تأثري أي من نفسه ينزع إنه متورط، وغري ملتزم غري يبقى

 إىل يرمز الذي األسود اللون يؤكده ما وهذا إجيايب، غري فهو مباشرة مسؤولية أية عن نفسه ويعزل

 إال �م حلت اليت النكبة من  متضررين عزل واملواطنني خاوية أصبحت فاألرض والفناء، العدمية

 فالدرة األبيض، باللون التمسك ضرورة على للداللة البياض من جزء يتخللها احلالة هذه أن

  .العدم منشأها كان البيضاء

  - ):2(الحاشية صورة .2

 والفناء بالعدمية يوحي شاحب منظر خميف منظر أمام نفسه ياملتلق جيد حاشية رابط فوق بالنقر

  -:التالية الصورة خالل من يتضح ما وهذا

  
  )2(حاشية صورة: 8 الشكل

 أعلى يف متتد يد مع فتشققت، أمد منذ املاء غادرها أرضا لنا توضح اليت الصورة هذه  

 بيد تكون ما أشبه'' الشعر، غطاها يد ولكنها الشقوق لكت على الشاشة زوايا إحدى من الصورة

  . 29''احلجرية العصور إنسان

 إىل جذ�ا حياول ما شيئا تقاوم وكأ�ا أمامها شيء جذب حتاول يد عن عبارة الصورة    

 قاحلة الغزاة جعلها أرض عن رمزية وهي. النجاة ترجو القاحلة األرض بتلك تتشبث وهي الوراء،

 سابقا أشرت كما - إليه ويرمز الرمادي اللون يربزه ما وهذا الدمار، سوى ألهلها لفواخي ومل قهرا،

 لتوماس اليباب باألرض عالقة الصورة وهلذه هلا، صاحب ال اليت اخلالية األرض عن يعرب فهو -

 الشاعر وظف الصورة هذه ويف. إال ليس اإلنسان لعقم نتيجة األرض أصاب العقم فهذا إليوت،

 املوت غّيبه غائب، جسد على داللة الكف ظهور احلذف، خالل من حتقق الذي النزياحا بالغة

   .النجاة إىل زحفا املقاوم اجلسد من جزء آخر لتكون عطشا،
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 لسقيها، مياه عن ويبحث أرضه على باحلزن املتلقي يشعر واجلفاف القحط هذا خضم ويف

  .جديدة صورة له لتظهر األمان بر إىل خالهلا من يعرب لعله نصيحة نافذة على النقر فيحاول

  :نصيحة صورة .3

 مع األطراف املرتامية الصحراء يف نفسه املتلقي جيد نصيحة رابط على النقر ومبجرد  

 آخر مكان حنو ةطلليّ  رحلة وكأ�ا ما، قافلة البقعة هذه من مر قد وكأنه السري، آلثار خطوات

  -:التالية الصورة خالل من يتضح ما وهذا خمصب،

  
  1نصيحة صورة: 9الشكل

إن العراق يف غالبه أرض صحراوية، لذلك اختار الشاعر هذه الصورة اليت فرضتها عليه   

حتديد وتوسيع أفق رؤاها، ومنحها قوة شعرية يستعني �ا الشاعر  ''البيئة كو�ا تلعب دورا مهما يف

 وقحطه، وطنه جفاف حول بوحه الشاعر يكمل رةالصو  هذه خالل ومن، 30''يف تشكيل معناه

 تستدعي واليت لونيا احملايدة الصورة هذه تؤكده ما وهذا '' والنماء اخلصب عن البحث وضرورة

 ما كل مع بالذاكرة لعودةل دعوة ،هي 31''أرحب مكان حنو والسعي املكان هذا مغادرة ضرورة

 ونصرة لألمن طلبا الصحراء عرب طريقها القوافل أوىل شقت حيث حضاري، ديين، إرث من حتمله

 أبناء إىل الشاعر قدمها نصيحة هذه القلوب، يُدمي مشهد يف واخلّالن األهل وراؤها تاركة للحق،

 تنسي اليت املسؤولية هذه الوطن، جتاه باملسؤولية الشعور من نوع هي اهلجرة أن حيث وطنه،

 بالنصر حمملة أخرى مرة لتعود واخلّالن، ألحبةا عن النأي ومرارة ومشقا�ا، اهلجرة آالم املهاجر

    .منها العرب استخالص ضرورة إىل فدعا الكرمية، واحلياة

 وجد ألنه النصر، يلقى سوف املواطن �ا عمل ما إذ األمل، أعادت النصيحة هذه  

 نم املزيد يف فريغب، النفسي االرتياح من نوعا املتلقي يتلقى هنا. واحلياة األمل باب مفتاح

  .املوالية النصيحة ملعرفة متشوق وهو]  أخرى نصيحة يف ترغب هل[  على املؤشر فيضع النصائح

  :أخرى نصيحة في ترغب هل صورة .4
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  رابط يف رؤيتها سبق اليت وهي - الشاشة كل تغطي خضراء خلفية تظهر الرابط على النقر مبجرد

  -:التالية الصورة يف موضح هو اكم الكريستالية القوارير صورة تربز الشاشة وسط ويف -1 منت

  
  أخرى نصيحة يف ترغب هل صورة: 10الشكل

 الصورة هذه، 32''التجريبية املدرسة أعمال من تصويري عمل من مأخوذة'' صورة وهي  

 ذابلتان، مفتوحتان كبريتان عينان عنقها أعلى يف يتوسط كريستالية قارورات عن عبارة هي

 البأس وّلد الذي العطش مبدأ تكرس الصورة هذه قليال، مفتوح فم خلف البؤبؤين، فةخمتل

   .الظاهر

 وتداخل ما، نوعا داكنة خطوط فيها متناغمة لونية مساحات ذات هي الصورة هذه   

 على تدل واخليل اللوحة، أعلى يف خيل رأس صورة لنا تربز كما املختلفة، واألحجام األلوان

  .والكرامة اخلري عن تعرب كما الغابر، ا�د زمن إىل وتوقه والصمود األصيل منالز  إىل العودة

  )2(الهامش صورة .5

  -:التالية الصورة تظهر عليه النقر ومبجرد هامش رابط سوى للمتلقي يتبق مل

  
  2اهلامش صورة: 11الشكل

 ذابلتان وعينان اليابس، والورق شجرال أغصان فيها تتناثر حيث قاسية، رهيبة صورة هي  

 خلفية وراء هذا تلقاه، الذي والعذاب املشاق بعد تالشى آدمي جسد من تبقى ما آخر وكأ�ما

 الضعف إىل يرمز '' األصفر فاللون) والربتقايل واألصفر األمحر(  النارية األلوان عليها تطغى

 وعـــــدم التهور على يدل''  فاتح لون فهو هنا الــــــموظف األمحر اللون أما،  33'' واملرض والذبول
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 وهو بينهما، وسطية حالة على يدل واألمحر األصفر بني فهو الربتقايل اللون أما،  34''النضج

 وحكمة ذكية قوة رمز وهو بالزهر ويوحي احلذر، عن للتعبري إليه ويلجئ بعيد من يُرى الذي اللون

 حقيقة نار هي النارية األلوان هذه وكأن اخلطر، عن تعرب يةالنار  األلوان فإن وبالعموم  إهلي وحب

 بالدهشة مقيد جامد واإلنسان حطامها، أثار سوى ختلف ومل املتبقية البقايا مجيع لتلتهم جاءت

   .ساكنا حيرك وال

 سيعود هل غد؟ مشس ستشرق هل يتساؤل وهو وطنه سرية وخيتم الشاعر بوح ينتهي هنا إىل

  .واملأساة واخلراب النكبة سرية بدل جديدة حياة يف أمل سرية ويكتب الربيع؟

  :والنهاية البداية صورة  .د 

 جعل حاد بذكاء واستطاع لتبارحيه صور توظيف يف احلدود أبعد إىل موفقا كان الشاعر إن    

   35:موظف هو كما  النهاية، لصورة مقابلة البداية صورة

 آدميا والثاين حجريا األول كون يف الفرق مع رأسا احتضن املشهدين كال.  

 على وثباته املؤشر مرور مبجرد واختفاءه النص ظهور آلية اعتمد املشهدين كال 

  .الستائر بإزالة نصوص من خلفها عما تكشف اليت النوافذ مبثابة كانت اليت الكلمات

 أن فيمكن األخري املشهد يف العيون أما األمل شدة من احلجري الرأس يف مغمضة العيون 

  :قراءتني هلا تتصور

  .وحسرة أمل من بالدوائر احملاصر به مر وما الذات فجيعة على لتشهد مفتوحة أ�ا 

 بالد يف املوت أكثر وما ميت يف تستغرب ال حالة وهذه يغمضها من انتظار متارس أ�ا 

   .الشاعر

  :خاتمة

 ما وهذا. الفين التصميم عمليات خالل من نفوذها متارس لتفاعليةا الصورة باتت لقد  

 عباس مشتاق'' الشاعر لقصيدة التفاعلي البناء يف بصريال احلضور خالل من واضحا كان

 الصورة إليراد البصرية التكتيكات تنوعت حبيث ،)أزرق بعضها لسرية رقمية تباريح(''معن

 يف فعاال شريكا الصورة لتصبح احلروف، وحىت والكلمات اخللفيات ألوان يف عديدة بتنويعات

 حىت أو منها املشهورة سواء الصور، نوعية اختيار نأ إذ للنص، الداليل/ فاعليالت البناء

 تلقي واقع منى ما هذا بالرمزية، الصارخة الداللة وتدعيم بلورة يف كبري بشكل أسهم الفوتوغرافية
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 للشعر، املتكامل الفهم يف والعقل والسمع البصر اكرت اش على يعمل الذي مؤخرا املعاصر الشعر

 من القراءة فتأرجحت الصورة ولغة الكلمة لغة بني مازجت مرئية قصيدة اليوم قصيدة لتغدو

 جتسيده يف معن عباس مشتاق الشاعر أبدع ما وهذا الصورة، إىل النص ومن النص، إىل الصورة

  .الرقمية تبارحيه خالل من

 لإلبداع ديةالتقلي الوسائط عن التخلي مد يف سائرال دباأل مبستقبل التنبؤ ميكننا يومال  

ويزيد  .اإلبداع ركب مسايرة تأىب اليت املبدعة األقليةستغدو منحصرة فقط لدى  اليت األخرية هذه

 اإلنسان طاقة علىتستحوذ اليت  ديدةاجل لغةو ال البصرية، الفنون جوهركو�ا  الصورةب االهتمام

 ومن  أوضح، تبدالال رؤاه وعمقت أرحب، آفاق على خياله وفتحت عقله فاعتقلت البصرية،

 اعتباطية، اختياراته تكن فلم فذة، بطريقة مدونته يف هافوظّ  أنه معن عباس مشتاق الشاعر عبقرية

 ذلك ألنمن الصور  صورة حذفإذ ال ميكن  الشعرية، للنصوص منها بد ال إضاءة كانت بل

  .الوقت نفس يف وأساسيا موازيا نصاأل�ا  واختالله، املعىن زعزعة إىل سيؤدي

 و بالعراق، حلق الذي الدمار عن يعرب رقمية تباريح صور ألبومميكننا القول أن  عليهو    

 تدرجات خالل ومن يندمل، لن جبرح ا�هول، حنو هجرته و بشعبها أملت اليت اجلراحو  واآلالم

 نمتك صور هي مشرق، بغد احللم عامل اهلدوء، لعامل اخلانق القامت  املأساة عامل من ينقلنا األلوان

 أ�ا لنحس حىت فيها أساسية بنية لتغدو تبارحيها يف ومزجها األصل، سياقها من عزهلا من مشتاق

 احلياة غزت كو�ا الصورة بزمن الزمن هذا نصف األخري ويف. للتباريح لتكون فقط وصورت رمست

  .تيازمب العوملة مسة إ�ا وأزمنة أمكنة

الصورة واألدب من اقتحام جمال  من هنا نفتح جماال حبثيا جديدا عن مدى مقدرة  

رام ـــــــــة اهلولوجـــــــــــوكذا تقني) Augmented Reality Technology( تكنولوجيا الواقع املعزز 

) Hologram (، واالستفادة من تقنياته اليت تبدو أقرب إىل احلقيقة ودجمها يف العامل اإلبداعي

يف جمموعته التكنو رقمية  معن مشتاق عباسالعراقي الشاعر أمثال   وقد بدأ املبدعون . األديب

( ة املزدوّجة روايالمن خالل  محمد ناصف وني ريهام حسواملصريني  )سنّ مُ  عُ جَ وَ ( اجلديدة

إىل أي مدى ميكن : وعليه نطرح اإلشكاالت التالية. يف تبين ذلك ذات تقنية اهلولوجرام،) احرَّ البَـ 

؟ الوكيف ميكن له أن يبدو مستقب ؟،قع املعزز واهلولوجرامخالل تقنية الوامن يتطور لألدب أن 
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ميكن للصورة أن تتعدى جماهلا البصري إىل استثارة احلواس األخرى كاللمس مثال؟ وهل  هلوعليه 

  .العرب يف هكذا جتربة؟ ونح املبدعينج
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وهذا ال يتم إال برصد . املسكوت عنهو  ية بني البوحالعالقة اجلدل املقال للبحث يف يسعى  

، وجسد�ا عدة مبدعات جزائريات يف منجزا�ن الروائية، جمموعة من البىن املوضوعاتية والفنية اليت تناولتها

كخطاب بوح ذايت ضد كل أصناف املمنوع  فجاءت ،اليت اقتحمت دروب احملظور؛ وكشفت املستور

 . سياسيو  واجتماعي مبباركة من رقيب ديين وأخالقي ،غيريالقامع للتحرر والرافض للت

  .  إباحية ،ةرواية ايروتيكي، ممنوع ،مسكوت عنه ،كشوفم دبأ :: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The article seeks to research the dialectical relationship between 

dissemination and taboo. This can only be done by monitoring a set of 
thematic and artistic structures that have been approached and embodied by 
innovative Algerian woman in their novelist icachievements, Who has 
broken into the forbidden; and revealed the hidden, It came as a self-talk 
rhetoric against all kinds of liberation oppressors who reject change, with the 
blessing of religious, moral, social and political censors. 

Keywords: Obscene literature, tabou , forbidden, Erotic Novel, 
pornography 
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  : مقدمة

مسكوت عن ، و الشغف بكل ما هو خمفي وممنوعو  املعاصرة باإلثارة 1تتسم الرواية النسوية   

يواجه . تكمن فيها لذة البوح واالعرتاف؛حني تتحول إىل خطاب مكاشفة وجماهرة. ،القول فيه

ية وإرهاب الذهنيات الفكر  ،اخلوف ويتجاوز كل املعوقات واالدعاءات اليت تفرض تكميم العقول

بدعوى إقصاء كل ما خيالف العرف االجتماعي واألخالقي والديين والسياسي ألنه مهدد  ،املتحررة

  .لثوابت اهلوية

وخاصة أن هذا اخلطاب النسوي قد احتفى بلغة شبقية عنيفة وصادمة تتماشى وسقف 

رية األنساق يتأهب بسفور لتع .املتمردو  هو يلتحف حلة املراوغو  .موحتطلعاته احلبلى بالرغبة واجل

هذه األنساق اليت تؤثر ال حمالة يف تشكل أي منجز إبداعي؛فبقدر ما هو ضرورة أنتجها  ،احمليطة به

الذي ال يريد أن يقصي هذه  ،بقدر ما هو أيضا ضرورة أنتجها الفكر الثقايف املتحرر ،هذا التعري

فجاءت الروايات النسوية  ولكنه وجب عليه مساءلتها وإضاءة مناطق الظل فيها؛. األنساق املضمرة

تقدمي نظرة نقدية متيط اللثام عن ما هو حمرم وممنوع بفعل و  ،كمحاولة الستنطاق العناصر املغيبة

  . متعاليات ونواميس مفروضة

هل يفرتض يف الكتابة املعاصرة أن تنتهك بالضرورة منظومة : ومن هنا حق لنا أن نتساءل

  ؟ القيم االجتماعية واألخالقية

حد ميكن تقبل أو رفض األدب املكشوف خاصة إذا كان يصدر عن امرأة ؟مث ما إىل أي 

  ؟ النسوية القائمة على زعزعة افق انتظار ا�تمع الكتابة الروائية مدى جناعة

وما هو سقف االيروتيك بالنسبة للرواية النسوية يف اجلزائر؟ وهل يتوجب على املبدعة أن 

  ىل رقيب اجتماعي أو ديين أو سياسي ؟ متارس رقابة ذاتية قبل أن تنصاع إ

  :الممنوع / األدب المكشوف .1

واليت ، الكتابات اجلنسية والغرامية الناعم/ الداعر /الفاحش" تالزم تسمية األدب املكشوف

 Littératureب  د علوشيسع ويرتمجه، 2"تعترب من حمرمات ا�تمعات التقليدية والدينية

pornographique . النوع من الكتابات اإلبداعية خبطا�ا الساخر من القيم قد عرف هذا و

وهذا الشيخ ، و رفضها بدعوى إثار�ا لإلباحية3منعهاحيث مت ، ة والدينية واالجتماعيةاألخالقي

يندد باإلسفاف الذي وصلت إليه اللغة اإلبداعية احملتفية باخلطاب الساقط والفكرة "حممد الغزايل"
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لذلك وجب استئصاهلا من اخلطاب األديب . أل�ا ليست من صميم اإلبداعاحلقرية والعبارة النابية؛

فوجدت أن عددا من الفنانني والكتاب بلغ ، الفنون واآلداب يف عاملنا العريبقد راقبت ": قائال

مل يضرب على أيديهم فلن تفلح لى األخالق والقيم الكرمية وإذا من اإلسفاف حدا خيشى منه ع

 إشكاالت رئيسة لى هذا االجتاه توالت العديد من التساؤالت واليت حتولت إيلوردا ع .4"أمتنا أبدا

وكذلك أخالقيا جيب أن يرفض بالضرورة  هل كل ما خيالف السائد سياسيا ودينيا: يف النقد العريب

لسائد نوعا من ويقام عليه احلد؟ أمن املعقول حماكمة اإلبداع واخليال؛ أال يكون االنصياع لقيود ا

مث إىل أي مدى ميكن أن تكون األخالق حدا فاصال . التقزمي للعملية التخييليةواحلجر و  الكبت

ومن مث ، يف العملية النقدية ؟ هل حياكم املبدع على منجزه اإلبداعي حماكمة أخالقية أم فنية ؟

  . اإلبداع ؟ هل ميكن فعال كبح مجاح

حول قضية وظيفة األدب با�مل فإن هذه اإلشكاالت تتصل مبا يدور من جدل من و  

املتعة والرتبية اخللقية بالنسبة ) ت الفكرية واألدبية لنظرية األدبوجب الرجوع إىل اخللفيا( وغايته

أما . ويبىن على القيم األخالقية ،للكالسكيني على اعتبار أن األدب هو ما يرقى بالذوق العام

وأكدوا على أنه تعبري ذايت عن املشاعر  ،الرومانسيني فقد رفضوا نظرية احملاكاة للنماذج القدمية

      .واحلياة الوجدانية؛ فاألدب هو فيض عفوي لألحاسيس واملشاعر القوية

ال ميكن احلديث عن قضية احملرم أو املمنوع من دون العودة إىل الرتاث العريب الذي و    

 مثال" اجلاحظ"ن يزخر بالكثري من املكاشفات أو ما يعرف بأدب القاع ؛ فال خيفى على أحد أ

حني قارن )اجلواري والغلمان(يف ، م11أول من حتدث عن املثلية يف األدب وذلك يف القرن  كان

اليوم؛فهل كانت مساحة " الطابوهات"بني ملذات اجلنس مع النساء ومع الغلمان وهو من أكرب 

لوجي وهو األشد التحرر اإلبداعي أكرب يف املاضي أم أن احلاضر حيكمه الرقيب السياسي اإليديو 

  . واألخطر الذي يبسط قمعه على كل ما هو ديين أو ثقايف أو إبداعي

فمن الواضح أن الكتابة اإليروتيكية يف الرتاث كانت أكثر حترر وجرأة من الكبت املمارس 

اليوم على الكتابة اإلبداعية؛ فلماذا مل يتساءل قدميا على أن هذا إبداع أم ابتذال ؟ أم أن النقد  

أكثر وعيا بأن اإلبداع خيال حمض وال ميكن حماكمة اخليال ؛ مث ملاذا مل حياكم الكاتب كان 

أخالقيا ودينيا رغم أن من الكتاب من كان من كبار الفقهاء واألئمة والعلماء أمثال السيوطي يف  

ر أخبا، واألغاين لألصفهاين5، والنفزاوي يف الروض العاطر ،كتابه رشف الزالل من السحر احلالل
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اإلمتاع واملؤانسة للتوحيدي ، وأخبار الظراف واملتماجنني وقصص احلمقى إلبن اجلوزي ،النساء

أم حبجة أن ما مت ، حيث اتسمت هذه املنجزات بلغة صرحية مست األشياء مبسميا�ا.. . وغريهم

ايب مرو بن وأشعار ع ،"لةألف ليلة ولي"كتاب  ،واملتعة واالستظرافاخلوض فيه من قبيل التسلي 

رغم فحشه وغزله حاز على رضى الفقهاء واحملققني يف العصر االموي؛الذي  نييباحربيعة زعيم اإل

الفقهاء وأصحاب الزهد والنسك يستعذبون هذا الظرف "أن طه حسني يذكر الصريح؛حيث

أن األمر خيتلف مبجرد أن تكون  ؛ أم6.."احلجازي ويستحبونه وال يتحرجون من االستماع له

   .على اعتبار أن ما حيق للرجل ال حيق للمرأة ،ادرة عن قلم أنثويالكتابة ص

  : تجليات المكشوف والممنوع في الرواية النسوية . 2

دعا رواد احلداثة وما بعدها إيل جتاوز و�دمي كل ما هو معد مسبقا ؛ فاإلبداع بوصفه      

يفرتض "..بقوله" أدونيس"وهذا ما أكده  .مغايرة وحتول وجتديد ال يعرتف بالساكن والثابت

خصوصا ما يتصل منها بالدين والسلطة واجلنس ، إبداعيا تفكيك البىن القدمية مبختلف ا�االت

ويبدو أن االشتغال على احملظور اجلنسي قد نال حصة األسد من بني الطابوهات األخرى ، 7"

، املقدس مة اجلسدكأز . بطرح قضايا جريئة بطريقة رمزيةعند جل الكاتبات وخاصة عندما عين 

  ..السياسي، احملرم الديين، واألنوثةالذكورة  ،واملدنس

وت يالقي الكثري من مما جعل اخلطاب الروائي النسوي اجلزائري الذي اقتحم دروب املسك 

، كما يصفه البعض)أدب الفراش(خليعا أوولعل أمهها تلك اليت رأت فيه أدبا إباحيا االنتقادات؛

حىت بات .ثوابت جمتمع بأكملهو  ويهدد أخالق أمة، متهم خبدش احلياء العام، الغرائز هدفه إثارة

، الدعارة ،موضوعة اجلسد والعنف ال يفهم ملاذا تصر الكتابة النسوية أن حتصر نفسها يف

   ملاذا هذا اإلقبال املتزايد على هذه املوضوعات اإلشكالية ؟و  ؟.. االغتصاب ،الشذوذ

وملاذا  ،ل استنكاري آخر من قبل املدافعني عن هذه الكتاباتيف املقابل يأيت اجلواب بسؤا

واالغتصاب واملثلية يف احلياة ، وزنا احملارم ،يعيش ا�تمع قضايا التحرش والعنف اجلنسي واجلسدي

مث يصر على رفضها يف املنجزات اإلبداعية ؟وملاذا يتضاعف الرفض عندما تكون منجزات ، اليومية

  نسوية ؟ 

قد تنامي بشكل عام منذ ظهور الرواية اجلزائرية لى أحد أن خطاب املمنوع  خيفى عال   

وذلك خلصوصية تلك ، القرن املاضي كتملة فنيا يف سبعينات ومثانيناتاملكتوبة بالعربية امل
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املرحلة؛حيث كانت البيئة األيديولوجية حاضنة جيدة لتحرر كتابات اجليل األول أمثال طاهر 

تنوع فيها احملظور بني ديين . . أمني زاوي، جياليل خالص ،رشيد بوجدرة ،وطار واسيين األعرج

الن مثيلتها (وهو أمر تأخر عن الربوز يف الرواية النسوية املكتوبة بالعربية . وسياسي وأخالقي

اجلرأة مع كتابات الرائدة آسيا و  باللغة الفرنسية كانت قد قطعت أشواطا كبرية من الكشف

خليدة مسعودي بريئة يف و  بات الرائدات أمثال زهور ونيسي ومجيلة زنيري؛حيث ظلت كتا..)جبار

 ،كتعليم املرأة ،خطا�ا احملتشم رغم طرقها لقضايا كانت من حمظورات ا�تمع يف تلك الفرتة

  .... "جلميلة زنيري)"أوشام بربرية(مثال يف رواية .. االغتصاب ،الزواج املبكر، العنف

 ،الروائي النسوي يف عشرية السوداء ومطلع األلفية الثالثةخالف ذلك جاء اخلطاب    

، فلم يتحرج من البوح باملكبوت وكشف املستور، حيث كان األعنف يف لغته وأسلوبه وأفكاره

، "فضيلة الفاروق"و" أحالم مستغامني"وجتلى ذلك بشكل واضح عند . تسمية األشياء مبسميا�او 

وكثريات ممن عملن على صياغة مفاهيم حتررية . . ، لديكزهرة ا ،"إنعام بيوض"، "آمال بشريي"

الفكر والدين والسياسة يف اجلزائر و  ذاتية انطالقا من جتار�ن يف التعامل مع قضايا حترر املرأة

؛فكما أن الكتابة هي وعي مجعي باللحظة الوجودية ..)ناقداتو  معظم املبدعات إعالميات(

. تقوم على التفاعل بني الواقعي واملتخيل ،ذاتية باجتاه العامل ورسالة ثقافية حضارية وهي أيضا رؤية

إن  ،حوهلا بسرد احلقيقة بل خيلخلها ويتساءلكشف واكتشاف ال يكتفي "فالبوح يف السرد هو 

و نقصد بالذاتية هنا حضور املرأة املبدعة .8الروائي ليس مؤرخا وال نبيا إنه مستكشف للوجود

؛ إذ ال ميكن إنكار أن معظم الكتابات النسوية يف البدايات )وضوعاذاتا وم(داخل نسيج الكتابة 

على أال يفهم من ذلك غياب ، األوىل تكون يف حلة سرية ذاتية تقوم على البوح واالعرتاف الذايت

   .وإمنا هي كتابات تقيم جذورا بالواقع وفضاءا�ا باخليال، التخييل يف مثل هذه املساحات السردية

 سر تواجد املادة االعرتافية بكثرة يف النصوص الروائية النسوية اليت تتداخلولعل هذا ما يف

سياسية أو دينية ؛ ومن خالل هذا التماهي تربز النزعة و  عدة إشكاالت وقضايا اجتماعيةو 

وهو ما جعل . األنثوية الساخطة وموقفها الرافض للثوابت املتكلسة اليت تلف هذه اإلشكاالت

حمن بكل جرأة مجلة احملظورات ويصرحن �ا كنوع من إثبات الوجود؛ فلم يعد الروائيات اليوم يقت

وممارسات دينية  ،خمجال الكتابة عن موضوعات عربت معظمها عن إشكاالت نفسية واجتماعية

  .قصائية باجتاه العنصر األنثويرز�ا النظرة اإلوعرفية خاطئة أف
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قد  ،ن األزمة اجلنسية ثيمتها األساسالقول أن الرواية النسوية واليت جعلت م ميكن    

) بني فكي وطن(يف رواية " زهرة الديك"صورت املرأة ضحية للرجل قاهرا ومغتصبا ؛فكما جسد�ا

جندها بالقسوة  ،"حياة وفائق"قصة  أنانية الرجل الذي اغتصب حياة ورفض أن يعقد عليها يف

" ليندة"حقيقة زوجته " وحيد"يكتشففحني ؛"ألمال بشريي) "العامل ليس خبري(يف رواية و  نفسها

ولكنه يف الوقت نفسه يرغب يف .يطلقها رغم حبه هلا"فوندا"يها احلقري كمومس يف بيت وماض

تقول الساردة  ،وحيرمها حىت حق املتعة مثله عقابا هلا ليستبيح جسدها، حتفاظ �ا كعشيقةاال

نت حركاته يف غاية احلنو برباعة كا"بلغة إباحية صادمة وعنيفة وهي تصور أزمة اجلسد األنثوي 

وهو يشمها مثل  ، خلع عنها ثيا�ا قطعة قطعة.. ةوهي ترتعش من الصمت داخل الغرف، قر�ا إليه

دنا بوجهه املنزوع املالمح من ، تعرى من ثيابه ومن كل األسئلة..كلب بوليس متقن التدريب

ل لسانه مباء حبرية املرمر الراكضة تبل...أكثر قربا إىل املوت من احلياة جسدها الذي شعرت بأنه

باحثا عن املوت ، كان يلعق ماء احلياة،  ارقة يف غابات من الصفصاف األسودوالغ ،أسفل بطنها

كل هذا كان حيدث . ،ذا�اكانت أنفاسه املعطرة وهلاته يدوي يف آ...يف تلك اجلغرافية الفاضحة

وبصوت ، ويعدها السرير، ا الفرشطوفا�ا تبلل الشرشف بعدهغرقت يف ، دون أن يوجل فيها

كان عريه ،  استهزأ جبرأ�ا وسحب نفسه من على جسدها املتسول، خافت طلبت أن ينغرس فيها

وأخذ ينظر وهي مستلقية على السرير الغارق يف ، أشعل سيجاره املضحك، يشبه روحه

    9.". م يرد عليها جيبأخذت ترتجاه أن يضاجعها كما ...شبقها

كما يبني عجز اجلسد األنثوي عن ،  قطع التسلط والقهر املمارس على املرأةويبني هذا امل

حمقق و  خاضع ،خيرج عن سيطرة الذات األنثوية حني يكون ملكا مستباحا لألخر، حتقيق كيانه

  . وهي مأساة تكررت وتنوعت يف معظم الكتابات النسوية املعاصرة، حمروم منها، ملتعة غريه

بوشوشة حني اعتقد بأن الصورة السلبية للرجل يف النصوص وهنا ميكن أن خنالف رأي 

حبيث تكون هي الضحية األبدية هو ما كرس ، الروائية للمرأة اجلزائرية يف مقابل االجيابية للمرأة

ويضعف بعدها املوضوعي بسب لزوم أولئك الكاتبات ، الطابع الذايت هلذه الروايات النسائية

الروائي النسوي هنا يتجاوز تلك النمطية ليطرح  ؛ فاخلطاب10الصمت إزاء الوجه األخر للمرأة

الكثري من اإلشكاالت اليت تتمحور حول اجلسد واملقدس واملدنس؛ فاجلسد هنا ال يستجيب أو 

، أخالقية يتحرك من خالل ذاته هو بل يتفاعل ويستجيب نتيجة خلفيات ثقافية ومعرفية
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ففي رواية . يس اجتماعية ودينية وأخالقيةمنظومة القيم املفروضة من قبل نوامو  يتماهىو 

ما تالقيه من عنف و  شاذةممارسات زوجها اجلنسية ال" باين"عندما تستنكر)اكتشاف الشهوة (

وكل ما تتذكره من حلظات التعنيف والقهر اليت عاشتها والد�ا مع والدها  ،وإذالل واغتصاب

هي تسرد تفاصيل العالقة و  ة زوجهاوكذلك ما تبوح به أختها من سوء معامل. الشرطي املتسلط

العربية و  اليت تكابدها املرأة اجلزائرية ،احلميمة؛ فإمنا هي ترفض وتستنكر منظومة التخلف والقهر

انتهاك اجلسد األنثوي سلطة دينية  فوراء كل أنواع التسلط الذكوري الذي يبدع يف. بشكل عام

      ).حق الزوج(وعرفية اجتماعية وصية ترى فيه ممارسة شرعية باسم 

على أن هذه الصورة هي نتاج روائي النسوي عن رؤية خاصة تؤكد لقد أبان اخلطاب ال   

 جمتمع ضيق �يمن عليه ذهنيات رجعية تؤسس ملوروث ديين وثقايف وسياسي واقتصادي متأزم

ألنه كشف خلفيات متكلسة ، وهو خطاب جاء لتعرية ما يتم رفضه علنا ليستباح سرا. حمدودو 

تناقضاته ؛فإذا ما قدم هذا اخلطاب صورة الرجل و  تمع مكبل بلذة سرية هي سبب أزماته�

حيث يكون  ،املتسلط فذلك نتيجة التسلط والقمع املمارس على احلياة االجتماعية والسياسية

لربيعة جلطي اخلائن املراوغ صورة حية عن النفاق ) عرش معشق(يف رواية " بوعالم" "حدهم"زوج 

امللقب ) قوارير(يف رواية " ريناس وكذلك طليق. الذي ميارسه النظام على الشعب السياسي

خيفي "املعروف بطموحه املرضي والذي مل يكن ، العنيف، املتسلط، ذلك السياسي، "املاطال"ب

فرتتسم  ،11"ورغبته العارمة يف التسلق بكل الطرق الدنيئة املمكنة، متلقه السياسي ونفاقه الديين

سقط غشاء البكارة عن عذرية ، مثل غشاء بكاريت"قوهلا  إيناسقه وحقارته تتابع قسمات نفا

عاجز " ريناس"زوج (بصورة املهزوم  وإذا ما قدم الرجل هنا. 12"وجهه احلقيقي بعد التمكن مين

فذلك أيضا نتاج املنظومة السياسية اليت هزمته أو   )شاذ جنسيا" باين"زوج " مود"، عن اإلجناب

" الزوبري) عازب حي املرجان(لديه طبقات عميقة من الكبت اجلنسي؛ فمثال بطل  كبلته وخلقت

الذي خيتزل عظمته وجمد عائلته أجداده يف عضو ، املسخ املشوه الوحيد الضائع يف هذا العامل

دليل الفحولة لديه؛ يكون الفعل التحرر واالكتمال والتغلب على العطب عنده عرب و  الذكورة

فتتجدد معاناته  ،واليت ما تلبث أن تذكره بتشوهه "سكينة الروخا"خادمته الفعل اجلنسي مع 

تغرز نظرا�ا .. كلما انتهينا من لقاءاتنا احلميمية احلارة استعد للنهوض والنزول من السرير: يقول

مث ال تلبث تغيب بنوبات ضحك قوية ال ، تنظر إيل مليا وكأ�ا تكتشفين ألول مرة.. يف جسدي
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أخرج .. ينتابين حرج شديد بينما تتعاىل ضحكا�ا. أسف ووجع وارتباك وتعرق...فهاتستطيع إيقا

تالحقين ضحكا�ا القوية ..من الغرفة مهروال أهرع إىل احلمام عاريا إال من كفي الكبريتني خلفي

  . 13"الساخرة مثل طلقات رصاص غادر

مارسات القبيحة من خالل الصور اجلريئة صياغة هذه امل"ربيعة جلطي"حاولت الكاتبة 

وشعور بالنقص واحلرمان والفجيعة واليأس واالغرتاب يف  ،للتعبري عن مكبوتات هذه الشخصيات

فجأة لفين الشعور بالضياع جلست القرفصاء عند السرير ":"الزبري"يقول  ،هذا الوطن

كة انتبهت إىل سروايل املبلل وبر .. مث بكيت، وضعت رأسي الضخم بني كفي الكبريتني.للحظات

بشاعة ومن خالل  14.."وتتوسع جغرافيتها وتنتشر فوق البالط ،من سائل أصفر تتسرب حتيت

هذه املشاهد ينكشف زيف الواقع والنفاق االجتماعي والقمع والعنف النفسي والكبت املمارس 

وهنا تستثمر الرواية بشكل جيد يف لعبة غروتسك اجلسد للجمع بني . على كل أطياف ا�تمع

املمارسات الشبقية السرية  خاصة حينما تصور. ملدنس يف مشاهد برونوغرافية مثريةاملقدس وا

إشارة للتناقضات يف احلياة ( اليت دأب التجسس عليها يوم اجلمعة "نبية "للزوبري وجارته 

كأ�ا يف طقس ،  توهجا"نبية"تزداد "..)واألخالقي  بني الديين واجلنسيوالصراع  جتماعيةاال

ددون عباد اهللا بالعذاب يف مساء وهران وهم يه تزداد أصوات اخلطباء املتقاطعةا بينم ،شيطاين

يدرك انه ليس مبالك . البد أن اخلطيب الذي يصرخ اآلن ،..أصرخ من لذة قصوى كنت..األليم

فكانت تلك أهم وسائل ، 15.." كانت تصرخ يف اجلهة األخرى من السماء" نبية"والبد أن 

فكانت مبثابة ثورة شبقية " نبية"أما بالنسبة ل. جتماعي بالنسبة لزوبريالتفريغ اجلنسي وكبت اال

كما تصبح رمزا للتحدي والتمرد واستقاللية . حتررها الذايت اجلنسي جتاه األخرتعلن �ا املرأة 

 نادراواليت ال تزال من الطابوهات اليت ال تطرق إال  ،)اليت حتقق لذ�ا بنفسها(بالنسبة للمرأة 

خطيئة وعادة منفرة ومرعبة حبكم و ، لذات بالفعل اجلنسي موضوع إشكايلاعترب إمتاع افلطاملا ؛

نظرة سلبية أيضا ملثل هذا التوظيف اإليروتيكي يف  ولدمما.ينية واالجتماعية والعرفيةالنظرة الد

  .األعمال الفنية واألدبية

اليت تعج �ا  ،السريةالعادة و  ت الزنا والشذوذممارساو  واالغتصابو  إن تصوير مشاهد التبول

)... اكتشاف الشهوة ( ،)العامل ليس خبري (، "تاء اخلجل" ،"عازب حي املرجان" نصوص مثل

ومسات الشخصيات عالق تت ،مشاهد حتمل دالالت القبح والدنس هي .وغريها من النصوص
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ذه اليت تصريها جزءا من احلياة العامة هل، تساهم يف تنامي األحداث السرديةو ، الروائية

تعرب ببالغة عن راهن متعفن على كل األصعدة ؛ فمثال ل، تتعلق بأفكارها وذكريا�ا .الشخصيات

الشاذ " املهدي"يف العالقة املثلية اليت يقيمها )وطن من زجاج " (نة صاحليامسي"ذلك يف رواية 

على ، نيواحدا من زمرة الطلبة املتفوقكان "الذي  ،"النبيل"صاحب املكانة املرموقة مع صديقه 

) جنسيا(قيل أنه قبل بوظيفة معاشرة املهدي  ،الرغم من فقره وإحساسه بالنقص إزاء اآلخرين

اليت تنتهي مبوت النبيل  وهي العالقة، 16.."ألجل ما مينحه له هذا األخري من مال وسلطة ووجاهة

ثر احلياة وكأن أبعاد هذه العالقة لسان حال الطبقية يف ا�تمع اجلزائري وأ. على يد صديقه

فقد أصبح اخلطاب النسوي املكشوف مساءلة ملا حيدث داخل  ا�تمع؛السياسية على أفراد هذا 

   .النسق الثقايف واالجتماعي والسياسي

هو ؛إن هدف هذه الروايات حني أبدعت يف تصوير مثل هذه املشاهد الغروتسكية اجلريئة  

رجاال ونساء ومبختلف امليوالت اجلنسية . الذاتية تعرية وإماطة اللثام عن جمتمع غارق يف عامل اللذة

  . ومفارقات الواقع وتناقضاته وما ختفيه أنساقه بني طياته ،نتيجة الكبت واحلرمان العاطفي

وان تعددت  تبقى نزعة الرواية النسوية النقدية واضحة جتاه استعباد وقهر اجلسد األنثوي   

احلامل اليت غرر " فايزة"صورة شخصية ) املخاض(يف رواية " خرية بوختيل"صور هذا القهر؛ فتقدم 

والذي يقودها إيل مصري ".اجلماعات اإلسالمية "الذي انضم لصفوف ،"مجال"�ا ابن عمها 

عالقة  بعدما تورطت معه يف ،)كما قادت اجلماعات اإلرهابية مصري الشعب إىل اهلاوية(جمهول

، كان مجال يرتقبها يف معظم األوقات"شاهد اللذة املسروقة فوق السطح فتصور م، جنسية

، يلف خصرها بذراعه مث يضمها إىل جسده بقوة، وأفضل وقت عنده وقت صعودها إىل السطح

ليلثم ثغرها بصورة جنونية تستسلم له غري مكرهة ؛بل أمست تنتظر هذه املواعيد بشغف وال 

 ،فيهم عليها من جديد... ها صربا وقد ألفتها وهي ال تزال يف اخلامسة عشرتستطيع علي

تنظر إىل ، تنهض الفتاة.. ويسقطها أرضا ويقبل جسدها بنهم شديد إىل أن يشبع رغبته اجلائعة

لتنتهي حلظات الشبق هذه بكوارث تنهي مستقبل  17.."الشاب مث ترسم على خده قبلة شكر

حيث تصبح هذه العالقة احملرمة السبب يف أرغمها لاللتحاق به يف  ،الفتاة وتكاد تنهي حيا�ا

الذي ال خيتلف عن نفاق  ،"مجال"حقارة ودناءة وخداع  وتنكشف ،بال بعدما وعدها بالزواجاجل

الذين ادخلوا أبناء الوطن يف دوامة الدم والنار والفتنة حبجج ، ومهجية ودناءة املتطرفني اإلسالميني
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يف احلدث السردي " فايزة"و كما يتساوى جحيم معاناة . يق شهوا�م املريضةة واهية لتحقديني

. 1997وهي تشهد اليوم األسود من خريف، الذي وضعت فيه نساء هذا البلد ،حبجم اجلحيم

يا اهلي ما ذنب "تقول الساردة  .حني مت اهلجوم على حافلة تقل معلمات إيل مدرسة مبنطقة نائية

سقطت فائزة أرضا مغمى عليها بعدما رأت ..رعن املوت والوحوش مبفردهنصاهؤالء النسوة إ�ن ي

نها ما تزال تصارع سكرات فتطاير الدم على بعد أمتارا وم ،السكينة �وى على عنق الضحية

فمنها ما لفظت أنفاسه أما احلافلة فيكاد لو�ا خيفى عن الناظرين جراء النزيف احلاد لتلك ، املوت

لفضيلة ) تاء اخلجل(هذه الصور ال تقل دموية من فاجعة املغتصبات يف رواية و .18"الدماء الزكية 

وانتحار ، قتل رمية( يف العشرية السوداء أساوية اليت تضاهي خسارات الوطن و�ايتهن امل.الفاروق

برفض عنيف وتنديد باملمارسات الشاذة  الكاتبة واليت ترفقها، 19)وفاة ميينة ، جنون راوية، رزيقة

اليت أبدعت يف استغالل أجساد السبايا من الفتيات ، ية للجماعات اإلسالمية املتطرفةوالوحش

ي يف هتك حق املغتصبات واليت ال تقل بشاعة عن التواطؤ االجتماعي والسياس .والتمثيل �ا

عقوبات القانون ال -وتنكر السلطة السياسية، من قبل األهل وا�تمع رفضهن(.رفهنش من والنيل

حيث  ،وهي با�مل مؤسسات ذكورية رجعية تقيم احلد على املرأة) اإلجهاضقهن يف ح-اجلائر

الرجال يفصلون اإلسالم على أذواقهم فمن يعرف رمحة اإلسالم من بني هؤالء؟ال أحد :"تقول

والبعض مينحهن تعويضا يعادل ألفي دينار  ،مسهاصب النساء بامسه والبعض ينبذهن بفالبعض يغت

والتشرد .. اروحدهن يعرفن وصمة الع.. ملغتصبات يعرفن معىن انتهاك اجلسدوحدهن ا.. بامسه

 االعتداء وكيف يكون20.". االغتصابدهن يعرفن الفتاوى اليت أباحت وح...والدعارة واالنتحار

بل أ�م يوردون لذلك فتاوى وأدبيات ، اإلرهابيةمباركا من قبل الدين ممثال يف اجلماعات  اجلنسي

   . الوطء

، إمنا غايتها كشف زيف وادعاءات الفكر اإلسالمي املتطرف ؛وير مثل هذه املشاهدإن تص

مظاهر العنف والفجيعة خالل  الذي خلف كل ،والديين والسياسيوفضح عهره األخالقي 

   . العشرية السوداء باجلزائر

الرواية تعج رغم أن (يروتيك اإلو  ياجس جنساهلفقد جتاوز اخلطاب الروائي النسوي  

واليت يبقى الدين بريئا منها -إيل التنديد ورفض املمارسات اخلاطئة ) يروتيكيةشاهد الوصفية اإلبامل

-) االحنراف و  فتاوى وادعاءات أصولية ورجعية تنبذ اجلنس األنثوي ترى فيه رمزا للغواية( 
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ومشاكل  والشذوذ دور املتعة والبغاء، واالحنرافات األخالقية واالجتماعية بدعوى التحرر كالزنا

التفصيل وهو ما طرحته ب. وخاصة تأثري ذلك على حياة املرأة ،األمراض املهلكة لكال اجلنسني

اجلنس والشهوة السبب األول يف " آمال بشري"حني جعلت الكاتبة ؛)العامل ليس خبري(رواية 

، مثل وريدة(هالك جل شخصيات الرواية ؛فكانت النهاية باملرض أو املوت الروحي واجلسدي 

فوندا "وقد جنت من هذا املصري احملتوم شخصية .)نبيل، وحيد طرطوش ،رحيانة ،ليندة ،حورية

عوامل روحية أكثر منها شبقية؛ بعدما دخل اىل قرتن اجلنس عندها باحلب ومسى به حني ا؛"

، كان يؤكد بأن متعة اجلسد هي من هبات الطبيعة" ، بيتها وسلمت له نفسها" رحيم"الدرويش

صيل اللذة ليعو معىن كان حيرضهم على االنتباه لتفا ،ة تكمن يف االرتعاشة بني اثننيوأن القداس

  .  21"اىل قمة الروحويصل  ،احلب

ولعله يصدق القول أن مثل هذه الروايات قد أحسنت متثيل اخلطاب مابعد احلداثي الذي 

الشخصيات الفكرية وينقل توترات الشارع وصراعات ، يقرأ الواقع كما هو بكل تشظيه وتناقضاته"

يروتيكية تعىن بسرد مشاهد إاالعتقاد املألوف بأ�ا خطابات  ؛ فالروايات هنا تتجاوز22"والنفسية

الباحث عن املتعة باستخدام اإلحياء اخليايل؛حيث يتم نقل حركة  ،)اجلائع(مثرية ملزاج املتلقي 

ن املشاهد اجلنسية أالقول ب فمن املبالغة.ة السردية بطريقة تصويرية إباحيةاجلسد داخل املساح

بل ؛تسعى إلثارة القارئ جنسيا ..غتصاب أو التمثيل باجلسد األنثويواملمارسات الشاذة أو اال

لى مستوى واالجتماعية عوتعفن  ،ن أزمة وقتامةإن مثل هذه املشاهد ال ميكن إال أن تكشف ع

يت ختفي وراءها بداوة فكرية ال، سلطة النواميس املكبلة التمرد منالرفض و  وحاالت، والسياسية

  . وزيف حضاري ونفاق سياسي وديين موروث

. يروتيكي يف الرواية أن حيقق إثارة شبقيةإأنه من غري املنتظر اليوم ملقطع كما ميكن القول  

فالعريب اليوم لن ينتظر ما . يف مقابل ما تعج به كل خمتلف القنوات والوسائل املخصصة لذلك

  . ليحقق نزواته املريضة" مليكة مقدم"أو " أمال بشريي"أو  تكتبه فضيلة الفاروق

  :يروتيك اإل لغة الشبق وحدود. 3

والتحرر من القيود ، نعتاقاالترتبط الكتابة اإلبداعية عند املرأة عموما بالرغبة يف    

جسد واإلصغاء لنداء الذات وكينونتها اليت كبلتها الرغبات احملمومة؛ فتطلق العنان لل، املفروضة

لتتحول اللغة إىل وسيلة ملمارسة الشبق  ،الذي يبوح مبا يعرتيه من نزوات طاهلا التهميش والكبت
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حيث تكتب املبدعة سارة حيدر بلغة  ،اإلبداعي ؛حيث تتساوق متعة ممارسة الكتابة ولذة البوح

سريعا بعنف بياض الصفحة يغريين بالعودة "...فتقول ؛لتعرب عن حالة الشغف اليت تعرتيها، محيمية

أمتهل يف السري اىل ... لكين أظل أكبح عنان الشهوة كما مل أفعل يوما، إىل عامل الكتابة

تزحف ببطء حنوي مستمتعة بلعبة تأخري اللذة وانتظار ، الكلمات فتعاملين باملثل هي األخرى

  .23"وصول احلمم إىل حرارة غري حمتملة تقود إىل االنفجار 

دة فريدة وال، يوحي بوالدة األشياء والعامل .ياة اللغة حسا أنثويا عالالكتابة النسوي كما متنح  

أضاجع الكتابة بكثري من الشهوة املستعرة املدفوعة "يقول السارد يف رواية لعاب احملربة . وخالقة

تعبت من ممارسة احلب مع امرأة .. هشمته اخليبات املتكررة.أما احلب فقد حتطم برغبة يف االنتقام

صارت تتأجج شهوة ولذة ، اآلن حني أصبحت أمارس اجلنس معها ال احلب.. كتابةامسها ال

قضايا لتحبل ب، فتتماهى اللغة الشبق مع سؤال اإلبداع وأزمة الكتابة يف الرواية النسوية؛24..بركانية

إدارة "نتلمس قدرة الكتابة على ؛فاهلم النسوي إيل اهلم اإلنساينى فكرية وجودية وحتررية تتعد

ورمبا وحدها املتاهة قادرة على .. متاهة لذيذة.. ن العامل وإسالة لعابنا من جديد اللتهام احلياةتلوي

خمربا بالعواصف ، ولكن لتزيد من اقتناعي أ�ا ألوان كاألقنعة تغطي وجها بشعا، إعادة تلوين العامل

الذي يتقد شغفا فتخلق عالقة محيمية بني الذات املبدعة ونصها 25.."والسأم... والسكون املزمن

 وعنيففتنفجر طاقات اللغة الرمزية الكامنة معرية عن مفاتنها بشكل سافر ؛ظهوريف الورغبة 

 . تعرج �ا لعوامل سريالية تبغي اخللود و ، لتضيء �ا عوامل املكبوت واملستور

  يروتيك بالنسبة للكاتبات اجلزائريات؟فما هو سقف اإل 

بالية من املتعاليات  وخارق ملنظومة ،يا إىل خطاب متمردتتحول لغة املمنوع أخالقيا ودين  

فإ�ا ال تزال حتتفظ حبياء أنثوي منح هلا ؛ية حر و  و رغم ما تدعيه املرأة املبدعة من جرأةاملفروضة ؛

ولعل هذا خمالف ملا يعتقد أنه أحد أوهام التحرر اليت تقع فيها الروائية . خصوصية يف كتابا�ا

هو ختيلها بأ�ا تكسر الطابوهات عندما تتطرق  -"إبراهيم سعدي"ا حسب وهذ-العربية أحيانا 

بينما هي ال تفعل بذلك يف احلقيقة غري إعادة إنتاج التصور  ،إىل موضوع اجلنس بطريقة فاضحة

فال خيفى على القارئ أن اخلطاب  26."الذكوري املبتذل للمرأة بوصفها مادة جنسية باألساس

قلما جيد  -فعلى سبيل املثال ال احلصر-؛ كثرية للخطاب الذكورييف تفاصيل   النسوي مغاير

لغة سوقية بينما يسرف اخلطاب ذكوري يف االبتذال بكل و  القارئ يف نصوصهن ألفاظ مبتذلة
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فا�ا تكون لصيقة  يف لغة احلوار وإن ضمنتها الكاتبة وحىت. أنواع السباب والكالم الفاحش

ورغم جرأ�ا ال )اكتشاف الشهوة(ففي رواية . لورقيةخبطاب شخصية ذكورية من الشخصيات ا

أثناء " مود"إذ تتحرج من تضمينه لغة ، تزال املبدعة ترى يف الكالم املبتذل خطابا مسكوتا عنه

سأثبت لك أن ، ...سأضاجعك أيتها القح" إجبارها على مضاجعته وهي صائمةو  تعنيفه لزوجته

مل تستطع االنفالت من الرقيب الذايت  لكاتبة هنان اأفيبدو  ؛27.."ال رب يف هذا البيت غريي

ال تزال تواري لغة ممنوعة ال ميكن و  ،وحىت وهي متثل اخلطاب الذكوري، الذي يطبق على نفسها

فال يصل حد ، يروتيكيةحمتشما يف التعبري باللغة اإل ظلومن مث فاخلطاب األنثوي ي. البوح �ا

ومدى  ،تمايز بني اخلطابات يف ثنائية الذكورة واألنوثةولعل ذلك إمنا يثبت ال .اإلسفاف والسفور

       28.تأثر اخلطاب اللغوي بالفوارق اجلنسية

يروتيكية اليت بالغت فيها الكاتبات يف تقدمي مشاهد كما أن معظم الروايات اإل

الشعورية  تتعمد يف �ايتها صدم القارئ بإيهامه بأ�ا هواجس وفيوضات، وشخصيات بورنوغرافية

احلياة متاهات السرد اليت كشفت أن  األخري؛ليقر السارد يف ، خصيات معظمها عصابيةلش

مثلما حدث . قة اإلثارة والسحرستكون رواية فائ، النوازع النفسيةو  الداخلية وتفاصيل األحداث

 ،كأنه تربير من قبل املبدعات عن جرأ�ن؛...شهقة فرس، لعاب احملربة، ف الشهوةيف رواية اكتشا

 باسقاطاتجهة أخرى ميكن اعتبار ذلك ردا على من يستبيح حماكمة الكاتبات أخالقيا ومن 

   .  اإلبداعية املتخييلة ال تقيم اعتبارا للكتابةو  فجة تطال منجزا�ن وحيا�ن الشخصية

 نرقيب ذايت ؛وإن حاولت أ الكاتبة العربية ال تزال تنحين أمام أن :من هنا ميكن القولو  

أعراف وتقاليد ، سياسي، قد يكون السقف ديين(؛وإعالء البقية مال يف جتاوز تعلي من سقفه أ

تقييم النص انطالقا من توافقه مع الفكر السلطوي السياسي ولعل ما يستغرب هنا هو .)ونواميس 

  .الفنيةو  والديين ال من منطلق أطره اجلمالية

هي ف ؛لطة السياسيةالسمع خاصة  ،احلريات يف الوطن العريب ال وجود لسقف عال من 

واليت ترى يف املنع واحلظر املسلط على املخيال ، عني الرقيب األول اليت تقمع مثل هذه اإلبداعات

  . السردي احلل األمثل 

، متارس سلطة املكبوت العنف داخل املساحة السردية بواسطة اللغة ذات احملمول الشبقي 

واليت تعترب  ، تقتحم أغوار السياسة والدينوليس فقط الكتابات اإلباحية بل حىت الكتابة اليت
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د وهذا القمع هو نوع �دي .مة األخالقية والسياسية والدينيةو�ديدا للمنظو  ،جتاوزا على املتعاليات

وبغري هذا ، فهذه قالع حتكم ا�تمع العريب وال جيرؤ أحد إىل النفاد إليها"؛احلريات اإلبداعية

سلطاته من و  مهما تغريت سياساته.يستحيل التغَري يف ا�تمع النفاد تفكيكيا وحتليال وتغيريا

ويرفض االضطهاد  ،حيث استطاع خطاب اجلسد واجلنس أن يبوح باملستور السياسي؛29"فوق

 ،يروتيكية واللغة السياسية ختلق صراعا أزليا بني التحرر والقمعفحني تتقاطع اللغة اإل، الفكري

عند ربطه بالدين خاصة "والرقابة على اجلنس �ذه الشدة وهلذا كانت الوصاية . الكشف والكبت

يساعدنا على تعرية كل سلطة يف الواقع املعاش باعتباره ، سلطة ضد السلطة والسلطة؛فاجلنس

 وهنا تصبح اللغة اجلنسية أداة بوح عن مقموع سياسي.30"االمتيازات الرتاتبية أو الطبقيةيلغي كل 

فإ�ا ليست بشدة القمع السلطوي الذي يطال ؛العارية عنيفا حىت وان بدا وقع اللغة األنثويةو 

  .الذات األنثوية

  :خاتمة.4

  :يف األخري ميكن إمجال نتائج هذا البحث يف النقاط اآلتية

صريح ال تجيد التمثيلوالبوح باحملظور لإىل النبش يف املمنوع  اجلزائرية ة النسويةالرواي تسعى -

وقد يصل دورها لكشف ما وراء احلياء وما ينطوي حتته ، ةسياسيلاو  ةثقافيالو  ةجتماعيالاللحياة 

ألن عزل قضايا املسكوت هو ما يولد صراعا عنيفا بني التحرر ، من خلفيات وخفايا مكبوتة

وال  ،فهي مبثابة دعوة ملعاجلتها، ومبجرد البوح �ا وإخراجها للعلن، القمع والكشف والكبت

وإمنا هو تأكيد على  ،ة ملرض عصايب أو معاجلة نفسانيةحتويل الكتابة اإلبداعي يقصد بذلك

 . األدب ينبت من صميم االنساق احمليطة به

اليت تتمحور  احملظورة ليطرح الكثري من اإلشكاالت املمنوعالروائي النسوي  يتجاوز اخلطاب-

هنا ال  فاجلسد؛..اجلنس والسياسة ،املقدس واملدنس، واألنوثةثنائيات الذكورة داخل اجلسد  حول

يب نتيجة خلفيات ثقافية ومعرفية بل يتفاعل ويستج؛ تحرك من خالل ذاتهيستجيب أو ي

 . نواميس اجتماعية ودينية منظومة القيم املفروضة من قبلو  يتماهى، و أخالقية

سلطة النواميس  الرفض والتمرد من حاالتيف مثل هذه الروايات عن  يروتيكاإل خطابعرب  -

وهو بذلك ، ونفاق سياسي وديين موروث اليت ختفي وراءها بداوة فكرية وزيف، الذكورية املتكلسة

 .داخل املساحة السردية بطريقة تصويرية إباحية يسعى لإلثارةاالعتقاد املألوف بأنه  خيالف
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 ،ملشاهد البورنوغرفية ترد يف السياق السردي قد يشرتط السرد ويفرض أحيانا الوصف الدقيق -

 . والثقافية؛ فال ميكن بأي شكل أن تأخذ مبعزل عن نسق العام للرواية ها الرمزيةرها أبعادواليت ترب 

واملمارسات الشاذة أو االغتصاب أو التمثيل باجلسد  ميميةن املشاهد احلأاملبالغة القول ب من -

بل إن مثل هذه املشاهد ال ميكن إال أن تكشف عن أزمة ؛ شبقياتسعى إلثارة القارئ ..األنثوي

 . األخالقية والدينية جتماعيةاال داخل البنية عميقة

وذلك راجع إيل . بشكل متفاوت يف املنجزات النسوية" األدب املكشوف"تظهر جتليات  -

فا�تمع اجلزائري مثله كبقية ا�تمعات العربية مثقل ؛لتفكري العام مبنظومة املتعالياتا

 اليت �يمن التبعية املطلقة للسلطة السياسيةيقوم على  ،بالدين؛باعتباره أحد املسلمات اخلاضع هلا

   . على حدوده

التدين و  اإلسفافومن هنا ميكن القول أن اجلهر باملسكوت وكشف املمنوع ال يعين   

فاملرجو من ؛ االبتذالوأفكار مستهلكة لدى العام واخلاص تسقط يف فخ ، لالحتفاء بكتابة رديئة

 الدينيةاليت تننفتح على املوروث بكل تراكماته ، افية الرمزيةالكتابة النسوية هي تلك الرؤية االستشر 

 .ليعيد صياغة جديدة لنفسه يف ظل اللحظة الراهنة داخل املتون السردية ،والعرفية األخالقيةو 

  

  : هوامش

                                                           
هل هو النص ؛وجهات النظر و  من اجلدليثري الكثري  ألدب النسوية أو االنسوي م الروايةن حتديد مفهو إ 1

وهي اشكالية حتتاج  األدب الذي يطرح قضايا املرأة بصرف النظر عن جنس كاتبه؟ والذي تكتبه املرأة أ اإلبداعي

ا يف مل يف هذا اليحث؛ مصطلح النسوية بدل النسائية مت اختياراىل حبث مستقل، وقد وجب االشارة فقط اىل أنه 

رتكيزها على قضايا اجتماعية ونفسية ألجل ول املصطلح األول من بعد لغوي يوازي مصطلح الكتابة الذكورية

–إربد ، عامل الكتب احلديث، اإلبداعو  يف الثقافة النسوية : حسني مناصرةأنظر ؛. عنه مغايرة ديولوجياأيإثبات 

  .99:ص، 2008، األردن
، الرباط، بريوت، 1ط، شربيس ،دار الكتاب اللبناين ،بية املعاصرةمعجم املصطلحات األد :علوش ديسع 2

 .34:ص، 1985
أو الديين أو ) الذايت واجلمعي(ومضمرة ؛فتقمع من قبل سلطة الرقيب األخالقي رق مساحات حمظورةأل�ا تط  3

سمى ت يرفض اخلوض فيهاثيمات حول ثالثة واخلطاب املمنوع أعم من املكشوف ألنه يتمحور  السياسي

  . أو ما يعرف باملسكوت عنه أو الثابو)اجلنس والدين والسياسة( بالثالوث احملرم 
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  .192:ص، دار الشروق، تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقل:حممد الغزايل 4

 ،2003، دمشق، 1دار املدى ط ،والثقافةنقد املسكوت عنه يف خطاب املراة واجلسد :انظر؛أمينة أغصن 5

  .163-162:ص

وجترأ على ، ا�ام النفزاوي رغم ابتذاله ومغاالتهو  ملا مل جيرأ الرقيب على حماكمة السيوطي يث تتساءل الكاتبةح 

   .     ابن حزم واجلاحظ ورأى تلك الكتابات مقبحة تارخيية
6
   242:ص  ،1975 ،القاهرة مصر ،11ط، 1ج ، دار املعارف، حديث األربعاء: طه حسني   

 - سكينة بنت احلسني اليت كان ال يربح جملسهاو  غزل بشريفات قريش كعائشة بنت طلحةكما يذكر أنه كان يت

  .309-300:ص  ،1حديث االربعاء، ج أنظر؛

العرجي وجمون  ظرف عمرو وعبث على فقد استباحوا الفحش حجازيا وأنكروه يف الشام ؛ حيث رضي الفقهاء  

     ... بد امللك وكفروا الوليد بن يزيدابن ايب عتيق ويف املقابل سخطوا على عبث يزيد بن ع

  .182:ص، 1985، بريوت، 1دار االداب ط، سياسة الشعر:  أدونيس 7
 Articles: موقع   2013، 72ع، جملة الكلمة ،)البوح يف الرواية املغاربية وأسرار الذات:(دالل عباسية  8

www.alkalimah.net/  14:36- 01/2018/ 15تصفح يوم pm 
  .56::ص ، 2007، اجلزائر، دار احلكمة، العامل ليس خبري: مال بشرييأ 9
، 1ط ،املطبعة املغاربية للنشر والتزيع، العربية اجلزائرية سردية التجريب وحداثة السردية يف الرواية: بوشوشة  10

  .77:ص، 2005، تونس
، اجلزائر، 1ط،، ناشرون ،الدار العربية للعلوم، منشورات االختالف، قوارير شارع مجيلة بوحريد:ربيعة جلطي11

  .96:ص، 2019لبنان 
  .98:نفسه ص 12
، لبنان، اجلزائر، 1ط،، ناشرون الدار العربية للعلوم، منشورات االختالف، عازب حي املرجان:ربيعة جلطي  13

  .104-103:ص ،2016
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  .55:ص ،2006
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  .388. 387:ص، املخاض: خرية بوختيل  18
، 46، 42:ص2015، اجلزائر، 3االختالف، ط منشورات ضفاف، تاءاخلجل، منشورات:فضيلة الفاروق19

83 ،94..  
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  البنية والوظيفة من منظور النحو الوظيفي

 دراسة تطبيقية في سورة مريم

Structure and Function Through a a Functional Grammar 
perspective 
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بعد أن أدرك العقل اللساين أن اللغة ليست قوالب معزولة عن السياق اخلارجي وإمنا هي          

دراسة القرابة اليت تربط اللغة كبنية مبستعمليها، فكان من استعمال وتداول، وأداة تأثر وتأثري، سعى إىل 

نتيجة هذا أن برز للوجود التوجه الوظيفي الذي حاول استثمار األفكار املستلهمة من اللسانيات 

لتعرف على خمتلف اقة البحثية التداولية واستغالهلا يف تعليم اللغة وحتليلها، وسنسعى من خالل هذه الور 

كن أن تقيمها نظرية النحو الوظيفي بني خمتلف وحدات اجلملة، وهل من املمكن أن الوظائف اليت مي

 ؟تكون هذه الوظائف  واردة يف وصف وحتليل النصوص واخلطابات املختلفة

  .البنية، الوظيفة، التداولية، النحو الوظيفي، البنية الوظيفية :المفتاحالكلمات 

Abstract : After the linguistic mind realized that is not templated isolated 
from the external context, but rather it is use and circulation, and tool of 
influence and influence, he sought to study kinship that binds language as a 
structure to its users, so the result of this the functional orientation that 
emerged that tried to exploit the ideas inspred buy deliberative linguistic and 
toexploit them in language teaching and analysis. 
We will seek through this research paper to identify the various function that 
the fonctionaly grammer theory can evaluate between the various units of the 

                                                           
   asma.dernouni@univ-batna.dz:أمساء درنوين * 
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sentence, and wether these functions may be inculuded in the description 
analysis of various text and discourses.     
Keywords : Structure, Function, Deliberative, Functional grammar 
Functional structure.  

 
  :    مقدمة-

يعترب النحو الوظيفي النحو الذي ال يقتصر على الدور الذي تلعبه الكلمات أو العبارات يف  "   

ألن هذه الوظائف ال متثل إال جزء من كل ...)الفاعل واملفعول( اجلملة؛ أي الوظائف الرتكيبية 

لبنيوية حبيث ترتابط اخلصائص ا) وظائف داللية تداولية( تتفاعل مع وظائف أخرى مقاميه 

لذا فالنحو ، 1"للعبارات اللغوية باألغراض التواصلية اليت تستعمل هذه العبارات وسيلة لبلوغها

الوظيفي يندرج يف زمرة األحناء اليت تتخذ موضوعا هلا دراسة خصائص اللسان الطبيعي يف ارتباطه 

  .بالوظيفة التواصلية

  :2ة اليت نلخصها فيما يليويعتمد النحو الوظيفي على جمموعة من املبادئ املنهجي

  . وظيفة اللغة الطبيعية هي وظيفة التواصل -

  .موضوع الدرس اللساين هو وصف القدرة التواصلية للمتكلم -

  .النحو الوظيفي نظرية للرتكيب والداللة منظورا إليهما من وجهة نظر تداولية -

  :لكفايةجيب أن يسعى الوصف اللغوي الطامح إىل حتقيق أنواع ثالثة من ا -

  "psychologicial adequacy: "كفاية نفسية  - أ      

  "pragmatic adequacy" :كفاية تداولية  -ب      

  "topologicial adequacy:"كفاية منطية  -ج      

والبد لنا من التعريج على مفهوم كل من هذه الكفايات يف النحو الوظيفي حيث تتحقق الكفاية 

صف اللغوي أن يرصد التفاعل القائم بني بنية اللغات الطبيعية ووظيفتها يستطيع الو "التداولية حني 

؛ أي حني يربط بني اخلصائص البنيوية للعبارات اللغوية واألغراض التواصلية اليت 3"التواصلية

مطابقة " تستعمل هذه العبارات وسيلة لبلوغها،أما الكفاية النفسية فيقصد �ا يف النحو الوظيفي

طموح " وأخريا فالكفاية النمطية هي،4"وية وتأويلها لسلوك مستعملي اللغة الطبيعيةالعبارات اللغ
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النحو الوظيفي إىل أن ينطبق على أكرب عدد ممكن من اللغات الطبيعية ذات البين اللغوية 

  . 5"املتباينة

مث البنية البنية احلملية : وتشتق اجلملة يف نظرية النحو الوظيفي وفق ثالث بنيات مرتبة كاآليت   

الوظيفية مث البنية املكونية، ويتم بناء البنية احلملية احملددة وظيفيا قبل بناء البنية املكونية، وقد تبىن 

، وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية "أمحد املتوكل"هذه النظرية الباحث اللساين املغريب 

  : ذا املقال ونذكر منها اإلجابة عن األسئلة اآلتية اليت متثل مي جمموعها إشكالية هل

  ما هي خمتلف الوظائف اليت ميكن أن تقيمها نظرية النحو الوظيفي بني خمتلف وحدات اجلملة؟ -

  وهل هذه الوظائف واردة يف وصف وحتليل النصوص واخلطابات املختلفة؟ -

إىل أن يف حماولة منا  لوصف خمتلف هذه الوظائف والبحث عن تفعيلها يف سورة مرمي، إضافة     

التوجه الوظيفي توجه لساين حديث مل جيرب بكثرة يف قراءة النصوص ومل يستثمر االستثمار اجليد 

  .يف فهم خمتلف دالالته ما دفعنا إىل إجراء دراسة تطبيقية بغية الوصول إىل هذا اهلدف

التحليل وقد فرضت علينا طبيعة املوضوع املدروس اختيار املنهج الوصفي الذي تتخلله آلية      

باعتباره املنهج األنسب ملثل هذه األنواع من الدراسات؛ حيث حللنا عالقات اجلملة يف سورة مرمي 

  .الرتكيبية والداللية والتداولية استنادا إىل معطيات نظرية النحو الوظيفي

  :البنية الحملية تحقق:أوال

تكون هذه الواقعة إّما عمال أو الذي يدل على واقعة، و "تعد البنية احلملية نتاج إسناد حممول    

،إىل عدد من احلدود 6"حدثا، أو وضًعا  أو حالة، وقد يكون احملمول فعالً، أو صفًة، أو امسًا

وتدل احلدود على املشاركني يف الواقعة، وهي بالنظر إىل أمهيتها بالنسبة للواقعة إّما " املوضوعات

نت تدل على ذوات تسهم يف تعريف حدود موضوعات أو حدود لواحق، فهي موضوعات إذا كا

الواقعة نفسها كالذات املنفذة، والذات املتقبلة، والذات املستقبلة، وهي لواحق حني تدل عن جمرد 

  .7"الظروف احمليطة بالواقعة كأن تدل على زما�ا أو مكا�ا أو علتها أو هدفها

على  -التصور الوظيفي يف -وأساس أي خطاب ميكن أن جيري بني متكلم ومتلٍق يقوم يف جوهره

هذا احلمل الذي يتكون بدوره من حممول وعدد من احلدود، وهذه احلدود حتمل وظائف داللية قد 

كاملنفذ، واملتقبل واملستقبل، وقد تكون ) حدود موضوعات( تكون أصلية ال ميكن االستغناء عنها 

  .ف الزمان، واملكانتعمل على ختصيص الواقعة وحتديد مالبسا�ا كالوظائ) لواحق(ثانوية 
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  :ولتوضيح ما سبق نورد الشواهد اآلتية

  03مرمي )) ِإْذ نَاَدى َربَُّه نَِداء َخِفي�ا (( :  قال اهللا تعاىل

  نادى        ربه:     لدينا اجلملة

  حممول      حد موضوع               

  :وبناء عليه تكون صيغة اجلملة كاآليت

  ] ) 2س(، ربّ )ف(نادى مض [ 

إىل املقولة الفعلية للمحمول، وهو حممول فعلي يأخذ موضوعني اثنني نرمز ) ف(يث يشري الرمز ح

اللذان ميثالن احلدود ") ربّ "، و"هو"الضمري املسترت( ومها ) 2س(و) 1س(هلما باملتغريين 

) الضمري املسترت( 1س:املوضوعات يف هذه اجلملة من خالل وظيفتيهما الداللية، حيث حيمل احلد

وبإسناد الوظائف الداللية " مستقبل"الوظيفة الداللية ) ربَّ (، وحيمل احلد "منفذ"لوظيفة الداللية ا

  :تصبح بنية اجلملة كاآليت

  "نادى ربَّه :   " اجلملة الفعلية -

  .ربَّ      -الضمري املسترت      -نادى    :              اجلملة -

  .مستقبل   -نفذ          م        -حممول   :   املستوى الداليل -

قَاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا وََملْ َأُكن ِبُدَعاِئَك (( :قال اهللا تعاىل

  ]-4-مرمي [ ))َربِّ َشِقي�ا

  الرأس        -اشتعل   :    اجلملة -

  حممول         حد موضوع              

  :تكون صيغة اجلملة كاآليتوبناًء عليه 

  )] 1س(، الرأسُ )ف(اشتعل مض [ 

إىل املقولة الفعلية للمحمول الذي يأخذ موضوعا واحدا وهو الرأس والذي يأخذ ) ف(ويشري الرمز 

  :لتصبح بنية اجلملة كاآليت" املنفذ"بدوره الوظيفة الداللية 
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  .الرأسُ      -اشتعل    :            اجلملة -

  .  منفذ    -حممول    :  داليلاملستوى ال -

  ]-24- مرمي[ ))فـََناَداَها ِمن َحتِْتَها َأالَّ َحتَْزِين َقْد َجَعَل َربُِّك َحتَْتِك َسرِي�ا((:  قال اهللا تعاىل 

  جعل        ربك           حتتك        سرياً :    اجلملة

  حد الحق     حد موضوع  حممول    حد موضوع             

  :عليه تكون صيغة اجلملة كاآليتو 

 )].3س(، سرياً )2س(، حتتك)1س(، ربُ )ف(جعل مض[

الوظيفتان الدالليتان ) سريًا(و) ربُّ (ففي هذه اجلملة البنية احلملية تسند إىل احلدود املوضوعات 

 وبإسناد هذه الوظائف) حتت(املنفذ واملتقبل، يف حني تسند الوظيفة الداللية املكان للحد الالحق 

  :تصبح بنية اجلملة كاآليت

  .جعل      رُبك      حتتك     سريًا:             اجلملة

  .حممول     منفذ      مكان     متقبل:  املستوى الداليل

  تحقق البنية الوظيفية: ثانيا 

 قواعد إسناد الوظائف واليت تشمل الوظائف الرتكيبية"يتم بناء البنية الوظيفية بواسطة تطبيق      

ويتم إسناد ) مبتدأ، منادى، ذيل: خارجية/حمور، بؤرة : داخلية(والوظائف التداولية ) فاعل، مفعول(

الوظائف الرتكيبية قبل الوظائف التداولية، ألن هناك وظائف تداولية تسند إىل مكونات حاملة 

ة الرتكيبية تسند إىل املكون احلامل للوظيف) احملور( الوظيفة التداولية : لوظائف تركيبية مثل

  .، وتعد البنية الوظيفية الرابط الذي يربط البنية احلملية بالبنية املكوِّنية8)"الفاعل(

  البنية الوظيفية التركيبية -1

تسند "واليت " الفاعل"الوظائف الرتكيبية يف حنو اللغة العربية الوظيفي تشمل وظيفتني مها وظيفة     

للوجهة واليت تقدم انطالقا منها الواقعة الدال عليها حممول إىل احلد الذي يشكل املنظور الرئيسي 

احلد الذي يشكل املنظور الثانوي للوجهة اليت تقدم " اليت تسند إىل" املفعول"،والوظيفة 9"احلمل

  .10"انطالقا منها الواقعة الدال عليها حممول احلمل
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 املكان ،منفذ، املستقبل، املتقبل(وقد تسند الوظيفة الفاعل إىل احلدود احلاملة للوظائف الداللية 

أما الوظيفة املفعول فال ميكن إسنادها إىل املنفذ بل تسند بالدرجة األوىل إىل املستقبل فإن ) الزمان

  .11"مل يكن أسندت إىل احلد املتقبل وهكذا

إسنادها إىل الوظائف الداللية  غري أن دراستنا اقتصرت على الوظيفتني الفاعل واملفعول اليت مت

  .نظرا لقلة ورود الوظائف األخرى يف املدونة) املنفذ، املستقبل، املتقبل(

  :ومنثل لذلك بالشواهد اآلتية

  ]88:مرمي[  )).َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلًدا  (( :قال اهللا تعاىل   -

ذ   :             اجلملة   .ولداً       -الرَّمحان        -اختَّ

  .مستقبل     -منفذ           -حممول   :  املستوى الداليل

  .مفعول     -فاعل          -:    /      املستوى الرتكييب

احلامل للوظيفة الداللية املنفذ، " الرمحان"وقد أسندت وظيفة الفاعل يف هذه اجلملة إىل لفظ اجلاللة 

" ولداً "وظيفة املفعول فقد أسندت إىل احلد والذي ميثل املنظور الرئيسي للجملة كما ذكرنا، أما 

  .الذي ميثل املنظور الثانوي للجملة، والذي حيمل الوظيفة الداللية املستقبل

  : وبإسناد الوظائف الرتكيبية إىل حدود الوظائف الداللية تصبح صيغة اجلملة كاآليت

  )].مستق مف 2ولًدا س: س(،)منفذ فا 1الرمحن س: س(اختذ مض ف،[

  .على الوظيفة املفعول) مف(على الوظيفة الفاعل، والرمز) فا(الرمز حيث يدل

  ]24:مرمي[ ))فـََناَداَها ِمن َحتِْتَها َأالَّ َحتَْزِين َقْد َجَعَل َربُِّك َحتَْتِك َسرِي�ا ((:  قال تعاىل-

  .سريًا -حتتك    -ربُّك     -جعل :             اجلملة

  .متقبل -مكان    -ذ    منف -حممول :   املستوى الداليل

  .مفعول -/       -فاعل      -:    /     املستوى الرتكييب

لة اإلعرابية الرفع، كما يأخذ ااحل" الفاعل"املسندة إليه الوظيفة الرتكيبية " ربُّ "يأخذ املكوِّن  

  .املسندة إليه الوظيفة املفعول احلالة اإلعرابية النصب" سريًا"املكوِّن
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  :ظيفية التداوليةالبنية الو  -2

تتحقق البنية الوظيفية التداولية عن طريق إسناد الوظائف التداولية اليت تتميز بكون إسنادها يرتبط   

باملوقف التواصلي وبالتحديد بعالقة التخابر بني املتكلم واملخاطب يف طبقة مقاميه معينة، وتصنف 

  :وفق انتمائها للحمل صنفني اثنني

الوظائف اليت تسند وفقا للسياق إىل موضوعني أو الحقني " يقصد �ا و : وظائف داخلية -2-1

  :وهي12"داخل اجلملة نفسها

عرفها املتوكل بأ�ا املكون احلامل للمعلومة األكثر أمهية أو األكثر بروزا يف : وظيفة البؤرة - أ

ى طرف، ، فالبؤرة هي املعلومة غري املشرتكة بني طريف اخلطاب؛ أي أ�ا معلومة لد13"اجلملة

 ".بؤرة مقابلة"و" بؤرة جديد: "وجمهولة لدى طرف آخر وهي نوعان

؛ أي املعلومة اجلديدة اليت يكون املتلقي غري عارف "بؤرة جديد"وقد وردت يف املدونة وظيفة البؤرة 

  :�ا، ومن أمثلتها ما يلي

ي�ايَا زََكرِيَّا ِإنَّا نـَُبشُِّرَك بُِغالٍم اْمسُُه حيَْ  ((  :قال تعاىل-   7مرمي )) َىي ملَْ َجنَْعل لَُّه ِمن قـَْبُل مسَِ

  امسه حيىي بغالم -ك  –الضمري املسترت  -نبشِّر        :        اجلملة

  /     -مستقبل    -منفذ      -حممول :      املستوى الداليل

  /     -مفعول       -فاعل     -     /      :  املستوى الرتكييب

  .بؤرة     -/          -/       -/       :         املستوى التداويل

معربة عن معىن أكثر أمهية من املعاين األخرى،فاجلملة " بغالم امسه حيىي"ويف هذا املثال تعد اجلملة 

تعد حاملة ملعلومة جديدة بالنسبة للوضع التخابري بني املتكلم واملخاطب،لذا فهي تسمى يف هذه 

  .احلالة بؤرة مجلة

هذه الوظيفة "يشكل احملو املعلومة املتفق عليها بني املتكلم واملخاطب وتسند: يفة المحوروظ- ب

إىل املكون الذي يشكل حمط احلديث داخل احلمل، أي املوضوع الذي حيمل عليه شيء ما يف 

  .، ويأخذ املكوِّن الفاعل أسبقية أخذ الوظيفة التداولية احملور14"مقام معني

  88مرمي .)) وا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلًداَوقَالُ  (( قال تعاىل
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  ولداً  -الرمحن    -اختذ   :        اجلملة    

  .مستقبل -منفذ        -حممول : املستوى الداليل

  .مفعول -فاعل        -/      : املستوى الرتكييب

  .بؤرة -حمور      -       /: املستوى التداويل

    : لة كاآليتوعليه تكون البنية الوظيفية للج

  )]مستق مف بؤجد 2ولداس(،)منفذ فا مح 1الرمحان س(اختذ مض ف،[

  .على الوظيفة بؤرة جديد) بؤجد(على الوظيفة احملور،ويدل الرمز) مح(ويدل الرمز

هي وظائف تداولية خارجية تسند إىل مكونات خارج احلمل، : الوظائف الخارجية -2-2

مكونات اختيارية ميكن للحمل أن يستغين عن أي ) دأ، والذيلاملنادى، واملبت(واملكونات اخلارجية "

   .15" وظائف الداخلية اليت تعد إجباريةواحد منها أو عنها مجيعا خبالف املكونات أو ال

وظيفة تداولية تسند إىل املكوِّن الذي حيدد جمال "يعد املبتدأ يف النحو الوظيفي : المبتدأ- أ

ن الذي يدل على جمال ؛أي أن املبتدأ هو املكوّ 16"إليه واردا اخلطاب، الذي يعترب احلمل بالنسبة

  :اخلطاب واخلاصية املميزة للمبتدأ هي ورود احلمل بأكمله تابعا له، ونوضح لذلك باملثال اآليت

  60مرمي ) )فَأُولَِئَك يَْدُخُلوَن اْجلَنََّة َوال يُْظَلُموَن َشْيًئا (:(قال تعاىل

  .اجلنة - يدخلون      -  أولئك   :       اجلملة     

  .متقبل -حممول       -:    /       املستوى الداليل

  .مفعول -/              -:   /       املستوى الرتكييب

  . مبتدأ:  املستوى التداويل

أسندت يف هذه اجلملة وظيفة املبتدأ إىل املكوِّن أولئك الذي شكل جمال اخلطاب يف هذه اجلملة 

قدمي املعلومة للمستمعني، فاملكّون يعد مبثابة معلومة أوىل يُتبعها املتكلم بعد ذلك والذي وظيفته ت

باحلمل الذي يشكل اخلطاب من خالل إحالته على املبتدأ والذي كان شرحا له يف هذا املوقف 

  .التواصلي

وهو وظيفة خارجية اقرتحها أمحد املتوكل بأن تضاف إىل املكونات التداولية : المنادى - ب

وظيفة تداولية تسند إىل املكوِّن الدال على النداء يف مقام " األخرى، وقد عرفه املتوكل بأنه

  .17"معني
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ي�ا :[قال تعاىل   ] يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نـَُبشُِّرَك ِبُغالٍم اْمسُُه َحيَْىي ملَْ َجنَْعل لَُّه ِمن قـَْبُل مسَِ

  .بغالم -  ك    - نبشر      - يا زكرياء   :        اجلملة    

  / -مستقبل  -حممول    -:      /       املستوى الداليل

  /  -مفعول  -/          - :     /       املستوى الرتكييب

  .بؤرة -/       -/           -منادى   :    املستوى التداويل

  :ويتم إسناد الوظائف إىل هذه اجلملة على النحو اآليت

  )].بؤجد:بغالم(،)مستق مف 1س:ك (،)ف(نبشر مض) [ زكرياء منا(

وظيفة تداولية خارجية ال وظيفة تركيبية وال داللية توضح معلومة داخل احلمل أو "وهو: الذيل - ج

تعدهلا أو تصححها، فهو مكون خارجي يأيت على املعلومة الداخلية للحمل فيصححها ويعدهلا 

  .18"ويوضحها

 ة اجلملية جاءت املعلومات مضبوطةرة، إذ من الناحيوبالنسبة هلذه الوظيفة فهي مل ترد يف السو     

، فاملعلومات يف اجلملة ال تصحح وال تعدل وال توضح، فاجلملة اإلهليل به التعبري وهذا الضبط تكفّ 

  .تعبري قصري تتمكن منه ذاكرة الفرد وتستوعبه، كما أن لكل تعبري إهلي الدقة والفائدة مبًىن ومعىنً 

املنادى ( واخلارجية ) احملور والبؤرة ( ة الوظائف التداولية  الداخلية منها وما يستنتج من طبيع    

املتَكلم ( أن دورها األساسي يكمن يف رصد الوضع التخابري بني طريف التداول ) واملبتدأ والذيل

  ).  واملخاَطب

  :خاتمة -

" يف سورة مرمي البنية والوظيفة"بعد هذه الدراسة اليت قدمناها، واليت حاولنا فيها دراسة 

وظائف داللية، تركيبية، تداولية، يف حماولة : من خالل نظرية النحو الوظيفي، وفق وظائف ثالث

 :لتفعيل هذه الوظائف يف مجلة سورة مرمي، توصلنا إىل النتائج اآلتية

نظرية النحو الوظيفي نظرية قائمة على مبدأ التواصل، تدرس اللغة من حيث هي نشاط -

  .ه سياقات ومقاماتاجتماعي حتكم

تقوم نظرية النحو الوظيفي على مبدأ التواصل من خالل ربط البنية بالوظيفة على  -

  .عكس غريها من النظريات اليت ركزت على دراسة اللغة من حيث البنية وأمهلت الوظيفة
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الوظائف التداولية تسند إىل مكونات اجلملة بالنظر إىل ما يربطها بالبنية اإلخبارية،  -

  ).ذيل/مبتدأ/ منادى(وخارجية ) حمور/بؤرة(هي نوعان داخلية و 

مقارنة باجلمل البسيطة واالمسية؛ ذلك أن " سورة مرمي"اجلمل املعقدة والفعلية كثرية يف  -

  .السورة تسرد وحتكي

  .البؤرة يف سورة مرمي وردت متقامسة بني بؤرة مقابلة وبؤرة جديد -

  .ثرة لتقوية احلواروردت وظيفة املنادى يف السورة بك -

مل ترد الوظيفة الذيل يف مجل سورة مرمي ألن القصة واقعية، وال ميكن أن يرد يف كالم  -

  .اهللا معلومات موضحة ومعدلة على مستوى اجلملة

  

  

 :هوامش

                                                           
، الدر 1ة املكونية، الوظيفة املفعول يف اللغة العربية، دار الثقافة، طأمحد املتوكل، من البنية احلملية إىل البني - 1

  .10م،ص1987/ه1407البيضاء 
، الدار البيضاء 1ينظر، أمحد املتوكل، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، دار الثقافة، ط -  2

  .10م، ص1985/ه1405
  .5ة، صأمحد املتوكل، من البنية احلملية إىل البنية املكوني -  3
  .65م، ص2003/ه1424، الرباط، 1أمحد املتوكل، الوظيفية بني الكلية والنمطية، دار األمان، ط -  4
  .63ينظر، املرجع نفسه، ص -  5
، دار )البنية التحتية أو التمثيل الداليل التداويل(أمحد املتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  -  6

  .65ص م،1995األمان، الرباط 
أمحد املتوكل، الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية، منشورات عكاظ،  -  7

  .30م، ص1993، الرباط 1ط"
-148م ص1989، منشورات عكاظ، الرباط، املغرب، )مدخل نظري(أمحد املتوكل، اللسانيات الوظيفية  - 8

149.  
  .150املرجع نفسه، ص -  9

  .20د املتوكل، من البنية احلملية إىل البنية املكونية، صأمح -  10
  .24املرجع نفسه، ص -  11
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الروائي عند فعل  هافضاءلشاغل الذي يسكن الرواية ويؤثث لطاملا شكلت الثورة ا

 ،التذكر ونزف الذاكرة، فقد شكلت أحداث الربيع العريب عنوانا مهما ملرحلة تارخيية جديدية

اثها الواقع ومادة دمسة تستمد منها بعض الروايات املغاربية واقعيتها املتخيلة، فرصدت أحد

السياسي الرمادي األسود وأثره البارز يف إسالة املداد وتفجري حناجر األدباء ممن محلوا هم القضية 

 .بالكلمات الراصدة ملختلف تلك األحداث

  .واقع سياسيالواقع عريب، الورة، واية، الثالر : الكلمات المفتاح

Abstract : 
Revolution has always been the concern that overlaps the novel and 

provides the narrative space when memory is activated and memory bleeds. 
The events of the Arab Spring constituted an important title for a new 
historical stage and a rich material from which certain Maghrebian novels 
derive their imagined realism, 

Its events raised awareness of gray and black political reality and its 
prominent effect on the flow of water and blew the throats of writers who 
carried the cause with words that reflect the various events of those events. 

                                                           
*

  amelbendjama23@gmail.com: أمال بن جامع



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 : السنة 2: عدد 10 : مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 796 - 784: ص 

 

785 

  University of Tamanghasset - Algeria                                         اجلزائر  -تامنغست جامعة 

Keywords :novel, revolution, Arab Spring, political reality. 

  
  

  

  :تقديم

شهدت الساحة العربية يف العامني املنصرمني أحداثًا عاصفًة على الصعيد السياسي، 

هذا ما أفرز موجة ما يُعرف بالربيع العريب هذا األخري الذي جاء نتيجة حراك الشارع العريب على 

، هاته االنتفاضة الشعبية اليت برز نورها )م2010(تونس عامشكل ثورات شعبية قوية ابتداًء من 

الذي أشعل نار الثورة التونسية بدءًا مث انتشرت لتمس العديد من  )حممد البوعزيزي(على يد 

  .الدول يف موجة تعترب األوىل من نوعها على الساحة العربية

قع العريب وموجة لظهور أعمال شكل الربيع العريب وثوراته ُمنعطًفا ُمهم�ا يف تغيري الواي   

األديب ليس انعكاًسا للواقع، بل  اإلنتاج«:أنّ  )روالن بارت(أدبية جديدة حبُّلِة العصر؛ يؤكد 

انعكاس النعكاس يف املسافة القائمة بني الواقع وشكل انعكاسه يشمل مجلة من العناصر املعقدة 

ب أيديولوجًيا بل يعكس شكًال مباشر تتضامن وتُنتج أثار أيديولوجية معّينة، فالكاتب ال يكت

  1»معيّنة إيديولوجيةُمجلة تناقضات اجتماعية حتت تأثري 

�دف هذه الدراسة إىل حتليل واقع الثورات العربية احلديثة فيَما يُعرف بالربيع العريب يف 

ليط الضوء أمنوذجا، حتاول هذه الدراسة تس)خولة محدي(لدكتورة  )رواية أين املفر(الرواية التونسية 

على انعكاسات الثورة والُثوار ضّد النظام وواقع الفساد والظُلم هلذا النظام الفاسد يف الدول 

العربية، تونس كعيّنة وقعت فيها أحداث هاته املوجة، وكدا بوصف الرواية املرآة للتعبري عن حمتوى 

  .هذا الواقع بكل أبعاده االجتماعية والسياسية والثقافية

املنهج السوسيونصي يف عملية حتليل النص الروائي، وذلك  إتباعاسة على اعتمدت الدر 

ورؤيتها هلذه لقدرة املنهج على كشف واستكناه انعكاسات الثورة على الشخصيات الروائية 

درك أنَّ طبيعة الثورة وثيقة بطبيعة ا�تمع ورّدة فعله على خمتلف هاته ناألحداث، كما أننا 

إّن االشتغال على آلية املنهج االجتماعي والنفسي يُعني علينا كشف عوامل املتغريات، وبالتايل ف

  .ا�تمع ورصد األبعاد الّنفسية على الشخوص
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 :الرواية وثورة الربيع العربي -1

تُعد الرواية ديوان عصرنا احلاضر أنسب فضاء للكتابة عن األزمات والتقلبات اليت جاش 

تُرّدُد أصداؤها يف ميادين الربيع العريب، القضية اليت  �ا صدُر املوطن العريب على شكل صرخات

أضحت يف مقدمة مشاغل ُكتاب الرواية العربية املعاصرة، حيث قدمت هلم مادة ثرية وخصبًة 

فسطرُوا الكثري من األعمال األدبية اليت تتحدث عن تلك الثورات وأحوال البالد اليت اندلعت �ا 

  .هاته الثورات

هذا الربيع العريب «: يف حديثه عن الربيع العريب فيقول) لطاهر بن جلولا(ُيشري الروائي 

القادم يف عزِّ الشتاء ال مثيل له يف التاريخ احلديث للعامل، إال حد ما ثورة القرنفل يف 

، حىت حلظة اندالع هذه احلركات كانت الشعوب العربية معتادًة )م1974نيسان  - أبريل(الربتغال

وختضع له مستسلمًة، شهدت املنطقة من حني آلخر بعض حركات التمرد على تقُبل مبصريها 

  2» .واليت قمعت يف ُكل مرّة بقسوٍة، وُقضي على ُكل املعارضني، يشرتُك املغرب واملشرق يف هذا

فشكلت بذلك أحداث الربيع العريب بؤرة الكتابة السردية ومرجعية احلكي وتشكالته؛ 

واية وفضاءا�ا باستقراء املنت الروائي فتطالعنا تيمة الثورة كتيمة فطاملا أثبتت الذاكرة أزمنة الر 

  .مهيمنة

ُمنفتحة على احتماالت ال ُحتصى تفرزها احلياة «كو�ا لرواية كجنس أديب دائمة التغيري  ا

، وترتبط باللحظات الفلسفية الفارقة والتغريات الدراماتيكية يف االقتصاد والسياسة اإلنسانية

ومقارنة بباقي  -فالرواية-؛ 3»ةعلى األوضاع الدميغرافية والنفسية للكتلة البشري وانعكاسا�ما

األجناس األدبية هلا قدر�ا على سرد خمتلف األحداث احلياتية االجتماعية والسياسية وتارخيية 

 وغريها، نظرًا ملا متتلكه من قدرة على تصوير حياة ا�تمعات وملا هلا من قدرة على رصد ما شهدهُ 

  .ربيع العامل العريب

الربيع العريب أو ما بات يُعرف بثورات الربيع العريب مصطلح يُطلق على األحداث اليت 

، )م2011م ومطلع2010(جرت يف املنطقة العربية وفجرها الّشباب بدًءا بتونس أواخر عام

ات الربيع فثور « ؛)النظام إسقاطالشعب يريد (، )ثورتنا ثورة سلمّية(، )ارحل(رافعني شعارات 

العريب موجة احتجاجات عربية ثورية انطلقت من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وشكلت 
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الت احتجاج من دول عربية أخرى، كما هي أقرب إىل احلركات اجلزئية منها إىل اخلصائص اح

  4».الثورية الشاملة

لدراسة، هذا ما يدفعنا يفتح موضوع الربيع العريب والرواية أفـًُقا جديدة يف جمال الكتابة وا

دافًعا ُمهم�ا لكتابة  تلدراسة ُكل اجلوانب املرتبطة بالشكل واملضمون، فموجة الربيع العريب كان

حفز للكتابة مستقبالً 
ُ
  .نصوص روائية كما سيظل امل

 :الثورة والشباب -2

ورة القوة اليت لعبت دور احملّرك الرئيسي يف هذه الث«: بأنَّ )توفيق املدين(يرى الباحث 

؛ إّن جيل الشباب الثوري وحده 5»ويف قياد�ا حّىت سقوط الرئيس بن علي، هي احلركة الشبابية

احلامل لراية الثورة العربية على فساد اًحلكم وطغيان اُحلكام، والشباب العريب كغريه من شباب 

هم  العامل باحث عن هويته وأصالته، حامل لُشعلة أجداده حمافظ على روح الوطن؛ فالشباب

  .الثورة والثورة هي االنعكاس الفعلي الواقعي لدور الشباب العريب على الساحة

سكن الرواية ويُؤثث للفضاء الروائي عرب فعل التذكر يلطاملا شكلت الثورة الشاغل الذي 

ونزف الذاكرة، فالزمن هو سلطان احلكي وسيُده، وما النص الروائي إال نتاج مجايل لزمن ُمتحقق 

لسياسية فالثورة من املصطلحات  اليت تتصف بالغموض يف الواقع وال عالقة هلا باحلركات اواقعي�ا، 

ومل تستخدم كلمة ثورة كمصطلح سياسي ثوري اجتماعي قائم بذاته مبعىن  ،من الناحية التارخيية

  .التغيري اجلذري واالنقالب والتمّرد وتغيري النظام الفاسد إال يف العصر احلديث

ناها العام هي اخلروج عن الوضع الراهن سواء إىل وضع أفضل أو أسوأ من الثورة يف مع

  .الوضع القائم

من األعمال الروائية اليت رصدت مزية الثورة الشبابية يف تونس،  )أين املفر(تعترب رواية 

ثورة املرأة التونسية العربية والشباب الواعي امللتف حول  )خولة محدي(جسدت من خالهلا الروائية 

باحثًا عن احلرية واهلوية والعدل واملساواة يف ميدان التحرير بكل ما حيمله ا�تمع من شرائح  طنيتهو 

مجيعهم يًدا يف يد ألجل قضيتهم األم  -إخل...مثقفني، ثوار، كادحني، نساء، فقراء، أغنياء–

  .والقضاء على الفساد واالنقالب على النظام الفاسد وأتباعه من البلطجية

هم عصُب التغيري السياسي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي لألمم ملا لديهم فالشباب 

فيها املعاين إىل من طاقات جبّارة للوصول لغايات ترضي طموحا�م، يرفعون شعارات تُزاُح 
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؛ فاحلكم للعامة والشعب سيد املوقف يف تقرير )النظام إسقاطالشعب يريد (: مقاصدهم بـــ

عها عن القضية والثورة سياسي، تردف سحر من خالل الرواية دفامصريه وصنع القرار ال

لكن ال ينبغي للشعب أن يغفل حلظة واحدة فتسرق منه ثورته، ... الثورة جنحت«:التونسية

ثار ؛6»الشارع يقف باملرصاد للحكومة اجلديدة إن مل تستجب للمطالب الشعبية ُوجب تغيريها

الفساد والرشوة مطالبني البطالة اليت سحقتهم، وقيم  الشباب العريب ونزل للشوارع خالًصا من

  .حبريتهم

قويًا وعنيًفا للشعوب العربية أدخلها يف  -موجة الربيع العريب–جاء اخلطاب الثوري 

اليت  )اإلسقاط(مرحلة أوىل هي االلتفات الوحدوي ضد هدف حمدد معلن، عربت عنه مفردة 

، بعدها رست معامل املوجة الثانية األخطر لكشفها ولدت من ال وعي الشعب إىل امليادين العامة

وتعريتها للوعي السياسي الضحل للمجتمعات العربية اليت مل يكن هلا يوم تفاعل مع النظام 

  .السياسي والتعددية احلزبية

تتداخل الدالالت يف امتزاج شعارات اخلبز والكرامة من خالل احلرية واستعادة ملكية 

التايل املصري، وأن نكون يف الشارع فنمتلك امليدان هو أن نستعيد الوطن، زمام القول والفعل، وب

هو احليز العام ) ميدان رمزي(-الشارع- اهلوية، وحقنا يف املواطنة، فاالعتصام واحلراك يف امليدان 

للنواة يف املدينة، فهو مبثابة مواجهة ملختلف أيادي السلطة الفاسدة اليت ال طاملا سيطرت على 

  .ن وعلى احليز العام، إنه تغيري للداللة وميالد تونس اخلضراء جديدةامليدا

لقد هرمنا، من «،...أن يشهد حلظات تارخيية كتلك لقد هّزم اجليل السابق، قبل« 

بانقالب على نظام احلكم  -ثورة الشباب-؛ فقيام الشعب التونسي7»أجل هذه الّلحظة التارخيية

جيسد هذه الفئة اليت مل يوافقوا الثورات يوًما قلو�م  )أمني(ووالرسالة املوجهة من حتت اللحاف، 

–ابن العائلة املرموقة والسياسية  )فأمني(تنبض بالوالء هلذه القضية ودمائهم تتعطش لروح الفداء، 

يُشارك يف الثورة ضد النظام سر�ا ،النظام الفاسد الذي يكون  -ابن أحد كبار الدولة الفاسدة

اليت  )أمني(ا الفساد فوالده خاضع هلذا النظام وأتباعه، ترصد الروائية �اية عائلة لوالده اليد يف هذ

يبقى جماهًدا ألجل ما يؤمن به حىت يستشهد يف �اية ) أمني(ختسر كل شيء غري أن املناضل

  .الرواية بعد انضمامه لصفوف اجليش
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لذي يُطالب حبقوقه، كما أصبحت اخليام ميدان للتحرير ومقرًا ومسكًنا للشباب الثائر ا

�ذا يصبح الوعي  -شبابًا وشابات–فتكون الثورة شعبية والوعي الشعيب يف ثورة الشباب التونسي 

عرجُت « معادًال موضوعي�ا للثأر واالنتقام وَرّد االعتبار، وهذا ما رصدته الّساردة يف منت الرواية؛ 

املعتصمني املنصوبة حديثًا قبالة املسرح  على شارع احلبيب بورقيبة، حيث حملُت أول ما ّحملت خيام

  8».البلدي

فاملكان ملك السلطة وأجهز�ا األمنية وإال فما معىن منع التجمع إال بالرتخيص حىت 

 اإلضرابالتواجد والتصرف والقول لدى الشباب التونسي واالعتصام أمام مقرات السلطة وحق 

سد ورفع خمتلف تلك الشعارات اليت أطلقت يف عن الطعام أليام، كل هذا حتدي هلذا الّنظام الفا

حق الوجود من خالل  اسرتدادألجل  )، ديقاجارحل ارحل(الساحات العربية خاصة شعار 

  .اسرتجاع ملكية املكان العام الذي صادرته السلطة الفاسدة

فالرواية معروفة إال أّن دالال�ا أعىن بكثري من جمرد حادثة احتجاج فردي، مل تكن 

بل  -الرئيس املخلوع وأتباعه–ات اليت تواجه الشباب التونسي تقتصر على سقوط النظام التحدي

لكن ال ينبغي للشعب أن يغفل حلظة .. الثورة جنحت (إّن واجبه احلفاظ على معىن هذه الثورة، 

؛ فالروائية ترفض حكم اجليش واالنقالب على الشعب، فيقف 9)واحدة، فتسرق منه ثورته

  .رائح ا�تمع التونسي يف ثورة اجلديدةالشباب ومجيع ش

تتحّدد الثورة الشبابية وتربز ضمن إطار معريف رؤيوي؛ أي أّن الروائي يف بناء اخلطاب 

الروائي يكتب التاريخ ختيلًيا أو تأويلي�ا وهنا ليس دفاًعا عن املاضي أو تشبُثًا  به حد التقديس أو 

وتشكيل الواقع تارخيًيا استجابة جلدل عالقة احلضور حىت سخطًا عليه بتشيكل التاريخ واقعي�ا، 

والغياب بني اآلنا واآلخر، فاخلطاب الروائي املغاريب التونسي خاصة وليد حتوالت الواقع، واقع ما 

  .بعد الثورة التونسية كما جسدته الروائية

بقدر�ا على مزج الثورة قبل وبعد بني حلم اخلالص من  )أين املفر(متيزت رواية 

القائد الذي )أمين(الستبداد وفساد السلطة، فكانت الثورة الشبابية نقطة حتول جسد�ا شخصية ا

يؤمن مببدأ التحول والتعيري ألجل الّلحظة  التارخيية، فإّن الشباب التونسي املفجر للثورة كان 

 .نيل احلرية -ُمستعد�ا للتحدي والتضحية اجلماعية وحىت املوت ألجل نيل مطالبهم
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  :ب الحرية والكرامةمطل -3

مطلًبا ميّـَز الرواية العربية احلديثة منذ  اإلنسانيةشكل موضوع احلرية واملطالبة بالكرامة 

 اإلنسانيةبدايا�ا األوىل إىل اليوم، هذا َما جعل لُرواد الرواية الدور الفعال يف االلتزام ونقل القضايا 

ة مسألة احلرية يف مواجهتها االستبداد يف تناولت الرواية العربي«على الساحة يف نصوصهم؛ فقد 

نه ال أ، حبيث ميكن القول اإليديولوجيةفرتيت النظام االستعماري واحلكم الوطين مبختلف تلوينا�ا 

العريب  اإلنسانتكاد ختلو رواية عربية من عرض أنواع االضطهاد والتعذيب اليت ُمورست على 

، هذا ما 10»، من أجل حتقيق حريته وصمودهوأصناف الصمود اليت حتدى �ا ذلك االضطهاد

 )أين املفر(جسدته روايات الربيع العريب كتيمة واضحة املالمح واألسس، وهذا ما جنده يف رواية 

بط اليت رصدت الواقع التونسي قبل وبعد الثورة بالصوت األنثوي الذي كان وقعه اخلاص املرت

باحلرية والبحث عن اهلوية والكرامة وحتقيق العدالة لدى التونسيني، فكان اجلهر بصوت عاٍل 

لتكسري قيود النظام الفاسد والوقوف بوجه الظُلم لتحقيق احلرية والكرامة اهلدف واملطلب 

  .األساسي

فشكل الشباب احملرك الفعلي هلاته الثورة قاُدوا عملية التعبئة واحلشد من خالل 

عينة مثالية هو ورفقائه من الشباب والشابات يف ) أمني(متالكهم ناصية احلراك، وهذا ما جسده ا

مقتبل العمر هم ربيع هذا الوطن لتحقيق احلرية والكرامة، رصدنا من خالل الرواية البوح الصريح 

بط؟ ما الذي تتظاهر من أجله بالضّ .. هل ميكنين أن أسأل « العتصام هؤالء الشباب وهدفهم، 

صورة  )أمني(، ف11»!احلرّية، الكرامة، العدالة االجتماعية: رمقها يف دهشة، مث قال بلهجة جاّدة

  .الشباب التونسي احلامل ملبادئه وأحالمه وطموحاته وكرامته وهويته

هي األخرى اليت تُنشد مقاطع من النشيد الوطين  )ليلى(رصدت الرواية من خالل 

مادًحا من خالله بدور الشباب التونسي  )أبو القاسم الشايب(شاعر التونسي الذي أبدَع أبياته ال

ويُثين عليه يف حتقيق مطالبه وأهدافه، وأهم تلك املطالب احلرية والكرامة جتسد ذلك يف منت 

  :الرواية من خالل املقاطع التالية

  .إَذا الّشعُب يَوًما أرَاَد الَحياة         فال بُد أن َيسَتجيَب الَقَدر(

   بُدَّ للَقيد َأن يَنَكسرالَ وَ              لييل أن يًنجَال بُدَّ للَّ  وَ 

  .اندثرتبخر في َجّوَها وَ  اِة         َوَمن لم يُعانقه َشوُق الحي
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  12).من َصفعِة الَعَدم الُمنتِصراة       فـََويٌل ِلمن َلم َتشِقه الحي

ويتها الضائعة، فكان هلا املتصارعة الباحثة عن ه )ليلى(ترصد الرواية عرب شخصية 

الوقوف عند هاته املقاطع بُكل شغف لرتصد باهتمام ما أراد الّشايب متريره من خالهلا فالشعب 

  .هو سيد املوقف وهو احملرك واحملرر الفعلي هلذا الواقع

الّشباُب لن يكلَّ مهّه أن يستقّل أو يبيد، نستقي من الّردى ولن !موطين.. موطين« 

، تستقل هذه املقاطع لتتوسط الصفحة خبط غليظ داخل منت 13»عبيد، كالعبيدنكون للعدى كال

الرواية دعوة صرحية بأن الشباب هم اجلزء امللتحم بالبناء الثوري، هو جيل الشباب الثوري 

املتحضر هو احلامل لراية الثورة وحشد اجلماهري، هو صوت التجديد، صوت احلرية والكرامة 

  .األخضراحلامل لواء راية الوطن 

لصب مقاطع النشيد الوطين يف منت روايتها دعوة صرحية  )خولة محدي(سعت الروائية 

لرصد حالة ا�تمع التونسي يف فرتة ما بعد الثورة، بعد كسر طابوهات الفساد السياسي، فشكلت 

 ، تلك اللحظة اليتوانتمائها فهي كهذا الوطن وشبابهشخصية ليلى املتضاربة الباحثة عن هويتها 

  .أثارت فيها غرائز االنتماء الوطين واالنتماء واهلوية

صد صريح فعلي لرفع مستوى السياسي لدى الشباب بعد الثورة، فقد غدت فري 

لقد سيطر اخلوف لعقود، وعقدت « السياسة االهتمام األول لدى اجلميع ألجل استعادة احلرية؛ 

ن استعيدت احلرّية حّىت عّمت لذلك ما إ.. األلسن، ومن جترأ على الكالم ُهجر أو سجن

  14»الُكل أصبح بني يوم وليلة ُحمّلالً خمضرًما ميكنه تقييم الوضع! الفوضى

دوًما على الرغم انتمائها التونسي  )ليلى(حيضر االنتماء التونسي من خالل شخصية 

انت احلديث، فلم تستحضر ذاكر�ا الكثري  عن وطنها إال من خالل مقاطع النشيد الوطين اليت ك

تُرّدُد يف املظاهرات، فكان التعبري عن ذلك االنتماء مبختلف الصور وقوفًا عند األناشيد واألغاين 

أنا : التونسية )أمال املثلويل(عن ثور�ا بأغنية  )جناة(بينما عربت « اليت ُجتسد االنتماء الوطين؛ 

ان حلضور املرأة التونسية يف ، فكانت الثورة التونسية ثورة اخلبز واحلرية ، ك15»!حّر وكلميت حرّة

الرواية عناء حضور املرأة الواقعية، املتعلمة واملثقفة وامللتزمة يف مجيع األعمال، يأيت هذا احلضور 

أيقونة االلتزام باملبادئ يف وقت ُيصبح التمسك  باملبادئ   )ليلى(متجاورًا وحضور الرجل فكانت 

والشخصيات الشبابية داخل املنت  )فراس(ا كالقبض على اجلمر، كان ُكل من ليلى وأمني وكد
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الروائي عينًة اجيابية ملنظور الشباب للثورات العربية والربيع العريب؛ والواقع الثوري والتأثر الواضح  

  .والتحليل العميق لثورة اليامسني وما يتفق ورؤية ومنظور الشباب ما بعد الثورة

  :الثورة واإلعالم -4

حرك الفعلي 
ُ
للثورة فقد قادُوا عملية التعبئة والنشر من خالل امتالكهم شكل الشباب امل

االجتماعي وكسر الطابوهات من كل الرقابات التقليدية التابعة للنظام  واإلعالم اإليصالتقنية 

 اإلعالممن أهم املؤثرات الدميقراطية لثورة الربيع العريب سواء ذلك  اإلعالمالفاسد، فتعترب حرية 

العاملي احلُر والذي يصور الواقع وخمتلف  اإلعالمام الفاسد االستبدادي أو املفربك التابع للنظ

  .األحداث كما هي جمسدة دون فربكة

كان حلضور اإلعالم يف الرواية جمسًدا من خالل اإلذاعة تقول الساردة يف منت رواية 

ي�ا حاد�ا أو شهادات انتبهُت على الفور إىل صوت الرّاديو املرتفع، ينقل نقاًشا سياس (: )أين املفر(

روع
ُ
بعد الثورة ترصد  اإلعالم، أصبحت وسائل 16)...عيان عن ممارسات النظام السابق امل

اخلطابات ودعوة جهرًا للخروج عن املسكوت عنه فلم تعد السياسة شيء مقدس يهوي بالشعب 

  .بل أصبح بؤرة وخطاب اجلميع

ور اإلعالم يف ثورة الربيع العريب، فكانت فلم تغفل الرواية  العربية  والرواية املغاربية د

خمتلف وسائل اإلعالم شاهدة على هذا الصرح من إذاعة، تلفاز، فاجلرائد اليت تابعت ورصدت 

هلاته املوجة الربيعية كانت الصحف  -اجلرائد-األوضاع ما بعد الثورة للمجتمعات، فأضحت صوتًا

املعتصمني وأهدافها ومطالبهم فكانت من خالل الرواية صوت الشعب فتابعت ا�الت حالة 

صو�م املعرب داخل هذا الصرح، كما كانت باملقابل فاضحة لبقايا النظام الفاسد نستشف ذلك 

لقد ورَد امسه يف قائمات رجال األعمال الفاسدين املرفوعة للهيئة « : من خالل منت الرواية

  17».الوطنية ملكافحة الفساد

فغدت السياسة االهتمام األول للجميع، الشعب التونسي  تزايد الوعي لدى فبعد الثورة

  .سي للوعيفظهرت وازدهرت العديد من األدوات والوسائل ألجل رفع املستوى السيا

لقد عقد الوزير األول « كما رصد التلفاز هو اآلخر خروجه عن قيود النظام الفاسد، 

ألقي القبض على عشرات ... اسبةندوة صحفية منذ قليل وأعلن عن الشروع يف تطبيق قانون احمل

، فكان اإلعالم الثوري بعد الثورة 18»رجال األعمال الفاسدين اليوم، والّناس حيتفلون يف الشوارع
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راصًدا مفصًحا وبكل وضوح عن خمتلف األوضاع اليت تعيُشها البالد بكل صدق ومصداقية دون 

  .ضغوط أو قيد من السلطة الفاسدة

  :واقعية الصورة الثورية -5

تسقطها على الواقع املتخيل  وإفرازا�استخدم الروائية موضوعًيا مفردات واقعية للثورة ت

، تقوم الرواية على أحادية الصوت وهو صوت )أين املفر(واالجتماعي والديين يف الرواية اإلنساين

ي الروائي األنا رغم تعدد الشخوص داخل منت الرواية، هذا الصوت الفردي يُعرب عن اهلم اجلماع

النظام الفاسد، فرصدت الروائية بذلك التجربة الثورية  وطأةاملشرتك الذي عان منه التونسيون حتت 

وعرض اخللل الدفني للثورة اليت تعين اهلدم الُكّلي ملا سبق  إبرازيف تونس بعد الثورة من خالل 

  .واالستعداد ملرحلة جديدة

كانت كمائن «الثورية يف وطنها؛  تعتمد الروائية على وصف الظاهرة يف حتليلها للحالة

احلراسة متمركزة عند احملاور الرئيسية، عجالت مطاطية وبراميل مليئة بورق ومطاط حمرتقة، مازال 

، صورت عينة من 19»يتصاعد منها دخان كريه ذو رائحة نفاذة، شاهًدا على أحداث ليلة أمس

للمعتصمني، وتلك املشاهد شاهدة العديد من املشاهد اليومية خلروج املتظاهرين وقمع القوات 

  .على حراكهم وثور�م

جتسد الرواية الوضع الذي آل إليه أتباع النظام وقرار حبسهم خلف قضبان السجن، 

وخاهلا اللذان يُعتربان أحد رجال النظام  )ليلى(وهذا ما نلحظه داخل الرواية من خالل والد 

 اخلراب والظلم والفساد وأكل أموال الشعب، نرصد الفاسد وبقايَا النظام التونسي ألنَّ هلم اليد يف

وألمثالك ! ...تتحدثني عن الثورة وكأنك تعرفني شيًئا« : ذلك على لسان الساردة يف منت الرواية

، فمند 20».وهذا سبب كاٍف لنقمتك على الثورة.. والدك ُحياسب بتهمة فساد.. من األثرياء

لدبلوماسي السابق لُيحكم عليه بالسجن لعامني وغرامة ا )ليلى(بداية السرد تصور لنا حالت والد 

مالية، فكيف لوطنها الثائر أن يصاحل خونة املاضي فُيحاسبهم ويفرض على كل من سرق و�ب 

  .أن يدفع الثمن

حراك الربيع العريب يف تونس وطن عان من جربوت احلاكم  )خولة محدي(تصور 

فعني من الزقاق اجلانيب، اخنرطوا يف املسرية، مّروا ظهرت فجأة جمموعة من الّشباب مند« الفاسد، 

  21»بسرعة فائقة
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، حتقيق املنشودشكلت حلظة سقوط النظام لدى الشعب بداية االنفراج وحتقيق املبتغى 

أحداث هذه الرواية من خالل ضمري املتكلم  )خولة محدي(احلرية والكرامة، �ذا فقد صاغت 

رواية مشاركة يف جمريات األحداث بلغة مفعمة بالرموز الذي ُحييل على شخصية ليلى بوصفها 

، جلأت الروائية إىل توظيف أسلوب االستفهام الذي تردد وبقوة يف املنت  اإلنسانيةواملشاعر 

  .الروائي نتيجة الصراع الذي تعيشه

يصل األمر بالشباب للتضحية بنفسه ألجل حتقيق مطالبهم فيكون الصوت الفردي 

ماعية، وهذا ما جاء يف منت الرواية غرب شخصية منتصر أحد شباب االعتصام حتقيق للمطالب اجل

نصيب، شخصية فاقدة لألمل للواقع الذي يعيشه فُيدم على االنتحار  أسنهالذي مل يكن له من 

يف صورة مرعبة جاء ذلك جراء فرض قوات األمن فض االعتصام وإزالة اخليام وضرب املعتصمني 

  .على املغادرة وإجبارهم

وعدم حتقيق األهداف والواقع املزري الذي تعيشه خمتلف الفئات  باخلذالنالشعور 

الفقرية نتيجة احلالة االجتماعية وعدم توفر لقمة العيش، رغم الشهادات املتحصل عليها من 

  .طرف اجلامعات للشباب

ء مام ليعانق جسده أسالك الكهربافسه، ال إىل األسفل، ولكن إىل اإلفجأة ألقى بن« 

أمام عشرات املتفرجني، اشتعلت النار يف جسد منتصر، مثل قطعة ! املعلقة، ذات التيار العايل

حطب، ال شأن هلا، تطاير الّشرُر يف اهلواء وتصاعَد الدخان أسود مع احرتاق قماش قميصه أوال، 

ع العريب، ، تعيد الرواية سم املالمح األوىل الندالع شرارة الربي22»مث انبعثت رائحة شواء كريهة

الذي أضرم النار يف جسده ووضع حد حلياته كما " حممد البوعزيزي"بتناص مع حادثة الشهيد 

  .هو حال منتصر

  : خاتمة 6

حاضرًا وبقوة  )م2011 (كان حلضور موضوع الربيع العريب يف املنجز الروائي بعد سنة

بطريقة مباشرة أو متريرًا عرب اللحاف  يف الرواية العربية على العموم واملغاربية خاصة الرواية التونسية،

  لسائل مشّفرة 

جمموعة من  )خولة محدي(ــل) أين املفر(تبني من خالل رواية  -

التيمات اليت كانت من احملظورات على الساحة األدبية، فحضرت يف منت الرواية بقوة 
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جتماعي راصدة معامل الثورة والواقع بعد الثورة فمنها ما ارتبط بالوضع السياسي واال

الذي أسهم  يف نشوب موجة هذا الربيع العريب ومنها ما ارتبط مبطالب الشعوب  

 .كاحلرية والكرامة والدميقراطية

للرواية على وجه اخلصوص فضاًء خصًبا  اإلبداعيحقق املشهد  -

للحديث عن الثورة فجعلت الثورات العربية للحضور األديب بكل أجناسه نكهة 

 .جديدة

على وصف الظاهرة يف حتليلها للحالة الثورية يف اعتمدت الروائية  -

 .وطنها، واعتمدت ضمري املتكلم الفردي الذي كان حامالً لواء الرسالة اجلماعية للوطن

قدمت الرواية الثورية رؤية بانورامية شاملة مزجت بني الواقعي  -

 اخلاصة بشكل مشهد بناء على معاجلة اإلنسانيةواملتخيل وأضفت عليهما التجربة 

الروائي هلا، فامتألت بأحداث تارخيية وأمساء لألمكنة والشهداء ويظهر ذلك جلًيا يف 

 .رواية أين املفر

عاجلت الرواية الظاهرة الثورية بشكل وصفي ركزت الروائية على  -

مرحلة ما قبل السقوط لوصف حجم الظُلم وفساد السلطة، ووصف احلالة واملشهد 

لية كشف ملظاهر الثورة الشبابية انصب احلديث الثوري حلظة سقوط النظام، فهي عم

 .عن اجلانب االجتماعي وتأثري الثورة

  

 :هوامش
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 بناء يف  ودوره، االنزياح هذا ،ومستويات االنزياحي مبفهومها االستعارة جتلي مستويات املقال يرصد      

 القصيب حممد رواية ويف، عموما اجلديدة وايةالرّ  يف شعري مجايل بعد اضفاء يف أيضا ودوره الروائية العوامل

 لألجناس عابر حداثي روائي منوذج حتقيق إىل يسعى الذي جريبالتّ  جيل ىلإ ينتمي ي،الذّ  خصوصا

 وسيلة كو�ا. عموما وائيالرّ  الفن عليها يرتكز الّيت  قنياتوالتّ  األدوات مجلة من واالستعارة، خرىاأل دبيةألا

 مقاربة كانت ولذلك. األصعدة خمتلف لىع مأزوم جمتمع يف قوله يستطيع ماال اويالرّ  �ا يقول ضرورية

لدراسة األبعاد نسعى  كما أننا،  الكتابة من  النوع هذا وتذوق العمل هذا لفهم ضرورة االستعارة مستوى

 رد العريباجلمالية يف السّ و  قيمتها  الفنيةو  التأويلية لالستعارة يف رواية القصيب يف حماولة منا الكتشاف دورها

  .املعاصر 

  حممد القصيب، االستعارية رو رد العريب املعاصر، الصّ االستعارة، السَّ : المفتاحيةالكلمات 

 
Abstract: 
The article monitors the levels of metaphor’s manifestation in its displacement 
concept, the levels of this displacement, its role in building the narrative 
worlds and its role also in imparting a poetic aesthetic dimension in the new 
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novel in general, and in Muhammad al-Qasabi’s novel in particular, which 
belongs to the generation of experimentation that seeks to achieve a modernist 
fictional model that transcends genres It is a necessary means by which the 
narrator says what he cannot say in a society in crisis at various levels. 
Therefore, the metaphor level approach was necessary to understand this work 
and to taste this type of writing, as we seek to study The interpretive 
dimensions of metaphor in Al-Qasabi novel in an attempt to discover its role 
and its artistic and aesthetic value in contemporary Arab Discourse.  
.Keywords : Metaphor. Contemporary Arabic Discourse.  Metaphorical 
Imagery. Mohammed Al- Qasabi . 

 

  

  

  :مقدمة 

ة القدمية واحلديثة، وذلك ملسامهتها راسات البالغيَّ خذت االستعارة مكانة مهمة يف الدِّ ألقد       

غوي سيج اللَّ على حد سواء، باإلضافة إىل هيكلة النَّ  عريردي والشِّ الكبرية يف تشكيل اخلطاب السَّ 

ة مهمة تثبت تبارها صورة بالغيَّ  اهتمت باالستعارة باعأهم احملطات الّيت  ولعلَّ ، وحتقيق مجاليته

ي صوص اخلطابية هي كتابات أرسطو عنها يف كتابيه فن الشعر وكتاب اخلطابة الذّ حضورها يف النُّ 

أسلوب  صوص هو تشكل النُّ واعترب أنَّ أهم األساليب الّيت ،على ضرورة االهتمام با�از  أقرَّ 

يف تناوله ملصطلح االستعارة ومل  تنظرياته من متتحراسات البالغية االستعارة، وهكذا بقيت الدِّ 

 جاءت حىتَّ  رس البالغي،طرة على الدَّ يوظلت مبادئه مسأرسطو ي قدمه عريف الذَّ التَّ  تتجاوز

قليدي يف تعريف قدمي وانسلخت عن املفهوم التَّ  لة مع كل ما هوظريات املعاصرة اليت قطعت الصّ النَّ 

مت بناءات حديد، وهدَّ ابقة احلرجة من حيث ضيق التَّ لسّ صورات ااالستعارة كما أ�ا ألغت التَّ 

ة، االستعارة وفق مكانتها البالغيَّ  وهكذا جتاوزت ضت مسار فاعلية االستعارة، قوَّ دمية الّيت البالغة القَّ 

الذي  ت به يف تشكيل اخلطاباتبوصفها زخرفا لغويا وحلية تزيينيه إىل ذلك الواقع الذي حظيّ 

ي أصبح  بدوره يدرك صوص عن طريق القارئ الذّ ظائفها وبلوغ مقاصد النُّ ة و يؤدي إىل فاعليّ 

  .اللية احلقيقة الكامنة للنص ويتفاعل مع بنياته الدَّ 

ظر على اخلطاب النّ  بغضّ  ،ةت على سائر اخلطابات اإلنسانيَّ نوالشك أنَّ االستعارة قد هيمّ       

منارسها يف حياتنا   على لغتنا اليومية الّيت حىتَّ  طروأصبحت تسيّ  ،واملبدع األديباألديب الذي ينتجه 
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ها ولكنّ ،فظي فقط خرف اللَّ ا يقتصر على اخليال الشعري والزُّ ا مل تعد وجها بالغيّ أ�ّ  إذ، العادية

سم ا تتَّ ة،  كما أ�َّ  منارسها يف حياتنا اليوميَّ أصبحت عنصرا فعاال ينتمي إىل  خطابتنا العادية  الّيت 

رة تستفز القارئ لفكها،  فريبطها بنيتها تكون مشفَّ  نَّ أل اخلطاب األديب، وذلك بعنصر القصد يف

 الّيت و  ا�ا العديد من االستعارات، حتمل يف طيَّ صوص اليتِّ صوري حماولة منه إىل فهم النُّ بنسقه التَّ 

 ت اليتِّ يف لداللة الكلماها تكثِّ للكلمات ولكنَّ  بًانقالاا كو�ُّ   ؛املفهوم الكالسيكي خرجت عن

 يفاعلي كر الذِّ فتصبح بذلك إبداعا حيمله الفِ ،ا على مستوى اجلملة االستعارية حتدث توترً 

 .ياقات السِّ 

َدى الذي توَصَلْت إليه الدِّراسات البالغيَّة ومن خالل هذا امللمح الوجيز     
َ
سنحاول إدراك امل

لك َسنحاول إيضاح اجلديد الذي قدمته واألدبية يف فْهم االسِتعارة وطبيعة إبداعها الفين، وبعد ذ

َدى الذي أضافـَْته الدِّراسة احلديثة يف حبثها عن موضوع االسِتعارة، وطبيعة 
َ
الدِّراسات لنتعرف على امل

د النَّظرة القدمية، ويُوضِّح النّ  ويُظِهر ُجهوَد ، ما بعد احلداثة  ظرةالعالقة القائمة بينهما؛ ممَّا ُحيدِّ

  .رِّ العصور يف هذا امليدانالباِحِثني على مَ 

ين سلكوا طريقاً الذِّ  بركبِ  حاق اللَّ أيضا  طبيقي وحناولُ سنحاول تقدمي عرض تَّ ؛ وردفا على ذلك   

 ،ويوّظف الّنظريات ص واالستعارةردي، هذا الطّريق الذي جيمع بني النَّ مغايراً يف الّنظر إىل الّنّص السّ 

عن  وهذا بغرض الكشفِ  واملفاهيم البالغّية القدمية، ، املعاصرة يةالّنقد واألفكار احلديثة، ةالبالغيَّ 

من مفاهيم  نا خبايا النصوص السردية وإمكانيا�ا  وأسرارها، وطاقا�ا اإلبداعّية الّالمتناهية، واخرت 

يف  همسّْ باعتبارها آلية تواصلّية تُ ، إليها من خالل الّنظريّة املعاصرةين البالغة مفهوم االستعارة ناظر 

  .خدمة الّنصوص بأبعادها املختلفة

وذلك عن طريق علم ، صؤية املعرفية اليت ينبثق منها النَّ راسة إىل الكشف عن الرُّ و�دف هذه الدِّ    

هلذا سنحاول أن نقدم ، و  حاولت تقدمي مفهوم جديد لالستعارةاللغة املعريف والّدراسات احلديثة اليتِّ 

ىل إدورها يف الوعي  اإلنساين، وبعدها ننتقل و  غة املعريف هذا البحث من خالل رؤية علم الل

والكشف عن ، التَّطبيق النقدي من أجل التَّعرف على مواطن التَّعبري االستعاري يف النص السردي

اجلمالية اليتِّ حتملها و  ةإبراز القيمة الفنيَّ و  حملمد القصيب) هذيان على قربها(الرُّؤية املعرفية لرواية 

 ة الرِّواي
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 لتحليل كأداة التحليلي الوصفي املنهج استخدام مت لقد، أهدافهاو  راسةمن طبيعة الدِّ  انطالقا    

 التَّحليلي الوصفي املنهج أنّ  باعتبارو  ،البحث اشكالية على لإلجابة األقرب كونه ،النص مضمون

 يقوم يالذّ  رايتالظاه باملنهج مستعينة،الروائي  العمل داخل تنشأ اليت الظواهر كشف يف يساهم

من خالل هذا  ناوحاول . للمعىن خمتلفة أفاقا يفتحو  وايةالرّ  ملضمون جديدة تأويالت انتاج على

  :يةتساؤالت اآليب عن التَّ جنن أالبحث 

 ؟ االستعارة درس اثراء يف املعريف اللغة علم راساتالدّ  سامهت كيف  

 ؟ القصيب رواية يف لالستعارة املعياري اخلرق يتجلى فيم  

 ؟ القصيب رواية يف دالالته انتاجو  اخلطاب تشكيل يف تساهم أن لالستعارة ميكن كيف  

 يف فاعليتها مدى ماو  قربها على هذيان رواية استخدمتها اليت االستعارية الّصور ماهي 

 ؟ السردي االبداع

  غة المعرفي االستعارة في علم اللُّ   - 01

 تعاجل يتِّ راسات الغربية الستعارة والسيما الدِّ واألحباث املعاصرة درس اال راساتالدِّ ت تناول    

 طبيعة عن بالغ وعناية عميقة، فسربت بنيتها العميقة، حماولني الكشف باهتماممفهوم االستعارة 

قد والنَّ  غةاللُّ  علوم ميادين يف املعاصرة العلمية باملعطيات مستعينة ،تشكيلها وتقنيات تركيبها

  .بواألد والفلسفة

يف تشكيل اخلطاب  الفلسفة تدخلت فيها بشكل كبري بعد احلداثة جيد أنّ  أ روايات مامن يقر و     

بعد احلداثة  واية مافالرّ ، عبري عن الوجوديةوايات تشكل منعرجا خطريا يف التَّ أصبحت الرِّ و ، الّسردي 

يلة لربط وقد جلأت إىل االستعارة كوس،  تتخطى حدود الواقعاخليال اليتِّ و  املعرفةو  حمملة بالفكر

  .ا غريمهو  إبراهيم الكوينو  األدب بالفلسفة كروايات أحالم مستغامني

األحباث  ختالف ومنها تتفق ما منها، خمتلفة ومتعددة راسات عدة استنتاجاتالدِّ  هذه ونتج عن    

ل البحث حو  مسار ور احلاسم يف تغيري كان هلا الدّ راسات الّيت من بني الدّ . القدمية واحلديثة العربية

 Georg Lakoff & Mark(جونسون  ماركو  يكوفال جورج االستعارة دراسة

Johnson   ( ي الذِّ  قليديي خرج عن املفهوم التَّ ، الذِّ االستعارات اليت حنيا �امن خالل كتا�ما

 ها انسلختعملية لغوية تنبين على املشا�ة والنقل، ولكنَّ  عبارة عن فلم تعد رفت به االستعارة،عُ 

تفكرينا  ي يسريٍّ صوري العادي الذِّ سق التَّ تصبح عبارة النَّ ل، اللُّغوياملفهوم  املعىن فتجاوزت عن هذا
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 ويكمن ،االستعارة يف كل جماالت حياتنا اليومية طبيعة استعارية باألساس، إذ حتضر وسلوكنا، ذو

 أو تهوجترب مايء ش فهم تتيح كو�ا يف" مارك وجونسون جورج اليكوف لدى االستعارة جوهر

بأنشطتنا،  ترتبط الفكر، كما عمل جبوهر ترتبط ذهنية عملية ا�ّ إ ،1"آخر شيء من انطالقا معاناته

 حولنا من العامل خالهلا ندرك الفكر، ومن جمال إىل غةاللُّ  جمال تتعدى باعتبارها وتفكرينا أعمالنا

   نتعامل بواسطتها مع العامل كما تبّني ريقة الّيت  ما ندركه وتبني الطَّ فتصوراتنا تبنيِّ ".فيه جتاربنا ومنارس

 . صوري دورا مركزيا يف حتديد حقائقنا اليوميةومن هنا يكون نسقنا التَّ ، 2"كيفية ارتباطنا بالناس

مل تعد تقوم "، ها مرتبطة بالفكر البشريغة وال باأللفاظ ولكنّ وتكون االستعارة هنا غري مرتبطة باللّ 

لكنها عملية مركبة يتم فيها الربط بني أشياء يف ،  و اهلدفو  املصدر على جمرد املشا�ة البسيطة بني

ا تتميز ا أداة معرفية هلا دور كبري يف بلورة تصوراتنا كما أ�ّ كو�ُ   ،3"مصدر مع ما يقابلها يف اهلدف

  . وجونسون  اهتم �ا اليكيوفنظرية االستعارة الّيت  بسمات بارزة يف ظلِ 

األنظمة الّيت يستعملها العقل و  بالبحث عن األساليب)cognitive(تقدم الّدراسات املعرفية 

ارسني إىل أّن األنظمة وقد أشار أحد الدَّ ، فهم ما جيري حولهو  ذلك من أجل معرفة، و البشري

 يستقي تصوراته املباشرة" كيف ، و املعرفية �دف إىل معرفة كيف ميّثل اإلنسان الواقع اخلارجي

   4"ي الذي حييط به االستعارية من الوسط املادو 

ذلك ألمهيتها يف اكتساب املعرفة حيث يستفيد و  و قد أخذت الّدراسات املعرفية مفهوم االستعارة

من الوسائل "ذلك ألّ�ا  و  بويبالتَّ و  صنيف تساعده أيضا يف التَّ ، و منها اإلنسان يف شؤون حياته

 األحداثو  إنَّنا خنزن املوضوعات، هختزينو  فهمهو  املعرفية الّيت تساعد اإلنسان على تنظيم العامل

)  prototype( ظر اىل درجة مشا�تها إىل أمناط منوذجية األشياء ا�ردة ،بالنَّ و  االنفعاالتو 

ذلك ألن املشا�ة من اآلليات الّيت ينظم بواسطتها الذهن ادراكه و  تعترب ممثّلة بدرجة عالية للمقوالت

تعارات من بني أهم األدوات املعرفة اليت يدرك �ا ومن هنا تكون االس 5"غريها و  للموضوعات

  .تقسيم األشياء و  اإلنسان تصنيف

الذهنية " هلذا نعتربها من بني الوسائل، العادية فاالستعارة تعد عملية تصورية َتظهر يف لغة اإلنسان

إعطاء معىن و  من أجل بناء تصوري، الّداخليو  الّتعامل مع العامل اخلارجيو  بناء معىنو  لتمثيل املعرفة

خاصة املظهر و  غة ويف مظاهرها املختلفةانعكاس ذلك يف اللّ و  وليس بأية طريقة، له بطريقة ما

هذا يعين أّن مثة تصورات استعارية مشرتكة يف عقل اإلنسان اذ أّ�ا تعترب تصورات و  6"الداليل 
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وتنعكس هذه ، مو غريه...املبدع و  الّشاعرو  تقليدية موجودة سلفا يف ذهن اإلنسان العادي

  .لة لتلك التصورات انتَّاج تعبريات استعارية املمثّ فتؤدي حتما إىل ، لغا�مو  الّتصورات يف حياة الّناس

  : ية االستعار صورات التَّ  أنواع -

سفل، داخل، خارج، أمام،  أعلى، أ( ترتبط باالجتاه الفضائيالّيت  وهي:  جاهيةاالستعارة االتّ - أ 

  :فنقول مثال  ...)ق، سطحي خلف، فوق،  حتت، عمي

 .انَّين يف قمة السعادة  -

 .لقد رفع معنويايت  -

 .أنا يف احلضيض هذه األيام  -

 .�ار عصيب اأصابه  -

اهية باعتبارها تعبريات تنبثق من تصور االستعاري باالستعارات االجتّ  صورات توحيهذه التّ  فكل    

  . 7ا اجتاهني متعاكسنيمما أ�ّ ونفهم من خالهل) السعادة فوق والتعاسة حتت(هو اجتاهي

،معتمدة يف ذلك على بنية  على املوضوعات ا�ردة  ترتكزوهي الّيت  :االستعارة االنطولوجية  - ب

واالنفعاالت ، الباطلو  كاحلق،  صورات ا�ردةعندما نرى بعض التّ  املوضوعات احملسوسة، فنحن

اية من هذه االستعارة هي انعكاسات تلك م أشياء مادية، والغ�ّ أ على )احلب وكره(واملشاعر مثل

نتمكن من متثلها واحساسها، فالعقل ال ، جل فهمهاأ، وذلك من جتربيهاملعنويات يف حدود 

صورات  نراه، ولكننا نتعامل معه يف الوعي البشري على أنّه آلة، ومن هنا كانت التّ  نستطيع  أنّ 

  :الباحثان اعهض و عبريات الّيت لة كما نالحظه يف التّ آّن العقل أاالنطولوجية ترى 

 .عقلي غري قادر على العمل اآلن -

 .فكري لقد توقف عقلي على التّ  -

 8.استنفذت هذه املشكلة طاقتنا  -

 ترتكز على تصور استعاري ما بواسطة تصور آخر مثل استعارة وهي الّيت  :االستعارة البنيوية  - ج 

ب نبين تصورا عن اجلدال من خالل تصور ، ففي املثال اجلدال حر )احلياة رحلة(و )اجلدال حرب(

  . 9احلرب، ونبين تصورا عن احلياة من خالل تصوراتنا للرحلة

 :لمحمد القصبي ) هذيان على قبرها(في رواية  التصوير االستعاري  -2
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االستعارة مل تعد باملفهوم  اذ أنّ بعد احلداثة متتالية من االستعارات ، وايات ماأصبحت الرّ      

    االستعارات غايتها إبراز املعىنفلم تعد ، صبحت كينونة البد من توفرها يف اخلطابالقدمي بل أ

هي و ، ميز ترتكز على الرتَّ  املعرفةو  هي لون من ألوان الوجودف، بل هي أكثر من ذلك، توضيحهو 

، يةظرة الوجودالنّ و  جربة اإلنسانيةحيلة لفهم العامل تعتمد على الرتميز الذي يكون حممل بعمق التّ 

نسان بكل  يعيشها اإلجربة احلياتية الّيت شكال جتسيد التّ أردي شكل من ص السّ يعترب النّ هلذا 

 بنت الّيت  وء على جوانب الوعي اإلنساين واملعرفة اإلنسانية،تفاصيلها، كما أنّه يسلط الضّ 

عبري دراسة التّ املعريف ينطلق من  قدوكيفية رؤية العامل من حولنا،  فالنّ ، ، وأسلوب حياتناإحساسنا

ردي، أما البحث عن ص السّ  تتحكم يف النّ فكري الّيت ي يقودنا إىل اكتشاف منهجية التَّ األديب الذّ 

احليايت، وذلك عن طريق  نسان ووعيهِ ة تفكري اإلدراسة كيفيّ  راسات املعرفية هوص يف الدِّ أدبية النّ 

نسان إل�ا ا  ميرُّ جارب اليومية الّيت  التّ نيب  تربطبرز األدوات الّيت أغة هي غوية،  فاللّ استعماالته اللّ 

، ركيزة له وخاصة االستعارة  غة ا�ازيةقد املعريف اللُّ فمن هنا اختذ علم النّ  ، تكمن يف عقلهوالّيت 

ا منحت دورا أساسيا وبارزا يف معرفة الوعي مفهوما أساسيا يف العلم واملعرفة، كما أ�ّ  باعتبارها

، ردي خاصةص السّ والنّ  ص األديب بصفة عامة، حتكم لغة النّ ساسية الّيت واملعرفة األ،اإلنساين 

ص، وتكون ذات صفة توليدية تنتج ص األديب يرتكز على بنية استعارية كربى تؤثر على كافة النّ فالنّ 

اغات استعارية أخرى تتفق مع البنية الكربى ويقوم املتلقي هنا بفك شفرة هذه البنية والكشف صيَّ 

  .ص حناء النّ أا�ا املتفرقة يف كل عن تأثري 

حملمد ) هذيان على قربها(:طرق إىل نص روائي وهوحاول التّ نس ،تأسيسا على ما سبق      

صور رصد التّ  على  راسةالدّ  هذه  يف زنا ورك، الّنص الروائي  وضح أثر االستعارة يفأل، القصيب

وتركت أثرا  ، بالكامل اِخلطابطرت على وعي الفتة سي فنيَّةو  ةي شكل ظاهرة بالغيَّ االستعاري، الذّ 

  .فيه

وذلك بتنوع  10)هذيان على قربها(االستعاري بشكل ملفت لالنتباه يف رواية  صوريظهر التّ    

فهي  ،حداث تتوحد فيها األوايات اإلنسانية الّيت واية فهي من ضمن الرّ املواضيع املنثورة داخل الرّ 

احلدث األعظم يف حياة   وهو، -املوت-)ورة صّ ال(نه حدثإسان نإعربها كل   ميررواية احلدث الّيت 

 ال وسر مغلق ولغز حمريّ ، سرارأاس، وذلك ملا يكتنفه من غموض وملا حييط به من خبايا و كل النَّ 

حداث أليسرد ا فهو، ورة برباعة فائقةوائي هذه الصّ يسعى أي عامل فك شفراته، فقد نسج لنا الرّ 
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ه يسلط ولكنّ  ، الليةبيض واألسود وتدرجات ضّ ألوان األو . ةلوحات فنيَّ حيث استخدم  بدقة متناهية

مل بحث عن األيه نّ أوذلك للخروج من عتمة احلياة البشرية وك ، وايةالضوء يف بعض جوانب الرّ 

تصعيد أحداث من خالل احلبك والدخول يف بواية تتصف ولكن الرّ  األمل، ي خلف ستائراملتخفّ 

عرب تساؤالت  ايف حرية من أمره صية احملورية خْ ت الشَّ فقد ظل، وايةب الرّ خلفياته احمليطة جبوان

  .ص  ترتبط باحلدث البارز يف النَّ كريات الّيت وتداعيات الذِّ 

ص وتفكيك وحداته للبحث عما تريده صوير االستعاري مفتاحا مهما الخرتاق متاسك النّ يعد التَّ    

واية يف ي حيكم الرّ صور االستعاري الذّ التّ ف النص األديب،  الزمت نقدوهي اإلشكالية الّيت ، وايةالرّ 

ها معركة ضد قوى ولكنَّ ، اهرظَّ  ها ليست معركة مع عدوولكنّ ) احلياة معركة(أن  اعتبار جمملها هو

واية بشكل غري مباشر إىل حدث املوت دون ما كان، فقد أشارت الرّ نسان أينّ إلباد املوت اليت ترتصَّ 

  :واية ه يفهم من خالل احلوار يف بداية الرّ صريح به ولكنّ التّ 

  البقية يف حياتك  - 

 أتطلع إليها يف بالهة تفلت احلروف مبشنقة من حسام حنيبها  - 

 بني يدي  ...من يضع دقائق فقط  - 

  . 11البقية يف حياتك - 

واية عرب دراما تصورية  ملشهد رهيب لتخص عزيز قد فقد،  هذه العبارات هكذا كانت بداية الرّ   

 من ي يقوم بواجب العزاء،  ويتبنيَّ ئيسي الذّ ي حلدث املوت فهناك بكاء وهناك صوت البطل الرَّ توح

يف تظهر  االستنكارهشة و عجب والدَّ ية هي أنثى،  حتت أسئلة متواصلة فيها من التَّ املتوفّ  ذلك أنّ 

 اصديق ملفض وعدم التّ فهي ترسم صورة استعارية توحي إىل الرّ .  12"من ؟ أنا ؟ فيمن؟ ومل؟ "

  .ى إىل حالة اهلذيان مما أدّ  ، حدث

وذلك باملواقف اليت   ، ي يرتبص به باستمراراملوت الذّ  واية من خالل معركة اإلنسان معتظهر الرّ   

  .خالل حياته  ه عاش ّذي  تتعلق باملوت الاكرة، والّيت كانت حمفورة يف الذّ 

رد، فكل تقاطعا�ا مع ما مييله منطق السّ ردية لألشياء من خالل رصد غة السّ كما تعاين اللّ      

 وائي ذات عالئق وثيقة مرتبطة مبعركة احلياة واملوت،واية تبقى داخل وعي الرّ األشياء املوجودة يف الرّ 

ئيسي إىل تداعيات ليكشف عن خبايا أخرى احلدث الرَّ  وينقلنا الكاتب خبفة ومهارة ويأخذنا من
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مرة أشار إليها الكاتب يف  250يقارب  واية مافقد حوت الرّ  ،واية دون وعي منهمنثورة  داخل الرّ 

   .جوانب عدة طوال احلكي

  ...الفرق األبدي/ الفراق / الوداع / اللحظة األخرية / املقابر/ الرحيل / املقصلة / االنتحار/ املوت 

ورة استعارية فالرواية حتمل يف طيا�ا دالالت متنوعة، برزت خالل الرتاجيديا املأساوية لرتسم ص   

ور يتجلى فيها امتزجت باألمل واحلزن ماهي إال صُّ  فهذه األلفاظ اليت، تثري األحزان والدموع واآلالم

يرعبين '' واية يف إحدى صفحا�ا ي ربط بني املوت ونباح الكالب كما تصوره الرّ يعي الذّ املعتقد الشّ 

 ،وجنده كذلك يف موضع آخر، 13''ام ليال نيم كل الذين ماتوا يف القرية لفظوا أنفاسهم وه ...الليل

 تهل هبط مالك املوت على من؟ مسع ..اركهيشذ املطر صوت يرعبين، كلب ينبح آخر ايشق رذ"

  .14''إّن الكالب حني ترى عزرائيل يشتد نباحها  :عمي يقول مرة ال أحد أصدقائه

 الذوق ذلك مع حتمل، ثفةمك استعارية بطاقة هذا املقطع  لنا يقدم أن  القصيب استطاع هنا  ومن

 مجل منها تتناسل سردية بلغة حنته يالذّ  امليتافيزيقي العامل ذلك ىلإ فتتوق؛ لغته فتأسرك، اجلمايل

 يف وحالرّ  تسكن أين اتالذّ  عوامل ىلإ بنا أحبر الذي ،السارد موقف يف املتمثلة بأحاسيس مشبعة

ا فنيو      مجاليا بعدا صالنّ  على أضفتات خفية ،إحياء االستعاريةو  مزيةالرّ  غةاللّ  بتلك فريسم اجلسد

  .حتسر بفقد احلبيبة و  ،برغم ما حيمله من حزن

قضية جوهرية للّنص وبؤرته الكربى، شكلت  باعتبارهاأخذت استعارة املوت حيزا كبري يف الرواية     

ة أخذت مسحة دراميّ ا   كما أ�ّ   ،منها مفر  الواية بالرغم من حتمية املوت الّيت جتربة مؤرقة لبطل الرِّ 

  . ا ملحمة مأساوية تتوارى خلفه معاين ودالالت موحية ستأثر بالذهن البشروكأ�ّ 

ها جلأ إليّ ، ةا حيلة فنيّ أ�ّ باعتبار ة ا أدت وظيفة فنيّ غم من مأسا�ا إال أ�ّ فصورة املوت على الرّ     

 أحداث الت يف سّري حداث حتوّ إ واية، ويساعده علىرامي للرّ ابع الدّ  ليضمن الطَّ يبحممد القص

واية كلها وتعقيدا�ا عليه حتوالت الرّ  انبتي احلدث املركزي الذّ  وجة واحلبيبة هوالزّ  واية، فموتالرّ 

 عاشها البطل وبقيت  تتعلق باملوت الّيت اكرة واليتِّ احملفورة يف الذَّ األخرى وأفكارها، وبني املواقف 

  .راسخة يف ذهنه 

واية،  فهذا  ظهرت على شخصيات الرِّ من وظيفة التحويل، اليتِّ  ختلو على طوهلا الواية إّن الرّ     

قلب  وذو، قفورقيق املشاعر مثّ ، بذلك اإلنسان الطيّ  ذاته فهو جيد ي ميثل قدوة وج الذِّ البطل الزَّ 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2 :عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  811 - 797: ص 

 

806 

  University of Tamanghasset Algeria                                                     اجلزائر  -لتامنغستجامعة 

يقدم  ل أنّ حياو  ،ارضحية واإليثّ كبري، وزوج مثايل يفيض قلبه باحلب واخلري، وفيه من قيم النبل والتّ ال

  . استخدمها الكاتب ليدعم أفكاره حول املوت اخلري أينما ذهب، والشخصيات األخرى اليتِّ 

يناسب  رد فيها من القوة والعنف مالغة السّ  يف   استخدمها الكاتباأللفاظ الّيت  العبارات أو إنّ     

مسك باحلياة حىت يتمكن تّ الفر، واحلياة واملوت، فالقضية هنا هي قضية معاركة املوت والو  الكر جوّ 

ذلك عرب العالقات احلّية اليت تربط كل و  ،البطل من اخلروج من قوقعة املأساة اليت الزمته طوال حياته

حاولت اجلدة أن و  دثت الفارق من خالل نظرته للحياةشخصية بأخرى كعالقته جبدته اليت أح

ي كان  هاجسا له ال يفارق تفكريه مما ترسم له أمال متجددا للحياة حماولة تغري  نظرته  للموت الذّ 

سألت جديت أن حتكي لنا مزيدا من احلواديت لكنها �رتين  ''  سبب له  معاناة واضطرابات نفسية 

  .15''كانوا مجيعا قد أغلقوا جفو�م إال أنا 

استسلمت للنوم ...جديت قالت أنه الشيخ عبد الصمد، هدأت سريريت...أمحد اهللا أنه ليس أنا '' 

ي  فل وهدأ باله رغم خوفه من املوت الذِّ وهكذا تقبل الطفل إجابات اجلدة فاطمأن �ا الطّ . 16''

  .كان خيفيه عن اجلدة

رامية ذات طبيعة صوص الدّ  تنتمي إىل النّ الّيت  ،وايةاالستعاري يف أغلب جوانب الرّ  عبريتل التّ حي   

درامي مشحون العواطف واململوء  بالسخرية واملدح، نص  مأساوية ميتزج يف بعض جوانبها احلكي

  .يباحلب واحلزن بلغة عذبة شفافة وقوية وغري غامضة يغلب عليها التعبري االستعار 

  :ورة االستعاريةالصُّ  -3

شبيه  تقوم يف كثري من األحيان على التّ ة الّيت ورة الفنيّ ورة االستعارية جزء من الصّ تعد الصّ       

 ترتك يف دة الّيت ان يرسم صوره بعمق احساسه وانفعاالته املتعدّ عبارة عن فنّ  هو واالستعارة، فالكاتب

مر سوى ذلك ورة يف احلقيقة األالصّ ما و " حر اخلفي سرعان ما ينفعل به املتلقي فس ذلك السّ النّ 

 أو      ال يستطيع تفسريها عة الّيت فيرتك  فيها نوعا  غامضا من املتّ ،فس ي يعلق بالنّ األثر الذّ 

نا إذا حاولنا تفسري أثر هذا اجلمال تنقص من قيمته،  فاجلمال يف حد ذاته مبهم لّ لعتعليلها،  بل 

  .17"يف احلواس   تأثريورة مناجاة وحماكاة و غامض تأيت روعته من غموضه وا�امه والصّ 

فهي تكشف عن ركائز مهمة هلا عالقة متينة ، نسانإلترتبط االستعارة ارتباطا وثيقا حبواس ا      

ا ما جندها  ري فكث ،كائزن تتغاضى عن هذه الّر أجسيم فهي ال تسطيع شخيص والتّ رة مثل التّ باالستعا
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ُتستخدم استخداما انفعاليا وجدانيا فلغتنا لغة " مرتبطة بأحاسيس الكاتب وعواطفه،  فاالستعارة 

  . 18انفعال ووجدان وليست لغة أفكار اخلالصة

 االستعارة ساسني مها أواية إىل حمورين رة يف الرّ ومن خالل هذا ميكننا دراسة صورة االستعا    

  .الّتشخيصية جسيمية االستعارة التّ 

  :جسيمية االستعارة التّ : أوال 

جسيم حيث يقدم التّ ، دةاملعنويات صفات حمسوسة جمسَّ  إكسابجسيمية هي االستعارة التّ     

عامل حمسوس فتصبح بذلك قريبة  األفكار واخلواطر والعواطف امللموسة وحياول تقريب املعنويات إىل

معنويا تصري به االستعارة إىل جسم مادي  وأ   ا ص حسيّ النّ  غو صفحني يكون م" ذهان األ إىل

كل  ميكن رؤيتها من خالل هذا الشّ بعاده ومساته وخصائصه الّيت أد ويربز من خالله شكل له يتحدّ 

   .19"ي حقق الوجود لذلك املوضوع الذّ 

 تنقل املعاين إىل عامل احلس، فقد اليتِّ ، ور التجسيميةيان على قربها بالصّ تزخر رواية هذ      

فأصبح القارئ يتفاعل مع ،عامل حسي  د تلك احلدود ا�ردة، إىلاستطاع حممد القصيب أن جيسّ 

 المست العقل وقدمته ورة الّيت ي سرعان ما حتول إىل عامل حمسوس بفضل الصّ العامل ا�رد الذّ  ذلك

ي يزخر �ذا النوع من ص الذّ ونلمس هذا منذ الوهلة األوىل للنّ  .....)يرى ويسمع ويشم  هنّ أعلى 

  "ور الصّ 

  البقية يف حياتك  - 

 أتطلع إليها يف بالهة تفلت احلروف مبشنقة من حسام حنيبها  - 

 بني يدي  ...من يضع دقائق فقط  - 

  20" !!البقية يف حياتك

 يعيشها البطل ة الّيت فسيّ عارية تعرب عن احلالة النّ رامي على صورة استحيتوي هذا املشهد الدّ    

    األسئلةو  هذيانشتت و سى واحلسرة على فقد احملبوبة فيحدث ذلك التّ فتصبح روحه املليئة باأل

فريسم صورة خمضبة باألمل واحلزن، فأصبحت ، هشة واالستنكار واالستفهامعجب والدّ عالمات التّ و 

ت من بني يده، وأصبحت الدقائق تتسارع وتقع بني يده، وقد ا شيء ملموس قد تفلاحلروف وكأ�ّ 

ي جيعلها تدخل يف معركة احلياة عامل املعنويات ا�ردة إىل عامل احملسوسات، الذّ  من نقله الكاتب

احلياة العادية املتشابكة،  وقد أكسبه الشاعر معاين جديدة يف  واملوت، فاألمل واحلزن من أمور
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فأصبحت ذكريات الطفولة وما حتمله من جسيم، التَّ  عرب حتولت عني الكاتبلقد ، التجربة واخليال

 "عرب السياق القصصي فيقول ، جراح فيذكر الكاتب هذه القضية ال إرادياً و  مبسرات، مالأالم و أ

تتخبط سنوات طفوليت يف ليل مفزع طويل ال يسكنه أحد سواي،  ونباح كالب يطويها الظالم 

يرتكز هذا املقطع على مجل  ، 21" ش يف مسامي هلعًا وال أراه أبداً موت يعي ومالك... متزقين رعباً 

متزقين رعبا /نباح كالب يطويها الظالم / ليل مفزع /تتخبط سنوات : تعد بؤرة االستعارة  كما يف 

 ، إذ صار �ا جمردا من الفرح، فكلها مجل تشي حبالة الكاتب املعنوية....يعيش يف مسامي هلعا /

 متلكت الّيت ..سى والرعب عور باحلزن واألياق الشّ ور االستعارية يف هذا السّ مت هذه الصّ لقد جسَّ 

جسام ترتدي احلزن وتنزع عنها، وجعل ملك املوت أ عب إىلرور واهلموم والرّ السُّ  مَ فقد جسَّ ، البطل

  يتملكه،نباح الكالب رعبا  أصبحيعيش يف مسامه و 

       ، الدائبة الرؤيا تداعيات مع ،الرحيلو  الوداع عابريت منه تولدت الذي اجلارف املقطع فهذا

 بو القل استطاع من خالهلا كسب ، صادقة عاطفة  و سامية لغةب عرب القصيب الذي  سلوبأو

 هو اإلبداعي  فالعمل، الداللة نزيفو  شعرية كثافة متتلك اليت غةاللّ  تلك ناتغر أف ، وبساطة بسهولة

 استثنائية لغة الصمت من جتعل معهودة غري جديدة دالالت لقختُ و  الداخل من اللغة يفجر الذي

  . ذاته يف خيتلج ما حتاكي

ذاين ذات أكالب الشتاء البعيد ستصم  -:"قوله  ومن االستعارات ا�سمة عرب حاسة السمع      

صمم ال ىلإدى أعية  ملا يتلقاه من انزعاج مْ أحال الكاتب �ذه الصورة السَّ  22"ليلة بنباحها املخنوق 

  .ورة االستعارية فقد نقل �ذا التجسيم املعين من دائرة التجريد إىل دائرة الصُّ  أذنيه،يف 

  :التشخيصية  االستعارة :ثانيا  

     نسان اإلبيعة فتتالشى احلواجز بّني الكائن احلي على الطّ  خلع املشاعر والصفات البشرية أو هو

 أو شياءأنسانية على إص بإضفاء أوصاف وخواص وخيتص التشخي"غريه يف عامل االستعارة و 

   .23" مفاهيم التجريدية اجلامدة

ز الكثري من الكتاب �ذا سلوبية واضحة يف رواية حممد القصيب، فقد متيّ أيشكل التشخيص مسة    

 ،الكاتب من خالل روايته برتمجة حبه بالتشخيص ظهرأحاسيسهم ووجدا�م، فقد أاللون تعبريا عن 

شخيصية ه حجر قابل إىل االصطدام، و�ذا تقوم االستعارة التّ نّ أرق كواأل، باالنزالقوم النفشخص  

 كأّ�اويستقطب معها اخلطاب، و ، خرىأبدور جتريدي يستعني به الكاتب ليجرد من ذاته ذاتا 
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فاعية ل الدِّ احليَّ وقات حزنه وفرحه وذكرياته، ويظهر ذلك يف أموجودة أمامه فهي حاضرة يف مجيع 

بأي شكل  ،األمل النفسي أو احلرمان ات اإلنسانية أحيانا حني يفيض �ا احلزن أو تتبناها الذّ ليتِّ ا

طر على أحالم االنسان خالل نومه يقوم �ا واعية تسيّ  وهي حالة غري) األحالم(األشكال  من

امي األحزان لزوجته وتن هنفيس عن املكبوتات، وقد أشار البطل إىل ذلك بعد فقدانعقله الباطن للتّ 

كان حنيين إليك هائال، أسرعت إىل الفراش ولدي يقني   "ي مل يعد يقوى عليه فيقولواحلرمان الذّ 

اصطدم حبواجز األرق وعذاب دون أن  هادئبالفعل انزلقت يف نوم ...عظيم بأين سأراك الليلة 

وحني استيقظت ..نكأحضا/،  كان الزمن يف احللم كونياً ممتدا كأنين أمضيت مائة عام يف ..الذكرى

كان ارتواء حىت .. مل أكن حزينا حمبطاً كان جسدي وروحي ميرحان يف فيض من البهجة واالنتشاء 

  .24"...زرتينحبيبيت ألنك  شكر ألف.. شكرا ف..اإلفراط 

وتبخر هلاثي  -"ذن مثل قوله فاه واألحممد القصيب يف خطابه االستعاري مشخصا الشِّ  يستغرق   

فئة وأنت تضميين يف حب وشفاهك ترتل يف إذين البسملة والتعوذ من الشيطان يف أحضانك الدا

  .فينتقل من الذات إىل ذلك احلب الذي تشخص فأصبح انسانا يرتل ويسمع  ،25"الرجيم

ه يشّخص  عاشت مرتبعة يف تصوراته حىت أنّ الفقدان للمرأة الّيت و  ياعاعر حالة من الضّ يصف الشّ    

، وكذا 26"قة بضجيجي ونداءايتمألت الشِّ  -"الضجيج صفة  افيضفي عليه )املستعار منه(ة الشقّ 

كوكب ضال " عور بتجربته املأساويةبيعة والكون يف إحساسه والشّ يشارك مظاهر الطّ  فهوالكواكب، 

اليت  السردية  البصرية مثَّ إنه يصّور على حنو ، 27 "اإلطالق على أحد يقطنه ال يف فضاء هالمي

  .عنها بلهفة وحرقه  يبحث ية كيف يُقتل موته وهون املبالغة الفنّ تستمد مالحمها م

 املكثفة االستعارية اجلمل عرب داعيةإب بشحنة ،ذاتهب ما خيتلج و  لقد عرب القصيب عن كل مكنوناته 

 موزالرّ ، و املكثفة  ورالصّ و  االبداع خبيوط حممل ،بامتياز حداثي نص منه جعلت مجالية بدالالت،

 املشاكل من االقرتاب أجل من  الطبيعة �ا يستنطق خمتلفة بلغة، فكرية بنية عن شفلتك، املتعددة

 .نسانيةاإل

  :خاتمة 

بل هو ، من خالل حتليلنا، يتبّني أّن الّتصوير االستعاري ليس مقصورا على الدَّور اجلمايل فقط    

 اختالف األشياء ومتايزها وسيلة مهمة من وسائل املعرفة اإلنسانّية، فمن خالهلا يتفطن اإلنسان إىل

  .بينهمادرجة التشابه و  ...فيستطيع على ضوئها تصنيف األشياء
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فقد استطعنا من خالل التصور الفكري الذي قامت عليه االستعارة املعرفية، أّن نكشف أثر     

املعرفية  تصورات االستعارة داخل النَّص السَّردي الذِّي حاولَنا دراسَته ،من أجلِ الكشف عن الرُّؤية

وما ميكن  أنّ  نالحظه من خالل القراءة السَّابقة، أّ�ا انطلقت من بنية ، اليتِّ انبثَق مْنها الّنص

استعارة كربى ،تنظر إىل أّن احلياة معركة مع املوت، وهذه االستعارة الكربى تنبثق منها استعارات 

فا وفاعال لالستعارة يف خمتلف داخل املنت الروائي، وهكذا كشفت الرواية حضورا مكث... صغرى 

ورواية . فالروايات ما بعد احلداثة فضلت االرمتاء يف حضن االستعارات الكربى  ، صفحات  الّرواية

  .ات  امللغمة باالستعارات املرمزةهذيان على قربها حملمد القصيب من بني اخلطاب

نعيشها و  ألشياء نعرفها يف الواقع فاالستعارات املنّثورة يف جنبات الّرواية  أعطتنا  أشياء مشا�ة

وهذا ما مّيز الروايات ما بعد احلداثة ،اليت غرست يف نفس القارئ الّشغف ، ولكنها ليست هي

  .مطاردته من أجل اإلمساك باملعىن و  لتتبع الّرمز فيها
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املعاصر وهو  /احلديث يروم هذا املقال استكشاف بعض مظاهر حداثة النص الشعري اجلزائري

أو . ا تعلق بالشكل الكتايب والرسم الفين املوازي لهخيوض مبدأ التجريب مبختلف مستوياته، وخباصة فيم

اليت ) قصيدة النثر/شعر التفعيلة/الشعر احلر(ما يعرف بالتشكيل البصري للقصيدة احلديثة واملعاصرة 

الداخلي واخلارجي و احملسوس، و امللموس، و البصري،  ودالالت يتداخل فيها اللغوي، / أضحت داللة

 اجلزائرية،لك كشف مالمح التجديد الفين يف بناء النصوص الشعرية وبذ. وحىت شكل ومنط الكتابة

 .وحماولة تفسري العالقات اليت حتكم إنتاجها

  .رسم فين، بناء، بياض، عالمات ترقيم   شعر حر، تشكيل بصري، : يةالكلمات المفتاح

Abstract :  
The present paper tends to explore some modernism aspects of the modern/ 
contemporary Algerian poetic text in its experimental journey and at various 
levels, especially with regard to the written form and its parallel artistic 
drawing; the so-called visual composition. The modern and contemporary 
poem (free verse/ Iambic verse/Prose poem ) has become a cross point of 
connotations where several components: linguistic, visual, tangible, 
perceptible, internal, and external intertwine to give birth to its value and 
significance. From this perspective, this study aims to reveal the artistic 
innovation features in structuring Algerian poetic texts, as it also tries to 
explain the relations that govern their production. 

                                                           
  

*
  Nedjar Fawzi fawzich_40@yahoo.fr -فوزي جنار  
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Keywords: Free verse, Visual composition, Artistic drawing, Structuration, 
Whiteness, Punctuation. 

  
  :مقدمة

خاصة . أكثر مما يبني يضمرأن النص الشعري احلديث واملعاصر  إىلنقاد الشعر  يذهب  

أو ما يعرف بالفضاء النصي  وقصيدة النثر فيما تعلق �يكل القصيدة احلرة وشعر التفعيلة

 وآلية من آليا�ا اجلديدة؛ لدى شعراء اليوم طريقة يف الكتابة أضحاوحمموالته اللسانية اللذين 

، توزيع األبيات الشعرية، وأمناط توزيع السواد والبياض على جسد الصفحةتعلق منه ب خاصة ماو 

 ذلكوما ينتج عن كل ... واستخدام األشكال والرموز، وعالمات الرتقيم، وطول األبيات وقصرها

على هذا األساس مل يعد النص الشعري احلديث . من نسقية اخلطاب ونظمه ولغته وحمموالته

صرا على العالقات اللغوية فقط، وإمنا بات خيترب وسائل جديدة يف التعبري، وأشكال مقت"واملعاصر 

طباعة مستحدثة أتاحتها عملية االنتقال من الشفاهية إىل الكتابية، وهيمنة الفنون البصرية، 

  1"واتساع حضورها يف عصرنا فيما عرف بفن الطباعة واإلخراج ودور النشر

وطريقته  األداء الصويت املصاحب للظهور األول لفن الشعريف االنتقال من  التحول�ذا 

 أصبح الشعر. واملعاصرة وتنوعا�ما احلديثة الشعرية ، حنو آلية الكتابةالتقليدية وموضوعاته الفنية

، طرحا وألفاظها ومعانيها املعروفة آنفا اخرتاقا للغة) اللغة الشعرية/ الصورة(املعاصر  احلديث ومنه

قة بالذات اإلبداعية واآلخر والوجود أكثر فأكثر، حبثا عن املغاير واجلديد شكال املتعل لألسئلة

ومضمونا، هروبا من الواقع وأزماته السياسية واإلجتماعية واالقتصادية، جماال للقول احلر غري 

فهل ميكن للغة البصرية أن حتتل حيزا كبريا يف القصيدة احلديثة واملعاصرة؟ ما الدالالت  .املقيد

اإلضافات اليت أرادها الشعراء احملدثون واملعاصرون من خالل توظيفهم هلا؟ كيف أسهم التشكيل و 

  البصري باعتباره الظاهرة األبرز يف التحفيز والشعرية ؟ 

  المعاصرو  الحديث حداثة النص الشعري الجزائري -أوال

اوالت جتريبية شهد املشهد الشعري اجلزائري احلديث واملعاصر أواخر القرن العشرين حم  

يف منط الكتابة الشعرية وآليا�ا، متخض عن ذلك مصطلحات عديدة من مثل الشعر احلر أو 

موازاة مع ذلك برزت جتارب . على اختالف مفاهيمها وإجراءا�ا الفنية التفعيلة أو قصيدة النثر



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  727 - 812: ص 

 

814 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغستجامعة 

دالة  عديدة ومتنوعة حاولت االنتقال بشكل ومضمون النص الشعري ومرجعياته كموجة جديدة

، وبذلك متييز الشعر اجلزائري احلديث واملعاصر جبملة على التبدل والتغري واملسايرة لالنتقال هذا

ويف ذاك يقر حممد . ظواهر فنية وأساليب لغوية تتماشى مع التغريات والتحوالت احمللية والعربية

فاملرحلة "أساسية؛ ناصر أن الشعر اجلزائري احلديث واملعاصر عرف الشعر احلر عرب ثالث مراحل 

وذلك مع ظهور أول نص من الشعر احلر يف الصحافة  1962-1955األوىل تبدأ من 

باعتبارها جتربة شعرية تتميز بتعدد األوزان ) يا قليب(للكاتب رمضان محود يف قصيدته ... الوطنية

  2"لية املعروفةوبتغري القوايف، واشتماهلا على مقاطع ال ميكن أن ختضع لبحر معني من البحور اخللي

وفيها شهد  1968- 1962يف حني ميكن التأريخ للمرحلة الثانية بالفرتة املمتدة مابني عامي 

الشعر احلر مرحل مجود واكتفاء على الذات بسبب العوامل االجتماعية والظروف السياسية 

لتليها . ريواالقتصادية للبالد، يضاف إليها عزوف الشباب واملبدعني نوعا ما عن الكتابة والتعب

اعتربها حممد ناصر مرحلة متثل قمة  1975وتنتهي يف سنة  1968مرحلة ثالثة تبدأ من سنة 

. الشعر احلر يف اجلزائر، نظرا لتطور الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية من جهة

انتشار  يضاف إليها. واالطالع على التجارب اإلبداعية املماثلة يف البلدان العربية من جانب آخر

  .هذا اللون من الشعر

إبان مرحلة السبعينات "إن املتتبع للحركة الشعرية اجلزائرية اجلديدة منذ اخلمسينات وخباصة        

وبداية الثمانينات يالحظ تلك الدعوات اليت نادى �ا بعض شعرائنا الذين كانوا حيملون بذور 

اليت نشرها يف جريدة ) طريقي(اهللا يف قصيدته  كأمثال أبو القاسم سعد  3"جتربة حداثية فكرا وكتابة

إرهاصات سرابية من زمن (وأبو القاسم مخار يف ديوانه . 1955مارس  25البصائر بتاريخ 

وحممد الصاحل  1953) الصواب(و 1955) أنني ورجيع( وأمحد الغواملي يف. 1986) االحرتاق

ذا اللون الشعري الذي يرى فيه وغريهم ممن أسس هل 1971) أغنيات نضالية(باوية يف ديوانه 

أن الشاعر اجلزائري الوحيد الذي اجته إىل هذا الشعر عن وعي واقتدار هو أبو "حممد ناصر 

القاسم سعد اهللا، يف حني ظلت حماوالت الشعراء اآلخرين من أمثال حممد األخضر السائحي 

    4"متسمة بالتذبذب والرتدد... والطاهر بوشوشي

لشعري احلديث واملعاصر عند هؤالء الشعراء وغريهم كان نتيجة لظروف وعوامل إن النص ا       

حملية وقطرية دعت إليها احلاجة، يأيت يف مقدمتها ابتكار أساليب جديدة مسايرة لوترية تطور 
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احلياة، ومواكبة ملا استجد يف الساحة العربية والغربية من دعوات إىل حتديث بناء الشعر وأسسه 

وقد جتلى ذلك يف الغالب حول اخلروج عن املألوف فيما يصطلح عليه . ديدةالنظرية اجل

بالتشكيل التقليدي للقصيدة إىل ما يعرف بالتشكيل احلر وما يؤديه من دور داليل يف تعميق 

  . الرؤيا الشعرية وإشراك املتلقي يف الكشف عن توظيف هذه اآلليات

أن احتل التشكيل البصري جزءا  لشعري احلروالتجريب ا كان من أهم نتائج ذلك التحول     

يساير واقع احلياة املعاصرة اليت �تم جبانب املادة واملدركات "  هاما من شعرية اللغة باعتباره

احلسية، ويتضمن كل ما هو ممنوح يف فضاء النص، وحييل إىل أمهية املبصرات يف إنتاج داللة النص 

ولدا للمعىن الشعري على اختالفه من نص إىل آخر فيصبح املعطى الكتايب البصري م. الشعري

و�ذا فاستثمار املستوى البصري يف النص الشعري احلديث  5."وحسب مضمون وحالة كل نص

وحتديدا يف القصائد املعاصرة ال يقل أمهية عن باقي املستويات اللغوية والرمزية وحىت الصوتية منها، 

  . ا الشعورية وأبعادها النفسيةبل يكاد يصبح بديال يف التعبري عن الرؤي

وقصيدة  شعر التفعيلةو  الشعر احلر ميكننا إذن متييز فضاء نصي شعري جديد برز مع بروز       

يشمل طريقة الكتابة، تصميم الغالف، وضع املطالع، تنظيم الفصول، تغريات الكتابة  النثر؛

ما جنده يف ا�موعة الشعرية الصادرة ، وهو املطبعية، العناوين، الرموز واإلشارات وحىت الرسومات

: حتت عنوان 6للكاتبة اجلزائرية الوازنة خبوش 2017عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع 

   الشاعرة؟ يف بعض نصوص ت هذه املظاهركيف جتلف. !الفراشات تقول سرها

  "!الفراشات تقول سرها"اللغة الشعرية في ديوان  تجلياتو مظاهر  - ثانيا

  البياض والسواد -1

مرتبطا بالدال اللساين لوحده،   -خصوصا- مل يعد فضاء نص القصيدة اجلزائرية املعاصرة      

فباإلضافة أصبح طريقة للتواصل بني املبدع واملتلقي انطالقا من متظهرات متنوعة ترى وتسمع وتقرأ 

سية ملبدع النص الشعري عرب تالفيف القصيدة الشعرية اليت تعكس احلالة النف -يف اآلن ذاته -

  .وطبيعة جتربته الشعرية ذات الرؤية اخلاصة للعامل واحلياة واإلبداع

استجابة هلذه الرؤية سعى املبدعون إىل توظيف آليات متباينة، كان من أمهها البياض       

جلى فمن متازج بياض الصفحة وسواد النص تت"والسواد اللذين هلما أمهية يف تأويل األثر األديب؛ 
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يف الكشف عن النص وحمموالته الداللية، وبذلك حماولة الوصول إىل توجه  7"أمهية كل منهما

  .الشاعر ونزعته الوجدانية

يرى الباحثون والنقاد يف هذه اآللية والتقنية أ�ا متنح املتلقي مساحة كافية للتأويل 

الشعري احململ بدالالت وإعادة القراءة، وبذلك إشراك القارئ يف إنتاج وإعادة إنتاج النص 

فالبياض يف األصل ليس إال توقف : "يقول حممد بنيس كداللة على الرأي. وإمياءات ال متناهية

وهو بالتايل ليس إال ظاهرة فيزيولوجية خارجة عن النص، ولكنها . ضروري للمتكلم ألخذ نفسه

ة وسيلة من وسائل توفري تعد يف التجربة الشعرية املعاصر " 8"بداللة لغوية بطبيعة احلال حمملة

  9."اإلحياء وتوصيل الداللة للقارئ

يف ديوان الفراشات تقول سرها خيتصر القصيد ومنه الشاعرة حضور األبيض واألسود   

 من البداية حىت النهاية وفق مواضع متعددة، تكون أحيانا من األسفل إىل األعلى والعكس

؛ أين يرد العنوان يف بعض عناوين الرئيسية لقصائدها؛ وخباصة أثناء تقدمي البالنسبة لتوزيع الصفحة

  :تقول األحيان اعلي أو أسفل أو ميني الصفحة كاملة

  .،*وأخريا"

  أنت تطأ األرض                                                            

  ..دميكدون ق                                                                     

  وتوغل يف املاء                                                                 

  10.."حبثا عليك                                                             

يف املثال السابق جيعلنا ندرك مدى الدالالت  هماوتوظيفإن حضور البياض والسواد      

 تسمح �ا هذه اآللية للمتلقي، خاصة أثناء تصدرها للديوان؛ وكأن الشاعرة تريد واإلمياءات اليت

وإال كيف . من وراء استثمارها هلذا البعد الفين جذب القارئ واملتلقي إىل التفاعل مع شعرها

وبذلك فالشاعرة رمت بثقلها الذايت والداخلي   اليت تقع عليها العني أول مرة؟وأخيرا نفسر كلمة 

  .عامل آخر خارجي أساسه املتلقي، سبيلها يف ذلك حجم البياض يف مساحة الصفحةإىل 

إىل ذلك التداخل بني . يؤول توظيف أبعاد كال من السواد والبياض إىل جانب املثال السابق      

ذات الشاعرة احلاملة يف كل ما حييط �ا؛ وهو ما يدل عليه حجم البياض إذا ما قورن بتواجد 

د ممثال يف الكلمات والرموز واإلشارات كداللة على القهر والرفض لتلك العراقيل عنصر السوا
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وبذلك فان الدفقة الشعورية  للشاعرة انقسمت إىل قمسني؛ اجيايب وسليب . النامجة عن احلياة

  : انطالقا من توظيفها هلذه اآللية تقول

                          ***/**،’.     *  

  خنلة كنت أسري    

  رغم ضعفي                

  وحرويف... وابتهايل                             

  مثل سيفي                                                   

  وتراتيل جراحي                                                             

  ! *مثل حتفي                                                                     

  ،،،،، مل أبايع’ . *                                                 

  ال وال كنت أصانع                                 

  مثل سيف احلق                                                 

  يوما ما تراجع                                                             

** /*!  

  كنت وحدي                  

  من رصيف العمر أنبع                             

  ورصاصات الظالم                                                     

    11!*يف دمائي تتواىل تتفرع                                                   

كلمات مكتوبة "هي عبارة عن  واملعاصرة يرى عبد املعطي حجازي أن القصيدة احلديثة      

نتلقاها بعيوننا أول األمر، ونرتمجها إىل أصوات ودالالت وإيقاعات، ال نرتجم الكلمات وحدها، 

فلكل . بل نرتجم أيضا ما تقع عليه العني من عالمات كالنقطة والفاصلة والفراغ األبيض نفسه

رمز من هذه الرموز محولة داللية إميائية ودور يف البناء احملكم الذي تتوفر عليه القصيدة 

  :تقول الشاعرة يف موضع آخر من قصيدة نزق الطني  12".احلديثة

●  .* ،’.  

●  *.  
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  لست أرضى                

  أن تصلوا خلف نبضي                       

  ألف ركعة                                                

  لست أرضى                                      

  إن وضعتم خلف قربي                                             

  ألف مشعة                               

* / /* 

  لست أرضى                      

  يف ربايإن سكبتم                              

  ! ألف دمعة                                              

* ‼*** 13  

باملقارنة مع حجم -إن شعرية الصورة البصرية وهي تتداخل مع عنصري السواد والبياض       

يف األمثلة السابقة تتجلى يف هذا املثال األخري انطالقا من منط الكتابة؛ أين أصبح  -الصفحة

و �ذا غاب . ي كالنقطة والنجمة والفاصلة حضورا يعوض احلروف والكلماتللشكل اهلندس

الدال اللغوي يف السطر األول والثاين والتاسع واألخري، ليحل حمله الدال البصري كداللة على 

ومن ناحية . التحول والتبدل من اليأس إىل األمل ومن الشدة إىل الفرج ومن املوت إىل احلياة

  .القائمة على التجريب والتفرد  يف أسلوب الكتابة الشعريةأخرى كموجة جديدة 

  توزيع السطر الشعري  -2

إن احلديث عن الفضاء النصي مبعياريه البياض والسواد يقودنا إىل احلديث عن الفضاء        

الصوري، ذلك ألن طريقة الكتابة، وتوزيع األبيات الشعرية وتراوحها بني الطول والقصر ومن 

يؤدي بنا إىل احلديث عن حضور كال من الفضاء النصي والصوري .  اليسار والعكساليمني إىل

كمية القول الشعري املكتوبة يف سطر واحد، سواء أكان القول تاما من "واستثمارمها لتحقيق 

  14"الناحية الرتكيبية أو الداللية أم غري تام

ره كان ملفتا للغاية؛ وكأ�ا عند الكاتبة ما يالحظ من توظيف للسطر الشعري أن حضو        

الشعورية اليت تعيشها وسط عامل مليء بالتناقضات / تطالعنا بصورة غري مباشرة عن احلالة النفسية
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ما انعكس فنيا ودالليا على بنائها العام للديوان وقصائده يف . واألحالم واآلمال والتساؤالت

  .لصورة املوازية لذلكوداللة ا !الفراشات تقول سرهاالعنوان العام والرئيسي 

املعاصر، يف خلق وبلورة و  احلديث وعليه فإن هذه اللغة واإلسرتاتيجية اجلديدة عند الشاعر       

حنو رؤية ) واإلخراج الوزن والقافية والبناء(فضاء نصي خيتلف كل االختالف عن نظريه التقليدي 

 :وتصور نابع من احلياة الراهنة تقول يف موضع آخر

قصيدي يروض                                                                                     

  عطري

  يعود السراب *وبني الرذاذ وبيين                                                         

  هلفة احلائرين..                                                          

  *.’، .ينبض البحر يل   

 أنا الطني يا رفقيت                                                       

  ’،،*،،’قليب *تشقق يف حضرة الريح                     

  نقطة للممر األخري„ ../ صار ترابا                       

  حضوريشهو�ا يف  *ترقص النار                            

  فلتدوري’ ، *..يهمس الوجد يل 

  15أصري رذاذا شهيا.. أدور                                      

  :كما تقول أيضا

.*/* .  

*،’  

  قصيدي يروض خلي

  ونبضي يفر إىل خنلة كالغريق                    

  أهز عراجينها                                                    

  تتحشف فيها الرطب                                                      

  أمللم سعفي *،’،’، *أتوه إيل                                     

  أتوسد حمربيت وعطر الكتب                                            
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  أصيح علي.. ’، *أعود إيل           

  16أغفو بدفء“  *„ أنا الرمل                               

يبدو أن توزيع السطر الشعري من خالل األمثلة السابقة ومنه الديوان وكذلك القصيدة        

ومظهرا حداثيا يبعث يف . مبحثا قارا لدى كتاب الشعر احلر أصبح، واملعاصرة الشعرية احلديثة

ما أدى . وفلسفته يف فهم احلياة احمليطة به التعبريية للشاعر/ النهاية إىل تفاوت الدفقة الشعورية

بالبناء الفين إىل التنوع وبذلك االنتقال من ميني الصفحة إىل يسارها والعكس من ذلك، بل يصري 

الرسم الفين لألبيات يتدفق عرب الصفحة على شكل متوجات توحي باحلالة النفسية والشعورية 

 :النونتقول الشاعرة يف قصيدة يف حضرة . أكثر فأكثر

  معرب.. غربيت مدرج 

  من ضياع الضياع           

  لفجر الرياح                          

  غربيت اململكة                                   

  وأنا امللكة...                                               

  وتاجي صبابة                                   

  طفل تشهى عبري                              

 ***/ / .. الصباح 

*** ...  

  ...غربيت مسرح                                      

  زمكنة                                                   

  شخوص أرادت                                               

  أنني الكفاح                                    

**                                           ..* ،،،’’’  

**                                    /* 

**                              /„  

*                        /17  
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ها بعدا رؤيويا ووعيا �ذا تطالعنا الشاعرة عن احلالة النفسية والشعورية اليت حتياها، عرب رمس      

جتلى كل ذلك يف منطية الكتابة الشعرية لديها وهي تنتقل عرب أقسام الصفحة . حقيقيا حمليطها

  . ، مشكلة يف �اية متوجاتالشعرية

  العنونة  -3

الشعر اجلزائري احلديث واملعاصر حيمل بني طياته  -وانطالقا من األمثلة السابقة -أصبح        

ن حيث الشكل وال املضمون، وذلك لضمان البعد التواصلي بني منج النص صبغة جديدة ال م

ومثلما شكل حضور توزيع السطر الشعري على مساحة . ومتلقيه عرب شعرية ومجالية فن القول

حمل التحليل والدراسة، فان العنونة هي األخرى كانت  القصائدالصفحة البيضاء مسة مميزة يف 

غري أن الفارق يف هذا احلضور هو إيراد عناوين فرعية . د السبعةحاضرة بقوة عرب مجيع القصائ

مباشرة بعد نظري�ا الرئيسية؛ تأكيدا على اجلمالية الشعرية والفلسفة السيميائية التواصلية عند 

  .متلقي النص ومنتجه

على هذا األساس أصبحت العنونة يف النصوص الشعرية وما يتفرع عنها جزءا ال يتجزأ من 

انه بؤرة جتتمع فيها الدالالت النصية واملفاتيح األوىل . الداللية ألي منجز إبداعي كانالشبكة 

للولوج إىل أعماق النص التكوينية واستجالء الدالالت التعبريية وحتديد الرؤية لكل مفردة أو 

   18.عبارة

نون يف إن املتأمل يف منظومة العناوين الشعرية املختلفة عند الشاعرة من قبيل تستدير ال  

يدرك ) العوملة(أيب هل محزة يطري ) اجلنة(يوم من الصمت فهو احلج ذاته ) يف حضرة النون(قليب 

عنوان ثان حياول تفسريه واستخالص دالالته الرئيسية املرتبطة يف / أن لكل عنوان رئيسي تركيب

وحرصا . ية املطافهذا الديوان مبواضيع سياسية وأخرى دينية وثالثة ثقافية ورمبا اجتماعية يف �ا

من الشاعرة بأمهية العناوين يف توجيه القارئ إىل حمتوى النصوص وأفكارها الرئيسية، جاءت 

باإلضافة إىل استقاللية العناوين الرئيسية . عناوين قصائدها غري حاملة ملفارقة العنوان واحملتوى

الدالة على احلزن  ااحد عناوينهتقول يف  .بصفة كاملة لتليها العناوين الفرعية يف الصفحة املوالية

  .'يا هذا احلزن ترجل قليال،: " لفقدان والد�ا

  ..."تسكنين جفكل املد ار                     

  :لتأيت يف الصفحة املوالية وتضع عنوانا فرعيا أكثر تعبريا فتقول
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   19ناصع الحزن

   واألشكال الهندسية عالمات الترقيم  -4

به النص الشعري اجلزائري احلديث واملعاصر يف مترده عن تقاليد  ما متيز أهمإن من        

واألشكال  وضوابط الشعر العمودي هو استثماره للتشكيل البصري فيما يعرف بعالمات الرتقيم

رموز خمصوصة، يف أثناء الكتابة، لتعيني "فباإلضافة إىل كو�ا . وحضورها الالفت لالنتباه اهلندسية

 20."االبتداء وأنواع النربات الصوتية واألغراض الكالمية يف عملية القراءةمواضع الفصل والوقف و 

  21."مستوى ميكن أن يدمج بني مستوى اخلط، ومستوى توزيع البياض والسواد"تعترب 

هذه اإلسرتاتيجية، ووفق نسق  -منذ البداية - تستحضر الشاعرة يف مؤلفها هذا   

اختالفها؛ فمن نقاط احلذف واالستفهام  على واألشكال تشكيلي تتخلله عالمات الرتقيم

والتعجب ومرورا بنقطيت التفسري واألفقيتني وانتهاء بالفاصلة والعارضة املائلة وغريها من األشكال 

كلها عالمات لغوية هي األخرى توزعت عرب ثنايا األسطر الشعرية لتحمل . وعالمات الرتقيم

  :تقول الشاعرة يف قصيدة ناصع احلزن .معىن ما وتلعب أدوارا مميزة ضمن الفضاء اخلطي

  ناصع احلزن هذا الذي ترتديه

  ناصع احلزن ما حتتسيه                                    

  ...انتبه                                    

  / /قد يغار البياض من الظل                                          

  ،’، *!ذ ما عربإ                       

  قد يراك الصباح حزينا                                    

  ..فيمتشق الغيم                                                      

  يرتديه األثر كي                                            

  قد تراك الضلوع                        

  جلمراتكأت على ا      

  حتين الضلوع الرماح                                         

  توصد النبض فيها                                       

  :..جييء السؤال               
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  ...؟؟؟! مل ال متر                         

***             / /**/ /22  

قصيدة وظفت عالمات الرتقيم على اختالفها، حاملة إن الشاعرة يف هذه األبيات من ال      

بذلك رؤية فنية وأخرى داللية من ذلك التوظيف؛ وهو ما تدل عليه نقاط احلذف اليت جاءت 

وكذلك بعد عالمات االستفهام، واليت اختصرت حالة الشاعرة ودفقتها الشعورية  إنتبهبعد كلمة 

وعليه . لة املرتبطني مبوضوع احلزن، مسبباته ومآالتهدافعة �ا إىل املتلقي مللئ ذلك املعىن والدال

للتعبري عن بياض أو خرم أو إغفال ما ال يلزم يف النص "جاء هذا االختصار والبرت يف اجلملة 

  23."الشعري

ما يالحظ أيضا على هذا التوظيف العالمايت، أن الشاعرة استعانت به بصورة مكثفة يف       

يؤدي دورا هاما يف ختصيب النص  -وغريه من العالمات–بأن احلذف  إميانا منها. متنها الشعري

فكان أن جاءت بعض نصوصها . الشعري وتكثيفه وإغنائه دالليا أمام متلقي النص

  :الصفحات عالمات صورية بدل العالمات اللسانية تقول/الشعرية

* 

************  

*..*  

  ...غربيت آهة 

  ...كذبة                  

  موعد ال جتيء خطاه                    

  غربيت                                    

  معبد جلروح اجلراح                                         

**..**...  

***..**/..  

 / /**  ...***./ /  

* /*...  

* 
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**“„*‘،‘  

* 

،’،  

*24  

ص الشاعرة، يضعنا أمام إن حماولة فهم ما تضفيه هذه اإلشارات والعالمات داخل ن      

يفها عند الشعراء يتعدى دورها عند اللغويني ظتأويالت عديدة، خاصة إذا أدركنا أن تو 

إذن جاءت العالمات الرتقيمية مفعمة بالغموض والتماهي والتكرار واالستفهام . والنحويني

املتأزمة تارة  تارة، وذات الشاعرة والتعجب يف داللة على االضطرابات الداخلية للنفس البشرية

  .وكذلك استشرافا ملا هو قادم يف جتربتها الذاتية .أخرى

املعاصرة تتحكم فيه ثنائية  احلديثة وعليه يصري بناء املعىن ودالالته يف النصوص الشعرية      

اللفظ فيحدث التمازج بني الصورة واللغة إلنتاج الداللة اليت يستنتجها / الشكل واملعىن/ املبىن

 25.من خالل االنتقال املستمر والفعال بني ما هو مرئي ومكتوباملتلقي 

  خاتمة

إىل توسيع حضور الشكل البصري يف النصوص الشعرية احلديثة  نيسعى الشعراء اجلزائري       

، واستنادا إىل ما مت التطرق إليه من مظاهر التشكيل واملعاصرة كل حسب طاقاته وإبداعاته

  :اآلتيةنتائج ال ميكن رصد اجلزائري وحداثة النص الشعري وازنة خبوشالبصري يف ديوان الشاعرة ال

، تدفع بالشعر بدرجة كبريةاملعاصرة بصرية تشكيلية خباصة العربية احلديثة و / القصيدة اجلزائرية -1

وبذلك أصبح الشعر اجلزائري مواكبا  .حنو أفق مفتوح على الدالالت والتأويالت غري املنتهية

جل القول احلر ويف شىت أواملقوالت الدالة عليه، فاسحا ا�ال للشعراء من  لثورات التجديد

  .ا�االت اليومية

إن نزوع الشعراء اجلزائريني إىل هذا التوجه يف الكتابة والتعبري، إميانا منهم بأن التجديد  -2

 .والشكلية اللغويةوالتجريب واحلداثة يف املتون الشعرية يقتضي مجالية أخرى غري اجلمالية التقليدية 

وبذلك إغناء النصوص الشعرية احلديثة واملعاصرة بدالالت تتماشى وطبيعة احلياة اجلديدة، 

وانعكاسا�ا على الفرد وا�تمع، وبذلك تقدمي بعض احللول للمشكالت واألزمات اليت يعيشها 

  .الشاعر حمليا أو عربيا
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يقوم على رؤية ذاتية حتمل روح  وشالوازنة خبإن تأمل التشكيل البصري عند الشاعرة  -3

واليت تتميز . كداللة على احلالة الشعورية املتحولة هلا  .لغوي وما هو مرئي والتجديد بني ما ه

نمط كتابة شعرية مغاير ل رؤية فنية تؤسس ، وترمجة ذلك وفقوالسري حنو األمامبعدم االستقرار 

طريقة توزيع األبيات الشعرية ميينا ويسارا متاما ملا هو معروف عند بعض الشعراء وخنص حتديدا 

   .األسطر متوجات مجالية يف طريقة الكتابة تقوم على مشكلة يف النهاية

بارزة يف نصوصها  ظاهرة الوازنة خبوش آليات التشكيل البصري عند الشاعرة توظيف يعترب -4

واستخدام عالمات البياض  خاصة ما تعلق بعنصري السواد و "!الفراشات تقول سرها" الشعرية

و�ذا منحت القارئ مساحة أوسع مللء الفراغات واكتشاف الدالالت، واليت متحورت  .الرتقيم

الشعرية  بالكتابة الدفعوبذلك  .عند الشاعرة حول احلياة، واألمل، واألمل، واالستشراف املستقبلي

  .على الرموز البصرية إىل االعتماداحلرة 

وازاة مع التشكيل اللغوي ركيزة أساسية يبىن عليها اإلبداع أصبح التشكيل البصري بامل -5

إىل اعتباره األهم، خاصة إذا تعلق األمر  -يف بعض التجارب–الشعري، بل ويتعدى األمر أحيانا 

فال عجب أن استغنت الشاعرة على القول اللغوي بالرسم البصري كالذي حدث . بإضمار املعاين

  .47يف قصيدة الغربة، الصفحة

كثريا ما يلعب التشكيل البصري حافزا مهما لدى املتلقي من أجل كشف الدالالت  -6

وتأويال�ا، خاصة إذا كان حامال لبعض الرسومات والصور واألشكال اهلندسية، وحىت التنويع يف 

وبذلك فالقارئ اليوم يهتم  بالبحث يف ذلك التشكيل البصري أكثر . حجم اخلط وطريقة الكتابة

نظرا ملا مينحه له من وقت للتوقف والتأمل واستعادة القراءة . الكلمة املألوفة عندهمن اهتمامه ب

  .والتأويل

  

  : هوامش
                                                           

س، اخلطاب الشعري احلديث من اللغوي إىل التشكيل البصري، جملة احلياة الثقافية، تون: ينظر رضا بن محيد  1

  .23، ص 1975سنة  70-69عدد 
، دار الغرب اإلسالمي 1975-1925الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية : ينظر حممد ناصر  2

  .150-149، ص ص2006، 2ط) بريوت(
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، ص 2013، 1،ط)اجلزائر(تشكالت الشعر اجلزائري احلديث، دار األوطان للنشر والتوزيع: الطاهر حيياوي 3 

193.   
  . 151، ص1975-1925الشعر اجلزائري احلديث اجتاهاته وخصائصه الفنية : ينظر حممد ناصر  4
التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث حبث يف مسات األداء الشفهي، املركز الثقايف : ينظر حممد الصفراين  5

  .22، ص 2008، 1ط) املغرب(العريب، الدار البيضاء
اجلزائر باحثة دكتوراه وشاعرة، مديرة املركز الثقايف /خبنشلة 1965أوت  12د الوازنة خبوش من موالي  6

الفراشات "و " حلمي ال حيتمل التأجيل"جمموعة شعرية حتت عنوان : اإلسالمي، هلا العديد من األعمال منها

مة شعرية ملح". ناصع احلزن"و" وجع الصهيل"و " مرافعات يف حضرة ابن خلدون"خمطوط بعنوان ". !تقول سرها

  "نيب التمرد"بعنوان 
  .151التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث حبث يف مسات األداء الشفهي، ص: حممد الصفراين  7
، ) املغرب(ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب مقاربة بنيوية تكوينية، املركز الثقايف، الدار البيضاء: حممد بنيس  8

  .54، ص  1985، 2ط
طائر الوجد دراسة تطبيقية يف بنية النص الشعري العريب احلديث سعدي يوسف أمنوذجا، : جبارعبد القادر   9

  .63، ص 2011، 1، ط)بغداد (دار الشؤون الثقافية 
،  2017، 1، ط)سوريا (الفراشات تقول سرها، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق: الوازنة خبوش  10

  .4ص 
  .63ت تقول سرها، ص الفراشا:الوازنة خبوش  11
، ) مصر(يف مملكة الشعر، مكتبة األسرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة : ينظر عبد املعطي حجازي  12

  .139، ص 1999، 1ط
  .60الفراشات تقول سرها، ص :الوازنة خبوش  13
  .171لشفهي، صالتشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث حبث يف مسات األداء ا :حممد الصفراين  14
  .16الفراشات تقول سرها، ص: الوازنة خبوش  15
  .17الفراشات تقول سرها، ص: الوازنة خبوش  16
  .48الفراشات تقول سرها، ص: الوازنة خبوش  17
  .96، ص1997، 03، عدد)املغرب( السيميوطيقا والعنونة، جملة عامل الفكر: ينظر مجيل محداوي  18
  .64-63سرها، ص صالفراشات تقول :الوازنة خبوش  19
، 2012، 1، ط)مصر(الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، : أمحد زكي  20

  .204ص
  .239، ص1991، 1، ط)املغرب(الشكل واخلطاب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء : حممد املاكري  21
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  .74الفراشات تقول سرها، ص: الوازنة خبوش  22
  .56، ص2007، 1، ط)سوريا(عالمات الرتقيم يف اللغة العربية، دار امللتقى، حلب: فخر الدين قباوة  23
  .47الفراشات تقول سرها، ص: الوازنة خبوش  24
التلقي البصري للشعر، جملة امللتقى الدويل اخلامس السيمياء والنص األديب، جامعة : ينظر حممد الصاحل خريف  25

  .541، ص2008، )جلزائرا(حممد خيضر، بسكرة 
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المدونة األصولية لمحمد علي الشوكاني (المكون التداولي في خطاب التكليف األصولي 

 )أنموذجاً 

The Pragmatics Component in the Assignment 
Discourse of the Fundamentals of Jurisprudence 

(The Fundamentalist Code Of Mohammed Ali Al-
Shawkani, A Model). 
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  02/06/2021: تاریخ النشر  04/05/2021:تاریخ القبول  05/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

خالل املدونة  يسعى هذا املقال إىل دراسة موضوع خطاب التكليف عند علماء أصول الفقه، من   

حملمد علي الشوكاين، بغية "إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول " األصولية املوسومة ب

التأصيل للمكونات التداولية اليت حيتويها هذا املوضوع، من مثل متطلبات العملية التخاطبية التواصلية 

فهم اخلطاب، :املساعدة على جناحها، من املتعلقة خبطاب احلكم الشرعي التكليفي، وأركا�ا، واملقومات

  .واإلبالغ، ونية التقرب، والقيام بكل وظائف التواصل االمتثالوأهلية املخاَطب، وقصد 

نعمد إىل كشف األغراض الكالمية املتضمنة يف خطابات األحكام  ،ويف الشطر الثاين من البحث    

از األفعال، ودرجات الشدة لألغراض املتضمنة يف التكليفية من األمريات، والتقريريات، واخلربيات، وإجن

  .القول، وما يصحب ذلك؛ من ا�االت السياقية املتمثلة يف القرائن والظروف احمليطة وغريها

   .شوكاينالتداولية،  أصول، تكليف، خطاب،:الكلمات المفتاح 

Abstract :                                                   This article seeks to study the 
subject of the assignment discourse of the scholars of the fundamentals of 
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jurisprudence, through the fundamentalist code entitled with "guiding the 
intelligent to the realization of the truth from the fundamentals of 
jurisprudence" by Muhammad Ali Al-Shawkani, with the aim of rooting for 
the deliberative (pragmatics) components contained in this topic, such as the 
requirements of the communicative process related to the speech, the 
assignement of Sharia Law,  its pillars, and constituents that help its success, 
from understanding the speech, the competence of the addressee, the 
intention of addressee, and carrying out all the functions of communication 
and reporting 
    In the second part of the research we baptize to the revelation of the verbal 
purposes included in the speech of the assignment of Sharia law from the 
orders reporting judgments, informative methods, the completion of actions, 
the degrees of intensity of the purposes included in the speech, and the 
accompanying contextual domains represented by clues, surrounding 
circumstances, etc.    
Keywords: Discourse, Assigned, Fundamentals, Pragmatics, Al- Shawkani. 

  
  : مقدمة. أوالً  

يسّلط البحث يف هذا املقال على كشف حيثيات البعد التداويل الكامنة يف خطابات التكليف    

؛ وباخلصوص يف املدونة األصولية إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول عند األصوليني

لألصويل الشهري حممد بن علي الشوكاين، وأين تكمن قيمته التخاطبية، على افرتاض أن أغلب 

املباحث األصولية اليت يستمد منها علم أصول الفقه موضوعه هي اخلطابات الشرعية، وأدلة 

اللغوية؛ لكو�ا آلة ضرورية تعني على استنباط األحكام الشرعية من مواضع  األحكام، واملبادئ

ذلك أّن النص األصويل؛ نص يعمد إىل جتريد قواعد، تتصل باملكلفني "يكمن فيها بُعٌد ختاطٌيب؛ 

سلوكات وممارسات، وعليه فإّن قيمة النص لناس، عليهم أن يطبقوا أفعاًال و تتصل بفئة من ا

ة إىل الدرس اللساين احلديث عامة، والدرس التداويل خاصة، تتمثل يف هذا األصويل، بالنسب

  1."التوجه، اجلانب املقاصدي والنفعي يف النصوص الشرعية

فكيف ميكن كشف املكونات التداولية يف خطابات التكليف؛ باالعتماد على املوجهات اليت  

  تؤدي وظيفة الكشف؟
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قراءة تداولية،  اإلنشاء اخلرب و عيد قراءة أسلويب؟ وكيف نوما هي أنواع خطابات التكليف

وباخلصوص ثنائية األمر والنهي يف النظرية األصولية؟ وما األفعال اللغوية املباشرة وغري املباشرة 

 .املنبثقة منهما؟

 .وغريها حناول جادين اإلجابة عنها من خالل هذا املقال اإلشكالياتهذه  

    ية عند األصوليينمتطلبات العملية التخاطب .ثانياً 

  :في العملية التخاطبية  حتمية اللغة .1

ناطق لقدرته على الكالم ممّا مّيز اهللا به اإلنسان عن سائر اخللق العقل، وّمسي باحليوان ال  

؛ من خالل األلفاظ والتعابري عّما يريده بالكالم املباشر وغري املباشر، وبالتايل كانت والتواصل

واصل؛ إّن حاجة اإلنسان إىل اللغة شرط من شروط تواصله مع اآلخرين، اللغة هي واسطة هذا الت

ا كان الفرد الواحد من هذا النوع : "فهي ضرورة اجتماعية ال غىن عنها يقول الشوكاين
ّ
اعلم أنّه مل

اإلنساين، ال يستقّل وحده بإصالح مجيع ما حيتاج إليه، مل يكن بدٌّ يف ذلك من مجع، ليعني 

مبا يف نفسه من  ا حيتاج إليه، وحينئذ حيتاج كل واحد منهم إىل تعريف صاحبهبعضهم بعضًا فيم

احلاجات، وذلك التعريف ال يكون إال بطريق من أصوات مقطّعة، أو حركات خمصوصة، أو حنو 

ذلك؛ فجعلوا األصوات املقطّعة هي الطريق إىل التعريف، ألّن األصوات أسهل من غريها وأقّل 

واإلشارات قاصرة عن إفادة مجيع ما يراد، فإّن ما يراد تعريفه قد ال متكن و احلركات .... مؤنة

هذا الّنص يبني حتمية االجتماع عند اإلنسان، واألمهية  2."اإلشارة احلّسية إليه كاملعدومات

 .الكربى للغة يف العملية التخاطبية عند األصوليني

ا كان احلكم الشرعي عند األصوليني هو خطاب اهللا   
ّ
 املتعلق بأفعال املكلفني، وكل ما يتعلق ومل

بالتكليف، وفهم املكلف، والعمل بالتكليف؛ قضايا إبالغية تواصلية تتم عرب اللغة، كان اإلبالغ 

   3.والتواصل الشرعيان ينتميان إىل جنس أعم هو اإلبالغ والتواصل اللغويان

   :أركان العملية التخاطبية عند األصوليين .2

التخاطبية التواصلية املتعلقة باخلطاب الشرعي التكليفي؛ اشرتط األصولييون توفر لتتّم العملية    

: مجلة من األركان؛ وبالرجوع إىل املدونة األصولية للشوكاين جند أنّه خّصص هلا فصًال ومسه بـعنوان

  4:يف األحكام؛ وقد فصلها كاآليت
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وقال . االقتضاء أو التخيري أو الوضعاحلكم وهو اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني ب :الركن األول

واملقصود به على اجلملة هو خطاب اهللا وخطاب رسوله عليه السالم وخطاب :" صاحب املعتمد

  5."االّمة

 عز وجّل أواملبلغ  احلاكم واملخاِطب واملتكلم وهو منشئ احلكم الشرعي وهو اهللا :الركن الثاني

إّن أصل األحكام واحد، وهو قول اهللا تعاىل؛  مثّ " 6):ه505ت(الفقيه يقول الغزايلكالرسول أو 

ذلك أّن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس حبكم وال ملزم، بل هو خمرب عن اهللا تعاىل أنّه 

حكم بكذا وكذا، فاحلكم هللا وحده تعاىل، واإلمجال يدّل على السّنة والسّنة على حكم اهللا 

اعلم أنّه ال خالف يف كون احلاكم الشرع بعد البعثة :" وأّكد هذا االتفاق الشوكاين بقوله 7."تعاىل

  8."وبلوغ الدعوة

احملكوم به وهو فعل املكلف الذي طلب الشارع فعله، وشرطُه أن يكون املطلوب :الركن الثالث

  .مفهوماً، ومقدوراً عليه، وممكناً فال جيوز التكليف باملستحيل

اعلم أنه يشرتط يف صحة :"  خاَطب، قال الشوكايناحملكوم عليه وهو املكلف، أو امل:الركن الرابع

بأن يفهم من اخلطاب القدر الذي يتوّقف عليه ...التكليف بالشرعيات فهم املكلف ِلما ُكّلف به

فال تكليف للبهائم لعدم  9."وله شعور باألمر...وأن تكون له إرادة وقصد االمتثال...االمتثال

يز ألّ�م ال يفهمون اخلطاب، وبتعبري الفقهاء البّد من الفهم وال للمجنون وال للصيب الذي مل مي

توفر شروط األهلية من القدرة على فهم اخلطاب عن طريق العلم، والعقل، وقدرة االختيار، 

وأهلية املخاَطب من املقتضيات اليت يلّح عليها . واإلرادة، وقدرة العمل به؛ أي الُوسع والطاقة

بتطوير ملكة ) constance"(كونستانس" مدرسة  الدرس اللساين احلديث، وقد نبهت

املخاَطب اللغوية حىت يتمكن من فهم اخلطاب، وتطوير امللكة؛ عنه تتولد الوظيفة االفهامية 

)fonction conative ( 10"رومان جاكبسون"حنو ما ذهب إليه  

قواعد العملية يّتضح من العرض أعاله أّن األصوليني، ومنهم الشوكاين كانت هلم دراية بأركان و   

التخاطبية التواصلية؛ إذ نظروا إىل اخلطاب من كّل اجلوانب؛ من حيث املتلقي، وصاحب 

اخلطاب، ووجوه العالقات بينهما، ويف نطاق استعماله وتداوله؛ ممّا جعلهم يهتمون بشروط 

، ومعرفة املكلف ملقاصد )املكلف(، واملخاَطب )احلاكم(صحته وحتققه؛ من وجود املخاِطب 

وهذا جيعلنا نقول أّن األصوليني كان هلم فضل  .املتكلم، وكذا وجود فعل يكون مناط التواصل
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العملية التخاطبية التواصلية مبكونا�ا املعروفة، واليت تعترب من أساسيات التداولية  السبق يف معرفة

                                       .اليوم

  التداولية الخطاب التكليفي وأبعاده .ثالثاً 

 :أقسام الكالم عند األصوليين .1

حمور حبثهم، ليها أعمال األصوليني؛ بل كان هو يعّد اخلطاب تلك األرضية اليت استقامت ع   

ومبا أنّه موّجه للناس، فإنّه ال يقع إال على املكلفني منهم، ولذلك مسي اخلطاب التكليفي، وهم 

اإلجياب، الندب، (ّن األحكام الشرعية اخلمسة مطالبون بتنفيذ هذا األمر، واجلدير بالذكر أ

، كما تستنبط من األسلوب اإلنشائي، تستنبط كذلك من األسلوب )اإلباحة، الكراهة، والتحرمي

من صيغة  ومعاين أخرى كثرية كالتعجب والتمين والدعاء وغريه اخلربي، فقد يستفاد األمر والنهي،

ما فهم منه األمر والنهي :" للخطاب بأنّه) ه478(يناخلرب ولفظه، وهذا ما يفهم من تعريف اجلوي

: �ي وخرب، وكل �ي: واخلرب ـ مبعىن أّن َمن ـ فهم منه أحد هذه، فقد فهم الكل، فإّن كل أمر

األمر ( اإلنشاءو وهذه املعاين املستفادة و املستنبطة من صيغيت اخلرب  11."أمر و�ي: أمر، وكل خرب

، وقد تكون فرعية ضمنية، أو مستلزمة، تفهم من خالل السياق ، قد تكون أصلية صرحية)والنهي

  .واملقام وقرائن األحوال، وطرق البحث يف الكثري منها ذو اعتبارات تداولية

وبالرجوع إىل صاحب املدونة الشوكاين؛ جنده قد أشار إىل أقسام اخلطاب يف موضعني بصورة   

يتعلق به اخلطاب لزم أن يكون األمر والنهي واخلرب بأنّه لو كان املعدوم، :" غري مباشرة عند قوله

و املوضع اآلخر عند كالمه على أنواع  12."والنداء واالستخبار من غري متعلق موجود و هو حمال

اخلرب، أشار إىل أّن اخلرب قسم من أقسام الكالم اللساين، وأّن ما ليس خبرب يسّمونه إنشاء، 

  13.واالستفهام، والنداء، والتمين، والعرض، والرتجي، و القسم وتنبيهاً، ويندرج فيه األمر، والنهي،

و بالرغم من أّن اخلطاب يتنوع حبسب معانيه إىل كل هذه الضروب، لكن األصوليني    

والبالغيني مل يقسموا اخلطاب إىل كل هذه األقسام؛ بل الذي ذهبوا إليه هو ردهم هذه األضرب 

، ألّ�م رأوا أّن بعض هذه األضرب يدخل يف معىن األمر، اءاإلنشإىل قسمني كبريين؛ ومها اخلرب و 

، وهذا ما جيعل اخلطاب ينقسم إىل اإلنشاءوبعضها يدخل يف معىن اخلرب، واألمر يدخل يف معىن 

فاحلّذاق من النحاة وغريهم، وأهل البيان ):" ه911(، يقول السيوطياإلنشاءو اخلرب : قسمني

... خرب، و طلب، و إنشاء: أقسامه ثالثة: وقال كثريون. نشاءاإلقاطبة، على احنصاره يف اخلرب و 
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احنصاره يف القسمني األولْني : والتحقيق: وبعد عرض هذه األقسام والتعليق على بعضها قال

لعّل التصنيف األكثر اختزاًال من كل و  14."رجوع بقية املذكورات إليهما ، و] اإلنشاءاخلرب، و [

الثنائي الذي جيعل الكالم، أو اخلطاب قسمني اثنني ال غري تلك التصنيفات؛ إنّه التصنيف 

      15].خرب، وإنشاء[

  :اإلنشاءفي نظرية الخبر و  االفعال الكالمية المتضمنة .2

إىل العديد من القضايا التداولية ) فالسفة وبالغيون وحناة وأصوليون(تعّرض العلماء العرب    

يماً، وإّمنا أثناء تعاملهم مع األلفاظ والعالمات الغري مقصودة لذا�ا، وال من حيث كو�ا مفاه

اللغوية داخل الرتكيب، وضمن السياق الكالمي واحلايل عرب االستعمال، ومن خالل احلاجة إىل 

بيان النصوص الدينية وحتليلها من أجل استنباط األحكام الشرعية، وما تتضمنه من أحكام 

حة والكراهة والتحرمي، وغريها من األحكام النسبية احلالل واحلرام بالفرض والسنة والندب واالبا

اليت تتخللها؛ فأوجد ذلك معاين وأغراضًا وأمناطًا متضمنة يف القول، وهو ما يسميه املعاصرون 

     .بأفعال الكالم

اخلرب "، تندرج حتديدًا ضمن الظاهرة األسلوبية املعنونة بـ "األفعال الكالمية"إذاً؛ ظاهرة   

عند " اإلنشاءنظرية اخلرب و " ما يتعّلق �ا من قضايا وفروع وتطبيقات؛ ولذلك تعترب ، و "اإلنشاءو 

األفعال ، أو "عال الكالمية عند املعاصريناألف"مفهوم : ام مكافئة لـالعرب من اجلانب املعريف الع

  .املستدعاة بالقول

    :الخبرفعل   -  أ

، جند "ىل حتقيق احلق من علم األصولإرشاد الفحول إ"بالرجوع إىل املدونة األصولية للشوكاين   

تناول فيه قضايا متعددة يعنينا " األخباريف "يف السّنة ـ مسّاه : الثاين أنّه خصص حبثا ـ يف املقصد

تعريف اخلرب لغة واصطالحاً، وانقسام اخلرب إىل صدق وكذب، وتقسيم اخلرب، وانقسام اخلرب : منها

  .إىل متواتر وآحاد

الفائدة، كما أّن ي األرض الرخوة؛ ألّن اخلرب يثري هو مشتق من اخلبار، وهف :الخبر لغةأما  -  

  16.األرض اخلبار إذا قرعها احلافر وحنوه، وهو نوع خمصوص من القول، وقسم من الكالم اللساين

  :يستفاد من هذا التعريف اللغوي للخرب أمران

 إثارة الفائدة.  
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 اخلرب قسم من أقسام القول أو الكالم اللساين. 

من "فهذا التعليل اللغوي للخربـ إثارة الفائدة ـ هو اعتبار تداويل يشبه ما يسمى القصدية إذ؛    

زيد قائم، ملن : املعلوم لكل عاقل أّن قصد املخرب خبربه إفادة املخاطب إما نفس احلكم، كقولك

وتسمى أغراضه  ال يعلم أنّه قائم ويسمى هذا ـ فائدة اخلرب ـ وهذه أوىل مقاصد االسناد اخلربي،

 17."و لكنها تسمى مقاصد وأغراضاً باختالف االعتبار... 

هو ما يصح أن يدخله الصدق : وبعد تعريج الشوكاين على تعريفات للخرب، رّجح حّدا له فقال  

     18.والكذب لذاته

                                         :أقسام الخبر عند الشوكاني  -  ب

  :الكذب ـ باعتبار الصدق و    

هي اعتبار الصدق االعتبارات اليت يتبعها الدارسون للخرب يف تقسيم اخلرب؛  من أشهر   

الشوكاين �ذا االعتبار يف تقسيمه للخرب، فبعد عرضه للتقسيمات املختلفة  والكذب، وقد أخذ

ي اليت سار عليها بعض البالغيني وبعض األصوليني، رّجح تقسيمًا جيمع بني كل التقسيمات؛ أ

والذي يظهر يل أّن اخلرب ال يتصف بالصدق  19:بني املطابقة للواقع وبني االعتقاد، ويف هذا يقول

وعلى هذا يصبح  أحدمها فكذب، إّال إذا مجع بني مطابقة الواقع واالعتقاد، فإن خالفهما أو

صيل و بتف. الصدق ما طابق الواقع واالعتقاد، والكذب ما خالفهما أو أحدمها: تعريفهما هكذا

أكثر وضوحاً؛ تصبح األقسام مخسة خرب واحد صادق والثالثة الباقية كاذبة وهي على النحو 

 :التايل

 .هو املطابق للواقع واالعتقاد معاً : ـ اخلرب الصادق  

  .هو غري املطابق للواقع واالعتقاد معاً : ـ اخلرب الكاذب  

  .قادهو غري املطابق للواقع واملطابق لالعت: ـ اخلرب الكاذب  

  . هو املطابق للواقع وغري مطابق لالعتقاد: ـ اخلرب الكاذب  

 للخربـ باعتبار الصدق والكذب ـ مفهومًا تداوليًا ـ و�ذا يكون الشوكاين قد اعتمد يف تقسيمه  

مسايرًا لرأي اجلاحظ وأستاذه النظام، وفيه شبه مبا فعله " اعتقاد املتكلم وقصده" وهو

الذي جعله معيارًا للقوى املتضمنة يف القول إلثبات  20"لصراحة شرط ا"يف ] Searle[سريل

  . هويتها اإلجنازية
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    :ـ باعتبار احتمال الصدق و الكذب 

اعلم أّن اخلرب من حيث هو حمتمل للصدق والكذب، لكن قد يقطع : يقول صاحب املدونة  

ما يوجب القطع، و  بصدقه، وقد يقطع بكذبه ألمور خارجة، وقد ال يقطع بواحد منهما لفقدان

  .املقطوع بصدقه، واملقطوع بكذبه، وما ال يقطع بصدقه وال كذبه21:باختصار هو

  :ـ باعتبار التواتر واآلحاد 

  .فاخلرب باعتبار آخر ينقسم إىل متواتر و آحاد  

هو : ويف االصطالح. هو عبارة عن جميء الواحد بعد الواحد بفرتة بينهما :والمتواتر في اللغة

  22.وقيل غري ذلك. ام بلغوا يف الكثرة إىل حيث حيصل العلم بقوهلمخرب أقو 

فهو خرب ال يفيد بنفسه العلم سواء كان ال يفيده أصالً، أو يفيده بالقرائن اخلارجية  :اآلحادوأّما 

  . عنه

  23.هو مامل ينته بنفسه إىل التواتر، سواء كثر رواته أو قلوا: وقيل

اخلرب املتواتر واآلحاد، يظهر من هذا التقسيم أّن الشوكاين كغريه فبعد هذه التعريفات املوجزة عن   

من األصوليني، سلكوا يف تقسميهم للخرب النبوي ودراسة أسلوبه مسلكًا تداولياً، بدت آثاره يف 

، "التواتر واآلحاد"املقابلة ملسألة " الكثرة والقلة"هذه التقسيمات، وهذا املسلك هو مسألة 

ثرة يف رواية األخبار وتوثيقها هي مبعايري املعاصرين مندرجة على ما يبدو، ضمن فمراعاة القلة والك

املستفيض، واملشهور، : ، فخرب اآلحاد مبختلف ـ أنواعه"درجة الشدة للغرض املتضمن يف القول"

وغريه ـ وهو الذي يرويه فرد واحد أو أفراد قليلون، ليس يف قوة اخلرب الذي يرويه العشرات أو 

   24.من النّاساملئات 

  :الخبرفعل خالصة مبحث   -  ت

  ).خطاب تواصلي مكتمل( كليهما من قبيل الكالم التام املفيد   اإلنشاءو  ـ اخلرب  

، اإلنشاءـ قصد املتكلم واعتقاده وغرضه من الكالم، مسألة مراعاة يف التمييز بني أسلويب اخلرب و   

   .الصادق والكاذب وبني اخلرب ونوعيه

هلذه " الغرض املتضمن يف القول"، و"التقريريات"عايري سريل مندرجة ضمن ـ هذه األخبار مب 

  25."إدراج مسؤولية املتكلم عن صحة ما يتلفظ به"، أو هو "التقرير"ا�موعة الكالمية هو 
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هو امتالك األسس القانونية، أو األخالقية اليت " التقريريات"ـ الشرط االفرتاضي الذي تقوم عليه 

  .احمتواه تؤيد صحة

اليت جعلها ) كذب/ صدق(من أقسام اخلرب، تتطابق مع ثنائية " ب"والقسم " أ"ـ القسم 

معياراً، وهذا املعيار خيتص باجلمل الوصفية فقط ؛ فهي صادقة إن كانت املطابقة " أوستني"

  .حاصلة بينها وبني ما تصفه، وكاذبة إن كانت غري مطابقة للواقع واخلارج بينها وبني ما تصف

  :إلنشاءافعل  .1

عند الشوكاين يف مدونته األصولية، ولكن أشار إليه يف  اإلنشاءجند بابًا وال تعريفًا خاصًا بمل    

مواضع متعددة، يف أقسام الكالم، ويف ثنايا كالمه للتمييز بينه وبني اخلرب، بل وجه الرتكيز على 

، قّسم كل منهما إىل قسمني أساسيني من أقسامه، ومها األمر والنهي فوضع هلما بابني خاصني

حظي عند علماء األصول برعاية  اإلنشاءإّن أسلوب : و�ذا ميكن أن نقول .فصول متعددة

وحفاوة خاصتني، إذ لقي اهتمامًا بالغ األمهية دون غريه، لعالقته اللصيقة باألحكام والتكاليف 

دون  اإلنشاءنظر األصوليون يف ):" ه772(الشرعية موضوع الدراسة عندهم، يقول اإلسنوي

  26."األخبار لعدم ثبوت احلكم �ا غالباً 

ويأيت يف مقدمة األساليب اإلنشائية األمر والنهي؛ وعلى هذا فال غرو أن جند علماء األصول      

عّدومها صلب التشريع، وقد جعلوا بابًا خاصًا يف كتبهم ومدونا�م لألمر والنهي، يقول 

ق ما يبدأ به يف البيان األمر والنهي ألّن معظم وهو أّن أح:" يف أصوله )ه490(السرخسي

و عّلل الشريازي  27."االبتالء �ما؛ إذ مبعرفتهما يتم معرفة األحكام، ويتميز احلالل واحلرام

إذ عامة خطاب اهللا عز وجل وخطاب رسوله :" سبب هذا اإلفراد واالختصاص فيقول )ه373(

   28."خيلو إّما أن يكون أمراً أو �ياً  صلى اهللا عليه وسلم غالبة على سبيل التكليف ال

                                                            :األمر والنهيفعال  .1

إّن دراسة األحكام الشرعية؛ املعروفة لدى األصوليني بصيغ التكليف، كانت املدخل الرئيسي   

أفعال العباد، ليميزوا ما ورد منه على فقد اعتنوا خبطاب الشارع املتعلق ب. اإلنشاءلديهم لدراسة 

سبيل اإللزام، أو على سبيل التخيري واإلباحة؛ لذلك حظيت دراسة األوامر والنواهي عند 

  .األصوليني بعناية ال جند مثلها يف الدرسني النحوي أو يف مباحث الفالسفة
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األصوليني ألسلويب األمر والنهي، املتضمنة يف ولذا انبثقت فروع وأغراض كالمية من تطبيقات    

خطاب التكليف، فنشأت مفاهيم وأفعال كالمية أخرى؛ مثل الوجوب والندب واإلباحة واحلرمة 

وبالرجوع إىل املدونة األصولية للشوكاين، جنده خّص مبحثًا يف فصل األحكام، . والكراهة والتنزيه

احلكم هو :" م شرعية، وأفعال كالمية، ويف هذا يقولعّرف فيه احلكم و وما يندرج حتته من أحكا

اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء، أو التخيري، أو الوضع، فيتناول اقتضاء الوجود، 

واقتضاء العدم، إّما على اجلزم، أو مع جواز الرتك، فيدخل يف ذا الواجب واحملظور واملندوب 

  29..."اإلباحةواملكروه، وأّما التخيري فهو 

من مضمون هذا التعريف، أّن نصوص األمر والنهي يف املنهج األصويل هي وميكن أن نقّرر   

والتحرمي ، )وتدل عليها صيغ األمر(    أوعية األحكام الشرعية؛ فاإلجياب والندب واإلباحة

، واألمر يف أصله وظاهره يدل على الوجوب على خالف؛ )وتدل عليها صيغ النهي(والكراهة 

لكنه قد ، على التحرميباحة والندب، والنهي يف أصله يدل ه قد خيرج عن الوجوب إىل اإللكنّ 

  .يف ألفاظهما وقرائنهما الصارفةو خالف األوىل كل هذا حبسب النظر خيرج إىل الكراهة أ

  :وبالتأمل يف تعريف احلكم أو اخلطاب املذكور أعاله نتوّصل إىل ما يلي

ّن اخلطاب إّما أن يكون جازماً، أوال يكون جازماً، فإن كان جازماً األحكام التكليفية مخسة؛ أل  

  .فإما أن يكون طلب الفعل، وهو اإلجياب، أو طلب الرتك، وهو التحرمي

جانب  وإن كان غري جازم، فالطرفان إما أن يكونا على السوية، وهو اإلباحة، أو يرتجح  

  .راهةالوجود، وهو الندب، أو يرتجح جانب الرتك، وهو الك

وميكن القول أن تسمية اخلطابات اخلمسة تكليفية تغليب؛ إذ ال تكليف يف اإلباحة؛ بل وال يف   

وهذا بناء على تفسري التكليف مبعىن اإللزام، إذ ال إلزام يف  الندب والكراهة التنزيهية عند اجلمهور،

ق الطلب، فهو مكلف به، املباح واملندوب واملكروه، أّما إذا أجرينا على أن التكليف مبعىن مطل

ألنّه فهم من خطاب الشارع، حىت املباح �ذا املعىن يعترب حكمًا شرعياً، ألّن الشارع هو الذي 

ا  تفصيلهوقد قّسم الشوكاين خطاب التكليف إىل أفعال عّدة  30.خّري املكلف بني الفعل والرتك

  :كاآليت
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كه على بعض الوجوه، فال يرد النقض ما ميدح فاعله ويذّم تار  ):الواجب(فعل اإليجاب : أوالً 

بالواجب املخري، وبالواجب على الكفاية فإنّه ال يذم يف األول إذا تركه مع اآلخر، وال يذم يف 

   :وينقسم باعتبارات حكمية شّىت إىل 31الثاين إال إذا مل يقم به غريه

  32:الواجب باعتبار الحكم لذاته وهو قسمين .1

عينه من غري ختيري للمكلف بعدة أمور؛ كالصلوات وهو ما طلب الشارع ب :واجب معين  -  أ

  .املكتوبة

وهو ما طلبه الشارع ال بعينه؛ ولكن ضمن أمولر معلومةن وللمكلف ان  :واجب مخير  - ب

  .خيتار واحداً منها ألداء هذا الواجب، ككفارة اليمني

  33:الواجب باعتبار وقته إلى قسمين  .2

أن يقيد أداءه بوقت معني، كقضاء طلب الشارع فعله، دون  ما ):مطلق(واجب موّسع   -  أ

  .رمضان ملن أفطر بعذر مشروع، فله أن يقضي مىت شاء

 كالصلوات اخلمس    وهو ما طلب الشارع فعله، وعني ألدائه وقتًا حمدداً؛ :واجب مضيق   - ب

  .و صوم رمضان

  34:الواجب باعتبار فاعله وهو قسمين .3

: عن آخر مثل  يقوم به أحدوهو الذي جيب على الفرد أن يؤديه بنفسه وال :واجب عيني  -  أ

  .الصلوات اخلمس

  .إنقاذ الغريق و غريه: وهو الذي إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين مثل :واجب كفائي  - ب

وهناك تقسيم آخر للحنفية يفرق بني الفرض والواجب، الفر ض ما كان دليله قطعياً، والواجب 

  35.ما كان دليله ظنياً 

هو الذي يكون فعله : وقيل. ما ميدح فاعله، وال يذم تاركه هو ):المندوب(فعل الندب : ثانياً 

  . أو ما طلب الشارع فعله طلباً غري جازم 36.راجحاً يف نظر الشرع

  .مرغب فيه، ومستحب، ونفل، وتطوع، وإحسان، وسنة: و يقال له

تبة، وعند املالكية تفريق لطيف بني هذه األمساء للمندوب؛ تتباين يف الدرجة، وتتفاوت يف الر   

فما ارتفعت رتبته يف األمر وبالغ الشرع يف التحضيض منه يسمى سنة، و ما كان يف أول هذه 

   37.املراتب تطوعاً و نافلة، و ما توسط بني هذين فضيلة ومرغب فيه
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فهذه التقسيمات املتعددة للواجب الشرعي هلا اعتبارات تداولية، فهي تُعّد أفعاًال متضمنة يف   

على ) طلب الفعل(؛ هو الطلب )احلاكم أو الشرع(ساسي من أغراض املتكلم القول، هلا غرض أ

يف الشّدة واللني، ففي الواجب باعتبار ذاته؛ جند الواجب املعني  وجه اإللزام، بدرجات متفاوتة

) املكلف( أكثر شدة وقوة وطلبًا من الواجب املخري، إذ؛ يف األخري نوع من الليونة، فاملخاَطب 

فهو باخليار بني أمور متعددة بعكس األول  طبيق هذا الطلب على وجه الوجوب،له فسحة يف ت

  .الذي يتعّني فيه مطلوب واحد ال غري

أّما الواجب باعتبار وقته، فنجد الواجب املضيق أكثر شّدة من الواجب املوسع، فاملكّلف يف   

ملكلف باخليار له أن يؤدي األول له وقت واحد، ال بّد من أداء املطلوب فيه، أّما يف الثاين فا

املطلوب منه يف أي وقت شاء؛ إن يف أول الوقت أو وسطه أو أخريهن، وإن كان أول الوقت 

أفضل، ويرى بعض الفقهاء أّن املكلف إذا علم من نفسه موتاً، أو وقوع عارض مينعه من أداء 

  .الواجب، وجب عليه أداؤه يف أول الوقت

فنرى أّن الواجب الكفائي أقّل شّدة و قّوة من الواجب العيين، أّما الواجب باعتبار فاعله، و   

فاألول ليس فرضًا على كل املكلفني، وإّمنا إذا قام به البعض سقط طلبه على اآلخرين؛ أّما 

  .الواجب العيين فمطالٌب فعله من مجيع املكلفني دون استثناء

، فهو غرض أساسي ينقسم ينطبق على تقسيم احلنفية لطلب الفعل اجلازم ونفس الكالم  

عندهم إىل فعلني متضمنني يف القول، يتمّثالن يف الفرض والواجب، فاألول أشّد درجة من الثاين؛ 

ألّن الفرض هو ما كان دليله قطعي الداللة، والواجب ما كان دليله ظين الداللة يف أحد األقوال، 

من بعض؛ فاإلميان باهللا أوجب والقطعي أقوى وأشّد من الظين، بل هناك بعض الواجبات أوجب 

وإذا ما قارنا املندوب مع أقسام الواجب؛ فيمكن أن يدخل حتت نفس الغرض 38من الوضوء،

الذي هو طلب الفعل لكن ليس على جهة اجلزم، وإّمنا على جهة االستحباب، و�ذا يكون يف 

                                                 .الدرجة األخرية من حيث الشدة، فهو أكثرهم ليونة من جهة الطلب

أنّه أعلم فاعله أنّه : و املعىن. ما ال ميدح على فعله وال على تركه ):المباح(فعل اإلباحة : ثالثاً 

  39.ال ضرر عليه، يف فعله وتركه، و قد يطلق على ما ال ضرر على فاعله، وإن كان تركه حمظوراً 

وهو  فاعله و تاركه وال مدحه، فعله وتركه غري مقرتن بذم ما أذن اهللا سبحانه يف: وقيل يف حده

  40.اإلطالق واإلذن: مشتق من اإلباحة، ويطلق ويراد به
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  41.ومن صيغه رفع اجلناح أي اإلمث، ورفع احلرج

  : ما ميدح تاركه وال يذم فاعله، ويقال باالشرتاك على أمور ثالثة ):المكروه(فعل الكراهة : رابعاً  

�ي تنزيه، وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خري من فعله؛ كالتقبيل على ما �ي عنه   -  أ

  .للصائم

  .على خالف األوىل؛ كرتك صالة الضحى، لكثرة الفضل فيها  - ب

  42.وعلى احملظور الذي هو كراهة حترمي  - ت

ما يذم فاعله وميدح تاركه، ويقال له احملرم، واملعصية،  ):المحظور(فعل التحريم : خامساً  

  43.يحو القب...والذنب

فهذه التصنيفات املختلفة للممنوع الشرعي هلا اعتبارات تداولية، فهي تُعّد أفعاًال متضمنة يف   

القول، هلا غرض أساسي من أغراض املتكلم هو املنع وهو طلب الرتك، بدرجات متفاوتة يف القوة 

نع وطلب هو يف أقصى الدرجات من حيث امل) احملظور(من حيث الشّدة واللني، فالفعل احملرم 

الرتك على وجه اللزوم، فهو أشّد قوة من كراهة التحرمي، ويلي املكروه على وجه التحرمي، املكروه 

على ترك األوىل، و أقلهم درجة من حيث الشدة املكروه على جهة التنزيه، وقد يكون احلرام 

شّد من باألم أمثل الزىن : حرامنيوشّدة التحرمي فيه إىل؛ أنّه فعل درجات هذا أحرم من هذا، 

  44.الزىن باألجنبية، وكذلك الزىن يف املسجد آمث من الزىن يف الكنيسة

ال بد من التنبيه على؛ أّن الذي مييز بني هذه األفعال الكالمية واألحكام الشرعية هو ما يطلق   

عليه األصوليون القرائن، أو داللة من خطاب صريح، أو معىن مستنبط، أو فعل، أو إشارة؛ كما 

وهذا ما يُعرف يف التداولية بالسياق، وهذا ما جيعلنا نقول؛ أّن تفريق األصوليني  45"الغزايل"قول ي

   ."اعتبار تداويل"بني هذه األفعال هو 

  :األغراض األساسية المتضمنة في القول في خطاب التكليف .2

 :الطلب  -  أ

نتوصل إىل أنّه  بعد عرض هذه التقسيمات اليت ذكرها الشوكاين للحكم الشرعي وتعريفا�ا،  

جيمعها يف البداية غرض أساسي، هو الطلب يتفاوت يف درجة الشدة املتضمنة يف القول، على 

إّن قوة الطلب " "حممد أبو زهرة: "حّد قول التداوليني، وعلى حّد قول األصوليني كما يقول

عل الزماً جوب؛ إذا كان طلب الففقد يكون أمرًا يفيد الو  46،"ختتلف يف اللزوم وعدم اللزوم
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جازماً، وقد يفيد الندب؛ إذا كان طلب الفعل غري الزم و غري جازم، وقد تأيت صيغة األمر و 

اليت تستعمل  لإلباحة، ومع أّ�م اتفقوا على أ�ا ليست طلباً، ولكنها تعد عندهم من األغراض

طلب الرتك  فيها صيغة الطلب؛ مثل صيغة األمر، وقد يكون الطلب �يًا يفيد التحرمي؛ إذا كان

  .الزماً و جازماً، وقد يفيد الكراهة أو التنزيه؛ إذا كان طلب الرتك غري الزم وغري جازم

                                                                                 :اإلذن  - ب

باحة، وأّ�م ربط بعض األصوليني والبالغيني، منهم املرتضي من الشيعة بني الوجوب والندب واإل

بني ) ه1128" (ابن يعقوب املغريب"وربط    47يشرتكون يف اإلذن وهو برفع احلرج عن الفعل،

بالقيام، " إذن"، فاألمر بالقيام "إذن" معلًال ذلك؛ بأّ�ما يشرتكان يف أ�ما " اإلباحة"و " األمر"

ال طلب " إذن"لب، واإلباحة ومعه ط" إذن"بالقيام، والفرق بينهما أّن األمر " إذن"وإباحة القيام 

هي التضاد، " بني اإلباحة والطلب"أّما الدسوقي فقد أجاز أن تكون العالقة بينهما  48معه؛

؛ ألنه "املكروه"وعلل ذلك بأن إباحة فعل الشيء وتركه تضاد إجيابه، وكذلك يدخل حتت اإلذن 

   49.ي عن الشيء أمر بضدهمأذون فيه ويضاف إىل األصناف الواقعة حتت اإلذن احملرم؛ ألن النه

مأذون فيها، ومن مث يشملها " املباح"و" املندوب"فريى أّن أفعال  50،أّما مسعود صحراوي  

  .؛ أّما افعال األمر والنهي وتطبيقا�ما كاحلرام فمباينة لإلذن"اإلذن"

ة بالقول الطليب األمر، أفعاًال مستدعا اإلنشاءخنلص مما سبق؛ أّن األصوليني فّرعوا عن أسلوب   

إدراجها ضمن  اإلذن والندب واإلباحة، وأضاف بعضهم التخيري، فكلها ُميكن: جديدة هي

السريلية، وهذه األفعال كلها مل جندها عند أوستني وسريل من املعاصرين، باستثناء " األمريات"

؛ الذي وضعه "درجة الشدة للغرض املتضمن يف القول"أ الكالم العام الذي ينضوي حتت مبد

  .ريل فهو معيار للتفريق بني املتشا�ات من هذه األفعال الكالميةس

  :المنع  -  ت

أن الوجوب والندب واإلباحة تندرج حتت ما أمساه  51إذا كان حسب مسعود صحراوي،و    

، "احلرام"، فإنه باملقابل هلذا الفعل ميكن إدراج "اإلذن"بعض األصوليني والبالغيني والفالسفة 

وأمشل، والكراهة كما قسمها بعض " النهي"، واملنع أعم من "املنع"ى بحتت ما يسم" املكروه"و

ترك األوىل، وكراهة تنزيه، : اماألصوليني، ومنهم الشوكاين صاحب املدونة تنقسم إىل ثالثة أقس

  .كراهة حترمي، وهي أقل درجة من احلرام واحملظورو 
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حبسب معايري  ،"املتضمن يف القولدرجة الشّدة يف الغرض "والفرق بني هذه األقسام هو يف       

، فالغرض املتضمن يف القول من الكراهة، أقل شدة من الغرض املتضمن يف القول من "سريل"

التحرمي، والغرض املتضمن يف فعل كراهة ترك األوىل، أقل شدة من الغرض املتضمن يف فعل كراهة 

الغرض املتضمن يف فعل كراهة التنزيه، والغرض املتضمن يف فعل كراهة التنزيه، أقل شدة من 

التحرمي، والغرض املتضمن يف كراهة التحرمي، أقل شدة من الغرض املتضمن يف فعل التحرمي، وكل 

فعل كالمي شامل هو املنع؛ لكنه يف أحدها منع جازم وبعضها اآلخر  هذه األفعال تشرتك يف

  .منع غري جازم

  :خاتمة .رابعاً 

  :ا يف األيتميكن تلخيص النتائج املتوصل إليه

ودورها يف إدارة احلوار وإيصال املراد  يف العملية التخاطبية، وعي األصوليني بأمهية اللغة - 

 .واملقصود بني أطراف التخاطب

ميكن القول أن األصوليني حازوا فضل السبق يف إيراد أركان العملية التواصلية، وإدراكهم  - 

مهم على اخلطاب لعوامل جناحها حيث خصصوا هلا مبحث خاص يف معرض كال

 .التكليفي، وتناوهلم لألحكام الشرعية

اكتشاف التطابق الكبري يف العديد من القضايا بني ما تناوله األصوليون ضمن حبثهم يف  - 

احلكم الشرعي واخلطاب التكليفي، وبني ما توصل إليه التداوليون كموضوع القصدية 

 .ية الغري مباشرة وغريهاوالسياق واألفعال الكالمية املباشرة الصرحية والضمن

طرياً؛ حيتاج كثرياً غضاً    ي يف ا�ال األصويل اليزالميكن القول؛ أّن موضوع اخلطاب التكليف

  .من الدراسة لكشف احليثيات التداولية الكامنة يف ثناياه

                                            

  :هوامش 

                                                           
  .41، ص2011، )1(، ط)اجلزائر( االستلزام احلواري، منشورات االختالف العياشي أدواري، ـ 1

، 2، ط)مصر( ـ حممد بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، دار السالم 2

2006 ،1/74 
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نقًال عن العياشي أدواري، االستلزام . 57األصويل يف النظرية اللغوية، ص موالي إدريس ميموين، وظيفة القولـ  3

  .41احلواري، ص
، 58،59، 54، 1/49ـ حممد بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،  4

65.  
مي الفرنسي للدراسات العربية ـ أيب احلسن حممد بن علي بن الطيب، كتاب املعتمد يف أصول الفقه، املعهد العل 5

  .5/909، 1964ط، .، د)دمشق(
  .ـ يعين الفقيه األصويل أيب حامد الغزايل 6
  .1/80، 1993، 1أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، املستصفى، دار الكتب العلمية، ط ـ 7
  .1/54ـ حممد بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،  8
 .1/65ـ املصدر نفسه، ص 9

ـ فاتح زيوان، مقتضيات املخاطب يف عملية التخاطب عند علماء العرب القدامى يف ضوء الدراسات اللسانية  10

  .127، ص2009، السنة1، العدد5، ا�لد2جامعة البليدةاحلديثة، جملة الصوتيات، 
بعة عيسى البايب احلليب ، الكافية يف اجلدل، مطـ أبو املعايل ضياء الدين بن عبداملالك بن عبداهللا اجلويين 11

  .32، ص1979، )د، ط(، )القاهرة(وشركاؤه 
  .1/67ـ الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،  12
   .161، 1/160ـ املصدر نفسه،  13
  .570، ص2008، 1، ط)سوريا(م القرآن، مؤسسة الرسالة ناشرون ـ جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علو  14
، 1، ط)األردن(حيي رمضان، القراءة يف اخلطاب األصويل االسرتاتيجية واإلجراء، عامل الكتب احلديث  ـ 15

  .267، ص 2007
  .157/ 1ـ حممد بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،  16
جارية ين يف املعاين والبيان والبديع، املطبعة احملمودية التشروح اإليضاح للخطيب القزوياخلطيب القزويين، ـ  17

  .41ص  ،1935، )د،ط(،)مصر(باألزهر 
  .1/160ـ حممد بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،  18
  .1/164ـ املصدر نفسه، ص 19
ر، مسعود صحراوي، التداولية ، وينظ .J.Searle, Sens et expression, op, cit, p.143ـ  20

  .94، ص1، ط2005، )بريوت( عند علماء العرب، دار الطليعة
 .1/165 ـ حممد بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، 21
   .1/164ـ املصدر نفسه،  22
  .1/143ـ املصدر نفسه،  23
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  . 135، التداولية عند علماء العرب، صوينظر، مسعود صحراوي. 1/175ـ املصدر نفسه،  24
 ,Sens et expression, op, cit و.82ينظر، مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص ـ 25

p52  

  .1/177، 1999، )بريوت(ـ مجال الدين اإلسنوي، �اية السول يف شرح منهاج األصول، دار ابن حزم  26 
د، (، )اهلند(سرخسي، إحياء املعارف النعمانية لسرخسي، أصول الـ أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل ا 27

  .1/11 ،)ط
  .1/191، 1981، 1ـ أبو إسحاق الشريازي، شرح اللمع، عبد ا�يد تركي، دار الغرب اإلسالمي، ط 28
  .1/49 ـ حممد بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، 29
و  .1/49بن علي بن حممد الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، صينظر، حممد  ـ 30
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 المسار السردي و تنظيم المحتوى  –تجليات السيميائية السردية في الدرس النقدي العربي 
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كشف عن مدى حضور السيميائية السردية يف املدونة النقدية اجلزائرية من لليسعى هذا املقال 

ومنهجه يف  ،"ميد بورايوعبد احل" خالل حماوالت التلقي والتحليل والرتمجة يف أعمال الناقد اجلزائري

القبض على الدالالت الثاوية وراء الواجهة الشكلية للمصطلح الغرمياسي، واحلاملة إلشكالية املثاقفة 

  .والصراع الفكري مع األخر

كونه حاول طرح تصور " بورايو" ولقد خترينا كتاب املسار السردي وتنظيم احملتوى للناقد 

نوا من خالله مساءلة النصوص السردية العربية بآليات نقدية غربية جديد قائم على أسس أكثر علمية ير 

دون إغفال خصوصية انتاجها الفكري للوصول إىل بناء نظري متني حيقق أكرب قدر من الكفاية التفسريية 

 .للنصوص السردية العربية

  .حداثة، األدب الشعيب، السيميائيات السردية، التنظري :الكلمات المفتاح

Abstract : 
 This article seeks to uncover the presence of  critical semiotics in the Alge-
rian critical text through reception ,analysis and translation in the works of 
the Algerian critic Abd el Hamid Bourayou and this trend to capture the 
hidden behind the  structure of the Grimassi term according to Grimass , 

                                                           
  tahinassima@gmail.comتاحي نسيمة،  * 
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which holds the intercultural problematic and the intellectual conflict with 
the other. 
     We have chosen the book “The Narrative Path and the Organization of 
Content” by the critic "Borayou" as he tried to present a new conceptualiza-
tion based on more scientific foundations through which they would interro-
gate Arab narrative texts with Western critical mechanisms without neglect-
ing the specificity of their intellectual production in order to reach a solid 
theoretical structure that achieves the greatest amount of interpretive suffi-
ciency of Arab narrative texts. 
Keywords: modernity, popular literature ,Narrative semiotics, Arthroscopy. 

  
  تمهيد

عرف مسار النقد السردي يف العامل العريب حتوالت كثرية، ختتلف يف منطلقا�ا ويف 

مناهجها ويف رؤيتها ويف إجرائها النقدي، وإذا كانت ساحة النقد الروائي اجلزائري اليوم تعرف 

وجه توجهًا كبريًا العتماد املنهجيات اجلديدة يف مقاربة النصوص اإلبداعية عموما والسردية على 

  .اخلصوص

فإن هذا التحول خيلق تراكما يف مستوى املعرفة والتجربة، كما أن التوجه لالطالع على  

كان أكرب رافد لالجتاهات احلداثية يف -باخلصوص -اخلطاب النقدي اجلديد يف طبيعته الفرنسية 

النقد السردي ما واقع : النقد العريب املعاصر، وهنا تتبادر إىل أذهاننا جمموعة تساؤالت منهجية

  اجلزائري؟ وما أهم معوقات تطوره وازدهاره؟ وما هي التحديات اليت تواجه نقاد السرد اجلزائري؟

من املعلوم أن النقد األديب اجلزائري املعاصر بدأ بدايات متعثرة كانت هلا هفوا�ا لكن يف 

أل�ا طبعت املسار  اإلجيايب على تطور اخلطاب النقدي فيما بعد، الوقت ذاته كان هلا تأثريها

النقدي اجلزائري املعاصر يف خمتلف مراحل تأسيسه حنو سوء الفهم وضيق جمال التمثل وعدم تبين 

سوء استخدام وتوجه باإلضافة إىل منهج معني يف كليته ومرجعياته الفلسفية واالبستيمولوجية، 

من ) املنهج(نظرية بعض املفاهيم األساسية، غياب مراعاة خصوصية النص من جهة وخصوصية ال

، وغريها من املالحظات األخرى اليت ال تتوخى التقليل من أمهية ما حققه اخلطاب ...جهة أخرى

  .النقدي األديب عندنا

مل تلبث أن عدلت من مسارها العام، وذلك ملسايرة احلركة املستمرة  غري أن هذه الوضعية

تصاص النص األديب على حد قول السعيد هلذه املناهج اليت تبحث عن ذا�ا وعن طريقة مثلى الم
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، إىل جانب ظهور نقاد استطاعوا العمل على اخلطاب النقدي من أجل توسيع دائرة 1بوطاجني

  . اشتغاله وتشغيله

إذن ستكون البداية من ُمسلمة مفادها أن كل الكتب اليت متثل مناذج معينة من النقد 

، 2"االقصاء، أو التصنيف أو نقد النقد"اهن على فعل والتحليل الروائي املمارس باجلزائر أ�ا ال تر 

، 3الشيء الَذي سوف جينبنا حتما السقوط يف القول جمددا خبطاب األزمة الَذي حتدث عنه نقادنا

يف حني تبقى نظرتنا حنن إىل جمموع هذه الكتابات نظرة كلية تؤمن بالدينامية . يف فرتات سابقة

  .دي ومشروع نظري ونقدي منتجنيوالتطور كشرط أساسي لتبلور وعي نق

عند الناقد اجلزائري عبد احلميد بورايو  - على سبيل التمثيل ال احلصر-وسأتوقف هنا 

وسأسلط الضوء . الذي ذاع صيته من خالل اجلهود التنظريية والتطبيقية اليت قدمها للنقد العريب

 .دية بصفة خاصةعلى تلك اليت قدمت يف جمال السرديات بصفة عامة والسيميائية السر 

  : المنهجية النقدية لعبد الحميد بورايو:أوال

مبصراعيها، ومتكننا  الناقد شروعمإن احملددات النظرية واملداخل املنهجية تفتح لنا بوابة 

من وضع تنظرياته يف سياقها النقدي، ومن مث حتديد إحداثيات منجزه، هذا يتيح لنا فرصة 

شك أن هذا املسلك ذي الطابع املنهجي يعد  الناقد، والاستكشاف عمق املفاهيم اليت صاغها 

فاإلحساس بضرورة تنظيم املعرفة واستعمال املنهج . حبق من صميم املمارسة النقدية اليوم

  . استعماال سليما ومثمرا وليس جمرد وسيلة للبحث عن املعرفة وفحصها

ن خمتلف ممارساته من هنا يتضح أن املنهج ضرورة لتنظيم رؤية الناقد، فهذا يعين أ

النقدية تتحرك وفق طرائق وترسيمات متثل اخلصائص املنهجية اجلوهرية إلجنازاته، وعليه يتجلى 

بالوسائل واالجراءات اليت متكن من السيطرة على مادة معنية وفحصها "  )بورايو (مفهومه عند 

  .4"فحصا دقيقا ومعرفة حقيقتها والكشف عنها

املنهج باخلصوصية احلضارية واملرجعيات املستعارة، حىت ويف مقدمة ذلك كله، عالقة 

أضحت قضية الرؤية واملنهج بؤرة املمارسة النقدية، فبدو�ما تفقد أية مقاربة جدواها وغايتها بل 

وحىت طرق الوصول إىل تلك الغاية كو�ا حوارا منهجيا مع النص الستقراء ثوابته ومتغرياته وسرب 

  .5أغواره
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على العمل وتفسري اجلدل القائم بني الرتاث واحلداثة وبادر يف  لذلك عمد الناقد

حماولة لتقدمي مناذج يف القراءة والتأويل، انطالقا من التفلسف حول جمموعة من القضايا الفكرية 

واإلشكاالت املنهجية املتعلقة بعالقة الرتاث واملستجدات الغربية، تلك العالقة اليت تبتغي إجياد 

ي واحلاضر، من شأ�ا االقتدار على استنطاق الرتاث، وسرب عوامله واستنباط حوار بني املاض

دالالته، هذه القضية النقدية اليت متثلها جدلية الرتاث واحلداثة قائمة على رؤية الناقد ومنهجه يف 

التفلسف عموما إذ ليست قراءة الرتاث من منظور حداثي إال اختيارات خاصة تلخصها اجتاهات 

  . ت خطابات متباينة، وهذا ما سنتعرض إليه الحقاحمددة، ذا

إن احلديث عن قضية الرتاث يف ضوء طروحات احلداثة وتطورا�ا املستمرة وأخذ أبعاد 

عبد احلميد "وهو بأي منهج قرأ : املمارسة النقدية بعني االعتبار ليقودنا إىل السؤال اجلوهري اآليت

اثية حسب خصوصيتها أم وفق ما يتطلبه االنسجام الرتاث؟ وهل تعامل مع النصوص الرت " بورايو

  املنهجي؟

إىل "بورايو "وألجل بناء نظرية جديدة يف تقومي الرتاث وقراءته روحا ومنهجا دفع 

االطالع واالنفتاح على املناهج الغربية ومتحيصها والنظر يف أدوا�ا وآليا�ا، حماولة منه اجلمع بني 

نقدية عربية تفيد من اآلخر دون االرتباط به ارتباطا حرفيا أو األصالة واملعاصرة وتأسيس رؤية 

 .مطابقة تذوب معه الذات وتضيع يف أنا اآلخر

ينطلق بورايو يف تأسيسه ملشروعه النقدي من طرح جمموعة إشكاليات حول الرتاث 

ن ميس كونه ُمتشبعا من اجتاهات كثرية، ومن شأنه أ. وكيفية االستفادة منه وإعادة بعثه من جديد

  .جوانب عديدة حماوال إجياد سبيل هلذه اإلشكاالت

من هذا املنرب يبدأ الناقد دراسته للحكاية اخلرافية والقصص الشعبية مستفيدا بالتخيل 

إىل أهم األطروحات املتعلقة �ذا النوع السردي كاملادة احلكائية، املكونات السردية وغريها 

املسار السردي : حديثة، وهذا ما وجدناه يف مؤلفهمستخدما يف ذلك أدوات وآليات إجرائية 

  .6وتنظيم احملتوى

ميسك الناقد منذ بداية أعماله خبيط رفيع يربط بني اإلبداع السردي العريب احلديث 

وماضيه املتمثل يف الرتاث القدمي، ويقيم بينهما عالقة تفاعل منتجة مستعينا بأهم الطرق 

ات احلديثة، مؤكدا على ضرورة االستفادة من االجنازات الغربية والتقنيات اليت توصلت إليها الدراس
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الرائدة يف هذا ا�ال، مع وضع كل االعتبار للقيم الضاربة يف األعماق اخلاصة باألمة العربية واليت 

  .يف اآلخر جتنبه الذوبان

 وال جيد حرجا من التصريح بذلك يف مقدمات مؤلفاته إىل أسبقية الدراسات الغربية إىل

... إن تطوير دراسة األدب مرهون بالقدرة على جتاوز جمموع العوائق :" مثل هذه األحباث بقوله

وبالعمل على اللحاق برُكب املعرفة اإلنسانية عن طريق اإلحاطة مبا جَد يف جمال التعامل مع 

  ".7...ألنه ال ميكن تدريس النصوص األدبية وجتاهل تطور نظريات حتليلها... النصوص األدبية

فهو يرى أن البحث يف الرتاث والغوص يف أعماقه ليس باألمر اهلني السيما إذا كان 

الباحث يفتقد للعدة املفاهيمية واإلجرائية الالزمة خلوض جتربة كهذه، ويرجع هذا االفتقار والنقص 

حسب الناقد إىل تأخر االهتمام �ذا النوع من الدراسات لدى العرب من جهة، وصعوبة اإلملام 

كائية املبعثرة واملتشبعة يف شىت ا�االت، واملنتشرة يف خمتلف املصنفات من جهة أخرى، احلباملادة 

 .لكن رغم هذه اإلشكاليات هناك مسامهات عربية جادة وجزئية اهتمت برتاثنا السردي العريب

دراسة سيميائية لنماذج من  –قراءة في مؤلف المسار السردي وتنظيم المحتوى : ثانيا

  - ايات ألف وليلةحك

ثالث  كتاب يتكون من" مؤلف املسار السردي وتنظيم احملتوى للناقد عبد احلميد بورايو

نشر يف دار السبيل قسمه إىل مدخل وست فصول وخامتة، ساهم  ،صفحة مئة وتسعة ومخسون

ات به يف تنشيط احلركة النقدية وبالتحديد ضمن سياق الدراسات احلداثية اليت ميمت شطر السردي

  .يف مقاربتها للنصوص السردية الرتاثية الشعبية

وإن كانت الدراسات السابقة له قد مجعت بني أكثر من توجه وتبنت أكثر من رؤية 

على حنو يصعب إدراجها حتت مظلة السرديات فإنه أعلن يف مدخل هذه الدراسة األكادميية 

نستمد أغلب أدواتنا :" ...ولوبشكل دقيق وحمدد عن اإلطار املنهجي الذي يسري وفقه إذ يق

املنهجية من نصوص تنتمي يف أغلبها لنفسه املدرسة السيميائية واليت ميكن أن نطلق عليها املدرسة 

) علم السرد(الغرمياسية ذات التوجه الشكالين، واليت كان هلا اليد الطويل يف تطوير السرديات أو 

ت السردية احلديثة عرب دوائر البحث العلمي يف منذ الستينات حىت اليوم وكان امتدادها يف الدراسا

  .8"الشرق والغرب
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�ذا يصرح الناقد عن املنهج الذي تبناه يف دراسته هذه، كما أنه مل يكتف باإلعالن عن 

توجهه منذ البدء بتبنيه لالجتاه السيميائي السردي، بل إننا جنده يُنوه بالدور الذي أدته املدرسة 

 تطوير السرديات، مما يدل على أن الباحث ممن يصنفون السيميائية الغرمياسية كما مساها يف

ويف هذا إقرار بعدم فصله بني االجتاه الصيغي أو الشكلي يف . السردية ضمن اختصاص السرديات

  .جتاه الداليل السيميائي السرديالسرديات وبني اال

ه الدراسة �دف هذ:" كما قدم عرض شامل للهدف من وراء هذه الدراسة حيث يقول

، أي أنه درس 9"إىل الكشف عن القوانني السيميائية اليت حتكم السرد يف قسم من كتاب الليايل

هذه املدونة وفق املنهج السيميائي، حيث حاول استجالء املعىن وكيفية تشكيله يف جمموعة من 

  .احلكايات املدروسة وذلك على املستويني السطحي والعميق

ال طاعة ملنهج " نة واإلشكالية وهنا يبدو مقتنعا مبقولته الشهريةوقام أيضا بتحديد املدو 

فهو يبتدأ به الختيار املدونة وهذا التزام منهجي البد من اتباعه وحصر املدونة " يف معصية النص

تندرج دراستنا لنماذج من مؤلف ألف ليلة وليلة ضمن اجلهود :" شتغال عليها بقولهاليت يريد اال

  . 10"ار النظرية السردية يف حتليل نصوص الليايلالرامية إىل اختي

" حاول الناقد قدر املستطاع احملافظة على خصوصية املدونة ذات األصول العربية حيث

يراعي املنهج املتبع يف التحليل الطبيعة الرمزية ملؤلف الليايل، فيتعامل معه باعتباره صياغة للسلوك 

وللكون وموقف ايديولوجي من العالقات ما بني اإلنساين الذي حتكمه رؤية معينة للحياة 

مبعىن أن الكتاب حامل لرؤية معينة تعكس السلوك اإلنساين واإليديولوجي البد من . 11"البشر

  .احملافظة عليه وجتنب تغيب املعىن بفرض املنهج على النص

يت قسم الناقد هذه الدراسة التطبيقية على ستة فصول حتليلية بعدد احلكايات الستة ال

حتديد املدونة واإلشكالية :" ويتصدر هذه الفصول مدخل ومسه بــ) ألف ليلة وليلة(اختارها من 

، والثاين  )حتليل امللفوظ السردي: (واملنهج ، وأدرج ضمنه جزئيني موجزين آخرين عنون األول بــ

اليت اتبعها يف  ، وفيه بسط الناقد رؤيته ورصد لنا أهم اخلطوات)حتليل البنية العميقة(كان بعنوان 

حتليله للنصوص املدروسة وتشرتك هذه اخلطوات فضال عن طابعها املنهجي يف تركيزها على اجياد 

بنية عامة ومشولية إذ جعل آخر خطوة هي إقامة ترسيمات شاملة جتسد الربنامج السردي جلميع 

  .توى أويلاحلكايات وهو بالضبط ما تروم السيميائية السردية الغرمياسية حتقيقه يف مس
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وكأن الناقد قد توقع حرية القارئ وتساؤله عن الغاية اليت يراد بلوغها بعد اجناز هذه 

فأوضح عما يعرتم سلوكه بعد التحليل، وهو استنطاق تلك البىن وتأويل العالقات اليت . اخلطوة

وضوعية مؤكد على اعتماده امل" بورايو" تنتظم وترتب الربنامج السردي القائم �ا وهنا يشيد 

سوف نسعى ألن يكون التأويل موضوعيا ومربرا : "واملنطق فيما يقدم به من تأويالت إذ يقول

مستفيدا مما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة اليت تتعارض (...) معتمدا على القرائن الكافية 

  .12"منهجيتها مع االجتاه العام للمنهج املتبع

نهجية، فهي حىت وإن اجتهت اجتاها تأويليا هنا يتضح لنا كيف ضبط الناقد حدود م

فإ�ا حمكومة بالتربير والتفسري واملوضوعية والقرائن الكافية، وهي وإن استندت على ما سبق من 

  .مع اجتاهها العام للمحافظة على خصوصيته ئمالدراسات فإ�ا تنتقي لتفيد من تلك اليت تتوا

املنهجية فيما يلي من إجراءاته، وإمنا من خالل ما سبق ال جنزم التزام الباحث �ذه 

نثبت موقفه املبدئي واملرتكزات املنهجية اليت أعلن عن سعيه إىل توخيها لئال يقع يف التشعب، 

فضي يف الغالب إىل التلفيق والتشتت
ُ
 .وخيرج عن منحى التوفيق امل

 وتوجد مالحظة أخرى جيدر بنا تسجيلها نظرًا لألمهية اليت تكتسيها وهي غياب

الفصول النظرية اليت عادة ما ترد يف مثل هذه الدراسات اإلجرائية التحليلية ومتثل بساطا نظريا 

  .فيها

باجلانب النظري وعدم إغرائه يف البسط والتفصيل يرتد من " بورايو" ويبدو أن عدم عناية

ليال يتناسب وإىل حرصه على حتليلها حت" الليايل"جهة اهتمامه باخلصائص البنيوية املميزة لنصوص 

  .مع تفرد بنائها وخصوصية السياق الثقايف الذي ظهرت فيه

ومن جانب آخر، نظن أن ما ورد يف الدراسات اليت أجنزها من مسائل نظرية ممهدة 

وشارحة وهذا ما جعله يستغين عن تكراره يف هذا املوضع الذي غدت فيه فكرة اختيار النظرية 

  .من أهم ما اهتم به الناقد" الليايل"السردية السيميائية يف حتليل نصوص 

وقد أدرك الناقد تعامله مع هذا االجتاه وحبكم اشتغاله باآلليات املقرتحة يف إطار 

الصعوبات اليت ميكن أن تعرتض الدارس سواء أكان إجراءه ميكانيكيا آليا فيه تطبيق حريف والتزام 

تثمرون قدر�ا على التوسيع أو أمني باملقوالت، أو كان ممن يفيدون من تلك املقوالت ويس
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التضييق ومن قابليتها لإلثراء والتشكيل، لذلك جنده يشدد يف حتليله على ضرورة التزام الصرامة 

  .املنهجية وعلى املرونة يف التفاعل والتعامل مع النصوص يف آن

وقد يكون سبب الصعوبة يف رأيه عائدا إىل طبيعة النصوص يف حد ذا�ا، إذ ميكن أن 

مواجهة نصوص ذات كثافة " ل بتعالقها وتعقيدها عقبة أمام الباحث الذي جيد نفسه يف تشك

عالية، تركيبها شديد التعقيد، حبيث تصبح عملية اختزاهلا إىل ترسيمات خطية قابلة للتحليل 

والتعليق أمرا صعب املنال حيتاج إىل حذاقة خاصة، وإىل عناء وحسن تقدير وحذر شديد من 

  .13"تعسف وامليكانيكية واالبتعاد عن روح النصوصالوقوع يف ال

يتضح لنا يف هذا املقام إدراك الناقد خطر الوقوع يف التطبيق اآليل امليكانيكي واالبتعاد 

عن روح النصوص، مما يدل على رفضه التحليل والتطبيق اإلجرائي بشكل تعسفي خال من املرونة 

  .لتأويل بنياته وحترير داللتهاليت تكسب البحث خصوصية وتفتح أمامه مساحات 

أهم  ونبقى دائما يف اجلزء املخصص لتحديد املدونة واإلشكالية واملنهج لنستويف

وقف الناقد عندها وتتمثل يف انتساب السرد يف ألف ليلة فعال ضمن األفعال  ةخصوصي

لتطويع القصصية، مما تفرض هذه اخلصوصية تعامال خاصا يتم من خالل مقاربته بعض املرونة وا

عن هذه " بورايو"كي يسهل استكناه البىن السطحية والعميقة على حد سواء وقد عرب . إىل املنهج

اخلصوصية بشكل جيعلنا نفهم تشديده وإلزام الدارس على ضرورة تسلحه بالفطنة والذكاء وحسن 

سق األفعال ميكن القول أن السرد يف الليايل يصبح فعال مندرجا يف ن:" التقدير واحلذر حيث يقول

، 14"القصصية مما يؤكد صعوبة عزل مستوى السرد عن مستوى القصة يف احلكايات املدروسة

وميكن أن تكون هذه اخلصوصية السبب األهم الذي جعل الناقد يُعمم استخدام مصطلح 

لكل قصة معىن من حيث هي "ليدل على القصة وعلى احملكي فبالنسبة له أن ) السردي ظامللفو (

من خالل وحدات توزيعية، سنسميها وظائفا وثانيا من حيث   ىة لقضية تتطور وتؤدأوال منتج

  .15"كو�ا متثل استثمارا لعدد من الدالالت املنتمية لنسق مرجعي ومتجسد عن طريق احلوافز

وعليه نفهم أن الناقد جيعل امللفوظ السردي منتظما على حمورين نظمي وإحيائي، و�ذا 

مقوالت (جاء به غرمياس الذي قَيد مصطلح امللفوظ على ما ينطوي ضمن  يكون الناقد خمالفا ملا

فيوسع هذا املفهوم ليشمل . )وظيفة" (بروب" ومقوالت الفعل ليدل بذلك على ما اعتربه ) احلالة
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الوظائف يف سريور�ا النظمية واليت من خالهلا يتشكل املسار السردي للقصة وتتحدد بنيته 

  .العميقة وتنبثق داللته

الذين ينبين حتليله عليهما، فهو ُعين ) احلافز(و)الوظيفة(إىل جانب حتديده ملصطلحي 

جمموعة الوظائف املرتبطة فيما بينها " الذي يتكون عنده من ) املقطع(بتوضيح معىن مصطلح 

  .16"حسب عالقة منطقية

واملالحظ كذلك من أنه يستعري أدواته املنهجية األولية من النموذج الربويب قبل حتويره، 

، الذي طبقه على قصص )كلود كازايل بريارد(ويشري أيضا يف اهلامش إىل استنفاده من منوذج 

وألجل ذلك عني املراحل اليت  17الديكامريون اليت تستعري من ألف ليلة وليلة طريقتها السردية

  :وجعلها مخسة وهي –مابعد  –أثناء  –ما قبل ): األزمنة الثالثة(م تنتظ

 .وضعية �ائية -5/ حَل  -4/حتول  -3/االضطراب-2/الوضعية االفتتاحية  -1

مث شرح القول وما حيدث داخل هذا التطور اخلطي الذي ينبثق من جمموع عالقات 

جمموع عالقات جديدة مستقرة  تتمتع باستقرار نسيب، لتصل بعد االضطراب والتحول واحلل إىل

" وثابتة، وهو ما يشكل وينتج املقطع السردي النمطي الواحد الذي ميكن أن جيسد قصة دنيا أو

  .18"يكون عنصرا مكونا لسلسلة من املقاطع حبيث يلحق �ا ويندمج فيها على مستوى احلل

لقول يف عمد الناقد إىل تفصيل ا" املقطع السردي النمطي" وبناء على وجود هذا 

االحتماالت واحلاالت املتوقعة اليت ميكن أن تنفتح عليها القصة، وطريقة التعامل معها باالستفادة 

  .من املقطع السردي النمطي مبرونة وحسن تقدير

يساعده على توضيح وبيان ) منوذجا منطقيا(مما سبق نستنتج أن الناقد قد اختذ لنفسه 

فالرتسيمة النموذجية الشاملة ة عد السرد يف مدونة معطاَحنْو للقصة حتكم معايريه اخلاصة قوا

تشكل يف حد ذا�ا قاعدة للمقارنة املوضوعية نسبيا، واليت انطالقا منها ميكن املقارنة بني قصة 

  .19وقصة ضمن جمموعة مشكلة للمدونة مثلما هو احلال يف الليايل

ال بتحليل املستوى إلجراء اي مقارنة متكاملة جيب أن يكون املستوى السطحي موصو 

، وما حيسن أن ننبه له يف " حتليل البنية العميقة: العميق، لذلك خصص الناقد جزءا موجزا ومسه بــ

هذا اجلزء هو كثرة وتعدد إحاالت الناقد على أعمال رواد هذا االجتاه وهي إشارات هدفت 

ل رصد انبثاق املعىن يف نا من اجأجل:" وسعت إىل حتديد موقعه منها يف أثناء حتليلها حيث يقول
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املربع " احلكايات املدروسة إىل استخدام منوذج البنية األولية املسمى عند السيميائيني بــ

فهو منوذج توليدي ينظم الداللة ويكشف عن آلية انتاجها عربها يسمى بالرتكيب ... السيميائي

  20".األساسي أو القاعدي للمعىن

خل املؤلف وما يريد إثباته من خالل حتليالته أنه يف مد" بورايو"إمجاال إن ما أورده 

، وسعيه الدؤوب بشيء من املرونة يف )غرمياس .ج.أ(يستمد ُعدته اإلجرائية يف املقام األول من 

واستكناه داللته بواسطة تفكيك مقاطع بنياته السطحية، " الليايل"التطبيق لتفجري خطاب 

ال مث تقطيع وجتزئة البىن العميقة املنتجة واملولدة للبىن والعالقات اليت ترتب نسيج النص اخلارجي أو 

السطحية إىل وحدات داللية صغرى عن طريق منذجة العالقات اليت يفرزها املربع السيميائي واليت 

  .–التالزم  -التقابل–التناقض : تتجسد يف مقوالت ثالث

) يلة وليلةألف ل(استعانة مبا سبق، وألن الناقد أدرج يف مدونته ست قصص من  

ليتخذها عينات جيري عليها ما أجراه رواد السيميائية السردية على النصوص السردية، �دف 

مث الوقوف على الكيفية اليت تشكلت �ا  ،رصد اخلصائص املشرتكة املميزة هلذه النصوص أوال

  .املعاين األوىل وصوال إىل جتسيدها يف جتل وظهور خطايب سردي ثانيا

بع مسلك طريقة اشتغال نتنركز قراءتنا على فصل واحد وقصة واحدة ل لذا ارتأينا أن

  .الباحث إىل جانب مراعاة طبيعة العالقة اليت تربط بني الفصول

، مركز )قصة امللك شهريار( احلكاية اإلطار األم: هلذا اختذنا من الفصل األول املوسوم بــ

إجرائيا، وأول ما نعاينه  - الليايل-لسردية مع النصوص ا" بورايو"اهتمامنا للبحث يف كيفية تعامل 

يف الفهرس املفصل ملادة هذا الفصل هو انطالق الناقد من اعتبار قصة امللك شهريار قصة 

متضمنة ألربع قصص وسم األوىل منها بالقصة االفتتاحية، وكأنه يؤسس عمله بناء على اخلاصية 

لتكون عالمة فارقة متيز التحليل وترتب ) نالتضم(العامة القاعدية، اليت متيز النص التايل وهي 

  .العديد من اخلصوصيات

عمد الناقد يف تعامله مع القصص الست إىل توضيح املسار السردي خاصة لقصيت 

شهريار واملرأة العفريت، فأشار إىل وجود حالة توازن يف الوضعية االفتتاحية للحكاية اإلطار األم، 

دها بداية انقالب حالة التوازن إىل التأزم مث االختالل يفعل وأبرز جَل مظاهر التوازن لريصد بع
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وجود عناصر دفعت إىل ذلك، ومتثلت يف حاجات لدى الشخصيات، وبعدها تتالحق املشاهد 

  . لتصل التحوالت السردية إىل مرحلة االضطراب الرئيسي وتنتهي مرحلة االفتتاح

ث ليلقي نظرة فاحتة يف هذه القصة وهنا وقبل الولوج إىل املرحلة الثانية يتوقف الباح

. االفتتاحية ليصل منها إىل نتائج أولية تساعده على مواصلة حتليله على خطى واضحة وثابتة

ونبتغي اآلن استجالء رؤيته النقدية السردية من خالل بعض هذه النتائج لتتضح لنا طبيعة ما 

  :21"فمن هذه النتائج" يهدف إليه 

تدين  –امتالء أخالقي (ن حلظتني سرديتني مركزيتني متعارضتني تنبين القصة االفتتاحية م

ووجود شخصيتني رئيسيتني محلتا القصة اليت قابلت يف جانب آخر بني نوعني من ) القيم

الشخوص يقفان على طريف نقيض من حيث السمات املميزة هلما اجيابية عند النوع األول، 

وهي القصة " بقصة املرأة العفريت" ار وشاه زمانشهري"وسلبية عند النوع الثاين، وتنتهي قصة 

تأيت لتعمق اإلحساس بالتأزم ولتدفع باألحداث حنو احلد األقصى من " املتضمنة الثانية اليت

 يبو ولتستكمل بقية الوظائف الالزمة للمجموعة األوىل من املثال الوظائفي الرب ...ضطراب اال

  .22"اسي والتمجيديالتأهيلي واألس: املمهد لالختبارات الثالثة

وبعد عرض سلسلة من املالحظات املوصولة بالتأويل واملقارنة وإنتاج الدالالت يصل 

الناقد إىل وضع جدول تفصيلي للمقاطع األربعة املشكلة ملنت القصة االفتتاحية مضمنا كل مقطع 

. اليت مثلتها األصناف اليت تؤطر الوظائف اليت تتبع ترتيبها القصة، وكذلك موجزا للجمل السردية

وفقا لقاعدة  االستبدال املشار " وقد توصل من ذلك إىل أن تتابع املقاطع يف املسار السردي مت 

يف املقاطع الثالثة األوىل على " حل" إليها يف املدخل املنهجي، حبيث استبدل الصنف الوظائفي 

فتتاحية للحكاية ، وإن كان حتفظ املسار السردي ملنت القصة اال23"اضطراب"التتابع بصنف 

تضَمنة 
ُ
اإلطار قد أفضى إىل هذه النتيجة فإن البحث يف تنظيم احملتوى الغرضي يف القصتني امل

تضِمنة قد مسح للناقد بأن يقف على املقولتني الدالليتني اللتني تؤسسان الداللة القاعدية 
ُ
وامل

  .اخلاصة لهللقصتني ليقوم بتوضيحها يف املربع السيميائي ومن مث يقرتح قراءته 

يتجه بعد ذلك الناقد إىل بيان املسار السردي للوضعية اخلتامية يف القصة اإلطار األم 

اخلطة املواجهة بني امللك شهريار وشهرزاد إثر انقضاء الليايل، " اليت تنبين على حلظتني سرديتني

  .24"واستعادة التوازن يف حياة أسرة امللك .وحلظة إعالن االستقرار النهائي
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ا يرصد الناقد تطابقا بني ما انتهت به الليايل والوظيفة اخلتامية يف سلسلة الوظائف وهن

شاه (املشكلة للنموذج الربويب، ويؤكد نتيجة كان قد أدىل �ا يف بداية حتليله، وهي أن شخصية 

 مل ترد إال لدعم الشخصية الرئيسية، وتعضيد موقفها يف بداية احلكاية واختفت يف �ايتها) زمان

  .لعدم احلاجة إليها

أما فيما خيص البنية العميقة للحكاية اإلطار واليت استعان فيها الناقد باملربع السيميائي 

وعملية التفتيش عن األدوار الغرضية يف حكاية شهريار فقد أسلم الناقد إىل استخالص نتيجة 

سلطة، واجته يبسط القول يف الزواج وال: مفادها قيام الداللة يف القصتني على مستويني دالليني مها

  .ذلك ويبين حتليله وفق ما اجتمع لديه من قرائن

وجعل جمال اشتغاله ) الوساطة(ذكر بعدها يف حتليله مفهوما مل يلجأ له من قبل وهو 

فانتهى إىل أن قصة شهرزاد هي القصة الوسطية وأ�ا تتألف من  ،"اإلطار األم"فيه احلكاية 

د هلما بالتحليل على نفس وترية ما فعل مع القصة االفتتاحية  تعرض الناقنيمقطعني سردي

تتضمن قصة أخرى، تبدأ هذه عندما تنتهي  -القصة الوسيطة –للحكاية اإلطار خاصة وأ�ا 

املتضمنة هي األخرى قصتني تشكالن معا الوضعيتني االفتتاحية "تلك، وهي قصة احليوان 

  .25"قصة احليوان واخلتامية املقاطع األربعة للحكاية اإلطار

وقد دلت هذه املعطيات الناقد إىل الكشف عما ينطوي عليه املسار السردي هلذه 

احلكاية اإلطار من برامج سردية، من جانب وإىل رصد البنيات الفاعلية اليت ترتتب هذه القصة 

عميقة الداللة ال(املفضي إىل مستوى ما مساه  ءلينتهي إىل مرحلة تنظيم احملتوى بوصفها اإلجرا

ويوضح يف اهلامش " املعجم املعقلن"قرتحه صاحب ا ، وهنا وجدنا الناقد ينعطف إىل ما)للقصة

"  Sémantique Fondamentaleكورتيس . ج و غرمياس .ج.نقصد ما مساه أ:" قائال
  .، ويف هذا ما يلفت االنتباه، وهذا ما سنفضي إليه فيما سيأيت26

شكل استنتاجات ساقها لنا معضَدة بتأويالت بعد ذلك تأيت خامتة وضعها الناقد يف 

تأخذ تارة من العالقات اليت تنسجها البنيات املتنوعة للنص، وتارة أخرى مما يصوغه الناقد نفسه 

  .عليها مما َحيُف النص من معطيات تارخيية واجتماعية

 حتليال سيميائيا سرديا منضويا حتت إطار السرديات) شهريار(وهكذا يغدو حتليل قصة 

هل من فائدة جتىن من وراء حتليل : منوذجا ملا أجراه الناقد على سائر القصص، وقد يسأل سائل
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ست قصص من الليايل متشا�ات باألدوات ذا�ا إال التكرار؟ ونقول إن علينا أن ننطلق يف آن 

وخصوصيته املوصولة بأكثر من جمال وأكثر من معطى ال ) الليايل(من مسلمة هي تفرد نص 

لنا أن نتجاهله، وهو الكم الوافر من الدراسات الغربية والعربية اليت عكفت على نص  ينبغي

  .الليايل وأثارت حوله ما ال حيصى من القضايا املرتبطة جبانبيه الشكلي والداليل على حد سواء

الناقد قد اطلع على تؤكد أن واألمر اليقيين الذي تثبته إحاالت البحث وقائمة املراجع، 

إىل : اسات احليثية واستضاء ببعض نتائجها، وهنا ينتصب السؤال املنهجي املعريف الصارمجل الدر 

أي مدى أسعفت األدوات املنهجية الناقد يف اقتحام وسرب أغوار هذه النصوص الرتاثية؟ أو بصورة 

يف  أخرى ما طبيعة اإلضافة اليت جلبتها االستعانة بإجراءات السيميائية السردية عن طريق إعماهلا

نص سردي قدمي بدا اليوم مع تطور البحوث السردية وتوسع دوائر اشتغاهلا نادا عن احملاصرة 

  عصيا على التصنيف؟

ولإلنصاف نقول مل تكن غاية انتحاء الناقد هذا النحو املنهجي التحليلي هو إجراء ما 

مدرسي يهدف إىل  ينبغي أن جيري على النصوص السردية املشا�ة لنص الليايل، أو القيام بتمرين

تبسيط وتعميم الطريقة يف التحليل، وإمنا كانت غاية الناقد هي الكشف عن خصوصيات نص 

من خالل االشتغال على عينات ومناذج متنوعة، إذ جعل من عملية تفكيك عناصر ) الليايل(

   سردية القصص الست واستنطاق بنيا�ا السطحية والعميقة سبيال إىل توضيح مالمح متيز

  .ومظاهر تشكلها وثراء داللتها) الليايل(

ووجدنا فيها ذكره من تصرحيات يف أكثر من موضع ما يعزز ويؤكد ما ذهبنا إليه، ولعل 

لقد دفعنا هذا الثراء إىل البحث عن حتديد :" أورده يف الصفحة الثانية من املدخل إذ قالما  أقواها

كايات اخلاصة للتحليل، وذلك تيسري منهج يسمح باستخراج مبادئ تنظيم وقواعد جمموع احل

  .27"حملاولة تقدمي تأويل يعتمد على املعطيات الِبنوية للمدونة املدروسة

وهكذا فقد أفضى البحث يف الرؤية النقدية السردية للناقد إىل مجلة من النتائج اليت نوه 

نسوق مثاال خلاصية بأمهيتها بالقياس إىل ما مت التوصل إليه يف دراسة نص الليايل، ولتأكيد ذلك 

، واليت تعين توالد القصص )التضمن(طاملا شغلت الباحثني األجانب بشكل خاص وهي 

وتناسلها، إذ أَن كل قصة حتوي داخلها قصة أو قصصا أخرى، واثبت الناقد أن هؤالء الباحثني 

  .تعاملوا معها بوصفها شكلية
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وظيف القصص املضمنة لكي حبيث مت ت"أما حبثه فقد اثبت أ�ا خاصية داللية أيضا  

  .28"تعكس الداللية اليت جاءت القصص اإلطار وتؤكدها وتتممها

إىل جانب انتهاء الناقد إىل رصد العديد من املالمح الشكلية والداللية اليت تسم 

وجتعله إما منسجما مع التصانيف املقرتحة مسبقا للحكايات الشعبية يف العامل، وإما ) الليايل(نص

  .ري النماذج املتواضع عليها يف احلكايات اخلرافية التقليديةخارقا ملعاي

أما فيما هو موصول بالتأويل فقد خُلص الناقد إىل نفي فكرة سادت يف بعض األوساط 

منافية لألخالق الكرمية، خارجه عن اآلداب ) ألف ليلة وليلة(الثقافية واألدبية، وتفيد بأن نصوص 

املرأة بالرجل خرقت التابوهات وعرت مثل "  تعرضها لعالقةالعامة، فهي يف رأيه كانت فعال يف

هذه العالقات لكنها يف احلقيقة ظلت منحازة للمثل االجتماعية اليت آمنت �ا قطاعات عريضة 

  .29..."من ا�تمع اليت ظلت حتتضنها

ويبدو أن لدى الناقد تطلعا واسعا باديا لتحقيق غايات وأهداف منهجية تتجاوز املدونة 

وجدواها يف " ويرتبط األمر من جانب بقناعته يف فاعلية مثل هذه األدوات اإلجرائية ،يت اختارهاال

فهم النص السردي وخلفها إلمكانية جتديد فهم الرتاث القصصي العريب الذي تزخر الثقافة 

  .30"الشعبية العربية مبواد منه لزالت بكرا يف حاجة إىل البحث

اقد إىل ضرورة اإلفادة من هذه الطرائق بشكل عملي ملاحة الناومن جانب آخر تثبت 

عن وعي عميق بتأخرنا يف التعاطي والتعامل معها، وعن رغبة أكيدة يف جتاوز هذا التعثر، وألجل 

ذلك دعا إىل تعميمها وتبسيطها حىت تصبح أدوا�ا طيعة يف أيدي الناشئة من طالب اجلامعات 

فيمتلكون األدوات واآلليات . يها القابعة يف ثناياهايطبقو�ا على النصوص، ويكشفون �ا معان

  .من مث يسهل عليهم امتالك املعرفة ومتثل املنهج بشكل دقيق واحتواء مفاهيمه

ولعل املرة األوىل اليت نعثر فيها على إشارة كهذه يف مثل هذه الدراسات اليت ال تروم 

يل نتائج بعينها، تسودها رؤية حمددة حتليل النصوص لذا�ا، وال تبتغي تفكيك بنيا�ا ألجل حتص

  .وحمدودة ال تتعدى نطاق اإلجراء الشكلي والتمرين اآليل

دراسة حتليلية إجرائية " املسار السردي وتنظيم احملتوى" مؤلفأن  خالصة نقول 

اخرتقت الرتاث من الزاوية اليت مل يطل منها أحد ووطئت موطئا مل يسبقها إليه أحد على كثرة 

ن عليه وسعت إىل جتديد الرؤية، وجتاوز املستهلك املكرور لتنشيط احلركة النقدية عندنا املتوافدي
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واحلد من احتكارها من قبل دوائر معينة، وهذا ما يثبت اعتناءه الشديد بالنص وتفضيله على 

ت إذ وُوَفق يف اختيار املدونة احلاملة للدالال. املنهج ملتزما بآليات عَرفها واقتنع �ا يف ترمجته

واستطاع أن يقارب نصًا تراثيًا وفق منهج معاصر ظل مهمال من طرف  تعامل معها بتحفظ

  . النقاد

  خاتمة

  :تيةائج اليت توصلت إليها موجزة يف العناصر اآلتويف ختام هذا املقال أورد النّ 

ا من أوائل النقاد العرب والنقاد اجلزائريني خاصة الذين تبنو " عبد احلميد بورايو"يعترب  -1

طبقوها على نصوص األدب الشعيب، وذلك منذ بدايات و املناهج احلداثية الغربية 

  ".القصص الشعيب يف منطقة بسكرة"الثمانينات مع كتابه 

تقف عند حدود النص فقط، بل تتعداه إىل  ال" عبد احلميد بورايو"مقاربات الناقد  -2

لنص املدروس، وأن أغلب تفسريات سياقية تعزز االقرتاب من املعىن الكامل يف ثنايا ا

النصوص اليت يقوم مبعاجلتها تنتمي إىل األدب الشعيب القائم على سياقات تداولية 

 .تسهم يف انبثاق معاين تلك النصوص

بالرتكيز على أكثر من " عبد احلميد بورايو"متيزت الدراسة السيميائية السردية عند الناقد  -3

د عليها يف مقاربة النصوص الرتاثية مصدر سيميائي يف صياغته ألفكاره اليت اعتم

العربية، ورمبا يعود هذا التنوع يف املصادر إىل رغبة الباحث لتكريس أكثر من مدرسة 

 .نقدية، وكذا تعريف الباحث العريب بأفكار خمتلف املدارس النقدية الغربية

  

 هوامش

                                                           
، 2000السعيد بوطاجني، االشتغال العاملي، دراسة سيميائية ، منشورات االختالف ، اجلزائر، د ط،  :ينظر1

  .09ص
دراسات نقدية يف مضمون الرواية املكتوبة بالعربية ، (الراواية والتحوالت يف اجلزائر : خملوف عامر: ينظر  -2

  .08، ص2000، دمشق ، د ط ، )منشورات احتاد الكتاب العرب

.09املرجع نفسه، ص : ظرين -3  
، 2009دراسة يف القصة اجلزائرية احلديثة منشورات السهل، اجلزائر،دط،  –منطق السرد : عبد احلميد بورايو-4
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راءة الشعرية بين الوجوب والجوازتخفيف الهمزة في الق  

Loosening the Hamza (Stress) in Poetic Recitation 
Between Obligation and permission 

 

   خليل بالقط *    

Khelil belgot 
  .)اجلزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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khelil8739@gmail.com  

  02/06/2021: تاریخ النشر  25/01/2021:تاریخ القبول  06/11/2020:تاریخ اإلرسال  

 

  

إن ختفيف اهلمزة يف اللغة العربية ويف القراءات القرآنية مذهب شائع بكثرة، حىت أصبح كأنه 

إذا وجد ختفيفا مل يؤدِّ األصل نظرا الّطراده، ومن فطرة اللسان العريب أنه خيتار األيسر يف تركيب الكالم، ف

إ�ام اختذه رخصة، ولقد اختلفت القبائل العربية القدمية يف نطق بعض األصوات من  إىل غموض أو

حيث األداء، وأكثر ما جرى هذا االختالف يف صوت اهلمزة، فهو حبث شائك ومعّقد يف الدراسات 

ة الشعر فإن حبث اهلمزة من الدراسات الصوتية، سواء يف اللهجات القدمية أو حىت املعاصرة، أما يف لغ

  .الدقيقة، ويف هذا البحث حماولة الستقراء أحوال اهلمزة وأحكامها يف البناء الشعري

  ).إدخال مهزة؛ ختفيف؛ تسهيل؛ إبدال؛: (الكلمات المفتاح 

Abstract:  
   Loosening the hamza in the Arabic language and in the Qur’anic readings 
is a widespread doctrine, until it became like the origin due to its persistence, 
and since the instinct of the Arabic tongue chooses the easiest way in the 
composition of speech, if there is a loosening that did not lead to ambiguity 
or ambiguity taken by a license. The old Arab tribes differed in the 
pronunciation of some voices, and the most so-called difference in the voice 
of Al-Hamza. It is a thorny and complex research in the sound studies, 
whether in the old or even contemporary dialects, and in the language of 
poetry. Their research is one of the most rigorous studies. This research is an 
attempt to extrapolate the conditions of al-Hamza and its provisions in poetic 
construction. 

                                                           
  khelil8739@gmail.comخليل بالقط  * 
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Keywords: The Hamza ; Loosening ; Facilitating; Substitution; 
Introduction. 

 
   :مقدمة

ال شك أن حبث اهلمزة من الدراسات الشائكة يف األحباث الصوتية، وهذا الصوت الفصيح قد     

القـــى إمهـــاال كبـــريا يف ا�ـــاالت التطبيقيـــة، خاصـــة تلـــك التـــدقيقات الـــيت أخـــذت باملشـــافهة كمـــا يف 

قيـق، وقـد يتـوهم ضبط قراءة القرآن الكرمي، أما يف امليـدان النثـري فـال نعـرف للهمـزة وضـعا إال التح

السامع أن اهلمزة ال ترد إال �ذا النمط، وأن االختالفات الصـوتية النامجـة مـن قـراءة الشـعر مـا هـي 

ضــــية، ولكــــن األمــــر خيتلــــف متامــــا عــــن هــــذا التصــــور؛ إذ إن ختفيفهــــا بــــالطرق الــــيت و إال ضــــرورة عر 

راءات القرآنية، ومسموعة سنذكرها تباعا هي رخص لغوية جائزة حىت يف لغة النثر، مقروء �ا يف الق

العرب القدامى، وهلذا كان التساؤل حثيثا يف تتبـع أثرهـا نظريـا وتطبيقيـا، وتعتمـد الدراسـة علـى  من

، وعليـه نطـرح مة لصورة اهلمزة يف الشعر العـريباملنهج البنيوي الذي يساير معرفة هذه األوضاع العا

 الواقـــع الشـــعري مـــن حيـــث االســـتعمال مـــا هـــي األحكـــام العامـــة حلـــرف اهلمـــزة يف :التســـاؤل اآليت

    .نادرة؟واإلمهال، وهل التخفيف لغة بارزة يف التأليف الشعري أم هو ضرورة 

والتخفيف هو  1إّن التخفيف عكس التحقيق، وهو لغة قريش وأكثر أهل احلجاز،

ا مصطلح إمجايل تندرج حتتــه أساليب متعددة من ظواهر ختفيف اهلمزة، بعضها واجب، وأغلبه

على وجه اجلواز، هذا يف لغة النثر، أما يف لغة الشعر فقد يتغري حكم اجلواز إىل الوجوب من أجل 

  :استقامة الوزن، وفيما يلي أحكام التخفيف عند حبث اهلمز وأثره يف لغة الشعر

ـــل(التسهيل مصدر للفعل  :التخفيف بالتسهيل :أوال ، وتسهيل اهلمزة يعين عدم حتقيقها، )َســهَّ

ُتسّمى باهلمزة الـُمَسهَّلة؛ وذلك أن تُنَطق خمّففة بينها وبني األلف يف حالة الفتح، أو بينها وبني و 

بْيــَن (الواو يف حالة الضّم، أو بينها وبني الياء يف حالة الكسر، من أجل هذا مسّيْت كذلك �مزة 

وبينها وبني الياء ... ن كانت مفتوحة إومعىن بْنيَ بْنيَ أن تُنَطق اهلمزة بني اهلمزة واأللف "، )بْيــنَ 

وحقيقة هذا النطق هي أن تلفظ ... وبينها وبني الواو إن كانت مضمومة ... إن كانت مكسورة 

  .2"حركة اهلمزة فقط من غري أن تلفظ اهلمزة نفسها
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لقد غابت هذه اهلمزة املسّهلة واّمـحى أثرها متاما يف لغتنا اليوم النقطاع تواترها بني  

يال؛ أل�ا صوت دقيق يؤخذ بالسماع واملعاشرة، وقد نتلّفـظ �ا يف هلجتنا العامية أو حىت يف األج

وال يظهر ســّر "التواصل الفصيح ولكن بدون علم، وبدون معرفة أحواهلا من حيث اجلواز أو املنع، 

ن حيث ، من أجل هذا غاب هذا املصطلح متاما م3"هذه اهلمزة وال ينكشف حاهلا إال باملشافهة

التطبيق، وإذا حتّسسنا لوجودها يف عصرنا اليوم فلن جندها إال يف بعض الروايات القرآنية اليت روْت 

هذا الطريق؛ ذلك أ�ا املوروث الوحيد الذي تــواتــَر مشافهًة واعتمد فيه رجاله التصويب واملبالغة 

بغياب الوزن العروضي واختفاء يف التدقيق وتقومي اللسان سندا إىل سند، أما يف اللغة النثرية ف

صوت اهلمزة املسّهلة اسُتغـنِـَي عنها متاما، وهكذا تغيب سّنة من سنن العرب اللغوية ورخصًة  

  .كانت سائدة يف كثري من القبائل العربية

هناك حاالت عّددها اللغويون جيوز فيها نطق اهلمزة بني : سهيل بين الهمزة واأللفالت .1

  :ــْعــُزوٌّ إىل قبائل معينه، وهي يف احلاالت التاليةاأللف واهلمزة، وكله مَ 

وذلك للفتحة اليت عليها،  4إذا كانت مفتوحة مسبوقة بألف مّديّـة ُتسهَّل بني اهلمزة واأللف، -

  : يف قول الشاعر) جــــاءَ (مثل كلمة 

  5ــــابُ فجـــــــاَء لـه مــن مشتـــريــه شه//  كأنَّ الصباَح استقبَس الشمَس ناَرها  

إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مفتوح تسّهل بني اهلمزة واأللف، سواء كانت متصلة يف كلمة  -

  :يف قول الشاعر) كأنّ (فاألول مثل كلمة  6واحدة، أو منفصلة يف كلمتني،

  7ــارٌ قمـــــٌر، وسائــــــــــر وجــــــِهِه دينــــ//  جبينَـه   ِمــْن َكـفِّ ذي َغـنَـٍج َكــَأنَّ 

  :يف قول الشاعر) حبسبَك أَنْ (والثاين يف املنفصل مثل 

  8على البـــانــاِت ِصـــْرداناً ِفصـــاحــاً //  حبْسبَك أَْن مسْعَت وأنت حــلٌّ  

  :وذلك يف احلاالت اآلتية: التسهيل بين الهمزة والواو  .2

ألن الضمة يناسبها الواو، مثل  9إذا كانت مضمومة وقبلها ألف مدية ُتسهَّـل بني اهلمزة والواو، -

  :يف قول الشاعر) اخلضراُء واحلمراءُ : (كلميت

  10وجهّنم احلمــــراُء سيّـــاِن //  اجلنــة اخلضــراُء يف دمــه  

فالفتح مثل كلمة 11إذا كانت مضمومة مسبوقة مبتحرك، سواء كان فتح أو ضم أو كسر، -

  :يف قول الشاعر) ونـْمــألُ (
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  12حـْســنــاً ونــمألُ ناظـــر العليـــاِء //   كنّــا نروق الـمْجـتَــلي  فلطــالـمــا   

  :يف قول الشاعر) رؤوس(والضّم مثل كلمة 

  13جنـــــــوُم الـثــريّــا واملنــايــا مثــارهــــا //  غدْوَت تُــَزّجــي غابًة يف رؤوسها  

  :يف قول الشاعر) ِألُْكرمها(والكسر مثل كلمة 

  14ولن ُيْكرَِم النفَس الذي ال يُهيُنها //  �م   هلم نفسي ِألُْكرمها أهنيُ 

  :وذلك يف احلاالت اآلتية: التسهيل بين الهمزة والياء .3

يف قول ) قالئِد(ألن الكسرة تناسب الياء، مثل كلمة  15إذا كانت مكسورة بعد ألف مّد؛ -

  :الشاعر

  16ـٌد ونطــاٌق ومن النجوم قالئِـ//  زارْت عليها للظالم رواٌق  

إذا كانت مكسورة مسبوقة مبتحرك، سواء كان املتحرك فتح أو ضّم أو كسر، وسواء كان يف  -

نصيبَك (يف املتصل، ويف املنفصل مثل كلمة ) وِإنّ (فالفتح مثل كلمة  17املتصل أو يف املنفصل،

 :يف قول الشاعر) ِإْرثــاً 

  كبـيـــــٌر إذا رّدْت إليه احملـــافــلُ //  ـا  وِإّن صغـيـَر القــوِم ِإن كــــــان عالـمــــ

  18نصـيـبُــَك ِإْرثـاً قّدمْته األوائُل //  وال ترَض من عيٍش بدوٍن وال يكْن     

  :يف قول الشاعر) يريُد ِإذا: (والضّم مثل كلمة

  19بشّط الزاِب أّي فىت أكوُن //  سيعلم ما يريُد ِإذا التقينا  

وإّن صغري القوِم ِإْن كان : (يف الشاهد السابق يف قول الشاعر) ِم ِإنْ القو (والكسر مثل كلمة 

  ).عاملا

أما أثــر اهلمزة املسّهلة يف الشعر فهو أمر موقوف على السماع؛ وذلك ملضارعتها للهمزة     

: احملققة من حيث الوزن، ألن كالمها حيفظ النسق احلركي يف التقطيع العروضي، يقول املربد

بوز�ا حمققة، إال أن النرب �ا أقّل؛ ألنك تزحيها عن خمرج اهلمزة  –حيث وقعت  – واملخففة"

، وقد استدّل على هذا سيبويه مؤكدا تضارع اهلمزتني من حيث الوزن ببيت األعشى يف  20"احملققة

  ):أَأَنْ (كلمة 

  ـــٌل َخــبِــلٌ ريـُب املنــون ودْهـــٌر ُمـْبـتِ //  أَأَْن رأْت رجـال أعـشـى َأَضــرَّ بـه  
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، ويف هذه احلالة يتشابه النثر والشعر من حيث حكم 21فلو مل تكن بزنتها حمققة النكسر البيت

اهلمزة، ويتوقف ذلك على السماع واملشافهة، وحينها جيوز للمتكلم أن ينطق اهلمزة حمققة كما هو 

لتسهيل اهلمزة أبدا   مذهبنا الشائع، أو أن يسّهلها إذا توفرْت شروط التسهيل، حيث ال وجوب

كما يف بعض األحكام الواجبة يف غريها، ومن أجل هذا اخليار وعدم إلزامية السياق الشعري على 

إحياء سّنة اهلمزة املسهلة غاب عن معجمنا صوت فصيح موجود يف قراءة القرآن الكرمي، ويف  

ة مثل قريش، هذا من كتب اللغويني القدامى امتدادا من بعض اللهجات العربية القدمية الفصيح

حيث الوزن، أما من حيث القافية فإّن املسهلة ال تصلح أن تكون رويّا، وذلك لضعفها واقرتا�ا 

  .من الساكن وخفوت نربها الذي ال يصلح أن يكون حرفا موقوفا عليه

آخر، ، ويف حبث اهلمزة تبدل اهلمزة حرفا )أَْبَدلَ (اإلبدال مصدر للفعل : التخفيف باإلبدال: ثانيا

وعموم حبث إبدال اهلمزة أن تبدل حرف مّد من حروف املد الثالثة السواكن، أو تبدل واوا أو 

ياًء متحركتني كحركة اهلمزة املبدلة، وقد يكون اإلبدال واجبا يف بعض شروطه، وقد يكون جائزا 

ألحكام وهو األكثر، وخيتلف اإلبدال عن التسهيل من حيث وروده يف الشعر وعدمه، وفيما يلي ا

  :العامة لإلبدال وأثره يف الشعر من حيث الوجوب أو اجلواز

إذا التقت مهزتان يف كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة، تبدل اهلمزة الثانية حرَف مّد جمانس  -

، وإذا  )آَمنَ  ←أَْأَمَن : (فإذا كان ما قبلها بالفتح أبدلت ألفا مثل 22حلركة اهلمزة األوىل وجوبا،

 ←إِْئمان: (، وإذا كان بالكسر أبدلت ياء مثل)أُوتِـــيَ  ←أُْؤتــَِي : (أبدلت واوا مثلكان بالضّم 

، وهذا اإلبدال مطّرد وجوبا وال عالقة له بالسياق الشعري أو الوضع اللغوي، يقول )إيـمان

 مل حتّقق العرب دون ندور ثاين مهزيت كلمة إذا كان ساكناً، بل التزمتْ : "صاحب الشافية الكافية

  23.)"آمنت أومن إميانا: (إبداله مّدًة جمانسًة حلركة األلف 

تبدل ألفا إذا كان ما  24إذا كانت اهلمزة ساكنة فإ�ا تُــبــَدل حرف مّد جمانس حلركة ما قبلها، -

، وتبدل واوا )الراس ←يـاتــي، الرْأس ←يــْأتـي : (قبلها مفتوحا، سواء يف األفعال أو األمساء، مثل

، وتبدل ياء إذا كان ما )البـوس ←يــومن، البـْؤس  ←يــْؤمن : (ا قبلها مضموما، مثلإذا كان م

، وهذا اإلبدال ليس وجوبا، بل هو )شيت ←ميذنة، شْئت  ←مْئذنة : (قبلها مكسورا، مثل

على سبيل اجلواز مطلقا يف النثر، أما يف الشعر فهو يتعلق بالقافية دون احلشو؛ ألن الكلمتني 



  في اللغة واألدب تإشكاالمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  878 - 862: ص 

 

867 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

املبدلة هلما الوزن نفسه؛ ألننا نضع حرفا ساكنا مكان حرف ساكن، وبالتايل فال فرق األصلية و 

  :يف قول الشاعر) تامل ←تـْأمل (بني هذين الكلمتني 

  25والنفــــس ممّــــــا تَـْأُمـل األمــــــــــــَل //  قد كنُت آُمل طول مكثهُم  

، حيث تـوفّــر شرط اإلبدال وعدم تأثر الوزن ففي هذه الكلمة جيوز الوجهان، باهلمز أو باإلبدال

يف الشطر األول فإبدال اهلمزة الثانية ألفا واجب كما أخربنا سابقا، ) آُمــل(بالقراءتني، أما كلمة 

  .، وال عالقة هلذا اإلبدال بالسياق الشعري أو باحلكم الصريف)أَْأُمــل(وأصل الكلمة 

مط وجوبا فنراه يف القافية للمحافظة على سناد الردف، أما ما جيب فيه اإلبدال من هذا الن    

ألن الردف الذي يسبق الروي جيب أن يكون حرف مـّد، فحينها جيب إبدال اهلمزة حرف مـّد من 

  :أجل استواء نغمية القافية، من أمثلة ذلك قول الشاعر

  26 نـــــاوأنّــا النـازلـون حبيث ِشـيـ//  وأنّــا املــانعــون ملــا أردنـــا  

، وال جيوز قراء�ا على األصل من أجل تفادي الوقوع يف عيب من )شْئنا(أصلها ) شينا(فكلمة 

  :عيوب القافية وهو سناد الردف، ألن مطلع القصيدة هو

  وال تبقي مخــــــور األنــدرينــــــــــــــــا//  أال هّيب بصحنك فاصبحينا  

ن ومناوبتها بالواو من أول القصيدة إىل آخرها، ومن هنا فوجب االحتفاظ بالياء اليت قبل النو 

يتحول حكم اإلبدال من اجلواز إىل الوجوب يف لغة الشعــر، وال ينبغي أن نسمي هذا بالضرورة 

  :الشعرية، بل لغة من لغات العرب، ومن شواهده كذلك يف أشعار احملدثني قول الشاعر

  ويضيع بينهما ضعيف الباسِ //  اِس  املـــرُء يُـــْمــــىن بالرجــا واليـــ

  27فَســد اهلـــوا بـتـــرّدد األنفــــــاِس //  فإذا عزمَت فال تكن مرتّددا  

  الستقامة القافية، ) الياس، الباس ←اليأس، البأس (جيب إبدال اهلمزة ألفا يف هذين الكلمتني 

مفتوحة خالصة، ألن الضمة تناسبها  إذا كانت اهلمزة مفتوحة وما قبلها مضموم فإ�ا تُبَدل واوا -

، أو يف كلمتني )تُـَودة ←الُفواد، تُـَؤدة  ← الُفؤاد:(الواو، سواء كان ذلك يف كلمة واحدة مثل

، وإذا كانت مفتوحة وما قبلها مكسور )يريُد َونْ  ←غالُم َوبيك، يريُد أَْن  ←غالُم أَبيك : (مثل

: ة تناسبها الياء، سواء كان ذلك يف كلمة واحدة مثلفإ�ا تُبَدل ياء مفتوحة خالصة، ألن الكسر 

غالِم  ←غالِم أَبيك : (، أو يف كلمتني مثل)أن يْقرِيَــك ←الـِمــيَــر، أن يُقرَِئك  ←الـِمـئَــر (

  28).باحلقِّ يَنْ  ←يَبيك، باحلقِّ أَْن 
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اجلواز مثل لغة  كل هذه الصيغ إذا توفرت فيها شروط اإلبدال تكون يف لغة الشعر على سبيل     

النثر؛ ألننا نضع حرفا متحركا مكان حرف متحرك، فيبقى النسق احلركي واملقطعي موّحدا، وألن 

  :اهلمزة ليست متطرفة حىت تتغري القافية، مثال عن الواو قول الشاعر

  29ـٍة، للــــِوتْــــِر طَــــّالبـــــــاً َشـّهــــــــــاُد أَنْـجــيـ//  أَْوديـــــٍة   حـّمـــــاُل أَلْـــويــٍة، قطّـــــــاعُ 

أَلوية، أَْودية، َأْجنية : (يف هذا البيت ثالثة شواهد جيوز قراءة مهزا�ا بالتحقيق أو بإبداهلا واوا، وهي

  :، أما مثال عن الياء فقول الشاعر)َوْلوية، َوْودية، َوْجنية ←

  30سوى عوِج َأْضلعٍ  فؤادي وال ضّمتْ //  على أّن ما ضمَّْت هوادجهم سوى  

، وهناك شاهد آخر  )عوِج َيْضلع ←عـوِج َأْضلع : (الشاهد هو جواز إبدال اهلمزة ياء يف كلمة

  ).فُـَوادي: (جيوز إبدال اهلمزة فيها واوا فتصبح) فُـَؤادي(كذلك يف هذا البيت، وهو كلمة 

فيفها بإبداهلا حرفا من جنس إذا ُسبقت اهلمزة بواو أو ياء مّديّـــتني، يف هذه احلالة يكون خت -

احلرف الذي يسبقها وإدغامها فيه، فإن كانت مسبوقة بواو مّدية تُبَدل اهلمزة واوا وتدغم يف الواو 

، النُبوءة  ←وُضــوٌء :(اليت قبلها، مثل ، وإن كانت مسبوقة بياء مدية تُبَدل )النّـبُــوَّة ←وُضـــوٌّ

، 31)إخل...البــرِيـَّـة  ←خِطــيّــة، الربيـئـة  ←خطيئة : (مثل اهلمزة ياء وتدغم يف الياء اليت قبلها،

فحرف اللني هو الواو أو الياء 32ويُطـبَّــق هذا اإلبدال كذلك مع حرف اللني وياء التصغري،

، شيٌء  ←السَّــْوُء : (الساكنتان املفتوُح ما قبلهما، مثل : ، أما ياء التصغري مثل)َشــيٌّ  ←السَّــوُّ

، أما حكم هذا اإلبدال يف الشعر فشطر فيه اجلواز، )ُرَشــيٌّ  ← سَويـِّـل، ُرَشــْيءٌ  ← لسويْـئـ(

  :وشطر فيه الوجوب، فاجلواز إذا ُوجد هذا النمط يف حشو البيت، ومثال ذلك قول الشاعر

  33ويدنـــــــو الّضـــوُء منـهــا والشعـــــاُع //  كذاك الشمس تبعد أن تسامى  

، /)0/0/ ←الضَّـوُّ  ←الّضـْوُء (هان يف هذه الكلمة أل�ا ال تُغري من الوزن شيئا فللشاعر الوج

ويكون اإلبدال واجبا إذا كانت القافية رويّها حرف الواو أو الياء، يف هذه احلالة جيب إبدال 

  :اهلمزة واوا أو ياء وإدغامها يف احلرف الذي يسبقها، مثال عن الياء قول الشاعر

  34 اً ــيـّ بـن عٌ ـيا لك تَ ـيْ ــجفقد أرْ //  ا  ـا حسن عليّ ـبي أـرجـىت تـم

؛ ألن هذا البيت )عليّا(جيب هنا إبدال كلمة نيبء بكلمة نـبـّي، ليس من أجل جمانستها لكلمة 

ليس مطلع القصيدة حىت نعتربه تشطريا، فقد جاء التشطري مصادفة، بل من أجل جمانستها 
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، ومن أمثلة )ُجــثِــيّــاً، َجــرِيّــاً، عليّــاً : (هذه القصيدة، مثللكلمات أواخر األبيات السابقة يف 

  : وجوب اإلبدال مع حرف الواو قول الشاعر

ــَك يــــــــوُم َســــوٍّ //  إذا القـْيــَت يوم الّصدِق فاْربَــْع     عليَك وال يـُهـمُّ

  35ـْوتُــُهــُم سباقاً أيَّ َشــْجـــــــٍو شَجـ//  علـــى أنّـي بســـرِْح بــــــــين مــــــراد     

وقد أبدلت مهز�ا واوا لتستقيم القافية مع هذه ) َســْوءٍ (يف البيت األول أصلها ) َســــوٍّ (كلمة 

، هلْــوٍ (الكلمات  يف باقي أواخر أبيات القصيدة، ومن هنا ُمتنح للشاعر رخصة ) شْجــٍو، َزوٍّ

  . ميكن أن نسمي هذا جتاوزا أو ضرورة شعريةاالنتقال من هلجة إىل أخرى، وال

املقصود بنقل احلركة هو نقل حركة اهلمزة إىل الساكن الذي قبلها  :التخفيف بنقل الحركــة :ثالثا

بعد حذفها، وهذه ظاهرة طبقتها بعض القبائل العربية لتخفيف اهلمزة إذا سبقها ساكن، يقول 

قبلها حرف ساكن فأردَت أن ختّفف حذفْــَتها وألقيَت  واعلْم أّن كّل مهزة متحركة كان: "سيبويه

مَن بُوك ومُن مُّك وكِم بُلك، إذا أردَت أن : حركَتها على الساكن الذي قبلها، وذلك قولك

، ويعترب حذف اهلمزة يف مثل هذه املواضع هو حذف 36"ختّفف اهلمزة يف األب واألّم واإلبل

حركتها، ويف هذا احلذف ونقل احلركة دليل على وجود جزئي وليس كلّيا؛ وذلك لبقاء أثرها وهو 

اهلمزة والشعور �ا وعدم اللبس، وهذا األسلوب الصويت موجود بكثرة يف قراءة القرآن الكرمي، ويف 

الشعر العريب قدميُه وحديثُه، وحىت يف بعض هلجاتنا املعاصرة ميوال إىل التخفيف والتخلص من 

  :االت التخفيف يف حالتني اثنتنيمشقة اهلمزة، ، وميكن أن نلخص ح

سواء   37إذا ُسبقت اهلمزة املتحركة بساكن صحيح، أو ُسبقت بواو أو ياء أصليتني أو مزيدتني، -

، )منَــتَـى ←مْن أَتى (، أو يف كلمتني مثل )َمَسلَـةٌ  ←مْسأَلـٌة (كان ذلك يف كلمة واحدة، مثل 

  ).َويـُّـوبأَبُـــ ←أبو أيّــوب (أو مع الواو والياء مثل 

كذلك إذا ُسبقت اهلمزة بالم التعريف، ُحتَذف اهلمزة وتنقل حركتها إىل الم التعريف، ولكن   -

حذفها  38عند االبتداء بالم التعريف يكون عندنا وجهان يف مهزة الوصل اليت تسبق الم التعريف؛

اَألْحــَمـــر (لية النقل، مثل واالستغناء عنها اعتدادا حبركة الالم اليت أزالت االبتداء بالساكن بعد عم

، والوجه الثاين هو ثبوت مهزة الوصل عند االبتداء �ا بعد )لِـــْنسان ←لَــْحــَمر، اِإلْنسان  ←

 ←اَألْحــَمر (النقل اعتدادا باألصل؛ أي أصل حركة الالم قبل عملية النقل وهو السكون هكذا 

  ).لِــْنــسان ←أَلَــْحَمــر، اِإلْنسان 
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بقي أن نشري إىل أن التخفيف بنقل حركة اهلمزة يف عمومه مبين على اجلواز إذا     

ال جيب ختفيف املهموز حبذف اهلمزة، : "توفرت فيه الشروط، يقول صاحب شرح الشافية الكافية

هذا يف أحكام  ،39"ونقل حركتها إىل الساكن قبلها، بل هو جائز ملن فعله إذا وجد شرط ذلك

وما، أما يف لغة الشعر فإن األمر غري ذلك؛ حبيث جيب التحقيق تارة، وتارة جيب اللغة العربية عم

  : التخفيف، وتارة جيوز الوجهان، وسنلخص هذه األحكام يف لغة الشعر وآثار ذلك فيه

ما جيب فيه التحقيق لسالمة الوزن املوسيقي، وهو الشائع واألغلب قدميا وحديثا، مثل قول  ٭

  :الشاعر

  40لكـنّــُه بضـمــائـــــري معـــقــــــولٌ //  غــاَمـــــــْرتُــــه فعجْزُت عْن إدراكـــــه  

  مـْتـفـاعلْ   مَتفـاعلن  مْتفـاعلن      مْتفـاعـلـن  مَتفاعـلـن  مْتفاعلن

لئال يُكَسـر الوزن، وإذا ) ِإْدراكه(هذا البيت من حبر الكامل، والشاهد جيب حتقيق مهزة 

  ).َعــِن ْدراكه(ا ختفيفها يف غري لغة الشعر جيوز فتصبح أردن

ما جيب فيه التحقيق لعدم االلتباس بوزن آخر غري وزن القصيدة، ويف هذه احلالة يؤول بنا ختفيف  ٭

اهلمزة االنتقال من وزن إىل آخر، وهو ممنوع أيضا، وغالبا ما حيدث هذا بني حبري الطويل 

  :ل قول الشاعروالكامل لتشابه أجزائهما، مث

  

  41فقْد أُْقِصدْت تلك القلوب الصحائحُ //  وِإْذ أَْعـيــــــٌن مــرضـــــــى لـهـــــــّن رمـيَّـــــــٌة  

  فعولن، مفـاعـيـلـن، فعول، مفاعلن      فـعــولـن، مـفـاعـيـلـن، فعــولـن، مفاعلن

يق اهلمزة، فإذا قرئت بنقل والواجب حتق) وإْذ أَعني(البيت من حبر الطويل، والشاهد هو 

يف الشطر األول يتحول الوزن من حبر الطويل إىل حبر الكامل، ويلتبس الوزن ) وإَذ ْعني(حركتها 

  :هنا؛ حيث يصبح الشطر األول من حبر الكامل والثاين من حبر الطويل هكذا

  تلــك القلـــوب الصحــائح فقْد أقــصدتْ //  وإَذ ْعـــيـــــٌن مـرضـى لــهــّن رمــــيّـــــــــــة  

  مَتفاعلـن، مْتـفـاعـلـــــــن، مـتَـفـاعلن      فعــولـــــن، مـفـاعـيـلـن، فـعــولــن، مـفـاعـلن

ما جيب فيه التخفيف لسالمة الوزن، ويف هذه احلالة يتحول حكم اجلواز إىل الوجوب يف نقل  ٭

  :شاعر عنرتة يف معلقتهحركة اهلمزة إىل الساكن الذي قبلها، مثل قول ال

  42والنّــاذَريْــــِن إذا لـَم اْلقـهـمــــــا دمــــــــي//  الّشــاتـمــي عــرضــي ولـْم َأْشـتـْمهـمـا  
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  مـْتـفــاعـلـــن، مـتَــفـاعلن، مـتَـفاعلن        مـْتــفـاعـلــــن، مـْتــفـاعـلـــن، مـْتـفـاعلن           

لـَم : (ف اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن الذي قبلها يف كلمةالشاهد هو وجوب حذ

الستقامة الوزن على حبر الكامل، والالفت لالنتباه يف هذا البيت هو جميء حالتني من ) ْلقهما

، )ولـْم أْشتْمهما، لـَم اْلقهما: (احلاالت اليت جيوز فيها حذف اهلمزة ونقل حركتها، ومها قوله

احلالة األوىل وختفيف الثانية، ومن هنا جند أن الشاعر مجع بني هلجتني  والواجب هنا هو حتقيق

  .من لغات العرب يف بيت واحد، ولوال السياق املوسيقي الكتفى فيهما بلهجة واحدة

ما جيب فيه ختفيف اهلمزة لئّال يلتبس الوزن بوزن آخر، وحيدث هذا غالبا كذلك بني حبر الطويل  ٭

فعند حتقيق اهلمزة يتغري الوزن من حبر إىل آخر، أو يتحول شطر منه والكامل لتشابه نغمهما؛ 

 :واآلخر ال يتغري، فيصبح البيت مشتمال على وزنني، مثال ذلك قول الشاعر

  43 ولـَو انـَّـُه عــاري املنـاكـب حـافٍ   //إّن الغنـــــيَّ هـــــــو الغنـــــيُّ بنْفــســِه     

  فاعلْ تمْتفــاعـــلن، م  مَتفــاعـلن،//  علن، مَتفاعلن  مْتفــاعـلــــن، مـتَـفا 

هذا البيت من حبر الكامل، والشاهد هو وجوب حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو 

حىت يستقيم الوزن على حبر الكامل، أما إذا قرئت ) ولَو انّـه(اليت قبلها يف الشطر الثاين من كلمة 

زاء الشطر الثاين على حبر الطويل، ويف هذا تداخل بني البحور ستتوافق أج) ولْو أنّـه(بالتحقيق 

وهو مرفوض، وعلى الشاعر أو القارئ للشعر أن يكون على دراية باألوزان وبالرخص اللغوية اليت 

تتيح له مسايرة الوزن استمدادا من اختالف اللهجات العربية، إذن يصبح وزن البيت بتحقيق 

  :اهلمزة هكذا

  ولـــْو أنّـــه عـــاري املنـــاكــِب حــــافٍ //  ـيَّ هـــو الغـنـــــيُّ بنْفــســه  إّن الغنـــــــ

  فعولن، مفـاعـيـلـــن، فعـوُل، مفاعلْ //  مْتفــاعلـــن، مـتَـفـــاعلن، مَتفاعلن  

ذا ما يتساوى فيه التحقيق والتخفيف بالرتبة نفسها؛ مبعىن تتغري التفعيلة وال يكسر الوزن، وه ٭

التخفيف يكون فيه توظيف زحاف مألوف حسن يف الشعـر، يقول صاحب كتاب الكايف يف 

والزحاف جائز كاألصل، والكسر ممْتِنع، ورمبا كان الزحاف يف الذوق أطيب : "العروض والقوايف

، وأشهره زحاف اخلنب، واخلنب هو حذف الثاين الساكن من التفعيلة، مثل تفعيلة 44"من األصل

كما يف حبر الرمل واخلفيف واملديد ) 0/0///فعالتن (اليت تتحول إىل ) 0/0//0/فاعالتن (
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كما يف حبر البسيط ) 0//0//متْفعلن (اليت تتحول إىل ) 0//0/0/مستفعلن (وا�تث، أو تفعيلة 

  . والرجز والسريع واملنسرح، وغريها من الزحافات املستحسنة يف الشعر

  :دونيقول الشاعر ابن زي:أمثلة على ذلك

  45 واقـتــضى الشكـُر نـمـاءً //  كْم أفـــاد الصـبــــُر أجـــــراً    

  فاعــــــــالتــــــــــن، فعالتن //   فاعـــــــالتن      فاعــالتـــن،

، فتحقيقها يبقي )كْم أفاد(البيت من جمزوء الرمل، والشاهد جواز التحقيق والتخفيف يف كلمة 

ويبقى ) فعالتن(، أما التخفيف فيدخل على التفعيلة زحاف اخلنب )عالتنفا(التفعيلة على أصلها 

الوزن سليما، وهذا الزحاف مستحسن ووارد بكثرة، وحيسن اخلنب كذلك يف حبر اخلفيف مثل قول 

  :البحرتي

  46حملّل من آل ساسان درسي //  أتسّلى عن احلظوظ وآسى  

إخل من الزحافات املستحسنة ) ... ِمنَــالِ (حيسن اخلنب معها بتخفيف اهلمزة ) مْن آل(الشاهد 

  .والشائعة

ما جيوز فيه الوجهان ولكن بتكّلف، وذلك باستحسان التحقيق وكراهية التخفيف؛ ويكون هذا  ٭

مع الزحافات القبيحة أو النادرة غري املستساغة، وحينها يكون حتقيق اهلمزة أقرب إىل الذوق، 

رغم من وجود شواهده، حفاظا على ليونة املوسيقى ويكون يف التخفيف استهجان وثقل بال

) 0/0/0//مفاعيلن (الشعرية والتشبث باألصل اللغوي قبل الفرع، مثل زحاف القبض يف تفعيلة 

  :، مثال ذلك قول املتنيب)0//0//مفاعلن (من حشو الطويل فتصبح 

  47كــــــّن أمـانـيـــا وحســب املنـــايــــا أن ي//  كفى بك داًء أن ترى املوت شافـيــاً    

  فعولن   مفاعيلن   فعولن  مفاعلن//  فعوُل  مفاعيلن   فعولن  مفاعلن  

، ولكن )داًء أن(البيت من حبر الطويل، والشاهد هو جواز التحقيق والتخفيف يف كلمة 

، فتتحول التفعيلة من )داَءنَــنْ (مستثقل  -مع جوازه  –التحقيق هو األقوى، والتخفيف 

، وال ننكر أن هذا الزحاف موجود يف الشعر العريب، بل حىت يف )مفاعلن(إىل ) يلنمفاع(

  :املعلقات ولكن بصورة قليلة، ومن أمثلته قول امرؤ القيس

  48نسيم الصبا جاءت بريّا القرنفل //  إذا قامتا تضوّع املسك منهما  

  فعولن مفاعلنفعولن مفاعيلن //  فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن                   
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وأقبح من هذا الزحاف يف حبر الطويل زحاف الكّف؛ وهو حذف السابع الساكن من تفعيلة 

، وهو زحاف متكلَّف جدا ال يكاد يرد يف /)0/0//مفاعيُل (فتتحول إىل ) 0/0/0//مفاعيلن (

 الشعر، وقد يتصادف هذا الزحاف مع ختفيف اهلمزة بالنقل، و�ذا يكون التحقيق هو املقدم،

  :مثل قول الشاعر

  49وعليـــائي بـــه ازداد جمــــــدي يف األنــــام//  جــــزى اهللا عــــــّين احلــــّب خـيــــــرا فــإنــــــه  

  فعولن   مفاعيلن   فعول   مفاعيلن//    فعولن   مفاعيلن   فعولن   مفاعلن  

يطرأ على التفعيلة زحاف الكف وهو قبيح، ) ـــامفِــــلَـــــنَ (فإذا قرئت بالتخفيف ) يف األنام(الشاهد 

وفيه شعور باضطراب املوسيقى، وشواهد هذا الزحاف يف الشعر العريب نادرة لدرجة االنعدام، وقد 

  :ورد مرة واحدة يف معلقة امرئ القيس يف قوله

  50وال سّيما يوما بدارِة جلجل //  أال ربَّ يوم لك منهن صاٍحل  

  .قبيحة اليت يتيحها ختفيف اهلمزة بالنقل كثرية واكتفينا بالتمثيل ال باحلصروأمثلة الزحافات ال

بقيت ملحوظة وحيدة لبحث نقل اهلمزة، وهي أن ظاهرة ختفيف اهلمزة مبنية على     

اجلواز إذا توفرت شروط ذلك كما أشرنا، وقد استثىن اللغويون من ذلك كلمة واحدة إذ جيب فيها 

، )رأى(وما اشتق منها، وهذه الكلمة ماضيها ) يرى(نثر، وهي كلمة التخفيف حىت يف لغة ال

) ترى(إال يف : "، يقول سيبويه)رََأى يَـْرَأى ←فـََعَل يْفعل (وامليزان الصريف للفعل املضارع هو 

وهو أصل مرتوك إال يف لغة تيم الالت فإ�م ) يرأى(، فإّن أصله )نرى(و) أرى(و) يرى(و

  :كقول الشاعر) يْنأى(كما تقول مجيع العرب ) يْرأى: (ولونيستعملون هذا األصل فيق

  كالنا عالـٌم بــالـتّــــّرهـــاتِ //  أُرِي عـْيــنـــيَّ ما مل يـــــْرأَيـــــاه  

على األصل دون ختفيف، وال يستعمل هذا إال يف لغة الشعر إذا ) يــْرأيـــاه(الشاهد هو جميء 

رغم أنه مسموع عن بعض العرب كما يقول سيبويه، ورمبا اختري اضطر الشاعر ملواكبة الوزن بال

التخفيف هلذه الكلمة لكثرة ورودها وعرضها يف الكالم وسهولة نطقها خمففة، ويف هذا إثراء 

لتفعيل لغة الشعر واضطرار الوزن للكشف عن بعض الظواهر اللهجية القدمية، وقد صادفين بيت 

غة هلذه الكلمة بدون نقل على أصلها املرتوك وذلك لضرورة للشاعر ابن هانئ األندلسي فيه صيا

  :الوزن فقط

  51لكــــــّن أرضــــاً حتــتــويـــه مســــــــــــــــــــــاُء //  ليسْت مســـــــاُء اهللا مـــــا تـــْرأَْونَـــهـــــا   
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بل قد ُمسع هذا من بعض جيب قراء�ا على األصل املرتوك لضرورة الوزن، ) ترأو�ا(الشاهد     

قد أَْرآهم، جييء : وحّدثين أبو اخلطاب أنّه مسع من يقول: "العرب حىت يف لغة النثر، يقول سيبويه

  52."بالفعل ِمن رأْيُت على األصل، من العرب املوثوق �م

اإلدخال هو إدراج ألف زائدة بني مهزتني، وهي ظاهرة موجودة عند : التخفيف باإلدخال :رابعا

اللهجات العربية القدمية ويف بعض الروايات القرآنية، وذلك للثقل الذي يأيت من توايل بعض 

: اهلمزتني، وقد أنكر بعض اللغويني حتقيق اهلمزتني معا يف تواليهما، يقول املربد يف هذا الصدد

قول  فهذا. واعلْم أنه ليس من كالمهم أن تلتقي مهزتان فتحققا مجيعا؛ إذ كانوا حيققون الواحدة"

  .53"مجيع النحويني إال عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي، فإنه كان يرى اجلمع بني اهلمزتني

إن املشقة يف توايل اهلمزتني شيء حمسوس، وقد نفى اللغويون حتقيقهما معا يف حالة  

ل ، ومن أج54"فليس من كالم العرب أن تلتقي مهزتان فــُتحـقَّــقـا: " ... تواليهما، يقول سيبويه

أََأخــَذ : (هذا الثقل ورغبة يف حتقيق اهلمزتني أدخل بعض العرب ألفا زائدة تفصل بني اهلمزتني مثل

، وهكذا يضعف ذلك الثقل وتتهيأ للقارئ )آُأخربك ←آأَنت، أَأُخربك  ←أَأَنت  آَأخــَذ، ←

  :سهولة اجلمع بني اهلمزتني، ومن الشواهد الشعرية للغة اإلدخال قول الشاعر

  55وبــيــــن النّـــقـــــــا آأنـــَت أْم أمُّ ســــــالـم //  ظــْبـــيـــَة الوْعســــاِء بــيـن ُجـــالِجـــل   فـيـا

  فعــولـــن  مـفـاعـيـلـن  فعـولـن  مفاعلن//  فعـولن  مفاعـيلن  فعـوُل  مفــاعلـن  

، أما قراء�ما بالتحقيق من )آأنت ←أأنت (الشاهد إدخال ألف فاصلة بني اهلمزتني يف كلمة 

غري إدخال حيدث نشازا يف الوزن؛ وهو استعمال زحاف القبض غري املرغوب فيه، ومن الشواهد 

  :أيضا على لغة اإلدخال قول الشاعر

ــــــَر آإيّـــــــاه يـعـنــــــــ//  ُحـــــُزقٌّ إذا مـــا القـــــــــــوم أبــــدْوا فـكــاهـًة     56ــون أْم قـــرداً تـَفـــكَّ

  فعــول  مفـاعــيلن  فعــولن  مفـاعلن//  لن فعــولن مفــاعـــــلن  فعــولن  مفـاعــيــ

، وال ميكن )آإِيّــاه ←أَإِيّــاه (الشاهد إدخال ألف زائدة فاصلة بني اهلمزتني يف كلمة 

ؤدي إىل كسر الوزن، تغليط الرواية بني التحقيق وبني اإلدخال؛ ألن التحقيق من غري إدخال ي

  .وهذا ما تتيحه لغة الشعر يف معرفة أساليب الرواية

  :الخاتمة
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لقد أوصلنا هذا البحث إىل نتائج مهمة تتعلق بالدراسة الصوتية للهمزة يف جمال ختفيفها، وهي    

أحكام واردة بكثرة يف لغة الشعر ال ميكن االستغناء عنها، وهذه أبرز النتائج املتوخاة من هذه 

  :الدراسة

، بل هو لغة واجبة إذا دعت الضرورة املوسيقية يالشعر  التأليفختفيف اهلمزة ليس اختياريا يف  ـــــــ

  .القاعدة تربر ذلكلذلك، أما يف لغة النثر فهو جائز على اإلطالق إذا كانت 

د استعماال ختفيف اهلمزة هو لغة مهجورة، وليس ضرورة كما يتوهم البعض، وهذه اللغة ال توج ـــــــ

إال يف القراءات القرآنية أو اللغة الشعرية، فاألوىل كو�ا حمفوظة باملشافهة والسماع والتدوين، 

  .والثانية حمفوظة باإليقاع وزنا وقافية، وكالمها يضمن حفظ اآلثار الصوتية للهمزة بصفة موثوقة

يف صحة الوزن نظم، وال يكمن دورها يف استدراك ما يعجز عنه البارزا مهما  االقافية جزءتعترب  ـــــــ

من عدمه، بل يف اخلامتة املوسيقية املتعلقة مبعرفة هوية اهلمزة من حيث التحقيق أو التخفيف، 

  .وهلذا يرجع احلكم إليها يف بعض الظواهر الصوتية كما رأينا

د يف كتب التخفيف نوعان؛ ختفيف يدركه الوزن، وختفيف ال يدركه؛ فاألول هو حمل الشاه ـــــــ

اللغويني، وال يقوم الوزن إال به، أما الثاين فهو املهجور استعماال ألنه دقيق ومروي باملشافهة، 

والشعر مل يتواتر إلينا مشافهة، وهذا السبب قد ساهم يف غياب أثر صويت فصيح مسموع عن 

  .العرب

من تأثريه من ناحية الوزن؛  التخفيف باإلدخال ليس له أثر شعري إال يف شواهد نادرة، بالرغم ـــــــ

ذا اإلمهال ليس تضعيفا له بقدر ما هو اختفاء وهلذا أصبح لغة غريبة ومستهجنة شعرا ونثرا، وه

     .يرجع سببه إىل عدم وروده إال قليال

 

 :وامشه
                                                           

 .97، ص1986د ط، فيف يف اللسان العريب، محزه عبد اهللا النشريت، من مظاهر التخ 1
، د ت، 03دار الشرق العريب، بريوت، ط ، 01احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، ج حممد األنطاكي،  2

 .42ص
 .112صإدارة الطباعة املنريية، مصر، د ط، د ت، ، 09شرح املفصل، ج ابن يعيش،  3
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 تجليات الفضاء وأبعاده في رواية َمزاج مراهقة لفضيلة الفاروق

 The manifestations of space and its dimensions in the 
novel of ”Adolescent’s mood” by Fadhila Al Farouk 
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يعّد الفضاء من أهّم العناصر املكّونة للعمل األدّيب، إذ جعله العديد من النقاد      

. سعة حاوية �موع األمكنة اليت تعترب مسرحا لألحداث، واملشّكلة حلركة الّشخصياتاملعاصرين بؤرة وا

مراهقة لفضيلة  رواية مزاج –واهلدف من هذه الّدراسة هو الكشف عن أبعاده يف الّرواية اجلزائريّة 

ذلك على  ، واكتناه دالالته يف املنت الّروائّي باعتباره عموده الفقري، معتمدين يف-الفاروق أمنوذجا

منهجية قوامها الوصف والتصنيف والتحليل، وهذا األخري كان حاضرا بنوعيه املغلق واملفتوح، حيث 

ارتبطت سعته، وظيفته، انفتاحه وانغالقه باملستوى اجلمايل للفضاء الروائي وقدرته على اإلحياء، فكان 

ّية، تارخيّية، اجتماعّية، ثقافّية، إيديولوج: فضاء السرد فضاء اجتماعّيا واقعّيا، حممال بعّدة دالالت

 .  ونفسّية

  .رواية، فضاء، أبعاد، مغلق، مفتوح: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Space is the most important element within a literary work, Several modern 
critics have made it a wide focus containing all the places considering the 
events scene forming the characters movement. This study aims at revealing 
its dimensions within the Algerian novel –Mizaj Mourahiqa- and her 
significance, within the novelistic text, considering as its backbone.We’ve 
relied on the descriptive classification and analytical method. Analysis is 
present with its two types the closed and the opened. Its width, function, 
openness, and closureare linked with the novelistic space aesthetical level 

                                                           
 

*
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and its connotation ability. The narration space is real and social and it 
contains several ideological, historical, social, cultural and psychological 

significances. 
Keywords: novel, space, dimensions, closed, opened. 

  
 

 :تمهيد

عرف األدب اجلزائرّي ظهور عّدة أجناس أدبّية من بينها الّرواية، وهذه األخرية    

تقطب انتباه العديد من الّنّقّ◌اد اّلذين وقفوا على لغتها املثقلة بالّصور الّشعريّة، استطاعت أن تس

صورة من صور الّتعبري  إّ�ا. تبطة بالواقع يف كثري من األحيانوشخصيا�ا وأفضيتها وأحداثها املر 

اطفه عن موضوعات الوجود اإلنسانّية اّليت حاول الروائّي من خالهلا احملافظة على أفكاره وعو 

  . وجتاربه، سواء كانت هذه التجربة ذاتية أو عامة مرتبطة با�تمع ومشاكله

وال ميكن للعمل الّروائّي أن يكتمل إّال إذا توفّرت فيه عناصر يرتكز عليها، من ذلك  

الفضاء اّلذي يعترب من أهّم مكّونات الرواية، حبكم أنّه يكسبها احليويّة مبرافقته ألحداثها ورصده 

إذ ال ميكننا فصله عن حياة . كات شخصيّا�ا، وذلك بوقوفه على طباعها وبواعثها الّسلوكّيةلتحّر 

اإلنسان الذي ينطلق منه ويعود إليه، وال بينه وبني العمل األدّيب عاّمة والرواية خاّصة، حيث اّختذه 

�موع األمكنة، باعتباره العديد عنوانا لدراستهم نظرا ألمهّيته، فقد اعتربه النّـّقاد بؤرة واسعة حاوية 

وقد حاولنا يف هذه الّدراسة الوقوف على أبعاده يف . عنصرا فنّـيّا ومجالّيا تتحّرك فيه أحداث الّرواية

، واليت تشّكلت وفقا ألحداثها وحترّكات شخصيا�ا اّليت مزاج مراهقة لفضيلة الفاروقرواية 

ما مفهوم : اليت نصوغها على النحو التايلومن هنا نطرح التساؤالت . مسحت لنا باكتناه دالالته

 . وماهي دالالته وأبعاده ؟. وكيف جتّلى يف رواية فضيلة الفاروق؟. الفضاء الروائي؟

   :مفهوم الفضاء -أّوال

يعّد الفضاء من أهّم املصطلحات املكّونة للعمل األدّيب، وإذا وقفنا على مفهومه يف 

  : التالّيةالرتاث املعجمّي فنجد يشتمل على املعاين

املكان الواسع من األرض؛ والفعل فضا يـَْفضو ''ابن منظور أّن أصل الكلمة هو  يرى  

، وقد فضا املكان وأفضى إذا اّتسع، وأفضى فالن إىل فالن أي وصل إليه، ..ُفضًوا، فهو فاضٍ 
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، وهو ..اخلايل الفارغ الواسع من األرض: والفضاء. وأصله أنّه صار يف فـُْرجِتِه وفضائه وحّيزه

، وإذا عدنا إىل املعاجم احلديثة فال جند اختالفا 1''، مجعه أفضية..الّساحة وما اّتسع من األرض

  .يذكر، إذ جندها تصّب يف معىن العامل الفسيح الواضح الذي يوحي باالتساع واخلالء

ات فهو يعترب مشهدا واقعيّا حيّا للكيان والوجود ملختلف أحناء املعمورة من أماكن ونطاق

إنّه خيرتق حياة اإلنسان وحيّس بكينونته أينما وّىل '' ،ية، داخلّية، إقليمية وخارجّيةجغرافّية، حملّ 

وجهته وارحتل، إنّه يعيش فيه ومعه وال شيء يف هذا الكون منفصل عنه ومتحّول من رقبته، وال 

وقد شاع  .2''ءوجود ألّي كائن دون الفضاء حيّوله ويلغيه، بل ليس هناك حياة أصال دون فضا

هذا املصطلح بكثرة عند النّـّقاد الغربيني، حبكم أّ�م كانوا الّسّباقني إىل استعماهلم له وتطبيقه على 

املمارسة الّتحليلّية يف الّدراسات الّنقديّة واألدبّية، إذ حظي باهتمام كبري منهم، فجعلوه وثيق 

هو بدوره يف بنية الّنّص الّروائّي شأنه شأن الّصلة بالّزمن وال يقّل أمهّية عنه، حبكم أنّه يسهم 

مكّوناته الّروائّية األخرى، فبات عنصرا تأسيسّيا ومهيمنا يف أعماهلم ، مقارنة بالنظريّة التقليديّة 

ذي اعتربوه مؤطّرا واية على حساب الفضاء، الّ يت كانت تعطي األمهّية للّزمن يف تنظريهم للرّ الّ 

عند حديثه  (Bornof) هلا فحسب، وهذا ما عّرب عنه بورنوفلألحداث والّشخصيات وخادما 

الرواية اجلديدة حيث اجلرأة املعلن عنها أكثر فأكثر، تنظّم الفضاء والّزمن جمتمعني إىل درجة ''عن 

فبقدر ما يتفاعل . 3''يبدو معها كّل عنصر يأخذ دورا تأسيسّيا، بإعادته إىل جمموع البناء الّروائيّ 

من يتعامل مع الفضاء، وهذا ما يرمي إىل القول أّن تاريخ اإلنسان، هو تاريخ اإلنسان مع الزّ 

وإذا ارتبط بالسياقات الّنفسّية واالجتماعّية اّتسعت داللته لريتفع . 4تفاعالته مع الفضاء أساسا

 (G.Genette)إىل درجة الّنموذج الّتصويري، ليحول هو وحوادثه إىل مكان جمازّي، إذ جند 

نتبّني يف األدب أّوال فضائيّته، فنحن '': ويظهر ذلك يف قوله ،غة مؤّكدا أمهّيته يف األدبيربطه بالل

رّمبا جاز لنا أن نعتربها أولّية أو بسيطة، وأعين �ا فضائّية الّلغة نفسها، فاملالحظ أّن الّلغة غالبا ما 

، ممّا ..آخر من العالقات تبدو بطبيعتها أكثر اقتدارا على ترمجة العالقات الفضائّية، من أّي نوع

ليعكس بذلك  ،5''جيعلها تتوّسل العالقات األوىل رموزا واستعارات تعّرب �ا عن العالقات الثّانية 

  . البعد الفّينّ واجلمايل للفضاء

وتظهر أمهّيته يف النقد العرّيب يف دراسة العديد من النقاد، منهم حسن حبراوي وذلك يف  

عنصرا شكليّا فاعال، ألنّه يتمّيز بأمهّّية كبرية يف تأطري ''ي، حيث جعله كتابه بنية الّشكل الروائ
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، واملنظور اّلذي تّتخذه الّشخصية الروائّية يف نظره، هو اّلذي ..املاّدة احلكائّية وتنظيم األحداث

ة األدب، من احملاور اّليت تدور حوهلا نظريّ '' فهو يعّد حمورا أساسيّا. 6''حيّدد أبعاد الفضاء الّروائي

غري أنّه يف اآلونة األخرية مل يعد جمّرد خلفّية تقع فيها األحداث الدرامّية، كما ال يعترب معادال  

كنائيّا للّشخصّية الّروائّية فقط، لكن أصبح ينظر إليه على أنّه عنصر شكلّي وتشكيلّي من عناصر 

يان اجلماعي، ويف التعبري عن ، كان ومازال يلعب دورا هاّما يف تكوين هويّة الك..العمل األديب

ليس مسّطحا أملس، أو مبعىن آخر '' الّروائيّ  ، فالفضاء7''املقّومات الثّقافّية يف مجيع أحناء العامل

السردي اجلمايل للّتشكيل ، فهو مبثابة املكّون 8''ليس حمايدا، أو عاريا من أيّة داللة حمّددة

  .اخلطايب

ا الدور الكبري يف إثراء وتداول هذا املصطلح يف كان هل  فتلك االهتمامات واالجتاهات 

الدراسات الّنقديّة مبختلف املناهج التحليلّية، ملا حيمله من دالالت وقيم فنية، تتفاعل فيه جممل 

   .األحداث الواقعة يف زمن ومكان معّني 

فالفضاء ليس جمّرد إطار لألحداث، بل إنّه يعكس ذلك العامل الفسيح اّلذي تنتظم فيه 

لكائنات واألشياء واألفعال، إذ ال وجود للّشخصيات واألحداث دون فضاء، فاإلنسان يعيش ا

فيه وال ميكنه االنفصال عنه أو العيش دونه، حبكم أنّه حيتويه وهو جزء ال يتجزّأ منه، وهو ينقسم 

  ": مفتوح ومغلق"إىل نوعني 

ة، يوحي باحلرّيّة ستقالليّ يقصد به الّال حمدوديّة، يّتسم باحلركة واال :الفضاء المفتوح -1

حّيز ''الشى أمامه األطر واحلواجز، هوهو فضاء واسع، شاسع، واضح املعامل، تت واالنطالقّية؛

مكاّين خارجّي ال حتّده حدود ضّيقة، يشّكل فضاء رحبا، وغالبا ما يكون لوحة طبيعّية للهواء 

، وهذان ..بحر، األحياء، الّشوارع، ال)الريف(القرية : ومن األفضية املفتوحة نذكر. 9''الطّلق

األخريان يعّدان أماكن انتقال ومرور منوذجّية بشكل غري مباشر، إذ أّ�ا تشّكل مسرحا حلركة 

متّدنا مباّدة غزيرة من  -هنا وهناك –ودراسة هذه األفضية االنتقالّية " شخصيات الّرواية وتنقال�ا،

لّسمات األساسّية اّليت تتصف �ا األفضية، وبالتايل فإّن الّصور واملفاهيم اّليت تساعدنا على حتديد ا

فبعض الّرموز املكانيّة . 10''اإلمساك �ا جوهرّي فيها، أي جمموع القيم والّدالالت املّتصلة �ا

جندها تضفي الّشعور باألسى واحلزن، أو الفرح والسرور والسعادة، كما جندها تبعث يف 

 .  يق غد أفضلموح واألمل يف حتقالّشخصيات الطّ 
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ميّثل الفضاء املغلق احلّيز اّلذي حيوي على احلواجز اّليت متنعه من  :الفضاء المغلق -2

     ، وهذا األخري يكون حمدودا مقارنة بالفضاء األّول؛ هالتواصل مع عامله اخلارجّي وتفصله عن

ّ�ا صعبة الولوج، أل قد تكون األماكن الّضّيقة مرفوضةحميطه أضيق بكثري من املكان املفتوح، ف''

. 11''ها اإلنسان بعيدا عن صخب احلياةوقد تكون مطلوبة ألّ�ا متّثل امللجأ واحلماية اّليت يأوي إلي

أليف وخميف؛ فاألليف هو اّلذي نأوي إليها ونرتاح فيه، ألنّه يعّرب عن : وهو ينقسم إىل قسمني

أّما املخيف فهو الذي . البيت، اجلامعة: هاألمان واحلماية، كما أنّه يرمز للّسكينة واهلدوء نذكر من

السجن، القبو، وهذا النوع بدوره : يدّل على األسر، الّسلب، الظّلم، االستبداد والّتعذيب نذكر منه

أماكن اختيارية كاملقاهي، املسارح، املعارض، يلجأ إليها الفرد للرتفيه : ينقسم إىل قسمني

ة العقلّية واملستشفيات، حيث يكون فيها اإلنسان وأماكن جربية كالسجن، املصحّ . واالستمتاع

جمربا ومرغما على التواجد �ا حبكم الظروف، وهي توحي باالختناق واليأس والفشل واجلمود 

 .والركود الّنفسي واجلسميّ 

وعليه فإّن املكان يكتسب وجوده من خالل أبعاده اهلندسّية والوظيفّية اليت يقوم �ا، 

ألّول متنّفسا للكاتب متجاوزا فيه احلدود املكانية، يأخذ فيه مساحة من ليكون بذلك الفضاء ا

حمصورا رهينا ملكان واحد يعّرب من خالله عن االنعزال  الحمدودة، أّما الثاين فيكون فيهاحلرّيّة ال

  .  والّضغط

  :تجليات الفضاء وأبعاده في رواية مزاج مراهقة لفضيلة الفاروق - ثانيا

ك تلك الّدعوات اليت أشادت يف بنية الرواية، وما يدّل على ذلنا هاما احتّل الفضاء مكا 

 فيه تتحّرك ،بأمهّيّته يف اخلطاب النقدّي املعاصر، فهو الوعاء اّلذي حيتوي احلدث الروائيّ 

  . الّشخصيات حنو الّتعقيد، مّتخذا أشكاال متضّمنا معان ودالالت وأبعادا عديدة

د أّن فضيلة الفاروق قد أولته اهتماما دقيقا مثريا للحواس، فعلى مستوى الفضاء الروائي جن

وهو ال يتشّكل إالّ باخرتاق الّشخصّية احملوريّة له، فخيال الكاتبة أعاد تشكيله بصورة تناير 

األحداث اّليت تعطي للفضاء أبعاده الداللّية، وجتعل املتلّقي نفسه يعيش تلك التجربة؛ جتربة 

أفضية هلا  ، وذلك بتوظيفها لرموز و"لويزة وايل"تها الشخصّية البطلة ق اليت عكسفضيلة الفارو 

 الت والرتكيز على أبعادههذه الدال قد حاولنا يف هذه الّدراسة اكتناهو  .مالحمها ودالال�ا الّرمزيّة

ه بالوقوف على املعىن الّرمزي اّلذي متثّل يا منا ملعرفة ما هو مضمر وخفّي،احلقيقّية واجلوهريّة، سع
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الثنائيات املكانّية الّضّديّة اّليت متّثل القاعدة األساسّية لواقع الّشخصّية الّنفسي واالجتماعي 

اّلذي جنده يساهم بشكل كبري يف بناء الفضاء الذي يساعدنا على الوقوف على  ،والتارخيي

ة متنّوعة أبعاده، وهذا ما ملسناه يف رواية فضيلة الفاروق، حيث أدرجت الروائّية أماكن خمتلف

  : األبعاد، سعيا منها إىل إبراز هويّتها، ومن هذه األبعاد نذكر

، يف اهتمام الروائّية برصد "مزاج مراهقة"يتجّلى البعد الّنفسّي يف رواية  :البعد النفسي -1

من بداية " لويزا وايل"اجلانب الّنفسي واحلّسي والّشعوري، اّلذي غلب على الّشخصّية البطلة 

وتظهر دالالت الفضاء الّروائي يف رغبة البطلة واندفاعها حنو االنفتاح على . ايتهاالرواية إىل �

عامل آخر؛ عامل واسع فسيح، يّتسم بالتفّتح والتحّضر، فضاء تثبت فيه ذا�ا، وقدر�ا املعرفّية؛ 

لتكسر بذلك القيود، متجاوزة احلواجز اليت ستقف حائال بينها وبني حتقيق  فضاء الجامعة

وقوانينها البدائية،  القريةا، متحّدية كّل العراقيل اليت فرضتها عليها عادات وتقاليد وأعراف رغبا�

اليت سعت جاهدة على أن تعيش حتت الّسلطة الذكوريّة شأ�ا شأن نساء القرية وبنا�ا، فبالّنسبة 

تلك القواعد وما جعلها خترتق . هلا هذا التحّدي كان حتّد للقوى املطلقة والّسكون الال�ائي

والقوانني واحلواجز، شخصيّتها القويّة الرافضة لالنصياع لقوانني الفضاء الذي تعيش فيه، شخصّية 

، معلنة -فضاء الجامعة -متطّلعة تبحث عن االرتياح الّنفسي اّلذي ستجده يف الفضاء اآلخر

عيشها بالدنا يف ظّل بذلك رغبتها يف احلرّيّة واالستقاللّية، رغم األوضاع الّصعبة اليت كانت ت

اإلرهاب اّلذي كان ميارس على الشعب اجلزائرّي حينها، علما أّن األحداث تزامنت مع العشريّة 

السوداء اليت القى فيها الّشعب كّل أنواع الظلم و القهر والتقتيل، لكن هذا مل مينعها من الّسعي 

: العشريّة السوداء، املكان: الزمن وهنا ربطت الروائّية بني الّزمان واملكان،. إىل حتقيق حلمها

ّن تلك الفرتة حتيلنا إىل أفضية شهدت الكثري من ا�ازر خاّصة أالقرية، املدينة، اجلامعة، كما 

وعليه فإّن اإلحساس باملكان يكشف منحى العالقة املتناهية عرب ''. القرى و املداشر منها

مان، خاّصة إذا كانت الّلغة زمنّية، فهي حتمل دالالت الّتجليات الّتصويريّة اّليت ميثّلها الّشعور بالزّ 

مكانّية، واألديب حني يستعمل الّلغة احلزينة، يقوم بتشكيل مزّود يف وقت واحد، إنّه يشّكل من 

وبذلك فإّن الفضاء اّلذي تشّكلت فيه هذه احلاالت . 12''الّزمان واملكان معان ذات داللة

جة األوىل، والواقع املكاّين ساهم يف الكشف عن اجلانب الّداخلي الّنفسّية هو املؤثّر عليها بالّدر 

للّشخصّية ورصد اختالجا�ا الّنفسّية املضمرة، ولعّل احلركة اخلارجّية هي انعكاس ملا هو داخلّي؛ 
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وذلك باإلثارة العاطفّية، وهذه األخرية مثّلتها بتقدمي صورة جمملة عن الفضاء اّلذي تتحّرك فيه 

، طال على احمليط اّلذي يوجدون فيهفإسقاط احلالة الفكريّة أو الّنفسّية لألب'' لبطلة، الّشخصّية ا

جيعل للمكان داللة تفوق دوره املألوف كديكور أو كوسط يؤطّر األحداث، فيتحّول يف هذه 

  .13احلالة إىل حماور حقيقّي، ويقتحم عامل الّسرد حمّررا نفسه من أغالل الوصف

الّنسبة هلا امللجأ الوحيد اّلذي تستطيع من خالله حتقيق ذا�ا كان ب  ففضاء الجامعة

وحلمها، كما أنّه يعّد سبيلها للخروج من تلك االنغالقّية واحملدوديّة اّليت وجد�ا يف قريتها، بسبب 

كما . العادات والتقاليد اليت كادت متنعها من حتقيق حرّيتها من ناحية والدراسة من ناحية أخرى

: تشعر بالّسعادة والراحة الّنفسّية اّليت كانت تفتقدها يف قريتها، ويظهر ذلك يف قوهلاأنّه جعلها 

ب أو يف يف رواق عمارة األد فأمتّشى قليالمحبطة، ويف أغلب األحيان كنت أصل إىل اجلامعة ''

تقل إىل فضاء أرحب وأوسع، وهو فضاء املدينة الذي كانت جتد لتن. 14''عمارة العلوم الّسياسّية

وكنت أخرج إىل املدينة هروبا من الّصمت، أمشي مسافات '': فيه املتنّفس معّربة عن ذلك بقوهلا

، أتوّغل يف قدمها وأتنّفس أملها ومجاهلا، وأوهم نفسي يف كثري من األحيان أّنين أصادق ..طويلة

صرا أبطال يوسف عبد اجلليل، يتبّضعون ويتحاورون وميّرون بقريب، أجدين يف مسرح قصصه عن

فتلك األماكن كانت بالنسبة هلا مصدر الطمأنينة . 15''عابرا يف قّصة حّب أو ثورة أو موت

والسالم واحللم اجلميل، ويظهر هذا التفاعل احلّي مع املكان استعانتها مبؤثّرا�ا احلّسّية اّليت 

املعّرب عن مدى  دعمتها بالّرؤية البصريّة، واصفة تلك األماكن اّليت يتشّكل منها الفضاء اخلارجيّ 

وقعه على ذا�ا ونفسيتها، وذلك بإفصاحها عن األثر اّلذي تركته يف نفسها مّتخذة منها متنّفسا 

تصول وجتول وتتأّمل وتتخّيل، معّربة عن المدينة يشعرها باألمان والّتحّرر، منطلقة يف رحاب 

اعر االبتهاج والّشوق فمش. من حتقيقها وإشباعها "القرية"رغبات دفينة منعها الفضاء األول 

واحملّبة بقيت راسخة يف ذهنها وحمفورة يف أعماقها، وهذا ميّثل البعد النفسي اّلذي عكسته تلك 

األفضية، فعندما أحّست البطلة باليأس واإلحباط هربت إىل فضاء آخر يشعرها بالسعادة، 

انب الّنفسّي  ليعكس لنا بذلك الفضاء ما جيول خباطر الشخصيات من مشاعر وأحاسيس، فاجل

ليصبح بذلك املكان جزءا من التجربة الّذاتّية بعد أن يفقد '' كان مرتبطا بالفضاء ومل يفارقه، 

. 16''صفاته الواقعّية، ارتباطا بالّلحظة الّنفسّية اّليت متّر �ا الّشخصّية، فيضيق، أو يّتسع أو ينهار

ما بشكل واضح مع الفضاء املكاين وعليه فإّن الفضاء الّنفسي لشخصّية لويزا وايل كان منسج
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الّداخلي املغلق، نظرا للجوء الّروائّية إىل استخدام الوصف خللق حلقة مهّمة لالّتصال بني العاملني؛ 

عامل احلركة اليومّية املنفتحة على الّشارع والنّاس، وبني عامل الّسكون واهلدوء الّتام اّلذي يكمن يف 

تكشف لنا رؤية متحّدية اهلزمية عاكسة قدرة فّذة يف ولوج  حيث استطاعت الكاتبة أن. أعماقها

العامل اخلارجّي الواقعّي الذي يقوم على املزج بني اخلاص والعام؛ اخلروج بالتجربة الّذاتّية من نطاقها 

الّذايت اخلاص إىل اآلفاق اإلنسانّية الّرحبة، اليت عكستها الذات املراهقة الطّائشة اليت حتكم 

مها من شوق وحنني يف ظّل الظروف األليمة اليت شهد�ا البالد يف تلك الفرتة، مزاجها وأحال

باإلضافة إىل خوضها لتجربة حّب معّقدة وصعبة، وهي بدورها شّكلت بعدا نفسّيا، يتخلله 

إننا خناف العزلة مثل '': ملتأّزمة ويظهر ذلك يف قوهلاإحساس مأساوّي حاد ينذر بالذات الوطنّية ا

ن هناك دائما خصومات وخالفات عابرة، تليها مصاحلات إثر فرح أو فاجعة، وتذكرت املوت، لك

، ..ايل للحادث يف مواجهة الزجاج اخللفيّ هذا  الّنّص وأنا أجلس يف مكتبة اجلامعة، يف اليوم التّ 

 ن أدخل أيّة حماضرة، وال أنوحلمي اّلذي ال ينام يف غرفة العناية الفائقة، إذ مل يكن بإمكاين أ

  . 17''، وال أن أقرأ مزيدا من الرّثاء على وطن ينتحر على أكتاف أبنائهأفتح أّي كتاب

فهذه الرواية جندها تتقّصى حتّوالت الّذات املنذورة للوطن، ذات الوطن املثخنة جبراح 

وهي ليست بعيدة عنه ألّ�ا كانت  ،الّزمان واملكان الّشاهدان عليها، ذات تشعر باالغرتاب عنه

فالكاتبة استطاعت أن تصف لنا حيا�ا النفسية املستعصية الفهم والتعقيد والتقّلب . فيه تتحّرك

املنتقلة من هنا إىل هناك، حسب تقّلبات مزاجها الّنفسّي وفقا للحقبة الزمنّية السوداء اليت عاشتها 

المح فكّل فضاء تواجدت فيه عكس حالة نفسية شعوريّة معينة، ولكّل فضاء م. يف تلك الفرتة

ودالالت يف روايتها؛ إذ هناك تباين بني فضاء الريف واملدينة، فالريف مكان يرمز إىل الطّبيعة 

واهلدوء والّسكينة، وبالنسبة للكاتبة ميّثل املاضي اّلذي عاشته بكّل تفاصيله وذكرياته، ألنّه الفضاء 

ميّثل االنغالقّية وعدم األصلي اّلذي نشأت وترّبت وترعرعت، وعاشت طفولتها فيه، وهو بالنسبة 

أّما فضاء املدينة يف نظرها هو عامل آخر عامل يغلب عليه الطابع احليوّي، يّتسم بالّسرعة . التفّتح

يف كّل ا�االت، خاصة ملن يواكب عجلة التنمية االجتماعية واالقتصاديّة والثّقافّية واجلامعة جزء 

وقد أولته . ب واملعرفة، هو فضاء خنبة ا�تمعمنه، فهو فضاء املثقفني يلّم جمامع العلم واألد

الكاتبة اهتماما كبريا، راصدة خمتلف النشاطات والدراسات اجلامعّية اليت خيتارها الطالب حسب 

رغبا�م، مستحضرة جتربتها الفاشلة يف دراسة الطب، وسببها عدم رغبتها وميوهلا هلذا التخصص 
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األدب و عائلة، معلنة رغبتها يف االلتحاق مبعهد اللغة الذي أجربت على اختياره من قبل أفراد ال

اّلذي أثبتت تفّوقها فيه، وهذا ما أّهلها إىل ممارسة مهنة الّصحافة مبركز التحرير، وهذا النجاح 

  .جنده وثيق الّصلة بالفضاء الذي آثرت اقتحامه بعد جناحها يف شهادة البكالوريا

كل كبري يف تشكيل اخلطاب الّروائّي، اّلذي لقد ساهم هذا البعد بش: البعد االجتماعي - 2

أصبح نسيجا متماسكا حمكما متالمحا، فهذا اإلنتاج الّنسوي االستثنائّي استطاع أن جيّسد صورة 

وواقع املرأة اجلزائريّة يف فرتة من الفرتات العصيبة اليت مّرت �ا اجلزائر، وذلك برصد ظروفها، آماهلا، 

ألّن حركة املرأة يف الفضاء االجتماعّي يف تلك . لكّل العوائق االجتماعّيةتطّلعا�ا ومهومها وحتّديها 

. املناطق كان والزال أغلبه حمدودا، بسبب العادات والتقاليد اليت متنع الفتاة من مواصلة دراستها

تعيشه، حيث إّال أّن الكاتبة عملت على كسر مرياث االستعباد والّذّل واإلهانة الذي كانت 

أعلنت البطلة لويزا وايل ثور�ا على األعراف اليت مل تتقّبلها أصال وواجهتها بنقد الذع، ألّن تلك 

العادات يف نظرها جتاوزها الزمن، وهي ذريعة تستغل من قبل السلطة الذكورية، لتعلن رغبتها 

  . واقع هذا ا�تمعالصرحية يف الّتحّرر من تلك القيود، مّتخذة املكان وسيلة للتعبري عن 

فقد أخذ هذا البعد منحى أساسيّا وهاّما يف تشكيل روايتها، كونه يعّرب عن مسار حيا�ا 

فكانت الّشخصّية البطلة . الّشخصّية واألسريّة واملهنّية، والظروف االجتماعّية املعّقدة احمليطة �ا

من وسائل الّتعبري عن واقع املرأة تتأرجح بني عّدة أفضية، منها فضاء الريف اّلذي اّختذته وسيلة 

اجلزائريّة، فضاء له طابعه االجتماعّي اخلاص، يتضّمن الكثري من الّدالالت واملفاهيم اإليديولوجّية، 

تشّددة، فضاء تالزمه فكرة التمّسك بالعادات والتقاليد واألعراف، متّسك باهلويّة االجتماعّية امل

، حسبته ..العامل، إىل األعمام وحيمله حزن أّمي والشائعات انظري إىل هذا'': ويظهر ذلك يف قوهلا

، وما يزعجين هو أّين أرتدي احلجاب خضوعا لقرارهم دون أّي ..ذلك اجلدار اّلذي بناه ا�تمع

قة فالّشخصية البطلة مصريها مل يرتبط  مبوافقة والدها أو والد�ا بل ارتبط مبواف. 18''إميان به

املناطق، ومل يسمح هلا مبواصلة دراستها، إال بعد موافقتها على  يف تلكاجلماعة كما جرت العادة 

ارتداء احلجاب اّلذي كان شرطا أساسيا ملواصلة مسري�ا، معتربة إياه عائقا وحاجزا أمامها، لكّنها 

يف آخر املطاف ارتدته خضوعا لرغبة أهلها، وخوفا من أن يكون البيت إقامة جربيّة هلا، ليصبح 

  . ا لعزلتها وكآبتهابذلك مصدر 
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ففضاء القرية بالنسبة هلا هو فضاء يوحي باالنغالقّية وعدم الّتفّتح، إذ ميكننا القول أنّه  

كان يلعب دور الفاعل املضاد لرغبتها من ناحية، واحلامي واحلارس للقيم التقليديّة اليت كادت 

منه واإلفالت من سلطته  حترمها من حتقيق حلمها من ناحية أخرى، لذلك حاولت جاهدة التحّرر

اليت اقتصر دورها على تربية األوالد والسهر  ّلذي ال يكاد يقّدر مكانة املرأةومن تفكري جمتمعه ا

أّما فضاء اجلامعة فهو بالنسبة هلا فضاء إجياّيب، هو عامل مثاّيل بعيد عن كّل . على شؤون البيت

ن اعتربوه فضاء حمّرما على فتيات القرية وهو الشوائب السلبّية اليت سيطرت على سّكان قريتها، الذي

  .فضاء الفسق والّرذيلة، حّجتهم يف ذلك أّن الفتاة اليت تلتحق به تعود إليهم حبلى

كما قّدمت لنا الكاتبة عاملا مطابقا لفضاء املدينة، اّلذي عاشت فيه حماولة دغدغة 

روايتها، بفضل استحضارها  حواس القارئ بتلك الرؤى لعاملها اّلذي يشّكل بعدا حيويّا يف

أيعقل '': لذكريات الّصداقة، وكأّ�ا حتاول من خالله دجمنا يف ذاك الكون الذي صّورته لنا بقوهلا

أن نرتك األكل، الطّهي يف حناس وتأيت إىل املطعم اجلماعّي، خرجنا من عند ديلو على أساس أّين 

، تركت حنان يف ..وحتّدثنا عن املعرض عند الصيديلّ  إىل مقهى بريوت، لكّنه استوقفين متوّجهة

الغرفة وال أعرف إىل أين أّجته، سأذهب إىل اجلامعة أو إىل دار الّصحافة، أم إىل بيت يوسف عبد 

  .19''اجلليل

اّليت تشهد حركة الّشخصيات، وتشّكل ''يعّد فضاء الشارع من األماكن االنتقالّية العاّمة، 

، وهو يصّنف ضمن األفضية 20''ر أماكن إقامتها أو عملهاتغادمسرحا لغدّوها ورواحها، عندما 

  :املفتوحة إذ جنده حيمل داللتني فهو ميّثل

اجلانب اإلجياّيب من حيث أنّه يبعث يف النفس الراحة والرتفيه واالنتعاش ألنّه فضاء  -

 .حيوّي بالدرجة األوىل

رومة من سكن الناس احملاّلذي ال تربحه فئة من  اجلانب الّسلّيب من حيث أنّه يعّد امللجأ -

هذا عياش يذاكر حتت '' : يأويها، ليصبح بذلك مسكنا هلا، وهذا ما عّربت عنه الكاتبة بقوهلا

 .21''عمود كهربائيّ 

فيصّنف ضمن األفضية املغلقة، وهو فضاء مجاعّي رجاّيل على  فضاء المقهىأّما 

وهو يعترب من أماكن  اد ا�تمع،ل حياة معظم حياة أفر األغلب، يعّد من أهّم األفضية اّليت تشغ

االنتقال اخلاّصة يقصد من أجل الرتفيه عن الّنفس، يّتخذ للّسهر والّسمر وتقّصي األخبار املتعّلقة 
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مكانا '': با�تمع والّسياسة وجتاذب أطراف احلديث يف خمتلف املواضيع، وقد اعتربه حسن حبراوي

مارسة املشبوهة اّليت تنغمس فيها الّشخصيات الّروائّية  انتقاليا خصوصيّا يقوم  بتأطري العطالة وامل

يلة الفاروق كان ويف رواية فض.  22''كّلما وجدت نفسها  على هامش احلياة االجتماعّية اهلادرة

هذا املكان خمصصا للقائها بتوفيق عبد اجلليل، وهذا األخري كان يرتاده لتبادل األحاديث 

  .العاّمة بينه وبني أصدقائهواألخبار ومناقشة قضاياه اخلاّصة و 

واملستشفى بدوره يعّد من أهّم املرافق االجتماعّية، وهو يصّنف ضمن األفضية املغلقة 

حلمي اّلذي '' :اإلجباريّة اّليت حتمل دالالت املعاناة واألمل واألسى وهذا ما عكسه قول الكاتبة

اضرة ألّن حلمي مازال يف غرفة ينام داخل غرفة العناية الفائقة، إذ مل يكن بإمكاين دخول احمل

، فهنا 23''اإلنعاش حيث سارت سّيارتان إىل املستشفى اجلامعي حّل الفزع والفجع على املكان

شّبهت الكاتبة حلمها باإلنسان اّلذي حيتضر، إّما يكتب له العيش أو مفارقة احلياة، وهذا 

باحلزن واألسى واخلوف من  يعكس حالتها الّشعوريّة اليت غلبت عليها عواطف وأحاسيس مليئة

املستقبل ا�هول احملفوف باملخاطر يف ظّل األوضاع اليت تعيشها البالد، وهذا ما أّكدته بعد 

غرفيت باردة يا أّمي، غرفيت باردة كنت متعبة جدا مع نفسي '': اهلا إىل فضاء غرفتها بقوهلاانتق

أوجاع رفاقه، أّي وجع يليق بليليت  مرهقة من ذلك الفزع  وعدت إىل مكتبة خايل أمّرر يدي على

لكن هذا ال مينع من أّن الفضاء املغلق جنده يف كثري من األحيان حيمل . 24''املتخمة باحلزن

من ذلك املكتبة اليت كانت ترتدد عليها واليت اعتربت القاسم  ،دالالت الّطمأنينة واالرتياح النفسي

م عن جتار�م، اليت كانت بالنسبة هلم املالذ الوحيد املشرتك بني الكّتاب اّلذين يعّربون يف كتابا�

  . للتنفيس عّما جيول يف خاطرهم

عاصمة الّشرق اجلزائرّي، وهي تصّنف ضمن " قسنطينة"لتنتقل إىل مدينة اجلسور املعّلقة 

أماكن االنتقال العاّمة، اعترب�ا لويزا وايل املكان الساحر اّلذي حيمل دالالت اجلمال والسحر،  

ان هلا بعدا حضاريّا ونفسّيا واجتماعّيا، وهذا األخري  حتّول من صورة إجيابّية إىل صورة سلبّية، فك

فبعدما كان هذا الفضاء حمّل استقطاب الّسيّاح، أصبح حمّل ارتياد ا�انني، واملنتحرين، ويظهر 

تقطب قبل سنوات كانت جسور قسنطينة تستقطب الّسّياح، ّمث صارت تس'' : ذلك يف قوهلا

ا�انني، وشيئا فشيئا صارت تستقطب منتحرا كّل أسبوع على األقّل، أّما اآلن فقد ارتفع معّدل 

، صار االنتحار ..جاذبيّتها للموت حسب حّدة ما حيدث، وغالء املعيشة وانقالب املفاهيم
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يزها فالكاتبة جعلتنا بذلك نعيش معها جتربة املكان، من خالل ترك. 25''سلوكا يباركه الّشباب

إذ جندها تفّصل يف ذلك . على الوصف الّدقيق انطالقا من الفضاء واحمليط اّلذي تواجدت فيه

، جيب أن ال يكون امرأة، فالقطط اّليت زادها اجلوع توّحشا متأل الّزوايا ..قسنطينة تنام باكرا: بقوهلا

فالقطط اّليت "قوهلا  وهذا يعكس اجلانب اخلفّي  واملوحش ملدينة قسنطينة، إذ تضّمن. 26''املظلمة

رابطا إياها باملرأة وهي كناية عن االغتصاب من الذئاب " زادها اجلوع توّحشا متأل الّزوايا املظلمة

ليشّكل هذا  ،..ئة من فئات ا�تمع القسنطيينالبشريّة اليت رمز هلا بالقطط املتوّحشة، وهي متّثل ف

  .د والّضياع والقمعالفضاء جانبا من جوانب احلياة القائمة على التشرّ 

يعّد اجلانب التارخيّي مرجعّية أساسّية ومصدرا للهويّة الوطنّية وثقافته،  :البعد التاريخيّ   - 3

وعامال من عوامل تتطّور األمم وازدهارها وحتّضرها ورقّيها، وقد حاولنا الوقوف على أهّم املواطن 

ارخيّي عميق عّربت به عن هويّتها وأصالتها فكان للفضاء فيها بعد ت. التارخيّية اليت تضّمنتها الرواية

وثقافتها، باعتبار أّن احلياة هي خالصة الظروف والبيئة والتاريخ والعادات والتقاليد واألعراف، 

موظّفة يف ذلك رموزا وشخصيات تارخيّية تعكس تاريخ اجلزائر التليد والعريق احلافل بالبطوالت 

الّثورة والّثوار، رمز الّتضحية والّصمود، منرب احلرّيّة والتضحيات، من ذلك جبال األوراس معقل 

  . واالستقالل، الشاهد على وقائع الثورة، وجمد ثوارها وشهامة أحرارها

أّما فضاء قسنطينة فهو يرمز إىل ذلك املخزون التارخيّي واملعمارّي العتيق، اّلذي عرضته  

يف '' : وشهدائها، ويظهر ذلك يف قوهلالنا الكاتبة بأسلوب شّيق ودقيق ناقلة أمساء عظمائها 

البيت ستجدين الوجه اجلميل لقسنطينة، زينتها، أناقتها، أصالتها، شعرها، موسيقاها وثقافته، 

بيت ابن باديس، اقتطعت احلافلة املتوّجهة إىل باتنة، وقد متّنيت لو أّن احلافلة تتحّول إىل بساط 

لتجد  .27''يل محيد املليء حبلم البساتني الطّفولةسحرّي حيملين مباشرة إىل أريس، إىل بيت خا

نفسها تقضي أيّاما بني جدران املاضي العريق، وأروقة املوسيقى والطّرب األندلسي على أنغام 

وهذا ما جيعل للمكان . اآلالت املوسيقّية العذبة والكلمات الّشعريّة الرّقيقة تستعيد أجماد املاضي

غابر مبعىن من املعاين من ناحية، وجتسيد قيم احلياة اّليت أصبحت اليوم دورا كبريا يف جتسيد الّزمن ال

ولعّل أهّم ما ميّيز البعد التارخيي يف هذه الّرواية هو رصدها . عرضة للمساومة من ناحية أخرى

لتلك املناطق الكربى اليت عرفت على مّر الّزمان حبضار�ا اجلميلة، إذ جند الروائّية تعتّز النتماء 

هل '': مائها العرقّي وذلك يف قوهلاة لويزا وايل جلذورها وأصوهلا الرببريّة األمازيغّية، وبانتشخصيّ 
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، لقبت فضاع امسها من ..إّ�ا ملكة الرببر يف فرتة الفتوحات: قلت له. تعرفني من هي الكاهنة؟

ر�ا جندها تعّرب فكّل تلك األماكن اّليت ذك. 28''التاريخ، حنن شعب لنا تاريخ، لنا كيان، لنا جذور

وإذا ذكرنا قسنطينة فالبّد أن نستحضر اجلسور املعّلقة، . عن االمتداد التارخيي واحلضاريّ 

، التضحيات اجلسام  اليت تّكبدها شعبها من أجل حتقيق احلرّيّة 1960ديسمرب  11مظاهرات 

  . واخلراب واالستقالل، أّما يف العشريّة السوداء أضحت مدينة للّرماد

جيدر بنا يف هذا العنصر اإلشارة إىل خمتلف األنساق املكانّية اّليت  :الدالليالبعد  - 4

، إذ جندها حتمل دالالت ومعان شّىت من خالل املوازنة اّليت أقامتها الكاتبة بني بدعتها الّروائّيةأ

ة وبعد القرية واملدينة، بني البيت واجلامعة الّلذان يعتربان من أهّم الثنائيات من حيث عمق الدالل

فالكاتبة اهتّمت بشكل مباشر بطرح األفضية اّليت تتعّلق بقيم الفرد وا�تمع واألصالة . املعىن

واالنتماء احلضاري، معتمدة على الوسائل الفنّـّية اليت ساعد�ا على جتسيد األبعاد الداللّية، وذلك 

 رصد�ا بكثري من الدقّة بالكشف على أبعاد الّشخصّية العميقة وانتماء املكان يف روايتها واليت

وقد جعلت الكاتبة . والوضوح، إذ اكشفنا من خالهلا تلك اجلمالّية الفنّـّية اليت احتو�ا روايتها

هذا ما يعنيه لك '': لغتها لصيقة بالبيئة اليت عاشت فيها واحتّكت �ا، ويظهر ذلك يف قوهلا

يابّين هل يوجد (ي يل أوسحار ذي أش مم: وسألين" أسحار"االسم، ذات يوم قرأه فّالح بصعوبة 

فهذا النوع من . 29''، وهذا راجع خللفيّته الرببريّة اّليت جعلته يقرأ الكلمة هكذا.)ساحر هنا؟

يعّرب عن بيئة املتكّلم ويضفي عليها صبغة حملّّية خاّصة وميّيزها عن باقي الّلغات، الكالم 

ناصر املفارقة والتباين الواضح، وهذا يضفي فالّتشخيص الّلغوّي الدارج يرتبط يف بعض املشاهد بع

على الّنّص طقسا مرحا، ويقلل من إيقاع الّسوداويّة على الّنّص، فعلى مستوى اللغة زاوجت 

الكاتبة بني الّتسجيل الفصيح والدارج، وداخل كّل مستوى من هذين الّتسجيلني يستثمر الّنّص 

ا ما وجدناه جمّسدا يف هذه الرواية اليت اعتمدت فيها عناصر الّتعّدد الّلغوي والتواتر والتنوّع، وهذ

. كما سبق وأن أشرنا وذلك حسب املواقف اخلاّصة  ،على الّلغة العربّية والفرنسّية والّلهجة الرببريّة

ر وعليه يّتضح أّن احلّيز املكاين، هو الفضاء اّلذي تتحّدد داخله خمتلف املشاهد والّصور واملناظ

وقد يتوزّع الفضاء حسب  ل العمود الفقري للّنّص الّسردي،اّليت تشكّ  ز الّلغويّة،والّدالالت والّرمو 

اإلجراء الوظيفي للّسرد الّلغوّي اّلذي عن طريقه تشّخص الكاتبة املكان، وجتعل منه كيانا ماّديّا 

  : ملموسا نابضا باحلياة، ومن األفضية الّداللّية اّليت أشارت إليها الكاتبة
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  .وهو فضاء معرّيف يقصد للمطالعة والبحث عن املعرفة: جامعةفضاء مكتبة ال -

اّلذي يعّد مسرحا لعرض إبداع الكتاب واألدباء  :فضاء المسرح والفنون الجميلة  -

حتمل يف طّيا�ا رسائل نبيلة يف �ذيب وتربية ا�تمع  ،من فنون قصصّية وشعر ومسرحيات هادفة

يف عروض مسرحّية بقالب فّينّ يلّيب أذواق اجلماهري،  لترتجم تلك األعمال ألنه مرآة عاكسة له،

وكل هذه .  ويعرف هذا الفضاء بالفّن الّسابع، ويلّقب بأيب الفنون ملا له من قيمة فنّـّية ومجالّية

األفضية جندها حتمل دالالت وأبعادا عميقة تندرج ضمن عامل الّشاعريّة واجلمال والعاطفة 

 .والّشعوريّةواخليال والّتجربة اإلنسانّية 

اّلذي جنده حيمل ميزة ومسة ثقافّية، تعّرب  :فضاء دار الّصحافة واإلذاعة والتلفزيون  -

اّلذي جنده وثيق الّصلة بنشاطات االّتصال  ،عن وظيفتها الّرمزيّة اليت تصّب يف ا�ال الثقايفّ 

ّل هذه األفضية كان فك. اجلماعّي، وهو يعّد بالنسبة للّصحفيني منربا للتعبري عن خمتلف القضايا

متحّدية يف كثري من األحيان العادات  ،هلا بالغ األثر يف تكوين شخصيّتها وإثبات ذا�ا األنثويّة

تعود  ،والتقاليد واألعراف، خاّصة وأّن هذا العمل الّروائّي عّرب عن متّزق داخلّي وانكسار نفسيّ 

ومل حتقق ذلك  ،عت إليه فضيلة الفاروق، وهذا ما ساأسبابه إىل �ميش املرأة وحرما�ا من حقوقه

  .   إال بعد اكتسا�ا للعلم واملعرفة الّلذان استخدمتهما كأداة للّتخّلص من القهر واالنكسار

اّختذت الكاتبة الفضاء وسيلة للّتعبري عن الواقع الّسياسي اّلذي  : البعد اإليديولوجي - 5

قضايا وطنهم، وقد  جتاهالّشعب فكار كانت تعيشه البالد يف تلك الفرتة، وحتديد اّجتاهات أ

ه شرحية من شرائح ا�تمع، وكان ذلك سببا يف إثارة تعكس هذا الفضاء ذلك االنفالت اّلذي مثّل

الشعور بالغضب والرّفض لسياسة الواقع واملثول إىل مضمون إيديولوجي معّني حتكمه فئة معيّنة 

ة بغية الوصول إىل الّسلطة واحلكم حّىت لو كان تتبّىن أفكارا مشّددة، هدفها حتقيق املصلحة اخلاصّ 

ذلك على حساب الّشعب املغلوب على أمره، الشعب اّلذي قّتل وعّذب وعاش كّل أنواع الظلم 

لقد كان غضبنا من جبهة '' : وهذه الفئة دعت إىل االنتخاب ويظهر ذلك يف قوهلا. والتنكيل

ذه العملّية ال تتّم إال يف فضاء غرفة االقرتاع، ه، و 30''، انتخيب اهللا وكان يقصد الفيس..التحرير

وهي تعّد من األفضية اخلاّصة اليت تدّل على التوجهات السياسّية يف البالد، إذ جندها تشري إىل 

  .31''، يف غرفة االقرتاع..ولذلك توّجهنا إىل صناديق االقرتاع'': هذا الفضاء بقوهلا
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ض الّشوارع واملستشفيات واملدارس بأمساء كما طرحت الكاتبة قضّية تتعّلق بتسمية بع  

الّشهداء، وهذا يدّل على الّرمزية والذّكرى اخلالدة لدى الشعب اجلزائري ألجماد وبطوالت 

بعد ختّلصها من سيطرة  حّىت تظّل اجلزائر حرّة مستقّية كان يأمله خاهلا محيد األجداد، وهذا ما

البالد يف تلك الفرتة مل يلّبوا الطّلب ومل يعريوه أّي لكّن اآلفالن اّلذين كانوا حيكمون . املستعمر

اهتمام، فحسب ما ورد يف روايتها مل ميثّلوا جبهة الّتحرير الّثوريّة اّليت أّسست الّثورة الّتحريريّة 

فحسب، فكانت سببا يف دخول  مالكربى، ومل ميثّلوا مبادئها مستغلني شعارها لتحقيق أهدافه

ومن أختار إذا بيت اآلفالن '' :الّصراع الّداخلّي، ويظهر ذلك يف قوهلاالعنف و  ةاجلزائر دّوام

، لقد رماه ..وهل سأمنح جلّدي الّشهيد بيتا قضت على رونقه وصالبته. مثقوب مفّتت؟

الفرنسّيون من الطائرة وأتى الطلب بعد الطّلب من أجل أن يطلقوا امسعه على أحد املستشفيات 

وما . 32اّليت تسكن قلبك صافح أيديهم القذرة، رغم املرارةا�م وت، وأنت تطرق ب..أو الّشوارع

جيعل من املكان صورة واضحة الّداللة لتناقض اإليديولوجيات، هو الّشعور الّشديد باالنتماء 

ملكان معّني داخل وطن ما، يتضّمن أماكن أخرى متباينة املواقف والثّقافات وفق عالمات تتضّمن 

  .اضحةمدلوالت إيديولوجّية و 

   :النتائجالخاتمة و 

راهقة لفضيلة وقوفنا على أبعاد الفضاء وجتلياته يف رواية مزاج م بعد ستخلصهن اوممّ 

  :مايلي الفاروق

إّن سعة الفضاء ووظيفته، انفتاحه وانغالقه مرتبط باملستوى اجلمايل للفضاء الّروائي  -

 .وقدرته على اإلحياء

إىل رصد اجلماليات والّدالالت اليت جندها ختتلف  إّن الفضاء الروائّي نّص لغوّي يدفعنا -

 .وتتنوّع بتنوّع األفضية، إذ بات يشّكل نواة العمل الّروائي وعموده الفقري

فضاء اجتماعّيا واقعيّا شّكله   كان فضاء الّسرد يف رواية مزاج مراهقة لفضيلة الفاروق، -

اليت توحي إىل إيديولوجيات تارخيّية  كّل من الريف واملدينة بكّل حواجزمها املكانّية املختلفة،

 .نفسّيةو اجتماعّية ثقافّية 

تطّورت نظرة الكاتبة يف زمن العشريّة الّسوداء بصفة تدرجيّية من خالل جتسيدها  -

يف ظّل األزمة  ق بالّشخصّية وطباعها،الذي أضفت عليه إشعاعا مشحونا بدالالت تتعلّ  ،للفضاء
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أّزم واملرتّدي، راصدة مشولّية الفضاء مهتّمة جبزئّية األشياء، وهذا ما الّسياسّية وواقعها املرير املت

  .تؤّكده طبيعة شروط الّرواية اجلزائريّة يف التسعينيات من القرن املاضي
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هذه الّدراسة جتليات املرأة يف شعر الفتوحات اإلسالمية، من خالل تتبع حتوالت تيمة املرأة  تتناول        

عرية العربية، ومتوقعها وخمتلف متظرا�ا يف شعر الفتوحات اإلسالمية، كما تبني رمزيتها وخمتلف  الشّ يف

 .اعر وحالته النفسية، واغرتابه وجتذرها يف أعماق كينونتهاحياءا�ا وعالقتها بتجارب الشّ 

) دينية(ديولوجية شكلت املرأة حضورا الفتا يف الكثري من املطالع الغزلية، معربة عن محوالت اي   

واجتماعية، ومرجعيات منفتحة ومنغمسة يف املرحلة اليت أنتجتها، حمققة بذلك تراكما دالليا بدا يف 

   .سياقات رمزية بطولية على مستوى النص الشعري

  .املرأة، النص الشعري، الفتوحات ، البطولة ، الرمز: الكلمات المفتاح 

Abstract :  This study deals with the women’s manifestations in the poetry 
of Islamic conquests, so that they follow the transformations of the woman’s 
theme in Arab poetry, and the position of women and their various 
manifestations in the poetry of Islamic conquests, and her symbolism and its 
various motions and its relationship to the poet’s experiences and 
psychological state, and his alienation and rootedness in the depths of his 
being, are manifested in various manifestations. 
Keywords: Keywords: women, poetry, conquests. Heroism, Symbol   
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 :   مقدمة 

تعترب املرأة من أهم موضوعات الّشعر العريب، فهي مرتبطة بأغلب األغراض الشعرية، كما     

، وعدت عنصرا حموريا يف ... تصدرت أغلب القصائد املدحية والفخرية وقصائد الرثاء والوصف 

ه، هي مهاج غضبه مثار عاطفة الرجل ومدار وجدانه وسّر حياته وموت: املقدمة الطللية، كو�ا 

هي مشرق وحيه  ومعقد ألفته، هي جمتلى قرحيته ومطلع قصيدته، هي موطن عنائه، ومذهب غنائه

، وليس األمر هنا جمّرد حديث 1ومنار إهلامه، وهي دور الوجود يف ناظريه، هي كل شيء بني يديه

يت تعيد للحياة متعتها ومتسح عنها عتمة الّزمن بل املرأة الّ  عن امرأة واحدة تسّلي مهوم الّذات،

انبنت  2وبريقها القدمي اجلديد يف فضاءات تنسجها خميّلة الّشاعر، ومتنحها خصوصية وممّيزات

واحتفى �ا يف خمتلف أغراضه، وجعل منها بعدا رمزيا متغريا خيرتق  ،عريةعليها بالغة نصوصه الشّ 

من فاملرأة ،أم�ا هي اق ألناة الزّ ويف ظل هذا التغري تبدو املرأة مثال القدرة على االخرت «الزمن 

، لذلك فاملرأة تفرض نفسها ككياٍن زمين 3»األصل وحبيبٌة هي الكينونة العملية، وابنٌة هي الغد 

حيمل األزمنة وحييل إليها، جمسدة يف اخلصوبة والتجدد والبعث، واملرأة كذلك كيان مكاين تتجذر 

بيت والوطن، توفر األمن واألمان واحلماية، بل يف األمكنة وتلتصق �ا، فهي رمز للحماية وال

  .تتجاوز كل ذلك لتتحول إىل رمز وجودي يف أمسى معانيه

وما هي حتوالت صورة املرأة يف شعر الفتوحات؟  فكيف جتلت املرأة يف شعر الفتوحات؟     

  وماهي رمزيتها ؟ 

 مكانة المرأة العربية قبل اإلسالم

ألمم األخرى كاليونان والرومان واهلند مهملة مظلومة مل يعرتف إذا كانت املرأة  عند ا       

بوجودها ومكانتها يف الغالب، ومل ينظر هلا إال نظرة اخلادمة للرجل، تقوم برتبية األبناء، وتالزم 

 الصُّوف، وغزلت تربحه، ومل ببيتها، التزمت إ�ا مادحني، قربها على كتبوا ماتت فإذا «البيت 

 املنزيل عملها يف جمال نفوذ وهلا البيت، ربَّة الّشرقية الرُّومانية اإلمرباطورية يف املرأة كانت كذلك

 جورجي"يقول ، فإن املرأة عند العرب اختذت مكانة مرموقة وسلطة معتربة، »4أطفاهلا على ونفوذ

، فنبغت غري  وحزم ورأي أنفة صاحبة وإرادة، وكانت شأن للمرأة يف اجلاهلية كان  «" زيدان

والصناعة، وال سيما يف أوائل اإلسالم  والشِّعر والتِّجارة واألدب واحلْرب السيَّاسة دة منهن يفواح

على أثر ما حصل من النهضة يف النفوس والعقول فاشتهرت مجاعة منهن مبناقب رفيعة تضرب �ا 
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 عظيمة لاإلمجا على ، كانت5»األمثال وأكثرهن يف املدينة مقر اخلالفة اإلسالمية يف ذلك العهد

 على تشب اليت املرأة ألن واألنفة، حب االستقالل مثار من وعفتها النفس، عفيفة الشأن

 املغلولة الذل مها يف الناشئة املرأة على يهون ارتكاب ما عن ترتفع الظلم، وإباء الفكر استقالل

  .6احلجا  بأغالل

  المرأة في شعر الفتوحات اإلسالمية

جتاوزت  ،توحات النظرة الواقعية والسطحية إىل معاين رمزية جديدةاملرأة يف شعر الفجتاوزت     

ال «  :ولكنها مل تستغن عنها، يقول حسني علي عبد احلسني الدخيلي ،الشعرية املوروثة قدميا

ميكن أن ننفي ما قد توحي صورة املرأة الرمزية يف مقدمات قصائد الفاحتني من أثر لإلرث 

واقع األخالقي واالجتماعي الذي كانت املرأة حتياه يف ذلك احلضاري واالجتماعي أو أثر لل

، جند املرأة تتحول إىل رمز لشيء آخر، انطالقا من طبيعتها األنثوية اليت ترتبط باخلصب 7»الزمن

والبعث،  كما خيلق الشاعر من خالل عناصر الطبيعة أو األشياء اليت يتعايش معها البعد األنثوي 

رأة ال يقصدها بذا�ا ولكن لتعرب عن حاجياته النفسية ألننا جند يف ففي حديث الشاعر عن امل

« تغزل الرجل باملرأة احتاد روحني انسانيني، فيبحث من خالل ذلك عن الكمال فاستمالة 

االنسان لروح آخر تعين أنه وجد روحه اخلاصة يف التأمالت الشاردة لعاشق لكائن حيلم بكائن 

حتلم بأنيها احمللوم به فتأمالت التقارب مل تعد هنا فلسفة اتصال آخر أنيها احلامل تتعمق وهي 

، فتتضاعف الكينونة وتزيد الذات الّشاعرة امتالًء فتتسع 8»وعي البشر إ�ا احلياة يف مزدوج مبزدوج

مع ذلك األمكنة ومتتد األزمنة، وما أمجل هذه احملاورة الشعرية بني النابغة اجلعدي وزوجته حني 

 :  قولخرج غازيا ي

  والّدمُع يَنَهّل من َشأنيهما َسبَــــــــــــــــــــــــال  ــــــت تذكـــــــــــــــــرني باهللا قاعــــــــــــــــــــدة    ـــبات

َعــــــال ُكْرهـــــــــــــا وَهـــــــــــــْل أمنعنَّ اهللا ما اَب اهللا أْخرَجنِـــــــــــــي     ــــيا بنَت عمي كتـــــ   فـَ

  9والــا من ظّني لم يستطع حـــــي     أو َضارعــَــــَمى فَيعِذرنــــــرَج أْو أعْ ـــا كنُت أعْ ـــــم

وهنا تظهر املرأة يف شكل رمزي تقابل احلياة والّتشبث �ا، إ�ا فطرة االنسان اليت تسعى     

ديث النفس وصراعها مع نفسها، صراع للبقاء وتفضل اخللود، فهذا احلوار التخّيلي ما هو إال ح

ويتجاوز زمانه احلقيقي احملسوب ) باتت تذكرين(طويل ممتد يف ليل السكون، يتمطط هذا الليل، 

/ بالّساعات إىل زمن نفسي مكّثف، تعاتب فيه الذات ذا�ا، الذات االنسانية املتشبثة بالدنيا
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ا املتشبعة باإلميان املتطلعة للخلود، فيشخِّص هذا الّذات السُّفلى املتعلقة باحلياة تواجه الذات العلي

الّصراع النفسي ويبني املأساة اليت تعيشها الذات الّشاعرة حني تنشطر بني شخصيتني، شخصية 

األنثى الضعيفة وشخصية الرجل القوي، األنثى الولود الساعية للتواصل والتكاثر والرجل املتمسك 

وأنه ال يوجد عيب فيه أو مانع مينعه من اجلهاد يف سبيل اهللا، بالقيم وبأوامر اهللا عز وجل، خاصة 

  .فتنشطر الذات ويصيبها الوهن بعدما كانت مكتملة بوجود األنثى وممتلئة

وقد حتيل املرأة الشاعر إىل أزمنة مغايرة خارجة عن الزمن اليومي الرتيب الذي يعيشه يف        

وحزنا خصبا وجدبا ودينا يتصافح عندها الشاعر مع كون ممتلئ فرحا « سائر أيامه، للتحول إىل 

الزمن واملوت، وهي إىل هذا أصل احلياة بسبب قدر�ا على والدة احلياة اجلديدة لذلك جعل 

األقدمون آهلتهم أنثى وأعطوها وظائف اإلخصاب والوالدة واخلضرة والوفرة واخلري وكل شيء مفيد 

يؤرخ الشاعر حلظاته انتصاراته ويسجل أزمنته املشرقة  و�ذا ترتبط بالبطولة واألجماد فلكي) 10(»

  : القعقــاععلى صفحات احلياة فال بد من امرأة خيربها ببطوالته، يقول 

  أال أبلـِـــــــْغ أْسمـَــــاَء أنَّ َحِليَلَهـــــــــــــا     َقضى َوطًَرا ِمْن ُروَزْمَهر األعاِجـــمِ 

  11موَعهم     بِِهْنديّـــــــة َتفـْــــــِري فـََراَغ الَجَماِجمِ غداَة َصبَّْحَنا ِفي َحِصيٍد جُ 

ُتْسِهُم املرأة يف املقطع السَّابق يف تأريخ األحداث الكربى، وتسجيل البطوالت العظيمة، إ�َّا       

صرخة املرآة اليت ينظُر فيها الشَّاعر إىل نفسه، فيحكي انتصاراته وأجماده وقد افتتح نصه بتنبيه ميثل 

عالية تنفجر من ذات ممتلئة لتمأل الّرحب، تبدأ من حلظة زمنية واحدة لتتشظى بعدها إىل أزمنة 

  .أخرى متططها وتفعلها وتستثمر فيها من خالل الفعل اإلجيايب

اعر فريوي على وهذا ليس جديدا يف الشعر العريب، فقد كانت احملبوبة تصاحب خيال الشّ      

  :اعر اجلاهلي عنرتة بن شداد حني قاله ويؤرخ ألزمنته، كما فعل الشّ مسامعها بطوالته وأجماد

   12َوَلقْد ذَكْرُتِك والرِّماُح نَواهٌل منِّي     َوبيُض الِهْنِد تـَْقطُُر ِمْن َدِمي

  : مث يقول

 13ُيْخبُرك َمْن َشِهَد الَوقيعَة أنَِّني   أْغَشى الَوَغى وأِعفُّ ِعْنَد الَمْغَنِم 

ختيار املرأة للزوج يف كثري من األحيان لشجاعته وبطولته، إذ يروى يف كتب التاريخ وقد كان ا    

أنه ملا خطبت أروى ابنة عامر اهلاللية وكانت أختها هنيدة حتت القعقاع بن عمر التميمي، 
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فقالت ألختها استشريي زوجك أيهم يناسبين ففعلت وذلك بعد القادسية، فقال القعقاع 

  : لشعر فانظري ألختك وقالسأصفهم سأصفهم يف ا

  ار أو ابَن فـَْرقدِ ــــــا األنَصـــــــا أخـــِحي   ِسَماكً ـــإْن ُكْنِت َحــاَوْلِت الّدراهم فاْنكَ 

  ي   َبكيرا إذا ما الخْيُل َجاَلْت َعِن الرَّدىــــاَولِت الطِّعــاَن فـََيِممــــوإْن ُكنِت حَ 

  14ـــــد ــــِد نـــــــــــازُل    فشـــأنكم إنَّ البيــــــــان عــن الغَ وكلُُّهـــــم في ذْروة المْجــــــــ

واملالحظ أن الفتوحات اإلسالمية مل تعطل احلياة االجتماعية ولكن يف خضم احلروب       

والصراعات واجليوش والقتل كان املسلمون يعيشون حيا�م األسرية، وقد ارتبطت الّشجاعة واليسر 

حسب املقطوعة السابقة ــ  ارتباطا وثيقا بل كان كل الّشرف للمرأة أن تتزوج فارسا والغين ـــ 

مغوارا، فرغم أ�ا تشكل ركنا أساسيا يف بيتها ولكنها تشارك يف احلياة السياسية واحلربية كذلك، 

وإن كانت يف غالب األحيان مشجعة مساندة مادحة أو باكية راثية ألحبتها الذين تفقدهم يف 

  .ا�د ساحة

ونصادف يف شعر الفتوحات مطالع غزلية على عادة الشُّعراء العرب منذ القدمي بنفس األمساء     

املتوارثة، وبذلك البعد الّشعري الرمزي الذي تتشظى له هذه النصوص وهي تنفتح على قراءات 

  . متعددة

  :يقول عبدة بن الطبيب

  ــولُ ــــــا بعيد الدَّار َمْشغُــــــــــُل     أم أنت عْنهِر موصـــو ـــــَد الهجـــُل خولَة بعـــهْل حبْ 

  ــــاِورٍة     أهـْــــــــــُل الَمدائِن فيها الديُك والفيــــــــُل ـــــَحلَّْت خــــُـــوْيلــــــــــُة ِفي َداٍر ُمَجـــــ

ُهْم فَــــــــــــــــــــَوارٌس ال عــزل وال ِمْيـــــلُ   يـَُقـــــــــــــــارُِعوَن ُرؤوَس الُعْجـــــِم َصاِحبـــَـــة      ِمنـْ

  َك مكبــــــــــولُ ـــــــــٌن منْ ــــــُيَخاِمر الَقْلــــــَب ِمْن َترجيِح ِذْكَرتَِهــــــــــــــا     َرسٌّ لطيٌف ورهـ

ـــَّــــــم تذكُّرهــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــولألحبــَّـــــــــــــــِة أيـــَّـ   15وى قبــــــل يوم الّدين تأويــــــــــلــــــــــا     وللنــ

يأَمل الّشعر وصل حمبوبته الظاعنة اليت فارقته، وهو مشغول عنها بالفتوحات واملعارك، وهي      

اق هو الزَّمن بعيدة عنه هناك تشارك الفاحتني معاركهم يف أمكنة أخرى، فيكون زمن الُبعد والُفر 

املهيمن، ويشعر الّشاعر بآنية مضطربة، فيعود ملاضيه ليؤسس حلظات أمل يبين �ا وجوده، ألن 

يف وعي الّشاعر قوة سلطوية بوصفها منوذجا للكمال اإلنساين األنثوي الذي جيذر « الظعينة متثل 

تتالشى شيئا فشيئا ألن  ، وفقدا�ا يف املكان هو فقدان احلياة اليت16»نسغ احلياة وقيمة الوجود 
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عر خولة ترمز يف الشّ « خولة يؤدي إىل فقدان اخلصب واحليوية واالنبعاث كون /غياب املرأة

، ويبقى هذا املوروث الّشعري  17» رع وما يتبع هذا من حياة الغىن واليسار دة الزّ اجلاهلي إىل سيّ 

ر الفاتح يوظفه بطريقة واعية أو الذي تداوله الّشعراء منذ العصر اجلاهلي له حضوره عند الّشاع

غري واعية، يعرب عن اجلدب والقحط النفسي الذي يعيُشُه بَعيًدا عن احملبوبة، فقد كان مكان خولة 

يرمز للغربة والغرابة حيث ميتأل هذا الفضاء بكل ما جيعل الشاعر حيس بالنأي واملنفى فالفيل رمز 

البلدان اجلديدة املفتوحة، وإذا اعتربنا خولة ذات اخلطر الذي يواجه املسلم يف كل حلظة هناك يف 

الّشاعر الّنازحة هناك يف أمكنة غريبة مل يتعود عليها فيحس بالقيود حتاصره والوجع يعتصر قلبه 

  .   نتيجة بعده عن أهله وأحبته الذين تركهم هناك يف وطنه األصلي

  : عمر بن معد يكربيقول 

  ا دْيَدنـَـــاــــــا     إّن لَنا ِمْن ُحبِّهــــألِمْم ِبَسْلَمى قْبل أن َتْضَعنَ 

 ارِس إالَّ أنَـــــاــــَما قطَر الفَ   ا   ـــارَاتِهَ ــــَقْد َعِلَمْت َسلَمى َوجَ 

  18شَكْكُت بالرُّْمـــــــِح خيازُمــــــــُه      والخيُل تعدو زيما بيننــا

ة اليت يعيشها ليبلِّغ رسالة عواطفه اجليَّاشة، وأشواقه يغتنم الشَّاعر اللَّحظة اآلنيَّة احلاِضر       

امللتهبة، حملبوبته قبل رحيلها مث يبلِّغها بعد ذلك جزءا من تاريخ جمده البطويل لتبلغ الذات كماهلا، 

حلظات الوداع اليت يشهدها الشاعر يف موقفه القاسي هذا جعلته يوفر ملوضوعه قبل أن « ألن 

  .19»كثري من القدرة على اإلبداع  خيوض طاقة عاطفية فيها

وقد تشعل املرأة خيال الشاعر فيعود به الزمن إىل الوراء ليحاول لقاءها ولكن هذا اللقاء بدا     

  20:مستحيال ألن الزمن فرق بني املتحابني، يقول ربيع بن مقروم

ـــــــاا   وأْصبَح بَاِقي َوْصَلَهــــــا قَ ــَك زينبَــــتذكرُت والذِّكرى تـَُهيجُ    21ْد تقّضب

  22وَحــــلَّ بفْلـــــٍج فاألبــــــاتُر أْهُلنَــــــــــا    وَشطـَّـــت َفَحلـَّـت َغْمرًة فُمثـَقَّبَـــــــــا

َيّض الَعَذارَْيِن أْشَهبَ    23اــــــفإمَّا َتريْني قــَْد تـَرَكُت لَجـــــاَجتِـي   وأْصبحُت ُمبـْ

يال يف الّزمن، ذلك املاضي الذي عاشه الّشاعر بعمق، وأصبح لقد كانت الذّكرى سفرا مج     

يتمىن عودته يف احلاضر، ولكن هيهات، فيكفي أنه سيتكأ عليه ليكتب أجماده، وفروسيته وبطولته 

وكرمه، فلم تكن املرأة يف مطلع قصيدته إال حلظات رمزية مكّملة للذة الشاعر على مستوى 

  .األساسية ملقومات الوجود، وجزء ال يتجزأ من الذات التخييل، أل�ا عنصر من العناصر
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ويتواتر اسم زينب يف الّشعر العريب منذ العصر اجلاهلي، مرتبطا باملقّدمة الغزلية، موحيا بزمن      

احلّب واللقاء واجلمال واخلصب واالنبعاث، فصار هذا االسم موروثا شعريا رمزيا له إحياءات 

  .   متعددة

اعر الفاتح جبمال أمكنة احملبوبة وسحرها اخلاص، اليت ترتك سطو�ا على خياله وحيتفظ الشّ     

 :ومشاِعرِه، بَْل يَراَها أمجل من كل أمكنة الدنيا

  :أبو ذئيب الهذلييقول 

    24ْت ُتطَــلُّ وَتْخِصـــــبُ ـــَجْدبـــًا وإْن كان وأَرى البِــالَد إذا َسكنِت بغَْيرَِهــــا    

  رَّة يتقلــــــــــــــبُ ــأْهلي بالَمكـاِن فَــــال أرى    طَْرفـــِـــي لغيـــــــــْـِرَك مــــ ويحــــــــلُّ 

لُّ وُيْجَنبُ ـــــــاَن لَها ُيحـَــــــْم     فأَرى الِجنَـــــُة الرِّيَاِح ِمْن أْرِضكُ ـوَتِهيُج َساري
25  

  26ـُه      إْن كاَن يـُْنَسُب منـــــِك أو ال يـُْنَسبُ وأَرى الَعـــدوَّ يحبُُّكْم فأحبُّــــــــــــــ

ارتبطت احملبوبة باخلصب واملطر واحلياة، فتوحدا معا ومل يفرتقا، فكانت املعشوقة سببا يف جعل     

األمكنة تنبض ببهجة احلياة، ويبقى الشاعر معلَق القلب نظره ال يتقلب لغري هذه احلبيبة، اليت 

بعث النسيم العليل، ناسفة أزمنة اجلفاف والقحط لتحل حملها أزمنة حتولت أرضها إىل جنة ت

اخلصب والبعث، فال مناص من حّبها الذي سكن وجدانه، بل صار كل شيء يف سبيلها يهون  

 . فحىت العدو حمبوب من أجلها

  :المرأة المجاهدة: أوال

ل قيم االنتصار، فتنتصر على حماربة حتم/ وقد خترج املرأة عن إطار الغزل لتتحول إىل جماهدة     

الكفَّار من جهة وتنتصر على ا�تمع الذكوري من جهة أخرى، وقد جّسدت هذا الّتحول يف 

، حيث استحال الزَّمن عندها إىل نار تستعر حلظة " خولة بنت األزور" شعر الفتوحات 

  .حاصرت األعداء بشجاعة وشهامة ال نظري هلا

  :تقول خولة بنت األزور 

  27ا في الحرب ناٌر تْسَتِعر   اليْوم تْسقون العذاب األكبرألنَّن

 ولُنذيَقنـَُّهْم ِمَن الَعذاِب األْدنى ُدونَ :" تتناص الشاعرة مع القرآن الكرمي يف قوله تعاىل     

، فتأخذ بذلك قطعة زمنية ربَّانية مقدَّسة تواجه �ا األعداء  28" الَعذاِب األكَبِر َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونْ 

دون تراجع وال تردد، فتقلب املوازين، حني تتحول األنثى من ضعف فطري إىل قوة مكتسبة، 
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شحذت مهتها من بيئتها القاسية احملاربة، ومن دينها احلنيف الذي أعطاها مكانتها اليت 

اخلياالت احملكية ترتجم اإلثارة اخلارقة اليت « تستحقها، مث أن للّنار رمزية وفاعلية التغيري ألن

، فمبالك بشعور الّشاعرة أ�ا شعلة نار خارقة ميكنها أن تغري 29»تلقاها خيالنا من أبسط الّشعلي

  .أمكنة وأزمنة وواقعا تعيشه

وقد تتخذ املرأة بعدا رمزيا خاصا، تنوب عن الوطن وما فيه من طبيعة قاسية، وحياة تكاد      

يف أسره يتذكر  األزور ضرار بناهد تكون مستحيلة يف بيئة صحراوية قاحلة، فها هو الّشاعر ا�

  :أمَّه فيقول

  والَفْقرِ  ةـــمــــــــــْكُت َعُجوزا في المَهاــا     تـَرَ ــــــــــوَما بي وأيَِّم اهللا مـــَـوتى وإنَّم

  ضعيفُة حاٍل َما لها ِمْن َجـــــالَدٍة     على نَائِبَــــــاِت الَحاِدثاِت الَِّتي َتْجِري

  30َمة      َمع الشِّيِح والَقْيُصوم والنَّْبِت والزَّْهرِ ــــــــــــــــــــا حبُّ الِقَفاِر ُمِقيتَعّوَدهَ 

لقْد حنَّ الّشاعر ألمِّه ولألمكنة اليت حتويها بكل مكونا�ا، من نباتات شوكية أو أزهار،      

ــ، وقسوة األمكنة هو نفسه فكان خوفه عليها من القحط واجلفاف والعجز ــــــ لتقدمها يف السن ـــ

وطين : خوفه على وطنه من االضمحالل والزوال، والّشاعر بعد ذلك يبث رسالة رمزية، يقول فيها

  .احلبيب يعز علي فراقك مهما كانت الظروف ومهما كان الوضع

وال املكان الذي يتماهى مع أمِّ الّشاعر على الّرغم من أنه حيمل معاول الفناء والز / إن الوطن    

من خالل عناصر املوت اليت حتاصره، فهو مكان جدب وقحط وليس فيه من النبات غري الشِّيح 

  . والقيصوم ، ولكن هناك أزهار أمل تزين وجوده وتسهم يف بعثه من جديد

  :مجيل سعيد وهو حيتضر يف ساحة الّشرف يرسل رسالة سالم لوالدته مع ابن عمه    

  :يقول فيها

  ُت ِحمـــــاِميـــــــــــمخبّــــرًة أنيِّ لقي   َت ِرسالــــًة  ـــــــــــا إال حِملأيــَــــا رافعـًـ

  المـــــــــــلِّ َســـــــــعنِّي بكـــ وإن ِجْئَت أمِّي والخــَـــوات وِعبرتي    َفُخّصُهمْ 

  من الحجر الّصلد األصّم عظامـــي   طريح بباب الحصن لما تطـــــايرت

      31الجنان قتامي ـي    أرجي بقتلـــــــتي فيــلي إن قتلــــــــت فإنّنـولست أبا

يف الّلحظات األخرية اليت حيسُّ الّشاعر ِفيها بِاقرتاب أجلِه وقد بَدأت الّذات تَتهّشم وتتشظَّى    

بفعل احلجر الّصلد الذي أصابه من منجليق األعداء، وقد وصل بوابة اِحلصن ولكّنه عجز عن 
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اجلنان، فينتقل من األزمنة العادية / لوج إلْيها، ليتحّول إىل بوابة أخرى ليعرج به إىل حصن آخرالوُ 

إىل األزمنة اخلالدة ليعانق األبدية اليت يسعى هلا، ولكن هناك ارتباطات زمنية عادية يبقى متعلِّقا 

دعا بيته املكان �ا ومعها يبقى يتوق هلا مهما كانت الظروف، فريسل سالمه األخري ألهله مو 

الذي درج العيش فيه، ومودعا بعد ذلك دار الدنيا بأسرها، وقد جتاوزت املرأة برمزيتها جمرد كو�ا 

امرة عادية وكذلك جتاوزت األم صفة األمومة كو�ا ترتبط بالبيت وجتمع الشمل وهي مصدر 

  .   العاطفة، واألخوات كرمز للخصب والبعث

  : المرأة الّشاعرة: ثانيا

للمرأة املبدعة الّشاعرة حضور متميز، سواء كانت واحدة من املشاركني يف الفتوحات، أو هلا      

فرد من عائلتها تتابعه يف حروبه أو أسره، فينبض قلبها وجعا، وهي ترثيه إن كان من الشهداء، أو 

صفوف  تبكيه وحتن إليه إن كان يف عداد األسرى، أو تتغىن بأجماده وتصف بطوالته إن كان يف

ا�اهدين الفاحتني،  ، وهذا ليس جديدا على املرأة العربية اليت سجلت مكانتها يف جمتمعها منذ 

القدمي إذ جند يف األخبار ما يشري إىل مكانة املرأة الشاعرة ابتداء من شهودها منتديات الشعراء 

 كثرة الرجال لديها إىل إىل مراسالت الشعراء هلا، إىل اجتماعها بالّشعراء واخللفاء واألمراء، إىل

ا�الس األدبية اليت تقوم بإدار�ا إىل ما تستنشده من الشعراء بني يديها، إىل ختصيص أخبار 

، لقد حافظت املرأة على 32الشعراء مبا كان من موقف الشاعر منهم من خالل امرأة شاعرة مثله

  .  مكانتها وحفظ وجودها مكانتها السامقة ومواقفها البطولية يف العصر اإلسالمي الذي عزز

وكتب األدب حافلة بأخبار الشاعرات اللوايت سجلن حضورهن بني الشعراء وتغنني ببطولة     

املسلمني وأشدنا بأعمال الفاحتني، ومن أبرز الّشاعرات اللوايت سجلن حلظات وجع الفراق واألمل، 

ار السَّجني خلف قضبان وهي تبكي شقيقها ضر  خولة بنت األزورالشاعرة الفارسة ا�اهدة 

  :الرُّوم

  فهـــْل ِبقــُــــُدوم الَغائِبيَن تـَُبشُِّرنـــــــا... أال يا غــــــــــــــراَب البْيِن هـَــْل أنَت ُمْخِبري 

  ـــــــاوُكنَّا ِبُهْم نـُْزهر وكانُــــوا كَما كنَّ ... لقـــــــــــْد كاَنْت األيـَّــــــــــاُم تزهـــو لُقْربِِهْم 

  ففرَّقنـــا ريُب الزَّمــــان وَشْتَتنــَـــــا... ذكــــَـــرُت ليـــَــالي الَجمــــْـــع كنَّا َسويـــَّـــــة 

  لثمنــــــــا خفـــــافــا للمطايا وقبلنــــا... لئن رجعــــــــــوا يومــــــا إلى َدار ِعزِّهــِــــْم 

  تركنَـــاه في دار العــــــدوِّ ويممنـــا... ضــــــــراٌر مقيــــــــــٌد  ولم أنس إذا قالــــــــوا
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  ومـــــــا نحن إال مثل لفظ بال معنى... فمـــــا هــــــــذه األيّــــــــــــــــام إال معــــــارة 

  33منَّـــــــاوإن بعـــــــدوا عنَّـــــــا وإن منعوا ... َسالٌم على األْحباِب في كلِّ ساعة 

تبدأ الشاعرة من حلظة توتر مفجعة مؤملة ترسم فيها حوار داخلي ختيلي، ختاطب الغراب،      

 صغري فإنه غراب نفسه؛ البني غراب أما الشؤم، به أرادوا إذا البني غراب «الغراب، أمساء وأشهر

، فمخاطبة 34»هابانوا عن إذا منازهلم مواضع يف لسقوطها البني، غراب غراب لكل قيل وإمنا

الغراب هو خماطبة األمكنة اخلالية اليت تركها أصحا�ا موحشة بال أنيس، فكأ�م يرثو�ا وهي يف 

  .تلك احلالة

تشري إىل الذهاب والتنحي " غراب" كما يرمز الغراب للشؤم والفراق، فاجلذر اللغوي للفظة      

، وهي احلالة اليت يعيشها ضرار شقيق الشاعرة، ومبا 35عن الناس، النوى والبعد، والنفي عن البلد

فـَبَـَعَث « : املوت، حسب ما جاء قوله تعاىل/أن رمزية الغراب يف تراثنا اإلسالمي مرتبطة بالقتل

َلَتا َأَعَجْزُت َأنْ  َأُكوَن ِمْثَل  اللَُّه ُغَرابًا يـَْبَحُث ِفي اَألْرِض لُِيرِيَُه َكْيَف يـَُواِري َسْوَأَة َأِخيِه قَاَل يَا َويـْ

،  فإ�ا ترفض هذا الغراب 36» (31)لنَّاِدِميَن ِمَن ا َهَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي فََأْصَبحَ 

وترفض كل ما حيمله من دالالت حزينة ومؤملة تتجاهلها، فهي ال تريد أن تواري أخاها القرب كما 

  .د بعدها الوجودييزعم الغراب بل تريد له حياة أطول تؤازرها وتسن

فتسعى جاهدة يف حماولة يائسة للبحث عن أخيها الغائب هناك بعيدا يف األسر، حيث توازن     

بني زمنني خمتلفني ماض وحاضر، ماض كان فيه األنس واجتماع العائلة وما يف ذلك من �جة 

ر وأمل وسرور، وحاضر حزين يتقطع قلب الشاعرة حزنا ملا يعيشه أخوها عند الروم من أس

  .   السجن، وما جيول حوله من خطر

مث تقرر خولة أن ختلص أخاها بنفسها وتأخذ بثأره، وتقدمت مع اجليش إىل أنطاكية مع     

  : النِّساء وهي تنشد

  فكيف ينــاُم مقـــروَح الجفـــونِ ... أبعد أخي تلذُّ الغمــُض عيــــــني 

  ــــزُّ عليَّ مـِــْن عيني اليمينِ أعــَـ... سأبكي مــــا ُحييُت على شقيــٍق 

  لهـــان عليَّ إذا هـــو غيُر هونِ ... فلــــــــو أنيِّ لحقــت بـــه قتيــــال 

  وأعلـّـــق منـــه بالحبـــِْل الَمِتينِ ... وكنــت إلى السَّلــــو أرى طريقـــا 

  ـوُت َمــــْوَت الُمْسَتِكينِ فلْيَس يَمُ ... وإنَّا َمْعَشـــــــٌر َمْن َمــاَت ِمنـــَّــا 
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      37أما أبكي وقد قطعوا وتيني... مهــــــال  :وقالوا لَم بُكاك؟ فقلت

تبدأ الّشاعرة بلحظة توتر وأمل وفجيعة، وقد استطاعت بواسطة االستفهام أن تنقل مشاعرها 

السلب إىل وأحاسيسها وتبني مدى إصرارها على مواجهة الراهن وحتقيق املستحيل، فتتحول من 

اإلجياب، من امرأة حتت رمحة السلطة الذكورية كموروث زمين يف ا�تمعات العربية غالبا، إىل امرأة 

فاعلة إجيابية تتجه صوب املغامرة واملوت، فتغري بذلك زمنها امليت السليب زمن االنتظار 

صوت اجلماعة يف  واالستسالم إىل زمن إجيايب زمن املغامرة، وإن تعاىل صوت األنا الشاعرة مع

موقف التحدي والقوة بعدما انفردت الذات حبز�ا ووجعها يف مطلع املقطوعة ويف خامتتها ألن 

  .املشاعر داخلية خاصة لن يكشف النقاب عنها إال من عايشها حقا

اجلفون، ( واملالحظ يف املقطوعة السابقة أن الشاعرة كررت العني وما يتصل �ا عدة مرات      

، أل�ا انطلقت من الفقد الذي ال يشفي غليله إال مثوله بشخصه أمامها، ألن )يين سأبكي، ع

طيفه حياصرها وكل حلمها أن يعود من أسره، وهو كل حلمها املستقبلي ألن العني ترمز 

  .للمستقبل الذي تأمل أن تعيشه الذات بعمق يف فضاء الدهر

مزوعة مرا، وتتأمل ملعاناته وفراقه، قالت الشاعرة وقد تتأمل الّشاعرة البنها األسري فتبكيه بكاء    

  : ، البنها األسري يف وقعة أنطاكيةبنت عملوق الحميرية

ـــا    وقـد أحرقْت مــــني الخــُدود المداِمعُ ــــــــأيـــــَا ولــــــِدي ق   د زاد قلـــــبي تلهُّب

  ـد حميت منِّي الحشـــَا واألَضاِلعُ وقـــــد أْضرَمْت نَاُر الُمصيبـــة شعلـــة    وقــــــ

  واسأْل عنــــــك الرُّكب كي يخبرونني    بحـــــــــــــــالك كيمـــــا تستِكــــنُّ المداِمعُ 

  فلم يكن فيهم مخبر عنك صادحا    وال منهـُـــــــــم مــــن قــــــــاَل إنَّك راِجـــــعُ 

  مصــْــــــــــــــدوٌع وطْرفي َدامــِــــــعُ  فيا ولدي مذ غبت كّدرت عيشتي     فقلبي

  وم وعقلي مولـَّــــــٌه      ودمعــــي مسفـــــــــــوٌح وداري َبالِقــــُع ـــــــــــوفكري مقســ

ــــــًة      وإن تكـــن األخرى فما العبد َصانِعُ  ــــــا ُصْمت هللا َحجَّ   38فإن تُك حيـَّ

اليت تعرب عن بعد املسافة الزمانية " أيا"ها بنداء مستعينة بأداة النداء تفتتح الّشاعرة نصّ     

واملكانية، مع ما يزيد من جراحات وأالم مع هذه الفجوات، آملة أن يكون هناك قربا حقيقيا 

بعدما تغلغل يف أعماقها وسكن وجدا�ا والزم مشاعرها وأحاسيسها، تنطلق من آنيتها واصفة 

، واستمر أمل الفراق والوجع حيفر )قد زاد قليب تلهُّبا(متطَّط وتباطء زمنه حاضرها املوجع الذي 
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خدودها وحيرقها أملا وحسرة، ويلهب حشاها وأضلعها، ولن يسكن مواجعها ويوقف مدامعها إال 

ما يتواتر من أخبار تأيت من هنا ومن هناك، ولكنها ترسم حلظات أمل وجيزة تنتهي خبيبات 

  .لب كاذبة كما تسفر عن ذلك األزمنة اآلتيةالظن، أل�ا يف الغا

ومن مناذج أْشعار الُفتوحات اإلْسالمية ما تركته الّشواعر ِمن َمراثي حزينة تقطع القلب ومتزق      

األحشاء، ال سيما وقد كانت هذه املقطعات آنية ارجتاليه يف أغلبها تزامن حلظات احلسرة واألمل 

، فتعرب عن حلظة مأساوية تعيشها الّشاعرة اليت فقدت قريبا وتساير خفقان القلب وعربات العني

أو حبيبا، وهذه املرثيات بدأت تتحول شعريتها وتتخلص من جاهليتها فغلب عليها الطابع 

العّباس الذي  أخيها  رثاء يف مرداس بنت لعمرة مقطوعة الديين، ومن األمثلة على ذلك جند

 :استشهد يف معركة القادسية تقول فيها

 َزَوالَهــا أمسِ  ُحــــــمَّ  ِإذ َعِشيَرتُـــــــــــهُ    ُم   ــَعراه اـــــَمــــ على ِمْرَداسٍ  ابنَ  َتْبكِ لِ 

 وجَداُلهـَــــا َفْضُلهــا إليـــــــه َكفاهم    َفَكــــــــانَ  اَألِمــــيرِ  ِعْندَ  إذْ  الَخْصمِ  َلدى

 39ِطالُلهـَــا الرِّيــّــــــاحِ  أَنـَْهّلت َهـــْوجَ  ِإَذا ــا   ـــــــــــــيَتهُكفِ  لِلَحـاِمِليــــنَ  وُمعِضلَـــــــةٍ 

ختاطب الّشاعرة ذا�ا املنكسرة وحتثها على البكاء وتتمىن أن يشاركها اجلميع هذه اللحظات       

 املوجعة، فهي ال حتس بفقدان أخيها تشرذم ذا�ا وتفّككها فقط بل تشعر أن موته هو مو�ا

وموت كل قبيلتها وعشري�ا، فما القبيلة إال جمموعة من األفراد وموت فرد فيها يهدد مبوت 

اجلماعة، واملكان الذي نفقد فيه عزيزا علينا يتحول إىل مكان عدائي مؤمل، حيمل الوجع وحييل إىل 

ا الفقد، كما أن زمن الفجيعة ميتد ويتمطط وميسي ثقيال على الّشاعرة وعلى كل من يشاركه

  . مأسا�ا

  : المرأة الطّيف: ثالثا

شكل حضور الطيف يف القصيدة العربية ظاهرة متميزة، حىت كأ�ا حتولت إىل تقليد فين، ينقل     

بواسطته الّشاعر أحاسيسه ويعرب عما جييش خباطره، وخيتصر األزمنة واألمكنة، فقد سار شعراء 

        .   آخر يف فضاءات جديدة الفتوحات على منوال من سبقهم ولكن أخذ الطيف بعدا

  :يقول الّشاعر الفاتح

  أال طرقْت رْحِلي وقْد نـَاَم ُصْحَبتي    بإيــــــواَن شرين المزخرف خلتي

  ولو شهدت يومي جلوالء حربنــــا     ويوم نهاونــــد المهول استهلت 
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  إذن لرأت ضرب امرئ غير خامل   مجيد يطعن الرمح أروع مصلت

  عـــوا يا عــروة بن مهلهـل    ضربت جموع الفرس حتى تولتولمــــا د

  دفعت عليهـــــم رجلــــتي وفوارسي     وجــردت سيفـــــي فيهم ثم آلتي

  وكم من عـــــــــدو أشوس متمــــرد      عليــــه بخيلي في الهيــاج أظلت

  40لى أن تجلتوكم كربـــــــــــــــة فرجتها وكريهة        شددت لها أزري إ

القص هو « يستعرض الشاعر قصة ختيلية عن حمبوبته اليت زارته على حني غفلة وباعتبار      

الّتشكيل املثايل للخربة اإلنسانية الّزمنية، حيث إنه التجسيد للصريورة اليت متثل البعد الوجودي 

فقد انطلق من  )41(»للزمن، فالزمن هو احلركة والتغري هو املسار الذي حيول احلاضر إىل ماض 

حلظة آنية لرحلة حبيبته عرب زمنه الذايت  وهي رحلة عجائبية اخرتقت الّزمن العادي، وجتاوزته إىل 

فرمقت اللّيَل وطوت البيداء طيَّا، وهي ختتار يف ذلك للوصال زمنها  زمن آخر يف سرعة الضوء،

لة خيالية، يعيشها الّشاعر يف ذهنه احلميِمي اخلاص الذي يْنأى عن أزمَنة النّاس العاديني، فهي رح

فريسم هلا زما�ا ومكا�ا، لقد امتنعت الّرحلة الواقعية فاستبدهلا الّشاعر برحلة خيالية، استعار هلا 

زمن ذاته وتركها تليب حاجاته النفسية، وحتقق وجوده عن طريق االستذكار ليال، وبواسطة حلم 

الذي حيصل من حتويل حلم يقظة ما إىل عمل  وأي مسو وجودي هو ذلك« اليقظة حيقق وجوده 

ذلك احللم الذي تعيشه ذاته مبفردها بعيدا عن  )42(»فين، ومن كون املرء منشئ حلمه اليقظ

 وتلغى املسافات األزمنة ختتلط احللم يف وطقسيهما، الزمان واملكان شرطي" الناس، فيلغى 

  43) (العسري ويتيسر املستحيل ويتحقق

فية ليست جديدة عند الشاعر الفاتح بل جند هلا مناذج عديدة يف الشعر العريب والّرحلة الطي    

منذ العصر اجلاهلي، حتولت إىل تقليد فين مارسه الّشعراء ليعربوا من خالله عن جمموعة من 

تعّجب الشُّعراء كثريا من زيارة الطَّيف « اإلحياءات، ويصلوا بواسطته إىل مجلة من الغايات، وقد

لدار وشحط املزار، ووعرة الطرق، واشتباه السبل واهتدائه إىل املضاجع من غري هاد على بعد ا

يرشده وعاضد يعضده، وكيف قطع بعيد املسافة بال حافر وال خف يف أقرب مدة وأسرع زمان ؟ 

ألن الشعراء فرضت أن زيارة الطيف حقيقة، وأ�ا يف اليوم كاليقظة فال بد مع ذلك من العجب 

نه من طي البعيد بغري ركاب وجوب البالد بال صحاب، ومن املعاين املقصودة يف مما تعجبوا م

، فقد فرَّق الزمن املوضوعي بني )44(»الطيف أن يلم بذكر ماهيته وسببه، واملقتضى لتخيله وتصوره
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عروة بن زيد اخليل وحمبوبته، فصنع زمنا جديدا ذاتيا يعيشه مبفرده بعيدا عن عيون الوشاة / الشاعر

رقباء، واختار له الليل كزمن محيمي خاص يتمىن تطاوله ومتاديه ليتطاول زمن املتعة وميتد وهو وال

  .  يتعايش مع الطيف الذي ختيله ومتثله وجعله حقيقة ماثلة أمامه بكل جتلياته

أنه « والرَّغبة يف لقاء احملبوب تدفع الشاعر إىل مدح الطيف والتلذذ بلحظة الوصال فريى فيه      

ارة من غري وعد خيشى مطله وخياف لّيه وفوته، و اللذة اليت مل حتتسب ومل ترتقب يتضاعف �ا زي

االلتذاذ واالستمتاع، وأنه وصل من قاطع وزيارة من هاجر وعطاء من مانع، وبذل من ضنني 

، لقد شاركت املرأة )45(»وجود من خبيل وللشيء بعد ضده من النفوس موقع معروف غري جمهول

إيوان كسرى وانبهر بزخرفه فاحتاج / بة الشاعر مشاركة ختيلية وجدانية بعدما استعمر املكاناحملبو / 

ملن يشاركه مشاركة عاطفية هذا املكان، فيعرب عن حاجاته اجلمالية، ألن استحضار األنثى معناه 

جعل  إعطاء بعدا مجاليا للمكان، ألن املكان الذي ال يؤنث ال يعول عليه بتعبري ابن عريب، وقد

  .هذا املكان خصبا تنطلق منه احلياة، بعدما كان مدججا باخلطر واملوت

  :   يقول بشر بن ربيعة اخلثعمي  

  ألّم خيـــــــاٌل من أميمـــَة ُموِهنــًــا     وقْد َجَعَلْت ُأوَلى النُّجوم تـَُغورُ 

  لَّ َشطيرُ ونحُن بصحـراَء العذيِب وَدارِهـَــــا      ِحَجازيـــة إّن المحـــــ

      46وال غرَو إال جوِبَها البيد في الدَُّجى     ومـِـــْن ُدونِنَــا َرعن أشمٌّ وقــورُ 

لقد أتعب طيف أميمة الّشاعر حني أمل به ذات ليلة مقمرة، فبات يعدُّ النُّجوم ويعدِّد األزمنة     

رعن (سل جبلية شاهقة وهي تتمطَّى أمامه ثقيلة، وتتمدَّد وتطول مع بعد املسافة ووجود سال

، وصحراء فسيحة األرجاء تباعد بينه وبني دارها هناك يف احلجاز، ولكّن طيفها مرق كل )أشم

هذه املسافات وجتاوزها يف سرعة الضوء حىت غدت أمامه ماثلة حتكي أشواقه وتعرب عما جييش 

  .بذاته

منهم .. تشهد أربعة آالف مسلم اس" ويف موقعة اجلسر اليت ا�زم فيها املسلمون هزمية مؤملة     

، يقف 47سبعون صحابيا،  على رأسهم أبو عبيدة بن مسعود الثقفي، وعبد اهللا بن مرثد الثقفي

أبو حمجن الثقفي يف مرثية مؤملة إلخوانه الذين سبقوه يف الشهادة، وخاصة ابن عمه قائد اجليش 

  :أيب عبيدة الثقفي، فكان املطلع غزيل طيفي يقول

  َوِمن دوِن َمْسَراها فَياٍف َمَجاِهلُ    ِف  ــرَّْت َنْحَونَـــا أمُّ يُوسأنَّى َتسَ  
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  وغــُـوِدَر أفـــراٍس َلهـُـم وَرَواِحلُ     إلى فتيٍة بالطَِّف نِْلُت َسَراُهْم         

  إلى أَجل لْم يأتَِها َوَهَو َعاِجلُ     وَما لْمُت نْفِسي فيهم غيَر أنَّها        

َماء األباجلُ    ا رُُمُت حتّى َخَرقوا ِبرَماِحهم  ومَ           ثيابي وَجاَدْت بالدِّ

  لدى الفيل يدمي نحرها والشواكلُ     زوئرة   ــــــــوحتى رأيت مهرتي م       

  وصرع حولي الصالحون األماثل   وما رحت حّتى كنت آخر رائح        

    48ِبما كاَن يَعُفوها الضِّفاف األرامُل   ه  ـــــوأْضَحى أبُو ِجيِر خالًء بيوتُ        

يتعجب الّشاعر من وصول طيف احملبوبة، وكيف متكن من قطع مسافات طويلة وفياف      

شاسعة وأمكنة متعددة وجمهولة، فأّم يوسف وإن كانت قد تكون امرأة حقيقية تغزل �ا الّشاعر 

ر، ولكنها تتحول إىل معىن رمزي وهلا قصة واقعية يف حياته حسب ما جاء يف ديوان الشاع

يتشظى إىل دالالت خمتلفة، ففقدان هذه احملبوبة وقد ربطها باألمومة بكلِّ ما حتمل هذه اللفظة 

من مجع مشل وأمان، هو فقدان حلظات زمنية يفتقر هلا الشَّاعر الفاتح وهو يعيش هناك يف الغربة، 

  .  جنان اخللد، أو لن يعيشها يف دنياه وقد ارتقى شهيًدا هناك يف 

وحيضر الطيف يف رائعة أليب ذؤيب اهلذيل اليت ميدح فيها عبد اهللا بن الزبري وكان صاحبه          

  :49يف غزاة إفريقية و�ا مات أبو ذؤيب يقول

 ُهــــــــُدّوًا فَـــَأرََّق َقلبــــــًا َقريَحـــا َأِمن أُمِّ ُسفياَن طَيٌف َسرى    

 50فََأسَلمتُــــُه     َوَلم َأُك ِمّمــا َعنــَـــاُه َضريَحـــــا َعصاني الُفـــؤادُ 

  51ِمن َنحِوِهنَّ َسليماً َصحيَحا ــــعَ  َوَقد ُكنُت َأغِبطُــُه َأن يَريـــــــ   

  52كما تغبط الّدنُف المستـــــ    بلَّ بالبـــُـرِء تـَْنبــَـــؤُه ُمْسَتريَحــــــا

هناك يف بلدان أخرى بعيدة، ولكنها استطاعت أن تشّكل استثناء  مشغول باجلهاِد والفتوح 

الشاعر اليت حددت مسعاها واختذت طريقها حنو اجلهاد يف سبيل اهللا، / خاصا، فهذه الذات

  .أغلقت كل أبواب احلياة األخرى، ونأت عن كل الفنت لتتفرغ هلدفها السامي الذي رمسته

جدلية بني احلضور والغياب بني حضور احملبوبة وغيا�ا،  بني الطّيف والّشاعر جدلية زمنية،    

بني اآلن اللحظة الزمنية الليلية احلاضرة اليت يعيشها الشاعر وهي حلظة افتقار وعدم وبني الزمن 

  . احملبوبة، فيكون غنيا بالوجود/ املاضي الذي يسرتجعه وهو زمن ممتلئ متتزج فيه الذات باآلخر
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ينطلق فيها الّشاعر من حلظة انتشاء وامتالء متهيدا للغرض العام الذي  يف املقدمة الطيفية اليت

سيتطرق له فتكون هناك عالقة وطيدة بني هذا التمهيد واألفكار اليت يطرحها الشاعر يف منت 

القصيدة، فلفظة أم يف مطلع القصيدة تتسرب يف ثنايا النص، لتشع بالدالالت وتنفجر باملعاين، 

ها الشاعر الفاتح هناك يف شبه اجلزيرة العربية سيعاد بعثها هنا من جديد، فأم سفيان اليت ترك

وبالتايل فالبيت املؤسس هناك سيعاد بناؤه هنا، وأزمنة األمومة والدفء واألمان ستشع يف البلدان 

  . املفتوحة بفضل القائد احملنك وا�اهد املقدام

األم كي تعيد تأسيس / تختزل األزمنة لتحضر املرأةميثل الطّيف الّسرعة اخلاطفة اليت �ّيج الذّكرى ف

البيت من جديد بأقسى سرعة، وحتول املكان من صورته ا�دبة القاحلة إىل صورة النماء 

واخلصب، وسرعان ما يعّمق الشاعر هذه الفكرة حني يشري يف األبيات املوالية للربق والسحاب 

املعطاءة اخلرية اليت اخرتقت أنَّاة الّزمن هي نفسها واملطر قبل أن يتعرض ملواصفات املمدوح، فاألم 

القادرة على اإلجناب واخلصب وقد جنحت يف ذلك من خالل املمدوح الذي جاء صورة للبعث 

واخلصب مبؤهالته وقدرته على الفعل اإلجيايب ومتكنه من حتويل األزمنة امليتة إىل أزمنة حّية 

  . ان والتقوىواألمكنة املظلمة إىل أمكنة مشرقة باألمي

  :  خاتمة

شكل حضور املرأة يف شعر الفتوحات اإلسالمية ظاهرة شعرية متميزة، فقد غرف الشعراء          

من معني موروثهم الثقايف، وامتزجوا بالبيئات اجلديدة، مستثمرين الفضاءات املفتوحة، مستفيدين 

ملشركني الذين وقفوا يف وجه من عناصر الصراع مع جيوش الفرس والروم وغريمها من األعداء ا

الدعوة احملمدية، فكان للمرأة بعدا رمزيا جمازيا خاصا، تبعث على النصر وتنشر الدين اإلسالمي، 

وتوحي باخلصب واالنبعاث، فكانت املرأة حبيبة توحي بالذات الشاعرة وتدل على التشبث 

  . ن واالستقرار باحلياة، وكانت أّما ترمز للوطن واالنتماء وأختا حتيل على األم

 

 :هوامش
                                                           

، اململكة العربية السعودية،  )املدينة املنورة(املرأة العربية يف جاهليتها وإسالمها، مكتبة الثقافة  :عبد اهللا عفيفيـ  1

 .19، ص 1 ج
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 ، ص 2005 ، 1، ط)املغرب (اخلطاب الشعري اجلاهلي، رؤية جديدة، املركز الثقايف العريب :ـ حسن مسكني 2

53. 
دار املنتخب الطلل يف النص العريب، دراسة يف الظاهرة الطللية مظهرا للرؤية العربية،  :ـ  سعد حسن كموين 3

 . 37ص  1999، )لبنان(العرىب 
  . 63 ص ت ، د2، ط)مصر (العريب الفكر دار اجلاهلي، الشعر يف املرأة :ويفاحل حممد ـ أمحد 4
، )القاهرة ( مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة) اجلزء اخلامس ( تاريخ التمدن اإلسالمي  :ــ جرجي زيدان 5

 .67، ص 2012
 64/ 5 القاهرة اإلسالمي، التمدن تاريخ :زيدان ـ جرحي 6
(  دراسات نقدية لظواهر يف الشعر العريب، دار احلامد للنشر والتوزيع :الدخيلي ــ حسني علي عبد احلسني 7

 .27، ص 1، ط 2011 ، )األردن
 .70ص  ،1991، 1ط) بريوت(املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع  شاعرية أحالم اليقظة، :ـــ  غاستون باشالر 8
ص  ،يف عهد اخلليفتني أبو بكر وعمر، مجع ودراسةشعر الفتوح االسالمية يف بالد الشام  : ابتسام صامية ــ 9

54 . 
 .205ص  ، )القاهرة(مطابع النور اإلسالمي الزمن عند شعراء قبل اإلسالم، :عبد اهللا الصائغ ـــــ 10
 .933، ص  3ج، )بريوت(دار صادر  معجم البلدان، :ياقوت احلموي ـــ 11
، 1، ط)بريوت(حتقيق جميد طراد، دار الكتاب العريب  شرح ديوان عنرتة بن شداد، :اخلطيب التربيزي  ــــ 12

 .171،ص 1992
 . 172ـ الرجع نفسه،  ص 13
 ،2حممد أبو الفضل إبراهيم،دار املعارف مبصر، طتح  تاريخ الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، ـ 14

 .582، ص 4ج
 ،6هارون، دار املعارف، القاهرة، ط تح أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد املفضليات، :ــ املفضل الضيب 15

 .135ص 
النقد النسقي، متثيالت النسق يف الشعر اجلاهلي، األهلية للنشر والتوزيع، اململكة  :ــ يوسف حممود عليمات 16

 .76، ص 2015، 1، ط)عمان ( األردنية اهلامشية

، 2، ط)األردن(عمان،  ،ىالصورة الفنية يف ضوء النقد احلديث، مكتبة األقص :ــ نصرت عبد الرمحن 17  

 .158، ص1982
 .163شعر الفتوحات اإلسالمية يف صدر اإلسالم، ص  :ــ عبد املتعال القاضي 18
، 1، ط)األردن ( دراسات نقدية لظواهر يف الشعر العريب، دار احلامد للنشر والتوزيع :ــ حسني علي الدخيلي 19

 .22، ص 2011
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 .248ــ شعراء إسالميني، ص  20
 .تقّطع: اــ تقضب 21
 مواضع: غمرة ومثقب. بعدت : ـ شطت 22
تركت جلاجيت : أن ال يلتفت إىل لومة الئم، وال عذل عاذل، وأن يقيم على ما هو عليه، يقول: ــ اللجاجة 23

 لشييب
 .يصيبها الّطلُّ : ــ تطلُّ  24
ي أطيب الرياح ــ رياحا تسري من الليل واجلناب ناحية القوم، حيل ينزل، جينب تصيبه ريح اجلنوب وه 25

 .باحلجاز
، ص )لبنان ( شرح أشعار اهلذليني، دار الكتب العلمية، بريوت :ــ أبو سعيد احلسن بن احلسني السكري 26

143.  
 .53، ص 1ـ الواقدي، فتوح الّشام، ج 27
 .21ـ سورة الّسجدة، اآلية  28
،  ص 1995، 1، ط)لبنان (لتوزيعشعلة قنديل، تر خليل أمحد خليل، املؤسسة اجلامعية للنشر وا :ــ باشالر 29

10. 
  .285، ص  1فتوح الشام، ج :ــ الواقدي 30

 .142، ص 4ــ تاريخ الواقدي، ج 31
 .16ص  ،)القاهرة (الشعر النسائي يف أدبنا القدمي، مكتبة غريب :ــ  مي يوسف خليف 32
/ 172،  ص 1934، 1، ط)بريوت ( شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم، املكتبة األهلية :ــ بشري ميوت 33

173. 
القاهرة (احلليب البايب مصطفى مطبعة هارون، السالم عبد حتقيق ،احليوان اجلاحظ،  :حبر بن عمرو عثمان ــ أبو 34

 .433ص ، 2 ط ، 3، ج )
 .3225ص ، ) القاهرة(للنشر والتوزيع  ، دار املعارف"غرب" ــ لسان العرب، مادة  35
 .31: ــ  املائدة، اآلية 36
عرق يف القلب إذا انقطع مات : ، الوتني173شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم، ص  :ــ بشري ميوت 37

 .االنسان
 .285/286، ص 1ــ فتوح الشام، الواقدي، ج 38
،ص  14 ج ،1994، 1ط )لبنان ( ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت األغاين  :ــ  أبو الفرج األصفهاين 39

465. 
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: احلبيبة ، جلوالء و�اوند: زارتين، إيوان شرين يف فارس، اخللة: طرقت رحلي. 138لطوال، ص ــ األخبار ا 40

 . بكت: موقعتان يف العراق وفارس، استهلت
 .84، ص 2002 ،)مصر(القارئ والنص العالمة والداللة، ا�لس األعلى للثقافة :سيزا قاسم ـــ 41
، 2تر أبو يعرب املرزوقي، جملة الثقافة األجنبية، العدد) تو احلاملكوجي( إنشائية حلم اليقظة  :ـ غاستون باشالر42

 .23ص ،1982، السنة
 العريب، الثقايف املركز النص، وحتليل احلداثة الفنية، والصورة احلداثوي الشعري اخلطاب :الصائغ اإلله عبد ـ 43

 .61/ 60 ص ، 1999 البيضاء، الدار
طيف اخليال، تح حممد سيد كيالين، مطبعة مصطفى  :)ملرتضىالشريف ا( علي بن احلسني بن موسى ــ  44

 .15، ص1955، 1، ط)مصر ( البابلي احلليب وأوالده
 .14/15املرجع السابق، ص  45

/ م 1988، )بريوت (  مية دار الكتب العلفتوح البلدان،  : ـ  أمحد بن حيىي بن جابر بن داود البالذري46 

 .365ه، ص 1408
ت، انظر الديوان، تح أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن  تسدّ ، ويف الديوان أىنّ 273 ص ، 3ــ الطربي ج 47

 .13، ص ) مصر ( سهل، مطبعة األزهار البارونية
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 دراسة الكيفية اليت اعتمد عليها ابن هشام األنصاري يف حتليله للجملة البحث إىل يهدف هذا

، العربية من خالل حتديد خصائص املبىن واملعىن، كما يتتبع اخلطوات اإلجرائية يف حتديد اجلملة وحتليلها

اليت تطرق فيها ابن هشام لتحليل اجلملة، وهو مغين اللبيب  الكتب أهم ولتحقيق ذلك مت الرجوع إىل أحد

كما أنه ،  "تفسري اجلملة وذكر أقسامها وأحكامها" عن كتب األعاريب، حيث أنه أفرد للجملة بابا خاصا يف 

ذكر اجلهات اليت يدخل االعرتاض على املعرب من :" عرج على أمهية املعىن يف حتليلها من خالل باب

، وكذلك االستعانة باملراجع والكتب اليت تربطها عالقة بالبحث ألجل التقصي الدقيق للموضوع، وقد "هاجهت

مت تقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة حماور، األول يف مفهوم اجلملة عند ابن هشام، والثاين يف دراسة نظام 

وتكمن أمهية هذا البحث يف  اجلملة عنده، واختص الثالث بتحليل اجلملة من خالل كتاب مغين اللبيب،

 .وي واجلانب الوظيفي وكيفية استثمارمها لتحليل اجلملة العربية على حنو إجرائييتلك املقابلة بني اجلانب البن

  .حتليل، مجلة، مبىن، معىن: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This research aims to study the way Ibn Hisham Al-Ansari relied on in his 
analysis of the Arabic sentence by identifying the characteristics of the structure 
and its meaning, and it also traces the procedural steps in defining the sentence 
and analyzing it. To achieve this, we used one of the most important books that 
Ibn Hisham dealt with to analyze the sentence, which is Mughni al-Labib from 

                                                           
 شفاعة، مرباح c.merbah@lagh-univ.dz   
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books of Oribes. He devoted a special chapter to the sentence in "the 
interpretation of the sentence and mention its sections and rules." He also 
mentioned the importance of the meaning in its analysis through the chapter: 
“Mention of the parts that the objection is directed to the expresser on their 
part,” as well as the use of references and books that have a relationship with 
research for the sake of careful investigation of the topic. The research was 
divided into an introduction and three axes, the first was the concept of the 
sentence according to Ibn Hisham, the second was the study of his sentence 
system, and the third devoted to analyzing the sentence through the book of 
Mughni al-Labib. The importance of this research lies in that meeting between 
the structural side and the functional aspect and how they are used to analyze 
the Arabic sentence in a procedural way. 
Keywords: analysis, Sentence, syntax ,meaning.  

  
  :مقدمة

راسة لنظام اجلملةالعربية حمور الدراسة النحوية، فهي أهم عنصر تناوله العلماء و  تعد اجلملة

والتحليل منذ عهد سيبويه إىل اليوم، باعتبارها الوحدة األساسية أو النواة اليت يتكون منها الكالم 

حوي وتتشكل منها النصوص، فدرسوا أمناطها وتقسيما�ا وطرق بنائها، وقدموا رصيد أغىن الدرس الن

  .يف التأصيل اللساين هلا

درسها دراسة  إذوكان من بني من أولوا عناية واهتماما باجلملة النحوي ابن هشام األنصاري، 

خاصة ميزته عن غريه من النحاة، وقد فصل ابن هشام يف دراسة اجلملة وتقسيما�ا وأحكامها وانتهج 

يف نظامها وتقسيما�ا إىل مجل امسية  منهجا مميزا جعله حيدد خصائص بنية اجلملة من خالل النظر

وفعلية، كربى وصغرى، هلا حمل من اإلعراب وال حمل هلل من اإلعراب،واستوىف يف ذلك خصائص 

املبىن للجملة العربية، مت تطرق إىل إعرا�ا وحتليلها حتليال حنويا يعتمد يف معظمه على حتديد املعاين 

لنحوية واملعىن معا،وكذلك استوىف ابن هشام يف حتليله حيث راعى الصحة ا، وربطها بالصحة النحوية

واإلشكالية اليت ميكن طرحها يف هذا املقام متثلت يف كيفية رؤية ابن .للجملة العربية خصائص املعىن

  .هشام لنظام  اجلملة وكيفية حتليله هلا

  :مفهوم الجملة: أوال

  لغة -1
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مجعه عن تفرقة، : الشيء وأجمل " يف تعريفه للجملةلسان العرب البن منظور  جاء يف

أمجلت له : وأمجل له احلساب كذلك، واجلملة مجاعة كل شيء بكماله من احلساب وغريه،يقال

ِحَدًة  :"قال تعالىاحلساب والكالم،،  " َوقَاَل ٱلَِّذيَن َكَفُروْا َلْوَال نـُزَِّل َعَلْيِه ٱْلُقْرَءاُن ُجْمَلًة وَٰ

عة كل شيء بكماله من احلساب وغريه، يقال أمجلت له احلساب ، واجلملة مجا1)"32الفرقان رقم(

  2.والكالم ،فاجلملة هنا مبعىن اجلمع

.  3"واجلملة واحدة اجلمل، وأمجل له احلساب رده إىل اجلملة"  صحاح الجوهريوجاء يف 

ن اجلملة بالضم مجاعة الشيء، وكأ�ا اشتقت من مجاعة احلبل أل" :قال الزبيدي في تاج العروسأما 

يتبني من التعريفات السابقة للجملة أن معناها اللغوي يتمحور  .4"قوة كبرية مجعت فأمجعت اجلملة

  .حول اجلمع والضم وهو ضد التفرقة

  :اصطالحا-2

فالنحاة القدامى كسيبويه ، إن اجلملة يف مفهومها العام مل تتبلور هلا تعريف يفصل يف تعريفها

ة، بل درسوها وفصلوا فيها يف سياق دراسا�م النحوية األخرى، مثال مل يضعوا تعريفا خاص باجلمل

ولعل أول استعمال للجملة  كان مع املربد يف كتابه املقتضب، وقد ورد ذلك  أثناء حديثه عن الفاعل 

وإمنا كان الفاعل رفعا ألنه هو والفعل مجلة حيسن السكوت عليها وجتب �ا الفائدة :"يف قوله

،  والواضح هاهنا أن اجلملة  عنده هي ما يرتكب 5"فعل مبنزلة االبتداء واخلربللمخاطب، فالفاعل وال

  .من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخرب

وبعد ذلك شاع مصطلح اجلملة يف كتابات النحاة، فكانت مرادفة للكالم عند البعض أل�م 

ابن جين يف  اشرتطوا اإلفادة يف كل منهما، واعتمدوا عليها كأساس  يف تعريف اجلملة، يقول

  .6"أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه وهو الذي يسميه النحويون اجلمل:"ذلك

النحاة، فرأى  اجلملة على اختالفه عن بقيةو  أما رضي الدين االسرتباذي فقد فرق بني الكالم

سناد وأن اجلملة  ما تضمنت اإل، أن الكالم ما تضمن من اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته

  .7األصلي حىت وإن مل يكن مقصودا لذاته

وعلى الرغم من شيوع استعمال مصطلح ا�ملة عند النحاة بعد املقتضب إال أ�م مل 

يدرسوها لذا�ا، ومل يولوها العناية اليت تستحقها على اعتبار أ�ا أساس الدرس النحوي، فلم يفردوها 

وابا خاصة يف مصنفا�م وانشغلوا عنها بدراسة مبؤلفات خاصة �ا مستقلة ،ومل خيصصوا هلا أب
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وقد أشار عبد القادر املهريي ، اإلعراب، فلم يهتموا باجلملة إال يف حدود تعويضها باملفرد يف اإلعراب

وهذا ، 8"أن اجلملة كانت رهينة دراسة املفردات ال يكرتث هلا إال إذا أمكن هلا أن تعوض املفرد"إىل 

  .ده إىل مجل معربة ومجل ال حمل هلا من اإلعرابيفسر لنا تقسيم اجلمل عن

  السمات البنوية للجملة العربية عند ابن هشام: ثانيا

اختلفت نظرت ابن هشام األنصاري  للجملة العربية وتقسيما�ا عن غريه من النحاة فقد كان  

أول من خصص للجملة بابا مستقال، أدرك فائد�ا، وعدها قاعدة الكالم ووحدته "

واستطاع يف هذا الباب أن جيمع ما تفرق من حبوث النحاة السابقني  يف موضوع ...سية،األسا

وقد خصص هلا باب مستقل يف كتاب مغين اللبيب عن كتب األعاريب ملناقشة مسائلها  9"اجلملة

  ).باب تفسري اجلملة وذكر أقسامها وأحكامها: ( وبيان أنواعها وشرح األحكام املتعلقة �ا مساه

  :بن هشام عن الجملة والكالم يقول ا -1

: واجلملة. الكالم هو القول املفيد بالقصد، واملراد باملفيد ما دل على معىن حيسن السكوت عليه"

ضرب : (، وما كان مبنزلة احدمها حنو)زيد قائم(واملبتدأ وخربه ك )قام زيد(عبارة عن الفعل وفاعله،ك

و�ذا يظهر لك أ�ما ليسا "  .10)"ظننته قائما(و، )كان زيد قائما(و ، )أقائم الزيدان(، و)اللص

مرتادفني كما يتومهه كثري من الناس، وهو ظاهر قول صاحب املفصل، فإنه بعد أن فرغ من حد 

ويسمى مجلة، والصواب أ�ا أعم منه، إذ شرطه اإلفادة، خبالفها، وهلذا تسمعهم : الكالم قال

  .11"وكل ذلك ليس مفيدا، فليس بكالم مجلة الشرط، مجلة اجلواب، مجلة الصلة،: يقولون

يتبني لنا من خالل حديث األنصاري يف مغنيه أنه ربط مفهوم اجلملة بالكالم فاشرتط اإلفادة 

و�ذا فان االسرتباذي  وابن هشام وصل إىل . يف الكالم ومل يشرتطها يف ا�ملة لتكون بذلك أعم منه

الما ألن اإلفادة ليست شرطا الزما يف اجلملة نفس النتيجة وهي كل كالم مجلة وليست كل مجلة ك

  .أفاد أو مل يفد ءويشرتط فيها اإلسناد فقط سوا

وتعد دراسة ابن هشام للجملة أكثر وضوحا ودقة من سابقا�ا، وقد قام حبصر األمناط 

ف وذلك ببيانه للصور املختلفة لتألي) شرح قطر الندى وبل الصدى(األساسية للجملة العربية يف كتابه 

الكالم يف العربية، وكأنه أدرك أن اجلملة منوذج تركييب يقاس عليه لتشكيل صور متعددة من 

  .12"امللفوظات

  ):خصائص المبنى( تقسيمات الجملة عند ابن هشام: ثالثا
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  :البنية األساسية للجملة العربية .1

وتركيبها، تدخل على بنية  اجلملة العربية جمموعة من التغريات اليت متس نظامها وبنائها 

فاجلملة عبارة عن تركيب إسنادي يشتمل على ركنني أساسيني مها املسند واملسند إليه،وال ميكن 

هذا باب املسند واملسند إليه :"االستغناء عن أحد الركنني ال لفظا وال تقديرا، يقول يف ذلك سيبويه

لجملة بهذا تتكون من ثالثة وا .13"ومها ما ال يغين واحد منهما عن األخر، وال جيد املتكلم منه بدا

  :عناصر أساسية هي

وهو املخرب عنه، أو احملكوم عليه، ويكون مبتدأ أو فاعال أو نائبا عن : المسند إليه .1

 .الفاعل

 .وهو الذي يتم به اإلخبار، ويكون فعال أو خربا:المسند .2

  .وهو العالقة النحوية اليت تربط بني املسند واملسند إليه: اإلسناد .3

ملة يف أبسط صورة هلا هي ما تكونت من املبتدأ واخلرب أو الفعل والفاعل، وهناك من رأى و�ذا فاجل

  :14 من النحاة أن اجلملة ترتكب من

وهو املسند واملسند إليه، فال نقول عن مجلة إال إذا توفرا فيها أل�ما نواة  :المكون اإلجباري- أ

  .اجلملة

فهي ما تتعلق باملسند إذا  ": املتعلقات"ة مسمى وهو ما يطلق عليه النحا: المكون االختياري- ب

واجلملة ال تقوم إال على اإلسناد، حبيث يسند أحد عناصر اجلملة إىل .  كان فعال أو يف حكم الفعل

  . اآلخر إلفادة السامع باملعىن املراد

فهناك من  قسمها إىل امسية وفعلية وشبه مجلة ظرفية، ، اختلف النحاة يف تقسيمات اجلملة

وقد اعتمد العلماء يف حتديد تقسيمات اجلملة على معايري ، بعضهم قسمها إىل مجل صغرى وكربىو 

حمددة جتعل الدارس مييز بني قسم وأخر، حيث قسمت اجلملة باعتبار مكونا�ا، وباعتبار إعرا�ا، 

  .هاوما يهمنا هاهنا هو نظرة ابن هشام األنصاري إىل اجلملة وكيف قسم. وباعتبار تركب خربها

  :تقسيم الجملة العربية باعتبار مكونتها .2

االمسية والفعلية، يعين أ�ا إما أن ترتكب من : يرى اغلب النحاة العرب أن اجلملة نوعني مها

اعلم أن أصول :"فعل وفاعل فتكون فعلية، أو ترتكب من خرب ومبتدأ فتكون امسية، يقول ابن السراج
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وأما اجلملة فهي كالم مفيد :"  ، أما ابن جين فيقول15"ومبتدأ وخرب، فعل وفاعل:الكالم مجلتان

  .16"مستقل بنفسه، وهي على ضربني مجلة مركبة من مبتدأ وخرب ومجلة مركبة من فعل وفاعل

مجلة فعلية، : لقد قسم ابن هشام األنصاري اجلملة وفقا هلذا االعتبار إىل ثالثة أقسام هي

هي اليت صدرها اسم،كزيد قائم، :فاالسمية:"ذلكيقول ابن هشام يف  .ومجلة امسية، ومجلة ظرفية

هي اليت صدرها : والفعلية .وهيهات العتيق، وقام الزيدان، عند من جوزه وهو االخفش والكوفيون

هي : والظرفية. كقام زيد، وضرب اللص، وكان زيد قائما، وظننته قائما، ويقوم زيد، وقم: فعل

فاعال بالظرف واجلار " زيد"إذا قدرت " أيف الدار زيد"و ،"أعندك زيد:"املصدرة بظرف أو جمرور، حنو

يف " يف الدار" وا�رور، ال باالستقرار احملذوف، وال مبتدأ خمربا عنه �ما، ومثل الزخمشري لذلك ب

وهو مبين على أن االستقرار املقدر فعل ال اسم، وعلى أنه حذف وحده " زيد يف الدار: "قولك

  .أن عمل فيه وانتقل الضمري إىل الظرف بعد

  .17..."وزاد الزخمشري وغريه اجلملة الشرطية، والصواب أ�ا من قبيل الفعلية

" لقد نبه ابن هشام يف مغنيه عن املراد بصدر اجلملة يف تقسيمها إىل امسية وفعلية، حيث يراد

أقائم " : بصدر اجلملة املسند واملسند إليه، فال عربة مبا تقدم عليهما من احلروف، فاجلملة من حنو

أقام زيد، وإن قام زيد، وقد : امسية، ومن حنو" الزيدان، وأزيد أخوك، ولعل أباك منطلق، وما زيد قائما

  .18"فعلية" قام زيد، وهال قمت

والفعلية على ما هو صدرها يف األصل  ديد اجلملة العربية بني االمسيةويعتمد ابن هشام يف حت

ة حبسب موقعها يف اجلملة وكذا اختالف التقدير واختالف ألن أصل الصدر قد حيتمل االمسية والفعلي

  :19وقد ذكر ابن هشام عدة احتماالت يف ذلك خنتصرها فيما يلي. النحاة يف ذلك

، هذه اجلملة مبنية على خالف يف عامل إذا، فإذا "إذا قام زيد فأنا أكرمه:"صدر الكالم من حنو-1

مقدمة من تأخري وما بعدها متمم هلا، وعكس ذلك قلنا جوابه فصدر الكالم مجلة امسية، ألن إذا 

 :قول الشاعر

، )104بيت شعري لرجل من قيس عيالن وينسب لنصيب وهو يف ديوانه (......................اانَ تَ أَ  هٌ بٌ رقَـ نَ  نٌ ا حنَ ينَ بَ فَـ 

  .إذا قدرنا ألف بينا زائدة وبني مضافة للجملة االمسية، فصدر الكالم هنا مجلة فعلية

إذا كان تقدير املرفوع مبتدأ أو مرفوع مببتدأ حمذوف تقديره كائن أو " أيف الدار زيد" مجلة يف -2

 .مستقر كانت اجلملة امسية، أما إذا قدرنا املرفوع فاعال استقر كانت اجلملة فعلية
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مد فتقديره عن االخفش والزجاج بيين وبني لقائه يومان، أما أيب علي فقد أ" ما رأيته مذ يومان"يف -1

 .انتفاء الرؤية يومان، واجلملة هنا امسية ال حمل هلا من اإلعراب

ما الذي صنعت، فاجلملة هنا امسية خربها : وتقديرها حيتمل معنيني، األول" ماذا صنعت"يف مجلة -2

 .أي شيء صنعت، مجلة فعلية تقدم مفعوهلا: مقدم عند االخفش ومبتدأ مقدم عند سيبويه، والثاين

الراجح تقدير بشر فاعال ليهدي حمذوفا واجلملة فعلية، وجيوز تقديره مبتدأ، " هدونناأبشر ي:" حنو-3

 ".أبشر يهدوننا" أرجح منه يف" أأنتم ختلقونه"وتقدير االمسية يف 

قامت "فاأللف إذا قدرت حرف للتثنية فاجلملة فعلية كما تاء التأنيث يف " قاما أخواك: "يف مجلة-4

 .بعده مبتدأ فاجلملة امسية تقدم خربها ، وإذا قدرت امسا وما"هند

، إذا قدرنا نعم الرجل عن زيد كانت اجلملة امسية، وإن قدرنا زيد خرب "نعم الرجل زيد"يف مجلة -5

 .ملبتدأ حمذوف فاجلملتان فعلية وامسية

م اهللا ابتدائي باسم اهللا اجلملة امسية، وإن كان التقدير أبد باس: يف مجلة البسملة، إن كان التقدير-6

 .فاجلملة فعلية

فإنه يروى برفع حاجتك فاجلملة فعلية، وبنصبها فاجلملة فعلية، " ما جاءت حاجتك؟:" قوهلم-7

مبتدأ " ما"امسها، وعلى الثاين " حاجتاك"خربها و" ما"وذلك ألن جاء مبعىن صار، فعلى األول 

 .وامسها ضمري ما

رجح هنا الفعلية للتناسب، وذلك الزم عند من فامل" قعد عمر وزيد قائم:" اجلملة املعطوفة حنو-8

  .يوجب توافق اجلملتني املتعاطفتني

على معيار الصدارة، فاجلملة "  فعلية وامسية"لقد اعتمد النحاة يف التقسيم السابق للجملة 

االمسية هي اليت تبتدئ باسم، والفعلية تبتدئ بفعل، لذا فقد حددوا نوع اجلمل على حسب طبيعة 

  .ل فيهااحلد األو 

ومل خيرج عن هذا التقسيم الثنائي إال قلة من النحاة كالزخمشري  صاحب املفصل الذي " 

قسم اجلملة إىل امسية وفعلية وظرفية وشرطية، وميكن رد هذا التقسيم الرباعي إىل التقسيم الثنائي، 

، أما الشرطية )كائن( وتكون امسية إذا كان املقدر امسا) استقر(فالظرفية تكون فعلية إذا قدرنا الفعل 

  .20"فهي فعلية إذا كانت أداة الشرط حرفا، وامسية إذا كانت أداة الشرط امسا
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إن نظرة ابن هشام األنصاري إىل اجلملة يف مفهومها اختلفت عن نظرة غريه من النحاة، 

ظرفية ومثلما كان االختالف يف املفهوم ترتب عليه اختالف يف حتديد األنواع، واعتباره  اجلملة ال

بالظرف كما يرفع بالفعل،ويف هذا شيء من التحليل املنطقي يتمثل يف ) زيد(قسما ثالثا مشروط برفع

عقدة املشا�ة بني الظرف والفعل،ويرفض الكثري هذه املشا�ة حيث ال يعدون اجلملة الظرفية قسما 

ي،حىت أ�م يرجحون أن مستقال، وأن مجيع أمناط الرتاكيب يف العربية تدخل يف إطار التقسيم الثنائ

 .21اجلملة اليت اعتربها ابن هشام ظرفية هي مجلة امسية تأخر فيها املبتدأ

وتقسيم اجلملة العربية إىل االمسية والفعلية وفقا ملا سبق، تقسيم سار عليه منهج النحو العريب 

يم، وكان الرتكيز منذ نشأته، فقد اعتمد النحاة يف ذلك احلني على جمموعة من املبادئ للتحديد التقس

" واضح جلي، حيث استهدفت دراسا�م جانب املبىن أكثر من غريه، )  املبىن(على املبدأ الشكلي 

ولعل السبب األول يف انصراف النحاة املتأخرين إىل االهتمام باملبىن دون املعىن يرجع إىل ارتباط 

على القرآن  –للمد اإلسالمي خالل العهد األول  –الدرس النحوي يف منشئه خبشية السلف الصاحل 

ويف هذا ما يشري إىل ارتباط الدرس النحو، منذ مراحل تكوينه بالغرض : الكرمي من انتشار اللحن

التعليمي مما جعل النحاة يوجهون عنايتهم لتقومي املبىن وتقعيده على ما يوافق انتحاء مست كالم 

خالصة، اشرتك فيها منهج الدراسات النحوية  ، واالهتمام باجلانب املبنوي هاهنا مسة بنيوية22"العرب

العربية مع املنهج البنيوي القائم على الصورية والوصف، وهذا دليل على أن اإلرهاصات البنيوية 

وجدت يف تراثنا العريب قبل أن تتبلور يف العلوم الغربية، إال أ�ا مل جتد املنظر واملصر �ا كمصطلح 

  .مستقل خاص بعلم مستقل

  :لة  العربية إلى كبرى وصغرى باعتبار تركب خبرها وعدمهتقسيم جم .3

إىل كربى وصغرى، وميز : لقد قسم ابن هشام اجلملة باعتبار تركب خربها وعدمه إىل قسمني

والصغرى هي . زيد قام أبوه، وزيد أبوه قائم: الكربى هي االمسية اليت خربها مجلة، حنو" :بينهما بقوله

  .ة املخرب �ا يف املثالنياملبنية على املبتدأ كاجلمل

فمجموع هذا " زيد أبوه غالمه منطلق: "وقد تكون اجلملة صغرى وكربى باعتبارين، حنو

كربى " منطلق" أبوه غالمه" و صغرى ال غري، أل�ا خرب،" غالمه منطلق"الكالم مجلة كربى ال غري، و

  .23"وصغرى باعتبار مجلة الكالم" غالمه منطلق"باعتبار 
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ن كربى إذا تشكلت من مبتدأ وخرب عنه مجلة، وهي بذلك تتضمن عمليتني فاجلملة تكو 

إسناديتني، وتكون الصغرى إذا وقعت خربا عن مبتدأ، فهي تتضمن عملية إسنادية واحدة، والكربى 

  .24ال تكون إال امسية أما الصغرى فيمكن أن تكون امسية أو فعلية

إال يف اجلملة االمسية، وهذا مقتضى   ويفهم من تعريف هذين النوعني أن الكربى ال تكون

ما فسرت به اجلملة :" كالم النحاة، لكن ابن هشام أجاز أن تقع يف اجلملة الفعلية أيضا فقال

كما تكون مصدرة باملبتدأ تكون مصدرة بالفعل، حنو : الكربى وهو مقتضى كالمهم، قد يقال

  .25"ظننت زيدا يقوم أبوه:"

هي مجلة امسية الصدر :ذات الوجهين:"وجه وذات وجهين و تنقسم الجملة الكبرى إلى ذات

ظننت زيد أبوه :" كذا قالوا، وينبغي أن يزداد عكس ذلك يف حنو"زيد يقوم أبوه: "فعلية العجز، مثل

ظننت : " ومثل على ما قدمنا حنو" زيد أبوه قائم: " حنو :وذات الوجه .بناء على ما قدمنا" قائم

  .26"زيدا أبوه قائم

ن هشام للجملة إىل كربى وصغرى وذات الوجه وذات الوجهني، ليس تصنيفا وتقسيم اب

عبارة عن : واجلملة:"للجملة، بل هو تفريع هلا وهذا دال على إدراكه الواضح للجملة النواة، فقوله

 "ضرب اللص: "، وما كان مبنزلة احدمها حنو"زيد قائم"واملبتدأ وخربه ك "  قام زيد"الفعل وفاعله،ك

ففي اجلملة : ،بيان ألدىن قدر تنعقد به اجلملة27""ظننته قائما"و "كان زيد قائما"و "الزيدانأقائم "و

الفعلية يكتفي بالفعل والفاعل، ويف االمسية يكتفي باملبتدأ واخلرب، وما يضاف إىل اجلملة بعد ذلك 

  .من عناصر ووظائف حيوهلا إىل مجلة كربى أو مركبة

 اليمني«، لعربية غاليا ما تستطيل من ناحية اليسار دون اليمنيواجلدير باملالحظة أن اجلملة ا 

ومن هذه التقسيمات اليت مست شكل اجلملة ميكننا أن ، "النواةواليسار يتحددان بالنسبة للجملة 

حندد مجلة من العناصر اليت تقاطع فيها تقسيم ابن هشام الشكلي للجملة مع تقسيم الدراسات 

 التقسيم، تتمثل هذه العناصر يف الدراسة الصورية للجملة مع إمهال املعىنالبنيوية احلديثة للجملة،و 

االهتمام باللغة عموما واجلملة على وجه اخلصوص على اعتبارها بنية لفظية ال باعتبارها خطاب له و 

أغراضه ومقاصده، كما اشرتكوا يف مراعاة النماذج واالهتمام باألشكال الثابتة، كالرتكيز على التبويب 

    .لنحويا

  :تقسيم جملة العربية باعتبار إعرابها .4
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تقسمت اجلملة العربية بالنظر إىل إعرا�ا إىل مجل هلا حمل من اإلعراب ومجل ال حمل هلا من 

  .اإلعراب، وذلك حسب إمكانية تعويضها باملفرد

  :الجمل التي ال محل لها من اإلعراب  . أ

دأ �ا ابن هشام يف كتابه أل�ا ال حتل وقد حصرها  ابن هشام األنصاري يف سبعة أنواع وقد ب

االبتدائية، واملعرتضة ،والتفسريية، وا�اب �ا :حمل املفرد وذلك األصل يف اجلمل على حد قوله وهي

الفجائية ،و " إذا"وال ب" الفاء"القسم ،والواقعة جوابا لشرط غري جازم مطلقا، أو جازم ومل تقرتن ب

  :وهذه اجلمل هي.بعة ملا ال حمل لهالواقعة صلة السم أو حلرف، والتا

 :28وتسمى أيضا املستأنفة وهي نوعان:الجملة االبتدائية-1

  .زيد قائم: اجلملة املفتتح �ا النطق، مثل

  مات فالن رمحه اهللا:اجلملة املنقطعة عما قبلها، مثل 

اضع ، وهي تقع يف مو الجملة المعترضة بين شيئين إلفادة الكالم تقوية وتسديدا وتحسينا-2

شىت، بني الفعل ومرفوعه، وبني الفعل ومفعوله،وبني املبتدأ وخربه، وبني ما أصله املبتدأ واخلرب، وبني 

وبني املوصول وصلته،وبني أجزاء الصلة، ، الشرط وجوابه، وبني القسم وجوابه، وبني املوصوف وصفته

ليه ،وبني احلرف وتوكيده ،وبني وبني املتضايفني، وبني اجلار وا�رور، وبني احلرف الناسخ وما دخل ع

 .29حرف التنفيس والفعل ،وبني قد والفعل،وبني حرف النفي ومنفيه،  وبني مجلتني مستقلتني

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن "قوله تعاىل:وهي الفضلة الكاشفة حلقيقة ما تليه، ومثال ذلك:الجملة التفسيرية-3

،فجملة تؤمنون باهللا )11-10الصف ( "يُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تـُْنجِ 

 .30هل تتجرون باإلميان واجلهاد يغفر لكم:تفسري التجارة وكأن اهللا قال هلم 

َوتَاللَِّه " وقوله ،)2يس ( "َواْلُقْرآِن اْلَحِكيمِ " حنو قوله تعاىل:الجملة الواقعة جوابا للقسم-4

، ويقدر لذلك )4اهلمزة ("َكالَّ لَيُنَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمةِ  " وكذلك ،)57األنبياء (" َألِكيَدنَّ َأْصَناَمُكمْ 

  .31وملا أشبهه القسم

" إذا"وال ب" الفاء"الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا،أو جازم  ولم تقترن ب-5

إن تقم : " حنو، والثانية تكون يف"كيف"و" ملا"و" لوال"و" لو"وتكون األوىل يف جواب :الفجائية

  .32"أقم
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أعجبين : " ومثاله الثاين" جاء الذي قام أبوه"ومثال األول :الجملة الواقعة صلة السم أو حرف-6

  .33"أن قمت أو ما قمت

قام زيد ومل يقم :" كالتابعة للمستأنفة مثل: الجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب-7

  .34"عمر

  :الجمل التي لها محل من اإلعراب  . ب

أما اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب فقد حصرها ابن هشام يف سبع مجل مثلها مثل سابقتها ونذكرها 

مجلة هلا حمل من اإلعراب، وهي الواقعة خربا، والواقعة حاال، والواقعة مفعوال به، ومجلة :35بالرتتيب

ملفرد، والتابعة جلملة هلا حما  املضاف إليه، وجواب الشرط اجلازم املقرتن بالفاء أو إذا الفجائية، والتابعة

  .من اإلعراب

   وموضعها الرفع يف بايب املبتدأ وإن، ونصب يف بايب كان وكاد، واختلف يف :"الجملة الواقعة خبرا-1

حمل اجلملة اليت بعد املبتدأ رفع على اخلربية، وهو : ، فقيل"زيد اضربه، وعمرو هل جاءك:" حنو

رب، بنا على أن اجلملة اإلنشائية ال تكون خربا وقد مر نصب بقول مضمر هو اخل: صحيح، وقيل

 ".إبطاله

 "َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوأَنُتْم ُسَكاَرىٰ "وحملها النصب، كما يف قوله تعاىل:الجملة الواقعة حاال-2

 ).43ءالنسا(

 باب وحملها النصب إن مل تنب عن الفاعل، وهذه النيابة خمتصة يف:الجملة الواقعة مفعوال به-3

َذا ثُمَّ يـَُقالُ  :"القول، كما يف قوله تعاىل  ).17راالنفطا"(الَِّذي ُكنُتم بِِه ُتَكذِّبُونَ  هَٰ

 :وحملها اجلر، وال يضاف إليها إال مثانية: الجملة الواقعة مضاف إليها-4

 ).33مرمي "( َوالسََّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ "يف قوله تعاىل : أسماء الزمان -

 .تص بذلك عن سائر أمساء املكان، وإضافتها إىل اجلملة الزمة مطلقةوخت: حيث-

 .مبعىن العالمة، فإ�ا تضاف جوازا إىل اجلملة الفعلية املتصرف فعلها مثبتا أو منفيا :أية-

، والباء هاهنا ظرفية، وذي صفة لزمن حمذوف، وذهب "اذهب بذي تسلم" يف قوهلم) :ذو(-

اذهب يف وقت صاحب سالمة، وقيل : فاملوصوف نكرة، والتقدير" بصاح"األكثرون على أ�ا مبعىن

فاملوصوف معرفة، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب والتقدير اذهب يف الوقت الذي تسلم " الذي"مبعىن 

 .فيه
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 .وهي اسم ملبدأ الغاية، ويضاف جوازا إىل اجلملة الفعلية اليت فعلها متصرف) :لدن(-

ُيْضِلِل اللَُّه َفَال َهاِدَي  َمن"كما يف قوله تعاىل:ء أو إذا جوابا لشرط جازمالجملة الواقعة بعد الفا .1

ُهْم َسيَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت أَْيِديِهْم "قوله تعاىل) إذا(، ومثال املقرونة ب)186األعراف اآلية "( َلهُ  َوِإن ُتِصبـْ

 )36الروم اآلية "(  ِإَذا ُهْم يـَْقَنُطونَ 

 :وهي ثالثة أنواع :الجملة التابعة لمفرد .2

البقرة "(ِفيهِ  الَّ بـَْيعٌ  قـَْبِل َأن يَْأِتَي يـَْومٌ  مِّن :"فهي يف موضع رفع مثل قوله تعاىل:المنعوت بها-

،وموضع )281البقرة اآلية "( َواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيهِ :" ، وموضع نصب مثل قوله تعاىل)254االية

 ).9آل عمران اآلية "( َك َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ رَْيَب ِفيهِ رَبـََّنا ِإنَّ :" جر مثل قوله تعاىل

 .زيد منطلق وأبوه ذاهب إن قدرت الواو عاطفة على اخلرب: حنو قوهلم :المعطوفة بالحرف-

 ).43فصلت اآلية "(  قـَْبِلكَ  ِمنْ  َما يـَُقاُل َلَك ِإال َما َقْد ِقيَل لِلرُُّسلِ  :"كقوله تعاىل:المبدلة-

 .ويقع ذلك يف بايب النسق والبدل خاصة:الجملة التابعة لجملة لها محل من اإلعراب-3

 االعتماد على معيارين يف نستنتج من حتليالت السابقة للجملة وتقسيما�ا وحتديد أنواعها أنه متو 

حدمها شكلي واألخر منطقي، فالشكل يتجلى يف االعتماد على نوع الكلمة اليت تبتدئ �ا أذلك 

  .أما املنطقي فيتجلى يف االبتعاد عن الصيغة اللغوية الظاهرة والبحث عن  البنية العميقة، اجلملة

 "ىاإلعراب فرع المعن"وعلى الرغم من أن العلماء كثريا ما صرحوا يف كتبهم مبقولتهم الشهرية 

من حتديد للجمل اليت هلا حمل من اإلعراب، واجلمل ليت ليس هلا حمل من على اعتبار أن اإلعراب 

فإن  ال يكون إال بعد إدراك عالقات االرتباط املعنوي القائم بني وحدات اجلملة"اإلعراب، أنه 

يتخذون  اإلعراب من حيث إ�م لعكس من ذلك، إىل أن املعىن فرعالنحوية تشري، على ا مواقفهم

  .36"اإلعراب أصال يُتوسل به للكشف عن املعىن

  السمات الوظيفية للجملة العربية عند ابن هشام :رابعا

إن حتليل اجلملة العربية يف دراساتنا احلديثة يقابل اإلعراب عن النحاة القدامى، فقد كانوا 

لكلمات الختالف العوامل وال نريد باإلعراب هنا تغيري أواخر ا". حيللون اجلملة من خالل إعرا�ا 

به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون،  ءيجالداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وال ما 

وإمنا نريد باإلعراب ذلك املعىن املشهور بني املشتغلني بالعلوم العربية من حتليل للجملة بتحديد 

  . 37"وظيفة الكلمة يف اجلملة وبيان العالمة الدالة على...الكلمات ووظيفتها يف اجلملة 
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والعناية باملعىن من املرتكزات الرئيسية اليت يعتمد عيها كل من يريد حتليل اجلملة حتليا 

. صحيحا، ألن انتظام املباين الصوتية والصرفية وفقا لقواعد حنوية هو ما حيقق صحة معىن اجلملة

بني عناصر اجلملة للوصول إىل املعىن الكلي  والغاية من حتليل اجلملة وإعرا�ا هنا هو إدراك العالقات

ورغم أن معظم النحاة تناولوا الظواهر اللغوية على أساس شكلي وأجادوا يف ذلك إجادة  .أو العام

وهذا باد يف تعريفا�م للجملة بأ�ا  ، تامة إال أ�م مل يقفوا عند حدود الشكل، بل عولوا على املعىن

ن املعىن هو املنطلق إلعراب اجلملة وحتليلها يقول ابن هشام يف كل كالم مفيد مستقل، ومن هنا كا

ويقصد باملعىن يف   .38"وأول واجب على املعرب أن يفهم معىن ما يعربه مفردا أو مركبا:"هذا الصدد

  :الدرس اللغوي احلديث ثالثة فروع للمعاين هي 

 املعىن املعجمي-1

 )معىن املقام(املعىن االجتماعي -2

 )وظيفة اجلزء التحليلي يف النظام أو السياق(ظيفي املعىن الو -3

فبمعرفة املعىن املعجمي للكلمة ومعناها االجتماعي أو معناها يف املقام الواردة فيه يتمكن 

احمللل من حتديد املعىن الوظيفي،فابن هشام بعدما صرح بضرورة أن نفهم معىن ما نعربه، مل جيز إعراب 

ذا ال جيوز إعراب فواتح السور على القول بأ�ا املتشابه الذي استأثر وهل:" فواتح السور وقال يف ذلك

  .39"اهللا تعاىل بعلمه

أنا وها :" أما معىن االجتماعي أو معىن املقام فيظهر اهتمام ابن هشام األنصاري به يف قوله

أحدها قوله ف...فيها ظاهر اللفظ ومل ينظر يف موجب املعىن حصل الفساد امورد بعون اهللا أمثلة مىت بن

ُرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا :"تعاىل ) 87هود اآلية "(َنَشاءُ  َما َأْو َأن نـَّْفَعَل ِفي َأْمَوالَِنا َأَصَالُتَك تَْأُمُرَك َأن نـَّتـْ

وذلك باطل ألنه مل يأمرهم أن يفعلوا يف ) أن نرتك(على ) أن نفعل(فإنه يتبادر إىل الذهن عطف 

  .40"فهو معمول للرتك، واملعىن أن نرتك أن نفعل) ما(ف على أمواهلم ما يشاءون وإمنا عط

فابن هشام هنا ال يريد املعىن املعجمي، بل يريد معىن املقام ألنه ال ميكن إمهاله واالعتماد 

، وباالهتمام باملعنيني معا نصل إىل املعىن الوظيفي العام املراد من التحليل فتحدد فقط  على املبىن 

يف احلديث عن و  .عناصر اجلملة وتسلم من االبتعاد عن املعىن الصحيح بذلك العالقات بني

خصائص املعىن عند ابن هشام، وكيف راعى املعاين يف حتليله للجملة، جنده قد وضع بابا كامال  
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يف هذا املوضع الفصل الذي  ض على املعرب من جهتها، وما يهميذكر فيه اجلهات اليت يدخل االعرتا

  .ملعىن يف حتليل اجلملةوضعه يف مراعاة ا

أن يراعي ما يقتضيه ظاهر "يربز اهتمام ابن هشام يف املعىن يف التحليل من خالل فصل 

حكي يل :" وأورد مثال يشرح فيه ذلك فقال 41"الصناعة وال يراعي املعىن وكثريا ما تزل األقدام بذلك

 "يُوَرُث َكَاللَةً  َوِإْن َكاَن رَُجلٌ  " من قوله تعاىل) كاللة(أن حنويا من كبار طلبة اجلزويل سئل عن إعراب

الورثة إذا مل يكن فيهم أب فما عال وال ابن فما : اخربوين ما الكاللة؟ فقالوا له:فقال )12النساء ( 

ل يرثه كاللة، مث حذف الفاعل وان كان رج: فقال إذن هي متييز، وتوجيه قوله أن يكون األصل: سفل

بكاللة متييزا، وقد أصاب النحوي يف سؤاله  يءمري واسترت، مث جفعول فارتفع الضالفعل للم اوبن

وأخطأ يف جوابه،فإن التمييز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض الذي حذف ألجله، وتراجع عما بنيت 

وهو ) ذا كاللة(بتقدير مضاف أي ) كاللة(والصواب أن ... اجلملة عليه من طي ذكر الفاعل فيها

ان ناقصة، ويورث خرب، أو تامة فيورث صفة، وإما خرب فيورث فك) يورث(إما حال من ضمري 

على التمييز وجعله من باب النقيض مث بني هلا أكثر ) كاللة (لقد خطأ ابن هشام إعراب  .42"صفة

من وجه إعرايب تبعا لتعدد معانيها ألن الكلمة املفردة ال يفهم املعىن املراد منها وهي منعزلة عن 

  .ال هو من يكشف وظيفتها يف الرتكيباالستعمال، بل االستعم

ومن األمثلة اليت أوردها ابن هشام حىت يثبت أن سالمة التحليل أو اإلعراب ال يكون إال 

يف ) نعم(يف إعراب كلمة مبراعاة الصناعة النحوية واملعىن جمتمعني، يف الوهم الذي وقع فيه الكثريون 

  :    )عدبيت للمرقش األكبر وهو عمرو بن س(،)لصبيت املف(

  نعم:ال يبعد اهللا التلبب وال              غارات إذ قال اخلميس             

حرف جواب، وهذا اإلعراب ال يوافق معىن ) نعم(يشري ابن هشام إىل أن بعضهم قد أعرب "

البيت، إذ ال معىن إلعرا�ا حبرف جواب،لعدم السؤال،وقد أعر�ا ابن هشام ملعرفته بلهجة كنانة، 

  .43"حرف اجلواب بكسر العني،وإمنا هي هنا مبعىن واحد األنعام، وتعرب خربا حملذوف بنطق

وذكر الكثري من األمثلة اليت تشبه املثال السابق ليثبت من خالهلا أن مراعاة ظاهرة الصناعة 

النحوية وحدها ال تكفي يف حتليل اجلملة بل بتوجب على املعرب أن جيمع بني الصناعة النحوية 

حىت يتسىن له الفهم اجليد والتحليل الدقيق، ألن اجلملة مىت ما بين فيها على ظاهر اللفظ ومل  اومعناه



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :لسنةا 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  937 - 915: ص 

 

929 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغستجامعة 

ينظر إىل موجب املعىن حصل الفساد، ووقع املعرب يف وهم يف إعرا�ا، ونذكر من بني هذه األمثلة ما 

 :يلي

 :)5ية مرمي اآل"( َورَاِئي ِمن ِخْفُت اْلَمَواِليَ  َوِإنِّي:" يف قوله تعاىل-1

وهو فاسد يف املعىن، والصواب تعلقه ) خفت(تعلق من ب" املتبادر إىل الذهن يف الوهلة األوىل      

واليتهم من بعدي وسوء خالفتهم، أو مبحذوف هو حال ) خفت(باملوايل ملا فيه من معىن اآلية، أي 

) خفت(، وأما من قرأ )ائيفعل املوايل من ور (، أو )كائنني من ورائي(من املوايل أو مضاف إليهم، أي

  .44"متعلقة بالفعل املذكور) من(بفتح اخلاء وتشديد الفاء وكسر التاء ف

َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل  اللَّهُ  :"يف قوله تعاىل" حيث"ومما اشرتط ابن هشام يف إعرابه صحة املعىن -2

 .)124نعام األ(" ِرسالََتهُ 

لى الظرفية املكانية،ألن إعرا�ا ظرف هي عند ابن هشام مفعول به، ومينع إعرا�ا ع

أن املراد أنه تعاىل يعلم :"مكان يؤدي باملعىن إىل االنتقاص، لذلك رد على من أعر�ا مفعوال فيه قائال

ال مفعول فيه، وحينئذ ال ينتصب ، املكان املستحق للرسالة، ألن علمه يف املكان، فهو مفعول به

  .45)"أعلم(حمذوفا دل عليه) يعلم(مل، والصواب انتصابه ببأعلم إال قول بعضهم بشرط تأويله بعا

فاعال ) من(استقبح على املعربني جعل ، )7آل عمران ( "اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال  َمنِ :"يف قوله تعاىل-3

ويرده أن املعىن حينئذ وهللا :"للمصدر، ذلك ألن اإلعراب على هذا الوجه يفسد املعىن ويضعفه،يقول

حيج املستطيع، فيلزم تأثيم مجيع الناس إذا ختلف مستطيع عن احلج، وفيه مع فساد على الناس أن 

  .46"املعىن ضعف من جهة الصناعة، ألن اإلتيان بالفاعل بعد إضافة املصدر إىل املفعول شاذ

 ):5األعلى(  "َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى َفَجَعَلُه ُغثَاء َأْحَوى  :"يف قوله تعاىل-4

  :والوظيفة النحوية، إعراب أحوى ففي إعرا�ا وجهان توافق املعىن إعرابه،ن هشام يف صحة اشرتط اب" 

  .تعرف صفة، على أن يكون املراد باألحوى األسود من شدة اليبس واجلفاف-

، فال )64الرمحن ( "ُمْدَهامََّتانِ :" أما إن فسرت األحوى بالسواد من شدة اخلضرة كما يف قوله تعاىل-

الذي : رب صفة، حيث يوجب ابن هشام إعرا�ا حاال من املرعى، فيكون التقدير هناميكن أن تع

اخرج املرعى حال كونه غضا شديد اخلضرة فجعله غثاء، واحلال هنا مؤخر عن صاحبه وان مل يكن 

  .47"نكرة
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و�ذا يكون ابن هشام قد حدد لنا منهجا مهما يف حتليل اجلملة العربية، وبني لنا معىن 

ومعناها، فركز على ضرورة معرف املعرب معىن ما يعربه، ولو فهم كل من أراد أن حيلل  مكونا�ا

ا ما أتى به ابن هشام لسهل عليه فهم املقصود منها وهذا غاية دارس حاجلملة العربية حتليال صحي

  .العربية

من أجل  ويتضح من حتليل ابن هشام لألمثلة السابقة، واهتمامه مبا مل يهتم به غريه من النحاة

تقصي الصحة والدقة يف التحليل، يتضح تقاطع واشرتاك جلي مع الدراسات النحوية الوظيفية احلديثة 

ومن بني أهم املبادئ واملعاصرة، وذلك يف االهتمام بنفس املعايري واالنطالق منها يف حتليل اجلملة، 

وظيفية، اهتمامهم الكبري باملعىن املشرتكة بني حتليل ابن هشام وحتليل اجلملة يف الدراسات النحوية ال

لتحديد التحليل، فالتحليل يف نظرهم ال يتم بالصحة املطلوبة إن مل ينطلق من فهم املعىن، مث االهتمام  

كذلك باألغراض واملقاصد واملقامات، وذلك باالنطالق من دراسة اجلانب الوظيفي املعنوي للرتاكيب 

  .أو اجلمل

  معنًى ومبًنى تحليل الجملة العربية : خامسا

إن حتليل اجلملة العربية ال يتم إال من خالل مراعاة جمموعة من القضايا اهلامة اليت يتطلب على 

الدارس أو الباحث فهمها وإدراك كيفية تناسقها معا حىت متكنه من بناء مجلة عربية صحيحة 

  :هيم املواليةومن أهم ما جيب على الدارس إدراكه املفا.ومتكاملة من حيث املعىن واملبىن

 ):الحركات(العالمة اإلعرابية   . أ

حلالة اإلعرابية لكل  إن احلركة اليت تصاحب الكلمات وخصوصا يف أواخرها هي اليت حتدد لنا ا

غريها، وكانت احلركة من بني املواضيع اليت تطرق إليها متام حسان بالدراسة والتحليل، كلمة عن 

ومبناها يدرس احلركات من منظورها الصويت ويفصل فيها، مث حيث جنده يف كتابه اللغة العربية معناها 

يبني لنا كيف تأثر هذه التغريات الصوتية على حتديد املعىن الوظيفي للكلمة، مث درسها كذلك من 

مام ومن مبالغة االهت). نظرية القرائن( منظور أخر، باعتبارها قرينة تتضافر مع قرائن أخر لتبني املعاين 

فر القرائن حظا يف خدمة الباب النحوي، فقد جعلوا لإلعراب يف نظرية  أو ابية كانت من بالعالمة اإلعر 

وتكلموا فيه عن احلركات ودالال�ا واحلروف ونيابتها عن احلركات، مث تكلموا " 48كاملة مسوها العامل

كالم العرب   يف اإلعراب الظاهر واإلعراب املقدر واحملل اإلعرايب، واختلفوا يف هذا اإلعراب هل كان يف
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أو مل يكن، وقد الحظوا أن العالمة اإلعرابية مل تكن أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن 

  .49"اللفظية

بل هي قرينة يستعصى التمييز بني األبواب بواسطتها حني يكون اإلعراب " ويضيف قائال 

االت ليست ظاهرة تقديريا أو حمليا أو باحلذف ألن العالمة اإلعرابية يف كل واحدة من هذه احل

  .50"فيستفاد منها معىن الباب

وينتهي متام حسان من ذلك بقوله أن العالمة اإلعرابية ال ميكنها أن تعني مبفردها على حتديد 

  .51املعىن بدقة، فال قيمة هلا ما مل تتضافر مع غريها من القرائن

 :الرتبة  . ب

ي، ولعله ال ختلو أي لغة من وهي قرينة أخرى من القرائن اللفظية  اليت حتدد الباب النحو 

إن طريقة ترتيب الكلمات متس :"للغات من قضية الرتبة حيث يؤكد ذلك فندريس يف كتابه اللغة

النحو عن قرب أيضا وختتلف  اللغات اختالفا ملحوظا من جهة حريتها يف ترتيب الكلمات، من 

حلر واللغات ذات الرتتيب اللغات ذات الرتتيب ا: هذه اجلهة يفرق غالبا بني نوعني من اللغات

الثابت، وهو تفريق ال تربره الوقائع فاحلقيقة أنه ال توجد لغة واحدة تسري يف ترتيب الكلمات على 

  .52"حرية مطلقة كما ال توجد لغة واحدة ترتيب الكلمات فيها جامد ال يتحرك

وظة ختص رتبة حمف: ، والرتبة نوعانن وصف ملواقع الكلمات يف الرتكيبفالرتبة عبارة ع

النحو  وأي اختالل ميسها جيعل الرتكيب خمتال غري مقبول، ورتبة غري حمفوظة اهتم �ا علم املعاين 

  .53الذي يبني أغراض التقدمي والتأخري ضمن دراسة األسلوب ال الرتاكيب

ومن الرتب احملفوظة تقدم املوصول على صلته واملوصوف على الصفة والفعل على الفاعل وأدوات 

واجلزم واالستفهام لصدار�ا وغريها، ومن الرتب غري احملفوظة تقدم املبتدأ على اخلرب والفاعل الشرط 

وقد تكون الرتبة غري احملفوظة هي القرينة الوحيدة اليت تكشف ... على املفعول والفعل على املفعول

إذ أن ) موسىضرب عيسى : (عالقة اإلسناد السيما يف املبنيات اليت ال تظهر عليها احلركات حنو

  .54موسى هنا فاعل وعيسى مفعول به

  :نستخلص مما سبق أن

الرتبة قرينة لفظية وعالقة بني جزأين مرتبني من أجزاء السياق يدل كموقع كل منهما من األخر على   . أ

  .معناه
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  الرتبة األكثر ورودا مع املبنيات منها مع املعربات  . ب

يؤدي ذلك إىل أن تنعكس الرتبة بني اجلزأين بكو�ا قرينة لفظية ختضع ملطالب أمن اللبس، وقد    . ت

  .55أمر ما جاء بك، هذا الفارس، والفارس هذاو  ما أمر جاء بك،: املرتبني �ا حنو

 :المعنى المعجمي للمفردات  . ت

املعىن املعجمي للمفردة هو معىن الكلمة وهي مستقلة عن كل ما حييط �ا من عناصر غري لغوية اليت 

  .56متتدخل يف حتديد معىن الكال

ال يعد املعجم نظاما من أنظمة اللغة ألنه ال حيتوي على شبكة من العالقات " وجند متام حسان 

،ومن هنا جنده  57"والقيم اخلالفية، إال أنه يعده جزءا من اللغة والكلمات صامتة ومتعددة الداللة

( غة يف حالة إفرادها يفرق بني املعىن املعجمي واملعىن الداليل، فاملعىن املعجمي خيتص مبفردات الل

  .58، أما املعىن الداليل فيعىن بألفاظ الكالم يف سياقا�ا املختلفة)املعىن املعجمي للمفردة

لقد أشار العديد من املعاصرين إىل ضرورة أن ال يقتصر املعجم على إيراد املعاين لأللفاظ فقط، وإمنا " 

 .59"ل بذلك أنيسجيب أن يراعي أمورا أخرى كمسائل النحو والصرف وممن قا

لقد  أشار متام حسان إىل املبادئ العامة اليت ينبغي أن تتوفر يف املعجم، ووافقه فيها الكثري من 

  :60الدارسني، وميكن أن جنملها يف

  اهلجاء للمفردات اليت حيتويها املعجم  . ث

  نطق الكلمات إذ جيب أن تكون بالكتابة الصوتية بدال من عملية الضبط باحلركات  . ج

  ظيفة النحوية للكلمة وذلك بذكر إن كانت امسا أو فعال أو غري ذلكحتديد الو   . ح

  :ويشتمل على: الشرح  . خ

  )التعرض هلا من الناحية الوظيفية والتارخيية وغريها(األشكال املختلفة للكلمة   . د

  .تقسيم املادة حبسب تعدد املداخل الفرعية هلا  . ذ

 )المعاني النحوية العامة:( المعنى العام للجملة  . ث

تربطها عالقات تركيبية جتمع بني ) صويت وصريف وحنوي(ام يتكون من أنظمة صغرى اللغة نظ   

الكلمة والكلمة، وبني اجلملة واجلملة، حيث تتألف من معاين جزئية مرتابطة تسعى إلنتاج معىن كلي 

  .عام يفهمه املخاطب
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سون لعلم ويف احلديث عن املعاين النحوية تظهر لنا صلة النحو بالبالغة، فالبالغيون يؤس

املعاين بتوخي معاين النحو، أي صلة علم النحو بعلم املعاين، وهو ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين 

مث إن ملعاين النحو معان خاصة تعرب �ا  .يف معرض حديثه عن النظم الذي يعرفه بتوخي معاين النحو

  ...كالتعجب والنهي    األلفاظ ومعان عامة أو كلية يقصدها املتكلم وهي معاين األساليب،

و ذكر متام حسان يف حديثه عن النظام النحوي أنه يتكون من مخس مكونات، وأول مكون 

، واملتتبع ملا عرضه متام يف هذا 61)"معاين اجلمل واألساليب(طائفة من املعاين النحوية العامة "هو 

، فاألساليب هي األساليب ال خيتلف عن النحو العريب إال يف التسميات وأسلوب العرض"النظام أنه 

املعروفة يف النحو من نداء وتعجب وغريه، كما أنه بابا من األبواب النحوية كالفاعل واملفعول 

  .62."واإلضافة يرد بعنوان املعاين النحوية اخلاصة

وقد أشار حممد صالح شريف أن ما جاء به متام حسان يف النظام النحوي هو أقرب إىل  

، وهو يعزو ذلك إىل االهتمام باملعاين الوظيفية على األلسينحو منه إىل املفهوم املفهوم التقليدي للن

حساب الشكل، وأنه قد أراد أن متزج معطيات علم النحو مبعطيات علم املعاين ليحدث يف النحو ما 

ولة مل خيطر لسابقيه من النحاة والبالغيني كعبد القاهر، فاحنصر جتديده يف هذا اجلانب املتمثل يف حما

ويبدو أن متام حسان اهتم باملعىن أكثر من الشكل يف حتليله . 63التأليف بني الرتاث النحوي والبالغي

  .النحوي هلذا أراد اجلمع بني الرتاث النحوي والبالغي يف شرحه للنظام النحوي

وللوصول إىل املعىن العام للجملة يف صورته الشمولية كان البد أن نستخدم الطرق التحليلية 

ليت قدمتها لنا فروع الدراسات اللغوية املختلفة كالصوتيات والصرف والنحو، وهي نفسها الفروع ا

  .64اخلاصة بتحليل املعىن الوظيفي، مث نضيف إىل ذلك املعجم وهو اخلاص باملعىن املعجمي

صحة إن حتليل اجلملة العربية معىن مبىن يربز لنا الكثري من اجلوانب التكاملية اليت تقوم عليها 

التحليل، فال ينبغ الفصل بني املبىن واملعىن، كما ال ينبغي إطغاء أحدمها على اآلخر، فوجود الكثري 

واضحة لكن هذا ال ينبغي أيضا إلغاء اجلوانب الوظيفية ) بنيوية(األمثلة ذات جوانب شكلية "من 

ب كثرية ذات أمهية يف دراسة ، فالتحليل الوظيفي يضيء لنا جوان...الكثرية اليت جندها يف لغتنا العربية

ويعاجل كثريا من القضايا على النحو مل يتبعه األقدمون ويربز لنا كثريا من اجلوانب ... اجلمل العربية

  65"الداللية واملعاين الدقيقة اليت تتضمنها اجلملة
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عليها ابن ونشري إىل أهم النتائج اليت تضمنها وصرح �ا التحليل الوظيفي للجملة العربية، بينما نبه 

  :66هشام يف طيات مغنيه، وهي

التحليل الوظيفي منهج حديث يف التحليل النحوي يربز الكثري من املسائل املتعلقة بتحليل اجلملة  -

اعتمادا على املعىن الدقيق، وأشار ابن هشام إىل ذلك يف حديثه عن إدراك عالقات االرتباط املعنوي 

 .القائم بني وحدات اجلملة

، كما أن الرتبة بالنظر ة يف اللغة العربية فيما خيص احلديث عن الوظائف النحوية فقطتعد الرتبة حر  -

 .إليها من الزاوية التداولية هي رتبة حمكومة تداوليا

  .ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بقاعدة داللة تقسيمات اجلملة -

  خاتمة

  :وميكن أن جنمل خالصة القول يف ما يلي

ة العربية دراسة كافية وافية سجل فيها نواحي ومالحظات،  هامة إن ابن هشام قد درس اجلمل  . أ

وتعليقات مازالت حمتفظة بقيمتها، وليس إنصافا أن يقال بعد ذلك انه مل يتجاوز يف حديثه عن 

  .اجلملة مجع ما كان متفرقا يف أمهات الكتب النحوية

وم على تصنيف اجلملة يعد ابن هشام أول من قارن بني اجلملة والكالم، وهو صاحب نظرية تق  . ب

  .تصنيفا ثالثيا امسية وفعلية وظرفية وقد عد اجلملة الشرطية من قبيل اجلملة الفعلية

  .ابن هشام من األوائل الذين حبثوا يف املعين وربطوا صحة اإلعراب وباملعىن  . ت

له يتفرد تناول ابن هشام اجلملة بالتحليل والتفصيل الدقيق، فدرس معناها ومبناها دراسة متكاملة جتع  . ث

  .بتحليل خاص متميز للجملة العربية

ومن خالل تتبع بعض جهود األنصاري يف حتليل اجلملة تبني لنا انه اتبع منهجا متطورا يف معاجلتها، 

  .فكان له بذلك أسلوب مستقل عن غريه من النحاة

  

 :هوامش
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  "جالوجي"مصطلح وظفه  هيو ، املسرديّة يف  هذه الّدراسة ملعاينة جتّليات احلواريّة تسعى     

شكال ، فتغدو املسرديّة ق غاية القراءة له عرب استثمار الّسردوحتقّ للّتعبري عن كتابة تدمج املسرح بالّسرد، 

 .للقراءة كما ميكن جعلها مسرحّية قابلة للعرض قابال اسردي

لكشف عن يطمح لو  ،نفتاحه على شكل جديد يف الكتابةيف ا بحثال اتكمن أمهّية هذ   

وفق منظور الّناقد فيها  احلواريّة تشّكالتمدى خضوعه حلواريّة الّسرد مع املسرح باإلضافة إىل تبيان 

 وقد ّمت الّتوصل الّيت تصنع صورة الّلغة فيها، للوحدات األسلوبّية الّتأليفّية " اختنيميخائيل ب"الّروسي 

 .لنتيجة مفادها أّن املسرديّة ملفوظ خطاّيب حواريّ 

  .سرديّةمغة، حوار خالص، صورة ل ،سلبةأ جني،� واريّة،ح: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
  This study seeks to examine the manifestations of the dialogism in 

the narratives ,which  is a term developed by Djalaodji to indicate writings 
that integrates theater with narration , and achieve the goal of reading it by 
exploiting narration . So, the narrative becomes a narrative form that can be 
read. It can also be made into a payable play. 

   The importance of this research lies in its openness to a new form of 
writing. It seeks to reveal the extent of its submission to the narrative 
dialogue with theater in addition to showing the formation of dialogism in it 
according to the perspective of the Russian critic « Mikhail Bakhtine » of the 

                                                           
  ghania-djedaa@univ-eloued.dz دغنية جدع.ط * 
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composition stylistic units in which the image of the language is created. The 
conclusion reached that narratives are discursive enunciation discourse   

Keywords Dialogism, Hybridization, Stylistics , Pure dialogue , 
Language image ,Narrative  

 
 

  :مقدمة

لطاملا هيمنت الّرؤية األحاديّة وسيطر الرّاوي العليم على الّرواية املونولوجّية، الّيت مركزت 

بفكره املختلف عن " ميخائيل باختني"صوت الكاتب وّمهشت أصوات الّشخصيات، إىل أن جاء

واريّة متعددة األصوات، بقّية الّنقاد واملفّكرين الّذين عاصروه، وقّدم طرحا بديال متّثل يف الّرواية احل

حيث انزاح عن تقسيم ، الّرواية يف جنس " أفالطون"و" أرسطو" من خالل الثّورة على أفكار 

ووضع هلا تصنيفا  ،أربعينات القرن املاضييف  نظريّة األدب لألجناس األدبّية واخلطاب األديب

على  بينندة للّرواية تجدي ةلتأسيس نظر " ديستويفسكي"دعا من خالل روايات ، و ومغايراجديدا 

تعّدد الرُّؤى وتعطي للّشخصيات حريَّتها يف الّتعبري عن أيديولوجّيتها بعيدا عن سيطرة الرّاوي على 

بعدا " باختني"الّرواية مع  جنسكتسب يل، كّل جوانبهاوكذا حتّكمه فيها ومعرفته ل الّسرد واحلكي،

ة الّصوت لتعّدده،وتنزاح عن سيطرة رؤيا الرّاوي ه، وتتجاوز أحاديّ قبلَ  كان سائدا  جديدا خمالفا ملا

" األسَلبة"وكذا " احلوار اخلالص"و" الّتهجني"عرب  وذلك العليم من خالل إنعاش صوت الّلغة

              .وغريها من األساليب احلواريّة الّيت تضمن وتؤّكد على الطّابع الكرنفايل للخطاب الّروائي

على عّدة خصائص من بينها حوار األجناس  "ميخائيل باختني"لّيت دعا إليها تُبىن الّرواية احلواريّة ا

يف " الّتناص"وأطلقت عليه تسمية " جوليا كريستيفا"األدبّية وهو ما طّورته الّناقدة البلغاريّة 

يف ظّل ما أطلق عليه " جريار جينيت" ستينات القرن العشرين واهتّم به وطّوره  الّناقد البنيوي

األساليب الّروائّية الّيت حتّقق تعّددا  اكما تستثمر احلواريّة أيض ".جامُع النص"أو " يل النّصيالّتعا"

  . كالّتهجني واألسَلبة والباروديا بوليفونيّا

للّرتكيز على طرق إنشاء صوت الّلغة وحواريّة الّرواية  الّدراسةهذه  نسعى من خالل  و  

ليس يف رواية وإّمنا يف جنس أديب األسلبة ولكن  ار اخلالص،احلو  ،ي التَّهجنيأال وه "باختني"عند 

 "هو  جديد أو نوع مستحدث يف الكتابة املسرحّية جزائري
َ
ور تسميتها على حالّيت تتم "ةديَّ سرَ امل

سعيا منّا للكشف عن مدى  بني فّن املسرح وتقنيّات الّسرد، ،ياألجناسوالّتهجني حوار الفنون 
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هذه الكتابة الّسرديّة املسرحّية،باإلضافة  الّيت حتتويهامظاهر الّتهجني ان أبرز حواريّة املسرديّة، وتبي

إىل لفت انتباه الّنقاد والباحثني لوجود إسهامات تأسيسّية عربّية وحملّية ترمي إلنعاش ساحة 

سرديّة هذا املصطلح الّذي يطمح للولوج لعامل الّسرد
َ
ل ألن ألنّه قاب ؛اإلبداع العريب، تتمّثل يف امل

  .يقرأ،كما ال ينأى بعيدا عن خشبة العرض،كونه قابال للعرض مىت ما أراد املخرج له ذلك

عز الدين "ة من مسردياتيهدف هذا البحث للكشف عن متظهر احلواريّة يف مسرديّ كما 

انطالقا من حقيقة انفتاحه على املسرح والّسرد معا،كما  من خالل املصطلح نفسه، "جالوجي

و هو  .يف خلق حواريّة املسرديّة الّتهجني و احلوار اخلالص واألسلبةوتقييم مسامهة  يرمي لتحديد 

تتحّقق من خالل حتاور " ميخائيل باختني"إذا كانت احلواريّة عند :ينطلق من فرضيات مفادها

 هجني فإّن املسرديّة كإنتاج أديب جديدوتقوم على الّتهجني واحلوار األجناس األدبّية فيما بينها،

  حواريّة وتعّددا يف األصواتيتحاور فيه الّسرد واملسرح معا سيحّقق 

  :اها ؤدّ إشكالية مُ اإلجابة  عن وانطالقا من كل ذلك ستحاول  هذا الّدراسة  

لعز الدين " غنائّية احلب والدم" يف  مسرديّة" باختنيميخائيل  "ق حواريّة مدى حتقُّ  ما-

 جالوجي؟

  ؟هذه املسرديّةحواريّة  صناعة يفة أسهمت الوحدات األسلوبيّ كيف و -

  :"باختين ميخائيل" عندالّرواية  - /أّوال

ميخائيل "قبل أن حنّدد مفهوم احلواريّة وأبرز أشكاهلا األسلوبّية، جيدر بنا أن نعرف موقع 

يف نظريّة األدب من خالل نظرته للّرواية وموقفه من املفاهيم والّنظريّات الّنقديّة، حيث " باختني

 متباينة يف متنّوعة يف أمناطها الكالمّية، كّال ظاهرة متعّددة يف أساليبها،" الّروايةرب هذا األخري اعت

وحتّقق هلا طابعها احلواري، من خالل تنوّع األساليب  ،تأليفيةٌ  شّكلها أمناطٌ تصنعها أو تُ  1"صوا�اأ

  .غويّةاللُّ  ستوياتاملوتباين  باإلضافة إىل تداخل األشكال الّسرديّة، وأمناط الكالم،

ا وانطالقا من الّتعريف الّسابق تتبّني لنا  الّنظرة األسلوبّية  الباختينّية اجلديدة للّرواية، إذ 

 هو جتميع ألساليب ولغة الّرواية هي نسق من"" ميخائيل باختني"فأسلوب الّرواية عند 

فتكون هذه الوحدة  ة الّرواية،حيث تندرج الّلغة ضمن أحد الوحدات التّأليفّية ألسلوبيّ 2"غاتاللُّ 

أو عرب تداخل األجناس األدبّية وغري  أو أسلبة تستلهم لغة اآلخر وتشّخصها، سردا أدبيا مباشرا،

  .الّروائي األدبّية الّيت ختّللت النص
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يديولوجي فوحدة من هذه الوحدات قادرة على حتديد الّلغة واملظهر الّلساين للعنصر اإل

تناغم  عرب ، الّذي يتحّقق"صوت الّلغة"وهو  للوصول إليه ومعرفته" اختنيب"من خالل  ما يطمح 

وال بصوت واحد،  ية يف نظره ال تتحّدث بلغة واحدة،األّن الّرو "؛ الوحدات سابقة الذّكر وحتاور 

ق من هذه الّتعّدديّة أسلوبا كليّا عاّما لُ وختَ  ديّة األصوات الّلغويّة،بل هي تعتمد أساسا على تعدُّ 

،ال يبحث هذا املفكر عّما يريد املؤّلف قوله، وإّمنا 3"امال وهو صورة �موع الّلغات املندجمة فيهاش

ما تريد الّرواية أن تقوله ال من خالل صوت واحد، هو صوت الرّاوي أو املؤّلف، وإّمنا يتحّدد 

  .يديولوجيّا�مإصو�ا من خالل تعّدد أصوات الّشخصيات وتباين 

األسلوبّية للّرواية عن الّنظرة " ميخائيل باختني"ألسطر الّسابقة اختالف نظرة بّنيُ لنا  اتُ 

يرى أّن الّدراسة األسلوبّية للنّثر الّروائي مل تبتعد عن الّدراسة األسلوبّية  األسلوبّية الّسائدة، إذ

 4"الضّيق للكلمة النّثريّة الفنّية تفهم كما تفهم الكلمة الّشعريّة باملعىن الكلمةُ "حيث كانت للّشعر،

ألنّه كان وكليّته؛  إذ  بيّنت هذه األخرية عجز الّتحليل األسلويب عن كشف فنّية العمل الّروائي

وسعت لتطبيقها على  يرّكز على مقوالت البالغة الّيت استثمر�ا األسلوبّية يف مقاربتها للّشعر،

لذلك أّكدت أّن آليات الّتحليل  ،ةلكّن  الكلمة الّروائّية  خمتلفة عن الكلمة الّشعريّ  الرواية،

سواء إذا تعلّق األمر  األسلويب للّشعر غري كافية لتحليل الّرواية كبناء كّلي متكامل شكال ومتنا،

 برتكيز األسلوبّية على الّلغة كبنية لسانّية أو على أسلوب الكاتب الّذي يكشف عن مدى تفّرده،

من جماز وانزياح وغريها من الّسمات األسلوبّية أو عندما استثمرت مقوالت البالغة القدمية 

  .للّشعر

قّدمته الّدراسات األسلوبّية وكذا الّدراسات  مابديال ع "باختنيميخائيل "من هنا طرح  

-العرب'تروم الّدعوة إىل اعتماد"حيث' العرب لسانّية'ّثل يف مت الّلسانّية والّشكلّية للخطاب الّروائي،

غلق للسانيات اجلملة ووضع أسس نظريّة سرديّة عاّمة انطالقا من املفاهيم جتاوز اإلطار امل-لسانّية

، يّتضح أنّه يسعى لتدارك 5"تعّدد األصوات،والّتناص،واحلواريّة والبوليفونّية، كوجهة الّنظر،'املفاتيح

و الّشكالنيون وكذا البنيويون، من خالل اهتمامه بالّسياق االجتماعي " سوسري دي "ما فات

م، وباألبعاد اإليديولوجّية يف اخلطاب، إنّه يتجاوز لسانيات اجلملة واحنسارها يف اجلانب للكال

  .الوصفي للغة إىل الّتعّدد الفكري وإىل مفهوم النّص واخلطاب

  :الحواريّة/ ثانيا
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وأعماله صعوبة على مستويات  "باختني" بدراسة فكر مُ يواجه الباحث أو الّناقد الذي يهتّ 

يرمي إليه من مصطلحات ترتقي إىل درجة الّنظريّة،خاّصة وأّ�ا جاءت  ا أبرزها فهم مارمبّ  متعّددة،

باإلضافة إىل هذه الّصعوبة أو الّتحدي إن صّح الّتعبري،فاملتلقي  كان سائدا يف وقته، خمالفة ملا

ب ضح عنده ما مل يكن مطّلعا جّيدا على خمتلف أو أغلسيجد نفسه أمام مفاهيم ال ميكن أن تتَّ 

نويع  يف مصادره املعرفّية والفكريّة،فهو مطّلع على يتمّيز بالتَّ  "ميخائيل باختني" ألنّ ؛ فروع املعرفة

نظر إىل باختني بوصفه ناقدا أدبيا تارة،ومفّكرا اجتماعيّا يُ "الفلسفة،وعارف بالّلسانيات،ومن هنا

ملانّية شديد الوضوح كما كيف ال وانشغاله بالفلسفة األ  6"تارة أخرى،وفيلسوفا يف بعض األحيان

ضمن  "باختني"حّىت أنّه أدرج فكر  ،"باختني واملبدأ احلواري" ذلك يف كتابه" تودوروف"بّني 

  .'نقد الّنقد رواية تعّلم' كتابهاجلمالّيات الّرومانطيقّية الّيت تنتسب لفالسفة أملانيا  يف

  :الحواريّة تعريف/1

وعند املهتّمني �ذا املصطلح من  "باختني"مفهوم احلواريّة عند  لىقبل أن نقف ع  

فاحلوار هو أحد أجنع األدوات الّروائّية " علينا حتديد مفهوم احلوار، بجي مرتمجني ونّقاد وباحثني،

من خالله تتجّلى أفكارها .الّيت ميلكها الكاتب لكي تبدو شخصيّاته حقيقّية أو قريبة من القارئ

وإّمنا  س احلوار حكرا على اخلطاب الّروائي فقط،يول 7"ةف خصائصها الّداخليّ ومشاعرها،وتتكشَّ 

  .امفهوم مركزي يف الكون أمجع، فهو موجود يف خمتلف أنواع اخلطابات األدبّية وغريه هو

 مفهوم أشدُّ "،وهو "ميخائيل باختني"أّما احلواريّة فقد تأّسس مفهومها مع الّناقد الّروسي   

فهوم النّص، ومتضّمنه الّنظري ماثل  يف كون كّل خطاب صلة بنظريّة اخلطاب أكثر من صلته مب

البّد له أن يتنامى يف حضن وجهات نظر متعّددة تتجاذب يف ما بينها مشروعّية األحقّية يف 

إّ�ا باختصار شديد تعين تعّدد األصوات 8"مفهمة العامل،ويف حتويله إىل بناءات إيديولوجّية حمّددة

ألّن الرواية أكثر األجناس  ؛باخلطاب الّروائي "باختني"د ربطها ومنه تباين األيديولوجيات،وق

األدبّية انفتاحا على تعّدد األفكار واستقبال األجناس، إّ�ا ساحة خصبة للحواريّة والتّناص 

  .مبختلف أنواعه

أو الوحدات الّتأليفّية ألسلوبّية الّرواية  مقوالت وأشكال الحواريّة عند باختين:/2

  :"باختين"عند
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وهي عبارة عن وحدات تّأليفّية حتّقُق  ،"ميخائيل باختني"هناك عّدة أشكال للحواريّة عند

ومن أهم هذه األشكال جند  جمموعة مع بعض، واخلطاب الّروائي إّما متفّردة أأسلوبّية 

حبوار الّلغات وكذا األجناس املتخلّلة الّيت تدخل " باختني"أو ما يعرف عند " األسلبة""الّتهجني"

 بطرق واضحة أو ضمنّية يف اخلطاب،وهناك عّدة أشكال أخرى كاحملاكاة الّساخرة و الباروديا

  .واحلوار اخلالص

وهري بني األشكال الّثالثة سابقة الذّكر،حيث اجلغياب الفرق  "داينيمحيد احلم" يرى  

متايز -،احلوار اخلالص،الّتهجني،حوار الّلغات-ليس هناك بني أشكال احلواريّة الّروائّية الّثالثة:"يقول

نفسه لكّل شكل، نراها تلتقي مع الّشكلني  "باختني"الّتعريفات الّيت يقّدمها  أنمطلق، ذلك 

 ومردُّ 9"اآلخرين، وهذا يزيد يف  تعقيد مسألة الّتمييز بني تلك األشكال عملّيا يف الّرواية نفسها

دى تلك املفاهيم احلواريّة، وإّمنا  ت إحنضمّ تّدد مقاطع من الّروايات مل حيُ  "باختني"ذلك أّن 

ولكي منّيز بني الّتهجني، واألسلبة نضع "كانت إشارته فقط للّرواية الّيت تضّم ذلك الّشكل،

  الّتاليتني الصياغتني

  .ومن خالل لغة مباشرة ب يف ملفوظ واحد/ مع أ، لغة مباشرة :الّتهجني-

يتبّني لنا يف هذا  10"لفوظ واحدمن خالل لغة ضمنّية ب يف م أ، لغة مباشرة :األسلبة-

املقام أّن الّتهجني يستوجب حضور لغتني وبالتّايل وعيني خمتلفني، من خالل ذلك احلوار القائم 

بني لغتني أو هلجتني مباشرتني يف امللفوظ الواحد، بينما تقوم األسلبة على وجود لغتني لكن لغة 

اعر معاصر قصيدة بلغة ومصطلحات مباشرة حاضرة يف لغة أخرى ضمنّية، مثال أن يكتب ش

القدامى هذا ظاهريّا، وذلك ال ينفي وجود لغة أخرى هي لغة الّشاعر املعاصرة،وهي الّلغة الّضمنّية 

  .11"حيث ختلق صورة حرة للغة اآلخرين"الّيت ختتفي خلف هذه الّلغة القدمية

ال يكون قاصرا على "ذلك احلوار القائم بني الّشخصّيات،لكّنه : أّما احلوار اخلالص فهو

األغراض الّذاتّية الّنفعّية للّشخوص ولكّنه يتغّذى من احلواريّة الكربى يف الّرواية أي من الّتهجني 

من احلواريّة وهي كما أشرنا سابقا " ميخائيل باختني"ليصل يف األخري لتحديد غاية12"واألسلبة

بأسلوب مباشر، ولكّنها تتحّدث  فالّرواية من هذه الّناحية ال تتحّدث"الوصول لصوت الّلغة 

ال تكتب  -يف الواقع-بصورة مشّكلة من أساليب خمتلفة، تشّخص مواقف متباينة، كما أّ�ا

فالغاية من حوار 13"بواسطة الّلغة، وإّمنا بواسطة الّدالالت والّتصّورات الّيت حتملها مجلة من الّلغات
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ّية املتوّلدة من ذلك الّتداخل والّتفاعل وهو ما الفنون واألنواع واألجناس هو تلك العالقات الّدالل

  .يضمن سريورة واستمراريّة وتنّوعا يف الداللة

وبذلك يّتضح لنا أّن  الّتهجني يشّكل واحدا من أهّم األساليب يف الّرواية احلواريّة،   

لك حيث حيّقق انفتاح هذا اإلنتاج األديب على بقّية الفنون واألجناس األدبّية، من خالل ذ

احلضور احلواري لوعيني أو لغتني أو فكرين خمتلفني، كما يؤّكد على مدى قدرة استيعاب الّرواية 

لغريها من األجناس واألنواع األدبّية، حيث تغدو ساحة للّتداخل واحلوار، كما ميّثل احلوار اخلالص 

سلبة إحدى أهّم بني الّشخصيّات أو بني الّشخصّية ونفسها وكذا حوار الّلغات أو ما يسّمى األ

صور تشّكالت احلواريّة، وإذا كانت الّرواية حقال فنيّا قابال لتمظهر الّتهجني واحلواريّة فيه، وذلك 

نظرا لقابلّيتها للّتعّدد الفكراين واهلجنة األجناسّية، فإّن املسرديّة الّيت تبىن على حواريّة املسرح 

 واحلوار فيه، وذلك عرب الوقوف عند متظهر والّسرد ستكون حقال فنيّا قابال لتمظهر الّتهجني

للكاتب املسرحي والّروائي " غنائّية احلب والدم" الّتهجني واحلوار اخلالص واألسلبة يف مسرديّة

  ".                   عز الدين جالوجي"والقاص

  .المصطلح والمفهوم:لمسرديّةا/ثانيا

 "أّول ما جيب اإلشارة إليه هنا هو عدم وجود مصطلح 
َ
سرديّة يف أي معجم يف الّسرد أو امل

املسرح؛وذلك نظرا جلّدة هذا املصطلح وحداثته يف الّساحة األدبّية والّنقديّة،فهو مصطلح جاء به 

وذلك من خالل أحد آليات صناعة املصطلح يف الّلغة العربّية وهي †"عز الدين جالوجي"

ّرغم من االختالف القائم بني فّن املسرح الّنحت، حيث حنت هذه الّتسمية من املسرح والّسرد، بال

والّسرد، فاألول  يقوم أساسا على احلوار املسرحي،حّىت كأنّه ميكننا أن نعّرف املسرحّية بأّ�ا حوار، 

وذلك جلوهريّة هذا األخري فيها، أّما الّسرد فيقوم إىل جانب احلوار على احلكي وغريمها من 

  .اآلليات الّسرديّة كالوصف

عند مؤّسسها األول،ال بأس أن نعرّج على مفهوم املسرحّية،  "املسرديّة"ن نعّرف وقبل أ  

املسرحّية عمل كتب ليمّثل على خشبة : والّيت شاع عنها تعريف يكاد يكون تأسيسيا أال وهو

املسرح،فهذا احلّد أو الّتعريف جيعل االهتمام منصبّا على العرض، ويتجاهل األصل األّول ومصدر 

                                                           
بعني وملان سطيف، صدرت له مؤلفات عديدة يف 1962ولد سنة ئري وناقد جزا وأديب  كاتب مسرحي : عز الدين جالوجي*

.األدب والّنقد واملسرح، وهو مؤّسس املسرديّة   
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"فأّي كتابة ال ميكن أن تتجاهل من أين أتت"األّول أال وهو النص، املسرحّية
14

،فاملسرحّية قبل 

املسرديّة  عربيريد " جالوجي" ، فكأنّ شبة،كانت نّصا له خصائصه الفينّ أن تكون عرضا على اخل

ومن هنا تظهر لنا إمكانّية حتويل املسرديّة ملسرحّية  ،يقرأ النّص قبل أن يشاهده من املتلقي أن

  .سردا خالصا كالّرواية والقّصة والسرية تعرض،باإلضافة إىل إمكانّية قراء�ا

تعترب املسرديّة من املصطلحات احلداثّية اليت تستدعي الكثري من الّتساؤالت واملقاربات  

وكذلك سعيا لتحديد  من الكتابة املسرحّية، للكشف عن بنية هذا الّنوع اجلديد؛ الّنقديّة اجلادة

هرات احلداثّية للكتابة الفنّية فيها،وأيضا هي جمهود يتطّلب الكشف عن الوعي الفّين ظمأبرز التّ 

والفكري للمبدع اجلزائري والعريب فيها شكال ومضمونا،باإلضافة إىل كو�ا حماولة جاّدة حتاول أن 

الّنشأة األوىل باجلديد ومنافسة اآلخر،فبالّرغم من أّن  اإلتيانتتجاوز اّ�ام العقل العريب بالعجز عن 

 للمسرح غربّية،وكذا الّتحّوالت احلداثّية هلذا الفّن كانت مستوردة من اآلخر،فإّن ذلك مل مينع

من تقدمي اجلديد يف الكتابة املسرحّية انطالقا من مصطلح املسرديّة ووصوال إىل  "جالوجي"

والّسائد من من موقف حداثّي يتجاوز املألوف  ينطلقوهو  .مصطلح آخر هو مسرح الّلحظة

كتابة "خالل املصطلح أّوال، فاملسرديّة مصطلح منحوت من املسرح والّسرد وهي عبارة عن 

نصوص جديدة بطريقة خمتلفة ظاهرها الّسرد وباطنها املسرح ،ظاهرها يغري بالقراءة وجوهرها 

قط،فمن ويف ذلك جتاوز لطبيعة املسرحّية وجوهرها كعمل كتب ليمّثل ف15"يغري بالفعل والّتجسيد

  .للمسرح أن يقرأ،كما ال يهمل إمكانّية عرضه "جالوجي"خالل الّسرد يريد 

وانطالقا من أّن احلداثة هي سؤال الّنقد واملراجعة،وهي ثورة على الّسائد واملألوف، وبعبارة 

يؤّسس ملصطلح وعمل فّين  "جالوجي"فإّن  -كما يرى أغلب الّنقاد  -أخرى هي متّرد على املاضي

وهو جتاوز للعمل املسرحي  بين على الّتجاوز، جتاوز مصطلح املسرحّية إىل املسرديّة،حداثي ين

وهو ال يعين أّن هذا املشروع الفكري  القابل للعرض إىل عمل مسردّي قابل للقراءة والعرض معا،

هو ارتباطها بالعرض  "جالوجي"ا أّرق فم سيشّكل قطيعة ابستيميولوّجة مع املسرحّية وال ينفيها،

وجود سببني ،أّما الّسبب األّول ل ،تبعايسعى خلف غاية حتقيق القراءة للنص املسرحي   فقط، لذا

طريقة كتابة النص املسرحي فكتّابه إّمنا يهّيئونه للخشبة، فال يضعون نصب أعينهم إّال "فهو 

هي  فها، 16" املمّثل واملخرج واملشاهد، والثّاين هو قناعة النّاس أّن النّص كتب ليمّثل ال ليقرأ

  .قرأ من خالل مرعاة متطّلبات القراءة،ويف الوقت نفسه تقبل العرضكتب لتُ املسرديّة تُ 
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قحم القارئ يف تلّقي املسرحية عرب تطمح املسرديّة من خالل فعل القراءة هذا أن تُ   

خيوط الّسرد من وصف وحكي وحوار،وهي بذلك تتمّرد على املفهوم الّتقليدّي للمسرحّية،كما 

ّ�ا مل تقف عند هذا الّتمّرد على العرض إىل حتقيق غاية القراءة فحسب، بل هي  متّرد أيضا على أ

  ."مسرح الّلحظة"وتأّسست حماولة أخرى مسّاها  "جالوجي" عندما تطّورت بفضل الرّكح،

مسرح اإلنسان كيفما كان وأينما  :"هو "جالوجي"فمسرح الّلحظة كما يعرّفه  

ثيف مكانا وزمانا ومشهدا وعرضا،وشخصيّاته ال تتعّدى الثالثة يف أقصى الّتك"يقوم على17"كان

هو مسرح ال يشرتط مكانا حمّددا  للعرض، يريد 18"تقدير مع إمكانّية االستعانة باملؤثّرات الّصوتّية

نقل املسرح لكّل مكان وجد فيه اإلنسان، سواء كان هذا املكان مغلقا أو مؤّسسه من خالله 

رح الّلحظة هذا يتمّرد على اخلشبة الثّابتة فهو قابل للعرض أينما حّل اإلنسان مفتوحا،إذا فمس

وارحتل،كما أنّه قابل للقراءة أيضا ألنّه عبارة عن مسرديّات قصرية جّدا تقوم باإلضافة إىل 

  .الّتكثيف يف الّزمان واملكان والعرض على خصائص سرديّة متّكن املتلّقي من قراء�ا

إذ انبثقت من احلاجة  ومسرح الّلحظة رهانا للكتابة املسرحّية احلداثّية، املسرديّة ومتثل

الّشديدة إلعادة األلق للنّص املسرحي،يف زمن عزف متلقوه عنه وانشغلوا بالّتكنولوجيا،الّيت أّمنت 

للّرتكيز على  "جالوجي"هلم الّتلقي املباشر والّسريع دون احلاجة للّذهاب للمسارح،ما دفع 

ّكنه من جذب انتباه املتلّقي املعاصر،فلم جيد سبيال مناسبا لذلك فراح يبحث عن طريقة متُ التّلقي،

إّال خيوط الّسرد الّيت يألفها القرّاء،وكان انتباهه لالهتمام الكبري من لدن القرّاء برواياته أكثر من 

فاف القرّاء الحظت الت:"آخر دفعه ألن يقحم الّسرد يف املسرح،يقول يف ذلك ااملسرحّيات سبب

والّنقد حول الّسرد وحول الرواية باخلصوص، مما جعلها ترتبّع على عرش الكتابة سّيدة دون منازع، 

وقد قدمت على أعمايل الروائية مئات  البحوث  والرسائل اجلامعية املختلفة يف حني مل يتلفت 

حىت العاملية  لنصوصي املسرحية إال نادرا، وهو أمر ميكن سحبه على كل النصوص املسرحية

حّىت يعيد اهتمام الباحثني ؛ جعلته يكتب املسرديّة وكانت هذه األسباب الّذاتّية الّيت  19"منها

  .باملسرح من خالل املسرديّة الّيت كتبت بطريقة الّسرد

عالقة  بفرضمن خالل جتربة املسردية بالتلقي  "جالوجي" اهتمام إىل حييلنا ذلك و  

ألّن املسرحّية مل تكن تعطي أمهّية للقارئ؛كونّ  مدار اهتمامها  ديّة؛جديدة تربط املتلقي باملسر 

على العرض وخمتلف مكّونات السينوغرافيا دون القارئ،ورّمبا احتّل املشاهد مكانة لكّن  امنصب
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ل هذا األخري مل يكّلف نفسه عناء الّسؤال عن طبيعة النّص املسرحي قبل العرض،كيف تشكَّ 

  يكله؟وما أبرز الّتغّريات الّيت أحلقها املخرج واملمّثل ومتطّلبات العرض به؟وكيف تكّونت بنيته وه

فاملسرديّة تطرح إشكالّية عالقة القارئ باملسرح،وتعطي  للمتلّقي فرصة قراءة النّص  

املسرحي ونقده، قبل أن يتحّول للعرض،ورّمبا علينا اإلشارة يف هذا املقام ملصري املسرحّية إذا 

ض فقط،فإّ�ا ستنتهي بانتهاء العرض،ورّمبا تنسى،أّما املسرديّة فكتبت لتقرأ بالعر  ارتبطت

ومتّثل،لتقرأ مثل بقّية األعمال الّسرديّة،وهلا أن تعرض أيضا، لكّن مصريها لن يكون الّزوال  

  .كاملسرحّية؛ ألّن القراءة والّنقد سيضمنان هلا البقاء

  :الوجيل الحواريّة في مسرديّات جمظاهر وأشكا/ثالثا

ميخائيل " يف كتابة املسرديّات أشكاال عديدة حلواريّة "عز الدين جالوجي"استثمر

؛ومرّد ذلك اهتمامه الواضح بتوظيف الّرتاث،وطريقته احلداثّية يف حتيني وأسلبة لغة "باختني

 وكذاواحلوار اخلالص اآلخرين الّسابقة يف كتاباته هذه،ومن أبرز تلك األشكال جند الّتهجني 

  .سلبةاأل

يستحضر  "أحالم الغول الكبري"فعنوان مسرديّة  وذلك بدءا بالعتبة األوىل ملسرديّاته، 

الّرتاث الّشعيب،حيث حييلنا على الغول كرمز للخوف يف ثقافتنا الّشعبّية،لكّن القارئ  هلذا العمل 

وف هذا الّرمز،حيث حتّول الغول من كونه مصدرا خلسيقف على الّتجديد يف بعث وتوظيف 

وذلك أيضا موجود .ّصغار إىل  الكبار،هذا األخري رمز سياسي يكشف جور احلّكام وتسّلطهملا

  ."مملكة الغراب"يف مسرديّة 

جعله رمزا  "جالوجي"،لكّن الّشعبّية  فمن املعروف أّن الغراب نذير شؤم يف ثقافتنا  

،  ختّري ملك جديدحيث كان الّسبيل يف-متجيدا له- مقّدسا يف مملكة مسّيت مبملكة الغراب

فحني ميوت امللك،جيمع الناس يف صعيد :"ما ورد على لسان أحد شباب تلك اململكة حسب

واحد الختيار ملك جديد،مث يؤتى بغراب مقدس حيمله أكرب أهل اململكة،مث يدفع به يف اجلو 

إن   ومن غري املهم طبيعة الّشخص املختار 20"ليحط على أحد احلاضرين،فيكون ملكنا وسّيدنا

كان عادال أو ساذجا أو حكيما،وكأّين جبالوجي يصّور سياسة حّكام عاثوا فسادا يف فرتات 

وما ذلك إّال نتيجة لتخّري الّرعّية وانتخا�ا هلم،كما فعل سّكان مملكة الغراب بأن منحوا ،حكمهم

ع خاص من وقع يف مكيدة وشيطنة املرأة،اليت ربّته وعّودته على نو .قرار اختيارهم امللك لغراب
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فأّي العطور وضعت السياسة وأي لعبة ختّريت كي .العطور وضعتها على رأس الّناعس فاختاره

   خيتار  الّشعب ناعسا حيكمهم؟

يستحضر أصحاب الكهف،يف   كأنّه" البحث عن الّشمس" وجالوجي يف مسرديّة

ف فاملقهور يف املسرديّة حبيس كه كهفهم املظلم،ويف ظهورهم يف زمن غريب عنهم،

مظلم،يبحث عن الّشمس لكّن من احتكروا الّشمس ألنفسهم أقنعوه بالبقاء يف العتمة،وما 

الّشمس إّال احلريّة وما الكهف إىل الوعي العريب املتقوقع على نفسه،يرفض أن تتسّلل له أشّعة 

وهي الّشمس الّيت ترمز الستفاقة العريب من كسله وتدعوه للّدفاع عن قضّية األّمة  اإلسالمّية 

  .قضّية فلسطني املقدسة

تربز  -حسب عبد اهللا العروي-يعرف بالقناع اإليديولوجي فمن خالل الّرمز أو ما  

املسرديّة، حيث اشتغل على استحضار الّرموز الّرتاثّية ' جالوجي'اإليديولوجّية السياسّية يف كتابات 

 ات احلواريّة والّتخييل السياسي،وأكسبها أبعادا مجالّية وشعريّة جديدة، من خالل استثماره لتقنيّ 

البحث عن 'كما حتمل مسرديّة   واهلدف من ذلك كشف حقيقة األنظمة العربّية احلاكمة واجلائرة،

، وقد أبعادا إيديولوجّية دينّية وسياسية، ترتبط بالقضّية الفلسطينّية وموقف العرب منها' الّشمس

  .هف كرمز للجهل والظّلمة، وكذا غياب الوعياستثمرت هذه األخرية الّشمس كرمز للحريّة والكّ 

  ":غنائّية الحب والدم"لّتهجين في مسرديّةا/1

حضور لغتني اجتماعيّتني : فالّتهجني هودراسة كما ورد يف اجلانب الّنظري من هذه ال  

  ؟"غنائّية احلب والدم" ووعيني يف ملفوظ واحد،فكيف متظهر هذا الّشكل احلوارّي يف مسرديّة

والّنشر الّسداسي دار املنتهى للطباعة  عن "الدمو  غنائّية احلب" مسرديّة صدرت  

 احللم، لة،الّرح املفاجأة، اجلازية، األفعى، الغياب،" :هي دفاتر،ضّمت مثانّية  ،2020األول

حّب الوطن  لنا فروسّية األبطال إبّان الثّورة الّتحريريّة واإلباء يف احلب، صّورت ،"الّتاريخ اخليانة،

، هي حكاية مشهديّة متّيزت بطابعها الغنائي، صّورت لنا كرنفاال حربيّا وحوارات الوفاء للمحبوبةو 

وابنه " وزوجته" الّشيخ جابر"، أخيه "حجيلة"وزوجته " الّشيخ غامن"شعبّية بني خمتلف شخصيا�ا 

" شيبوب" الّذي خرج مع صاحبيه" عامر"ابنة عم سّيد القوم " اجلازية" الغادر، وأخته" مناد"

طالبا يد شابّة غريبة عن قبيلته، تاركا ابنة عّمه اجلازية، الّيت يراها مثل أخته، وكان ذلك " خليفة"و
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يف قتله " مناد"، حّىت وصل األمر بتفكري "جابر"سبيا يف حدوث خالفات بني عائلته وعائلة عّمه 

  .والّتحالف مع األعداء لإلطاحة به

ودون أن ينظر يف  يفتح كتابه األصفر القدمي، تنحنح الرّاوي،ي": يتجّلى الّتهجني يف اآليت 

  .العيون واآلذان صفحاته يرتفع صوته وقد رّنت إليه

  ..واختالفت لقوال-

  ..بني قايل وقّوال

  ..بني عامل وجّهال

  21.."بني صحيح ومعالل

ني،حيث الّدفرت وبالّتحديد يف هذه األسطر تتشّكل احلواريّة من خالل الّتهج ايف بداية هذ

ولغة  يف وصفه للرّاوي، مها لغة الكاتب، بوعيني خمتلفني، نلمس وجود لغتني ظاهرتني ومباشرتني،

الّرواي يف بداية قّصه للحكاية،حيث كانت لغة جالوجي فصحى،ولغة الرّاوي عامّية 

  .وشعبّية،وذلك سيسهم بالّتأكيد يف خلق فرصة لتعّدد األصوات يف هذه املسرديّة

ومن بني احلاضرين يرتفع عزف :"املوايل يتجّسد الّتهجني أيضا يف قولهويف املقطع 

ناي،فتخشع له الّرؤوس دفعة واحدة،ويتجّمد املشهد حّىت ال تكاد األيدي والّشفاه تتحّرك،مثّ 

يسكت دفعة واحدة وقد ارتفع عويل الرّيح يف اخلارج،غري أّن الرّاوي يستمّر يف احلكي غري مبال 

  .لت الوجوهباحلرية الّيت ع

  قّصة غريبة نسمعوها ذا الليل-

  ها كثرية باحلّجة والّدليلظمواع

  فيها رجولة بطال كبار

  22"فيها مكر املكار

من خالل  للّصوتني  الّلغوّيني العامي والفصيح،" جالوجيعز الدين "توظيف  يستمر

حضور لغتني ووعيني أحد آليات الّصوغ احلواري، متمثّلة يف الّتهجني اإلرادي الّذي  انبىن على 

لسانّيني، صوت فصيح يصّور لنا القدرة الّلغويّة للكاتب الّذي آثر الوصف الفصيح، وصوت آخر 

الّيت متثّلت ا صوت شخصّية حضرت بوظيفتها مويتخلّلهعامّي يعّرب عن صوت الطّبقة الّشعبّية، 

 تتعّدد فيه األصوات، وذلك جيعلنا أمام مشهد كرنفايل، اجلمهور بالّتصفيق،كذا و  العزف، يف
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وصوت الكاتب الّذي يصف املشهد ويصّوره  صوت الرّاوي وهو حيكي قّصة األبطال يف ليلة مسر،

تصفيقا  ت بقّية الّشخصّيات يف تفاعلها مع الرّاوياصو أوكذا  ،من خالل لغته الفصيحة بدقّة

  .ة وتعّدد األصوات فيهاوتفاعال مع احلكي؛ وهذا املشهد الكرنفاّيل يؤّكد على حواريّة املسرديّ 

بني الّلغة  بني األسلوب الفصيح واألسلوب العامي الغنائي، ملناوبةيف ا" جالوجي"يواصل  

املعاصرة لألديب ولغة الّرتاث؛ ذلك أنّه  يسعى لتوظيف املادة الّرتاثّية متمثّلة يف الّلغة العامّية، 

يسعى لبعث ذلك الّرتاث الغنائي، واملثل فهو 23"يتبّدى الّتجريب، يف خلخلة البىن الكتابّية"حيث 

وهو ينقل  وصف الكاتب الرّاوي الّشعيب من خالل هذه املسرديّة الّيت ختّللها الّسرد واحلوار،حيث

  : قائال يتنّهد، حيّدق يف الفراغ الّالمتناهي،" مع زوجته وبقّية الّرجال، "الّشيخ غامن"ديث ح

  إيه يا الدنيا الغدارة-

  عيكسرتيين من ذرا

  ذلّيت من كان بوه صيد

  .وطّلعت من كان بوه راعي

 أميل إىل الّنحافة، ممتّدة القامة ومن خلفه خترج فجأة زوجته،وقد بدت أصغر من سّنها،

الّشيخ "حيث ضّم هذا املقطع حكمة شعبّية من لدن شخصّية 24"يف عينيها ملعان قّوة وحتدّ 

أمام اخليام معاتبا الّدنيا الّيت وصفها  ،وهو شيخ يبدو عليه الوقار واحلكمة،حيث يقف"غامن

ألّ�ا وقفت يف وجهه وهو ذو األصل الّشريف والّنسب الكرمي،وأعلت من شأن الّصغار ؛ بالغدر

غامن بلهجته  والّرعاع،حيث استثمر هذا املشهد الّتهجني بني صوت شخصّية الّشيخ

وجته الّيت تصغره سّنا،وتكربه العامّية،وصوت الكاتب الفصيح وهو يصف حالة الّشيخ الغاضب،وز 

  .حتّديا للحياة

الّذي يعترب  إىل شكل آخر خللق حواريّة مسرديّته وهو احلوار اخلالص، "جالوجي" لينتقل 

الّذي يتخّلل سريورة احلكي، سواء أكان يف شكل حوارات "مكّونا أساسيّا يف اخلطاب الّروائي و

حيث تشّكل هذا األخري بطريقة 25"نولوج ذايتمباشرة بني الّشخوص الّروائّية، أم يف شكل مو 

  :يف قولهمباشرة وذلك 

  :متّد يدها إىل كتف زوجها قائلة دون أن يلتفت إليها"..

  إيه يا الشيخ غامن-
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  لبقا لرّيب العايل

  ولفنا لكل ارخيس وغايل

" حجيلة"حيث تضّمنت هذه األسطر  حوارا بني  26"عشت مية وطامح يف التوايل؟ 

،دعت فيه الّزوجة زوجها ألن يرضى بالقدر؛ذلك أّن البقاء للّه اخارجي ا،حوار "غامن الّشيخ"وزوجها

عّز وجل،والفناء واملوت للجميع سواء كان املّيت رخيسا أو غاليا،دون أن ننسى اإلشارة إىل 

 آخر يعين حضور صوت ما احلوار الّيت اعتمدت على الوصف من طرف جالوجي، افتتاحية

قد دمج بني  "جالوجي"يؤّدي بنا إىل االستخالص أّن  وذلك صّية،مع صوت الّشخ اشرمب

الّتهجني واحلوار اخلالص يف ذات املقطع ما أسهم يف حواريّة صوت الكاتب مع صوت 

  . الّشخصيات

وزوجته ترّبت على كتفه، من خالل مقطع " غامن" الّشيخ"مث يعود الكاتب لوصف حال  

حيّس الّشيخ غامن بدفئها وقد : "خ وزوجته، حيث يقولضّم الوصف واحلوار اخلالص بني الّشي

سرى حّبها إىل أعماقه، وهي الّيت ظّلت دوما بلسما شافيا لكّل جراح الّدهر وخيباته، يقف فيبدو 

ال، ..ال-:مساويا هلا يف الّطول، غري أّن أثالم األيام بدت على وجهه أوضح، يتقّدم خطوة ويقول

  ال، ياحجيلة..ال..يا حجيلة

  نيش حاب انشوف بالعنيما

  ...ذلّة الّرجال والبنني

  .توجهه، وقد بدت عليها شّدة، يرتفع صو�ا يف حتد

"ارجالنا كالّنمور
27

يبّني لنا هذا املقطع جتّلي خصائص املسرديّة يف دجمها بني الوصف   

كآلّية من آليات الّسرد، وذلك يف وصف حال الّشيخ وهو يشعر حبّب زوجته و يستعّد للرّد 

ليها، فيقف مساويا هلا يف الطول ويتقّدم حنوها يف استعداد تام للّتحاور، وكذا توظيفه للحوار ع

، ةالّذي يشّكل جوهر املسرح، حيث تضّمن حوارا خالصا كشكل من أشكال احلواريّة الباختيني

ىب الّذل ، شيخ يأ"حجيلة"بني الّشيخ الّذي حتّدت جراح الّدهر شيبته، وزوجته شابّة الّروح والوجه 

ويرفض هوان رجال قبيلته وبنيها، إّال أّن زوجته حتاول الّتهوين عليه والّتقليل من أمله، وذلك 

بذكرها خصال الفروسّية لرجال القبيلة، فهم كالّنمور يف الّشجاعة، وما ال خيفى علينا هو أّن 

غته الفصحى الّيت الّتهجني حاضر بقّوة يف هذا املقطع املسرحي الّسردي، حيث ختّلل الوصف بل
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حتمل وعي الكاتب وتعّرب بلغته، احلوار املسرحي للّشخصيات، وكانت لغتهم أو هلجتهم عامّية 

  .ذات طابع غنائي

يستمّر الّتهجني �ذا الّشكل على مستوى املسرديّة بني صوت الكاتب بلغته الوصفّية  

وذلك ما  ئي بالّلهجة العامية،الفصيحة، وصوت الّشخصيات األخرى الّذي انبىن على احلوار الغنا

وعيني لغويني فصيح وعامي وبني خلق حواريّة أساسها الّتهجني اإلرادي بني مستويني لغوّيني 

وعي الكاتب وطريقته الّلغويّة الفصيحة، ووعي أهل القبيلة يف بيئتهم وبلغتهم االجتماعّية  خمتلفني

  . الّشعبّية العامّية

 ":نائّية الحب والدمغ"الحوار الخالص في مسردية /2

على تنوّع احلوار فيها بني شخصيات املسرديّة، " غنائّية احلب والدم"يقف قارئ مسردية 

مرورا حبوار الّشيخ املونولوجي " حجيلة"وزوجته " غامن"بداية بذلك احلوار الّذي دار بني الّشيخ 

" جابر"ب وأخيه الّشيخ مع نفسه، وصوال عند حواره مع بقّية الّشخصيات كرجال القبيلة والّشا

  .وبقّية الّشخصيات فيما بينها

إّن احلوار حاضر بقّوة يف هذه املسرديّة الّيت متّيزت بطابعها الغنائي الّشعيب، عرب الوصف 

و�جني الفصيح بالعامي يف امللفوظ املسردي، ومن مناذج احلوار اخلالص هذا املقطع احلواري الّذي 

حيث " حجيلة"وزوجته " الّشيخ غامن"ما دار بني  28"دد الّلغوييتغّذى من كافة عناصر الّتع"

  عدانا يا حجيلة كثار: "يقول

  طريقهم طريق الغدار

  وإذا وصلوا قبل لفجار

  إيبيدونا صغار وكبار

  .تندفع إليه متسائلة...تبدو حجيلة حائرة قلقة...

  واحلل يا سيد الرجال؟-

  . 29"قبل ما يضيق احلال           

هذا احلوار بروز اخلوف من األعداء يف نفس الّزوجني، فحجيلة الّيت كانت  املالحظ يف

تبط هذا املشهد احلواري اخلالص ف والّشيخ الزال حاله مضطربا، ير ثابتة قويّة يف بداية املشهد ختا
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سلوب املسرديّة، أّما سبب خوف الّزوجني يوضحه املقطع احلواري ببقّية الوحدات الّتأليفّية أل

  :وهو يناجي ابنه فارس القبيلة، حيث يقول" غامن ونفسه"وجي الّذي دار بني الّشيخ املونول

  وينك يا عامر؟"

  قومك يف ذل غامر

  وينك ياعامر؟

  قومك يف ذل غامر

  وينك ياعامر

أي أين أنت يا عامر؟ فقومك يعيشون ذّال يكاد يغمرهم، إذا   30"قومك يف ذل غامر

عب الّشيب بوجهه وضعف بدنه، يقف مناجيا اجلبال، هو طلب استغاثة من لدن شيخ قبيلة ل

الّذي يهابه األعداء وخيافه الّشجعان، ليأيت الوصف " عامر"مرتقّبا يف األفاق طيف ابنه الفارس 

عازفا على أوتار هذا احلوار احلزين، فيصّور للقارئ احلالة الّنفسّية الّصعبة والوضع احلزين للّشيخ، 

لّصدى عرب فجاج اجلبال املقابلة، ميّد الّشيخ غامن رأسه إىل أعلى حيّس بصوته يرّدده ا"حيث 

متتّبعا قمم اجلبال كأنّه يناجيها، كأّمنا يتفاعل مع صوته الّذي ظّل يرتّدد يف أعماقه، حتّس به 

  .زوجته وقد تذّكرت ابنها عامر

  عامر يا سيد الّرجال-

  عامر يا سيد الرجال

  ، ملّوحا بيديه، حتّدق فيه زوجه حجيلة يف دهشة تسألهيظّل الّشيخ غامن حمّدقا يف األفق

وكأّ�ا تبّصرت يف صمته  31"خري يا سيد الفهما حتاكي روحك، وإال حتاكي فالسما-

حكمة الفهماء، ويف نظرته لألفق شّدة ومهّا كبريا جعلتها تستغرب صمته الطّويل فسألته هل أنّه 

يستمّر يف الّصمت، مرتقّبا قمم اجلبال عّلها حتمل حياكي الّسماء أو نفسه؟ لكّن الّشيخ احلزين 

  ".عامر"خربا عن 

ليكسر حّدة الّصمت بتربيره ملوقفه فيجيبها عن الّسؤال حيث مارست احلوارات بني   

وكسرت نواياه من خالل تنضيد اخلطاب الغريي 32"تأثريها على خطاب الكاتب"الشخصيات 

  :العامي ذو الطّابع الّشعيب يقول

  لة الغاليةياحجي-"
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  جدودنا ليهم اقوال

  وليهم حكم ومثال

  كي تضيق نفوس الّرجال

  كي يغشاهم اهلم وهلوال

  33"يشكو مههم للجبال           

أيضا بتقنّية أخرى أو شكل من أشكال  " جالوجي"من خالل هذا احلوار استعان 

ّية، فها هو يوّظف األدب احلواريّة، وهو األجناس املتخّللة أو بعبارة أخرى تداخل األجناس األدب

الّشعيب وبالّضبط األمثال واحلكم الّيت متّثل  وجها للكرنفالّية وتعبريا عن حكمة توّصل هلا 

كتضيق نفوس الّرجال كي يغشاهم هلوال (األجداد، حيث استحضر الّشيخ مثاال شعبّيا معروفا

 مناص هلم وال حّل إّال أي عندما تشتّد الكرب وتتأّزم أحوال الّرجال ال) يشكو مههم للجبال

مناجاة قمم اجلبال والّشكوى هلا فما صالبة الّرجال إّال من اجلبال، ليسهم هذا التخّلل األجناسي 

يف خلق حوار بني لغة الّشيخ ولغة اجلدود، عرب استحضاره للمثل الّشعيب وحكمة الّسابقني، 

على حواريّة هذا املشهد الّدرامي فنكون حينئذ أمام مستويني ولغتني ووعني خمتلفني، ما يؤّكد 

  .احلزين للّشيخ وهو يناجي اجلبال ملتمسا فيها حكمة املثل الّشعيب الّرتاثي

كيف ال واملسرديّة اعتمدت على الّتشويق " عامر"لعّل القارئ يتساءل عن سبب غياب  

  :خ سيكشف األمروتأجيل اخلرب اليقني، لكّن املقطع احلواري املوايل بني جمموعة من الرجال والشي

  يا الشيخ غامن امسع مليح -"

  اللي فعلو عامر دوين وقبيح

  حمال نسكت عليه

  حمال نقبل بيه

  .يواصل آخر مؤيّدا األّول مهّددا...

  34"صحيح يا شيخنا صحيحا

  .ميد ثالث أصابعه مهّددا"ويبقى احلوار مبنيا على التهديد والوعيد حيث 

  انصت وامسع مليح-

  صوابوعامر إتوب ويرجع ل
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  ....واخلي أحالمو واسرابو

  .........واال

يبتعد الشيخ غامن قليال غاضبا، ميسد شاربه الّطويل، وحليته الكثّة الّيت انتصر 

  .فيها الّشيب، ويقول كالّساخر

  سيد القوم على فعلو ما يتعاتب-

ونالحظ يف هذا املشهد احلواري إمجاع  هذه الشخصيات 35."قدروا عايل حاضر وغايب

من أن يقف ساخرا " غامن"وجترميها، لكّن ذلك مل مينع والده الّشيخ "  عامر"دونّية فعلة  على

منهم ومدافعا عن ابنه سّيد القبيلة الّذي ال جيدر �م معاتبته وال اإلطاحة مبكانته سواء كان 

قيقهم يبدو أّن اخلالفات كثرية يف هذه القبيلة،وغياب عامر يشّكل عائقا يف حت. حاضرا أو غائبا

  .الّنصر على أعدائهم،الّذين استغّلوا فرتة غيابه،وكثرة اخلالفات بني أعضاء القبيلة فدامهوهم

ومن بني املشاهد الّيت جتّسد فيها احلوار اخلالص بني الّشخصيات، مادار بني الّشيخ 

يف جّو والّذي أضفى أبعادا داللّية ومحاسّية " حجيلة"وزوجة أخيه " غامن"وأخيه الّشيخ " جابر"

  :املسرديّة

  خّربنا ياشيخ؟-"

  عامر وين راح؟

  مشغول بشراب الرّاح؟

  مشغول بكيسان وقداح؟

  ..واّال ..واّال 

  يبحث على ست املالح؟

يهدأ الّشيخ غامن متاما، كأّمنا اعرتف مبا واجهه به أخوه الّشيخ جابر، يقرتب منه قائال 

  :بصوت خافت

  ولد اّما اصحيح يا..اصحيح-        

تضمَّن هذا احلوار اّ�ام العم البن أخيه بشرب اخلمر وتتّبع  36.."قلبو فرفر وراح عامر

، أي أنّه ذهب "جابر"على حّد قول الّشيخ " ست املالح"جمالس الّلهو، والّسعي يف تقّفي أثر 

مل ينف ذلك، وهو ما أّكدته " غامن"للبحث عن حبيبته تاركا ابنة عّمه، واملالحظ أّن الّشيخ 
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الّيت راحت متدح مجال تلك املرأة  الّيت اختارها ولدها،لو�ا، عينيها، خّدها وكذا " حجيلة"زوجته 

شكل جسمها، وذلك ما زاد يف حّدة احلوار وغضب الّشيخ جابر، الّذي راح  حياورها هازئا 

املكان ممتطيا حصانه خماطبا " الّشيخ جابر"يذّكرها بأصلها  وهو ما زاد من غضب أخيه، ليغادر 

  :اجلميع و مرّددا

  ماهو من عوايدنا يا حّضار؟ -"

  اخنليو بنت الدار

  للذل والبوار

  ونطلبوا بنت الغريب

وهي رفضه الّزواج من ابنة عّمه " وهنا تّتضح فعلة عامر 37."تشرق كالّشمس وتغيب

وخروجه من القبيلة سعيا يف طلب الّزواج من ابنة غريب كما وصفها عّمه، وهو " جابر"الّشيخ 

، لكّن "عامر"ّرف غريب عن القبيلة، لذلك اشتّدت اخلالفات بني أفرادها، وكرب الّلوم على تص

  .وأصدقائه" عامر"انتصار القبيلة على أعدائها احلقيقّني لن يكون ما مل يعد 

إّن هذا احلوار بني خمتلف الّشخصيات صّور لنا أزمة القبيلة، وبّني لنا حقيقة اخلالف  

ل دون متّكنهم من القضاء على العدو من جهة، ومن جهة أخرى فقد كشف الّداخلي الّذي حيو 

عن ولدمها الفارس " حجيلة"و" غامن"لنا عن تباين ومتايز رؤى الّشخصيات، حيث دافع الّشيخ 

وخاّصة عّمه وزوجة عّمه " عامر"الّذي ستهزم القبيلة يف غيابه، واّ�م بقّية أفراد القبيلة " عامر"

يه وع يف اخلطأ برتكه ابنة عّمه والّسعي يف طلب يد امرأة أخرى، لكّن احلاجة إلوابن عّمه بالوق

باتت كبرية والعدو يقرتب منهم، وهو ما حيمل أبعادا إيديولوجّية على مستوى هذه املسرديّة اليت 

صّورت لنا ذهنية متشّبثة بالعادات والّتقاليد، اليت تفرض زواج ابن العم من ابنة عّمه، وترفض 

كسر قدسّية هذا الّتفكري من ' جالوجي'اجه من أخرى غريبة وتعترب صنيعه عارا عليهم، لكّن زو 

خالل قدراته الّلغويّة والفكريّة، بأن كشف عن الّشخصّية املرضّية ملناد، من خالل إبرازه خيانته، 

لّتغّلب على هلذا القانون القبلي عرب شجاعته وفروسيّته يف ا' عامر'وأعلن عن تأييد جتاوز البطل 

  ..العدو والظّفر بالّزواج من الغريبة وذلك مبساعدة صديقيه وابنة عّمه اليت يراها كأخته

  ":غنائّية الحب والدم"األسلبة في مسرديّة /3
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أحد أهّم أشكال احلواريّة يف اخلطاب " باختني"متّثل األسلبة أو حوار الّلغات كما يسّميها 

تني األوىل حاضرة والثّانية ضمنّية، وهنا يكمن الفرق اجلوهري الّروائي، حيث تتجّلى من خالل لغ

غنائّية احلب "بني الّتهجني واألسلبة، ففي الّتهجني كلتا الّلغتني حاضرتني يف امللفوط، فمسرديّة 

جتّسد الّتهجني بامتياز من خالل لغة الرّاوي الفصيحة وهلجة الّشخصيات العامّية، بينما يف " والدم

ر لغة وتغيب األخرى أو تتخفى خلفها؛ لتعطي لّلغة الثّانية حريّة إبراز صو�ا،فلها األسلبة حتض

غايا�ا ودورها ووظيفتها من خالل اختيارها لّلغة املؤسَلبة، فالّتوظيف املعاصر للغة القدامى مثال 

  .قد يكون رفضا هلاو حيمل ضمنيا موقف الّلغة املعاصرة من الّلغة القدمية 

للمثل الّشعيب والّذي يعّرب عن لغة " جابر"يف استحضار شخصّية الشيخ نلمس األسلبة  

  سور الرمل ال تعلّيه، يطيح ويرجع لساسو: "األجداد والّسابقني، وذلك يف قوله ألخيه

حيث تظهر لغة األجداد يف هذا املقطع،  38."لغريب ال تامن فيه، البد يرجع  للناسو

تحضار هذا املثل الّشعيب الّذي حيمل حكمة كبرية، وختتفي لغة الّشخصية خلفها من خالل اس

ت دالالت الّلوم املأثور املوجز والبليغ، حيث تكثّفاختزلتها خربات األجداد يف هذا القول 

ينصح أخيه بعدم الثقة يف الغريب ألنّه مهما طال الّزمن " جابر"والّتحذير فيه، إذ أّن الشيخ 

  .البنته ورفضه الّزواج منها" عامر"على ترك ولده  سيعود ألصله وألهله، كما يلومه ضمنيّا

ورفيقيه " عامر"وغري بعيد عن هذا املقطع، ولكن يف مشهد خمتلف وشخصيات أخرى،  

تتجّسد األسلبة أيضا يف استحضار املثل الّشعيب، الّذي طاملا رّدده لسان " شيبوب"و" خليفة"

  :، حيث يقول"غامن"والده الّشيخ 

  رجالكي تضيق نفوس ال-"

  كي يغشاهم اهلم وهلوال

  يشكو مههم للجبال

  وجلبال تشكي اهلم للذيابة والصيودة ...

بلغة الّرتاث واملثل الّشعيب، خماطبا اجلبال متأّمال " عامر"حيث يتحّدث39"وللطيور ولوعال

يف األفق كما يفعل الفرسان عندما تشتّد مصائبهم، فاملالحظ هنا أنّه استحضر لغة وأسلبها وفق 

يريده، جعل من حكمة هذه الّلغة تتكّلم بدال عنه، فهو يريد من خالهلا تبيان خطر الغادرين  ما

  .واملاكرين به، كيف ال والذئب كاد أن يفرتسه، لوال صديقه
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كما تربز األسلبة يف استحضار املثل الّشعيب مرّة أخرى يف كالم أحد الفرسان الّثالثة 

لدعو�م املشاركة يف احلرب ضّد أعداء القبيلة، حيث " مناد"وابنه " جابر"الّذين قدموا للّشيخ 

  :تّوجه الفارس الثّالث بالكالم ملناد قائال بلغة األجداد

  بارد القلب ميوت مسني،"

 ىويف ذلك رفض ملا قاله مّناد من قبل والّذي حييل عل 40"ياكل حلم اجليفة وقول ابنني

ابنة عمه وسعى " اجلازية"ألنه ترك " عامر"ن يقتل رغبته يف سيادة القوم، وهو غادر خمادع، يريد أ

للّزواج من أخرى، لذلك خاطبة الفارس بلغة املثل الّشعيب حّىت يذّكره مبكانته الدنّية مقارنة 

، فاستهزأ به ألنّه بارد القلب ختّلف عن احلرب، فاشتّد احلوار بينهما، حّىت "عامر"بسّيدهم 

  .م منّاد سارعت لفّضهتشابكت األيدي وبدأ اخلصام، لكّن أ

ّمث  يف مشهد احلرب يف يومها الثّاين يؤسلب  لغة الّتاريخ ويستحضر أجماد العرب  

  :وبطوالت األجداد،يف قوله

  كلنا عامر يا غلطان"

  تارخينا ما حلقوا نسيان

  انتصاراتنا ظاهرة للعيان

  ترويها احلكما والّصبيان

  صحرة العرب علينا شاهدة بالّدليل...

  شام ومياه النيلوأرض ال

ويف استحضار تاريخ بطوالت العرب وأجمادهم تقوية لعزمية 41"وبالد املغرب الكبري

الفرسان، وتذكري  بقدرا�م على الّتغّلب على األعداء، فالّتاريخ اإلسالمي والعريب منذ الفتوحات 

" غامن"رك،فهاهو الّشيخاإلسالمّية،واّحتاد العرب يف املشرق واملغرب كان الّسبيل للّنصر يف كّل املعا

  .يؤسلب لغة الّتاريخ كي يشحذ اهلمم ويدفع بالفرسان لساحة احلرب بكّل قّوة

  :خاتمة

  :من خالل ما سبق ّمت الّتوّصل إىل النّتائج التّالية  

متّثل املسرديّة ملفوظا خطابّيا قابال لتمظهر احلواريّة مبختلف أشكاهلا فيه، ذلك أنّه  -

رديّة الّيت تفاعلت مع احلوار املسرحي فخلقت حوارا فنيّا بني املسرح والّسرد يستثمر اآلليات السّ 
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وبناء شكليّا مسرديّا قابال للقراءة والعرض يف الوقت نفسه،فحّققت احلواريّة انطالقا من املصطلح 

  .مبىن والّنوع اجلديد من الكتابة املسرحّية متنا

واريّة أكثر باخلطاب الّروائي، لكّن ذلك ال قد ربط احل" ميخائيل باختني"بالّرغم من أّن -

أثبتت قدرة استيعاب ّدراسة ينفي وجود احلواريّة يف أجناس وأنواع أدبّية غريه، ذلك أّن هذه ال

  .املسرديّة كنوع جديد من الكتابة املسرحّية ألشكال احلواريّة

غنائّية احلب "ة جوهر مسرديّ " باختني"شّكل الّتهجني الّذي يعّد أهّم أشكال حواريّة  -

من خالل احلضور املباشر للغتني خمتلفتني مها الّلغة الفصحى " لعز الدين جالوجي" والدم

بني لغته الفصيحة يف املقاطع " جالوجي"للكاتب،والّلهجة العامّية للّشخصيات،حيث دمج 

ا أسهم يف خلق الوصفّية من املسرديّة والّلهجة العامّية يف احلكي واحلوار املسرحّي للّشخصيات م

  .جّو كرنفايل هلذا العمل اإلبداعي من خالل تعّدد األصوات فيها وتعّدد الّرؤى

بنيت بشكل واضح على احلوار اخلالص بني الّشخصيات، " غنائّية احلب والدم"مسرديّة -

فكان للحوار املسرحي نصيب األسد يف احلضور إذا ما قورن باخلصائص املسرديّة  واحلواريّة 

، وذلك ال ينفي ارتباطه ببقّية أشكال احلواريّة، حيث امتزج باألسلبة والّتهجني يف مشاهد األخرى

، كما تضّمنت خمتلف هذه الوحدات األسلوبّية وخاّصة احلوار اخلالص تباينا عّدة ومقاطع كثرية

  .فكريّا ومحلت صراعات إيديولوجية قبلية رافضة وأخرى مؤيّدة لسّيد القبيلة
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وتبحث يف توظيف احلواس ) واسيين األعرج(لوليتا ملؤلفها  أصابعيتناول هذا املقال دراسة لرواية        

 إدراكاليت أصبحت عند شخوص الرواية وسيلة اتصال بالعامل وأسلوب  والرتكيز خاصة على حاسة الشم

لينجز الكاتب يف األخري مقولة تندد باالحنراف السياسي وميكن تلخيصها يف ا�يار القيم  األفكارلكثري من 

  .الذي قد صار أشبه بكائنات متوحشة اإلنسانو  اإلنسانية

   مسخ -شم -حواس -لوليتا -واسيين: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
      This article examines the use of the senses and of concentration in the 
novel (Lolita's fingers) Created by its author (Waceni Laredj) and, in 
particular on the sense of smell, which for the characters of the novel has 
become a means of communication with the world and a method of 
perceiving many ideas that have become like wild creatures. 
  Key words   : :  Wassini, Lolita, senses, smell, metamorphose 

 
 : مقدمة 

اول الكتاب رة يف أعمال األديب الواحد، وهو أمر حيكثريا ما أثريت قضية الكتابة املتكرّ 

  . دائما جتاوزه واإلفالت من �مته

                                                           
  Mohamedseddik.beghoura@univ-msila.dz   حممد الصديق بغورة * 
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مرة إىل تناول  ع مسرية الروائي واسيين األعرج أن يالحظ حماولة انتقاله يف كلّ وميكن ملتتبّ 

 لدى أيّ  ذلك يتطلب جتددا يف إمكانيات اإلجناز السرديّ  جديد، ومن الواضح أنّ  فكريّ  فينّ 

باحليوية  إجناز سرديّ  م أيّ ما ميكن أن يسِ مرة عن شيء جديد، وهذا  روائي يبحث يف كلّ 

جديد من  عمل سرديّ  والتجدد واحلضور، وقد يقرب هذا البحث الدائم عما هو إضافة يف كلّ 

من مفهوم التجريب، ومن عالماته هذا التعدد الغوي الذي يالحظ يف الرواية، وهو الظاهرة اليت 

  .لدى عدد من الروائيني الطبيعي أن تتحقق 

القارئ بدءا من عنوا�ا، وبعد البحث يف  تشدّ  )1( "أصابع لوليتا"واسيين األعرج ورواية 

صل �ا، لنجد لوليتا األوىل ومؤلفها وما يتّ : العنوان تشتد الرغبة يف معرفة أكثر من شيء سرّ 

أنفسنا أمام إجناز روائي عند واسيين جتتمع فيه كثري من العناصر التارخيية والسريية والسياسية 

طبيعة تشكيل  لبوليسية، ومن هنا ميكن للدارس أن ينظر إىل الرواية عرب عدة مناظري، بل إنّ وا

التنظري الذي حاول حتديد  ، كما تؤكد بأنّ "ورشية"هذه الرواية قد تفرض على الدراسة أن تكون 

  .ة الفنون واملعارف غري ممكنره عن بقيّ خصائص معينة للرواية حيرّ 

هي حضور احلواّس بشكل : ة دقيقة تشد انتباه الدراسة إليهاإن يف هذه الرواية ظاهر 

  مكثف ويف مقدمتها الشّم، فما أمهية توظيف هذه احلواس عامة وهذه احلاسة بالذات؟ 

   :أصابع لوليتا رواية واسيني األعرج -1

عمل مركَّب غري منفصل عن الكتابات السابقة، وكّل عمل روائّي هو  العمل السرديّ 

 Friedrich" "Schlegel "فريديريك شليغل"والنشيد، كما يرى ذلك  مزيج من احملكيّ 

نتذكَّر عددا من الروايات اليت تصّدرت النسوة عناوينها " أصابع لوليتا"وبالرجوع إىل ). 2(

  "مادام بوفاري"، و )Emile Zola  )3إلمييل زوال" نانا" :وهيمنت على أحداثها مثل

ورة عن احلياة النورماندية وغاص يف تفاصيل شخصيات الذي قدم لنا ص  Flaubertلفلوبري 

ي فيها وبكثري من األعمال الروائية اليت تؤدّ ... ملاكسيم غوركي  "األم"، و )4(بسيطة مبتذلة 

للروسي املتأمرك فالدميري نابوكوف هي اليت كانت رواية " لوليتا"غري أّن رواية ا، املرأة دورا جوهريّ 

ابا منها، ليس للتقاطع العنوّين، بل ملا بني الروايتني من تشابه يف األجواء أكثر اقرت " أصابع لوليتا"

ظ، كو�ا أعماال بشيء من التحفّ أ قر تُ أن من هذه الروايات  كانت  ومن الطبيعيّ . اإلنسانية

، غري أّن ق يف العمل األديبّ الذي يفرتض أن يتحقّ  العامّ  مناقضة للمبدإ اخللقيّ  ،ة التناوليّ حسّ 
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هو و  ؛العنوان ها بدءا مناالنتباه في ما يشدّ لن يرّكز على هذا اجلانب، بل سيبحث يف  املقال

ر ذكرها يف عدد كبري من اليت يتكرّ  ة الشمّ ة حاسّ ف، خاصّ بشكل مكثّ  حضور احلواسّ 

هلا إىل ظاهرة جديرة بعناية البحث، هلذا رأيت أن أحبث صفحات الرواية، وهو األمر الذي حوّ 

يف النظر إىل األشياء وحدسها وسيلة اليت تبدو  الشمّ حاسة زا على ة مركّ عامّ  سّ يف داللة احلوا

ذات صلة بفكر  أدقق النظر يف املواقف اليت تبدو �ا احلواسّ  أن وفهمها، ومن هنا كان عليّ 

 .ن ملفوظا�االرواية ومقوال�ا ورؤاها، انطالقا م

  :رواية حواس" أصابع لوليتا "  -2

ال إىل أحد أبرز األعمال فهي ترجعنا أوّ : تأخذ أكثر من بعد "ع لوليتاأصاب"العنونة يف 

ا خاصة، وقد أعطت طفال جنسيّ ة واالحنراف امللتهم لألعامّ  ة اليت تناولت اجلانب النفسيّ الروائيّ 

، وسردت اعرتافات ويومّيات العناية األوىل من بداية العمل إىل �ايته ة مبفهومها اجلنسيّ احلاسّ 

امسه مهربت مهربت قبل وفاته عام اثنني ومخسني وتسعمئة وألف يف السجن قبيل  رجل أرمل

       )5.(احملاكمة

 فإنّ  )6(ي الشيء للمرة األوىل فيغرسه يف الوجود والكالم ويظهره، وإذا كان العنوان يسمّ 

ل حول مربّر ويدفعنا إىل التساؤ ة يف إدراك األمور، ية احلاسّ حييلنا على أمهّ " أصابع لوليتا"عنوان 

لعّلها تفاصيل مسرية اجلزائر التارخيية ترك العقل يف البحث عن احلقيقة واعتماد احلواّس يف تأّمل 

  .وصلنا إىل نتيجةت

رغبة يف حتقيق  ؛ ذلك أن كلّ كهذا  أن يلجأ واسيين إىل عمل عامليّ  لقد كان من الطبيعيّ 

من الثقافات،  كما جند ذلك يف  كبري  رة كمّ حماو شيئا من املغامرة و ب ة تتطلّ ة أو فكريّ يّ إضافة فنّـ 

ة عاملية كثرية مضيفا إليها الذي تفاعل مع منجزات سرديّ  -مثال –أعمال روائية لرشيد بوجدرة 

بانسجام جوانب من الثقافة الشفوية اجلزائرية، فال غرابة بعد ذلك أن تتميز جتربته بالثراء والعاملية 

ام الرواية ومع ذلك فقد أثري ا�ّ ) 7(.1972مشسوضربة  1969خاصة يف كل من التطليق

-ة يف تقدمي عملهوهو يستحضر التجارب العامليّ  -كاتبها  نظر إليها على أساس أنّ اليت اجلزائرية 

يف أغلب األعمال، كما يكون  dédoublement structurel يكون ذا انشطار بنيويّ 

ة وقد يكون ذلك نامجا عن صدمة نفسيّ  ة،عقالنيّ  مغرتبا وصاحب وجهة نظر ذاتية بعيدة عن كلّ 

الروائيني  أنّ  تأثر من أي كاتب بأعمال سابقة أو إيديولوجيات، إالّ  ، وبالرغم من كلّ  )8( .ما
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وبذلك يطلب أن تكون  )9(بعرض اإليديولوجيات وصراعا�ا ليقولوا أشياء خمالفة،عموما  يقومون

  . وأمسى، بعيدا عن تكرار املتناول املعهودا هو وارد يف اإليديولوجيا رؤية السارد أكرب ممّ 

اعتماد الكاتب وهي  هو الالعقالنية اليت أثارها البحث الروايةأكثر يف هذه  هو الفتما  إنّ      

بدل التفكري والتحليل، بالرغم من استحالة واإلدراك لدى شخصياته، طريقا إىل املعرفة  احلواسّ 

ووجود الشم والعطر يدفعنا إىل . نهااته يف وعي األشياء وتبيّ والعقل ؛ أل�ا أدو  الفصل بني احلواسّ 

التساؤل عن وجود عالقة بني الشم واجلرمية، وهذا التساؤل يذهب بنا إىل رواية أملانية بعنوان 

 Patrickأشادت �ا أصابع لوليتا، وما جيمع بينهما هو أن عطر باتريك زوسكيند " العطر"

Suskind  الذي كان يؤكد ذاته طيلة " غروين"ل شخصيتها األوىل كانت قصة جرمية ومن خال

  .  ويف أصابع لوليتا ارتبط الشّم باجلرمية السياسّية) 10(الرواية بواسطة الشم

  :يّ لوليتا والهاجس الحسّ   - 3 

؛ إذ إّن الرواية األصل يف عنوان أي رواية لتكون رواية حواسّ  "لوليتا"قد يكفي ذكر اسم 

ي وه بعد أن بيع منها مخسة عشر مليون نسخة،" جناح فضيحة"أنهوصف جناحها ب"لوليتا"

- vladimir Nabocov ) 1899"نابوكوف فالدميري"للروسي األصل األمرييكي اجلنسية

إحدى أهم فُعّدت ،  1940منذ اقام يف الواليات املتحدة كتبها باألجنليزية بعد أن ) 1977

   )11(.الروايات األمرييكية يف القرن العشرين

ال شيء أمجل من : "هذا النص املوازي"أصابع لوليتا"يف  ا يؤكد أمهية احملسوس واحلواسّ وممّ 

 Ives Saint " إيف سان لورون"وهو نّص جتاري يف األصل، صاحبه هو  )12(..." جسد عارٍ 

Laurent  ّصّر على اإلفالت من هذه الداللة أالكاتب  ة، إال أنّ املعروف يف عامل العطر خاص

الكتابة هي احلاسة اليت توقظ أشياءنا الدفينة : غوص يف أعماق الغايات األدبية فيقولالبسيطة؛ لي

ة اليت وقد تكون الوحشيّ  )13(...الرائعة، ورمبا تذكرنا أيضا بوحشيتنا املقيتة وبأدفإ نقطة فينا أيضا 

لتسعينيات يف ا-ة الدامية اليت مألت اإلنسان اجلزائري تشري إليها الرواية هي األحداث السياسيّ 

 .بكثري من اخلوف واالنطواء -خاصة

ما يشد االنتباه فيها هو تلك اليت  د احلواس يف الرواية وحتضر يف مواقف كثرية، لكنّ وتتعدّ 

ة يّ حنو احلسّ يتطّور مسار الرواية ف ."يونس مارينا"تروي عنها الشخصية األساس، شخصية 

فاألصابع لفظ مثري : ه العامّ يف حتديد التوجّ ك بعد ذل العنوان لتبدأ احلواسّ  أّوال يفة واجلسديّ 
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على  ة روحية، كما ميكن أن تدلّ يّ ة فنّـ جبوانب معنويّ كذلك   إّال أ�ا ميكن أن توحي ،للحسّ 

ها تداعب اجلسد أيضا، تعزف على بيانو أو قيثار أو غريمها، لكنّ هي ف ؛ةيّ ة احلسّ اجلوانب اجلسديّ 

يذهب  "لوليتا"ة، إّال أن وجودها جنبا إىل جنب مع بقيّ وتلهب الرغبة احلّسية، وقد توحي بالش

  . وندرك هذا بعد أن نقرأ لوليتا األصل، مباشرة إىل اجلانب احلسيباملتلّقي 

ا لغة ثانية داخل اللغة؛ إىل أداة تعبرييّة، وميكن القول بأ�ّ  يف أصابع لوليتا تتحّول احلواسّ 

ه تشمّ الشخصية ائحته، وليس من ألوانه أو حمتواه ففرح بالكتاب انطالقا من ر كما جند ذلك يف ال

  )14(وتعرب عن سعاد�ا برائحته 

اليت من خالهلا حياول  ا حاسة الشمّ إ�ّ : ة دون غريهاالرتكيز على حاسّ  وكثريا ما يتمّ 

الرواية  ضح أنّ يتّ " لوليتا"تسمية الشابة  ف على امرأة تسكن الذاكرة، وبعد معرفة سرّ الكاتب التعرّ 

ذلك قريبا مما طرحه  دة األبعاد؛ اجتماعية سياسية نفسية، وقد يكون كلّ متعدّ  )15(ها عقدة حترك

 Jean" جون بيار ريشار"مبدإ "يف حديثه عن   Gérard Genetteجريار جونيت 

Pierre Richard  ّة، الذي يبحث يف املعىن وااللتحام املتحققني داخل األحالم األساسي

نة يف العامل اخلارجي يف مستوى منطقة الوعي العميقة ، من حاالت معيّ ادّ واملأثور من العناصر واملو 

التخييل ) Gaston   Bachelard )16"باشالر"اها هذه، لكن املنفتحة على األشياء اليت مسّ 

وهذا ما هو متحقق يف هذه الرواية اليت متزج جمموعة من املوضوعات السياسية  )17("املاديّ 

ق فمتحقّ  ا التخييل املاديّ ، أمّ "سرية الرئيس أمحد بن بلة"والسريية " لذاتيةسرية الكاتب ا"والسرياتية

  .األخرى مع جمموعة من احلواسّ  يف العطر والرائحة، واستعمال الشمّ 

إذ التفاوت بني " بن بلة"ومن الطبيعّي جّدا أن تلتفت الرواية إىل التاريخ من خالل سرية 

هو يف مدى إحساسها بالتاريخ؛ فهذا ) spengler )18األمم حبسب ما يرى سبنغلر 

وهذا اإلحساس ) 19(اإلحساس هو الذي ميكن أّي مجاعة إنسانية من معايشة املاضي واملستقبل،

الدقيق بالتاريخ كذلك هو الذي يدفع إىل كتابة السرية، فال عجب يف أن تكون السرية جزءا من 

 ) 20. (التاريخ

صيله احلقيقية أسئلة كثرية حول عالقة الواقع ويطرح وجود التاريخ يف الرواية ببعض تفا

احلقيقّي بالعمل األدّيب الذي ينطلق أساسا من عامل حقيقي وحادثة حقيقية أو أكثر لكن شعريّة 

أّي عمل تتطّلب إضافة قدر من السمات غري املعقولة والعناية مبجموعة من التفاصيل الصغرية 
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إذا ما صادفناها يف عمل أدّيب ما وقفنا أمامها اليت قد ال ننتبه إليها وهي جتري أمامنا ف

  . وهذا يعين أن مقدارا من الطاقة التخييلّية ال بّد أن يتضّمنه العمل األديبّ ) 21.(مندهشني

   :الحواس بين التفاوت والتبادل -4

كثريا ما تتنافر احلواس يف رواية أصابع لوليتا، فيكون إلحداها مساحة أوسع، ودور أكرب، 

يونس "استنشق : " ة أخرى أو ترّددتإذا تعطّلت حاسّ  ة ما أن تقوم بدورها إالّ حلاسّ  وال ميكن

فحاسة الرؤية كان عليها أن تتوقف  )22(.رائحة العطر اهلارب طويال بعد أن أغمض عينيه"مارينا

له ذلك  طويال، لكن مل يتمّ الرائحة فيونس يستنشق  مرُّكزا؛بأن تقوم بعملها  ة الشمّ لتسمح حلاسّ 

تني هنا قد أدى إىل فإذا كان جتاور احلاسّ " حني أغمض عينيه"ة الرؤية فت حاسّ بعد أن توقّ  إالّ 

نوع من الصراع، فإّن هذا األمر يف احلقيقة يتم يف السلوك العادي خاصة يف حلظات نشدان 

  .الرتكيز

وقد تتصارع حاسة ما مع اللغة يف حّد ذا�ا، وبذلك يكون الصمت شرطا لتتمكن 

فالتمتمة هنا  )23(...متتم وهو حياول أن يتفّرس الوجوه : " ية من تنشيط حاستهاالشخص

مصاحبة حملاولة التفّرس؛ أي النظر املركَّز، لذلك يكمل الكاتب املشهد بقوله إّن الشخصية قد 

  )24(...أغمضت عينيها فصارت تسمع جيدا

، ة الشمّ الصدارة حلاسّ  ة تتجاور فيها حاستان أو أكثر، تكونه يف كل مرّ ومن الواضح أنّ 

لتظل سيدة املوقف، رامسة املسار، يف حني أن حاسة الرؤية مثال تبقى مرتددة تفتح مث تغلق، 

ة أخرى غري الشم ة الشم وقد اطمأن الراوي أكثر جلدواها، وقد تكون الصدارة حلاسّ حاسّ  لتستمرّ 

  )25(...يسمع جيدا أغمض عينيه فصار ..."هذا العطر ليس غريبا على حواسي:"وهذا قليل

م يف جمرى ويبدو اعتماد احلواس عامة والشم خباصة منذ بداية الرواية، وسيلة للتقدّ 

األحداث؛ ففي الصفحة األوىل ومنذ العنوان كما هو واضح حتضر بكثافة، وحتّل حمّل الرؤية 

 ستعمل شمّ مبعناها الواسع، فها هي ذي اجلموع ترتاءى للراوي يف الصفحة األوىل، فيقول بأ�ا ت

مثلما يتجّلى ذلك  ة إىل أقصى حدّ روائح بعضها عّلها تعرف شيئا، كما يلّح على فتح هذه احلاسّ 

املعّرب عنها يف   وبذلك تكون احلواسّ  )26(...فتح حاسة مشه عن آخرها مرة أخرى :" يف قوله

احلاسة   هذهحتضر كلمات صرحية واضحة وسيلة إىل املعرفة، وحىت يف حلظات التصوير الشاعري 

 العمل األديب نفسهليغدو ،  )27( ...الرواية اليت بدت هلا معطّرة برائحة الورود : كما جند ذلك يف
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، ويف ذلك إشارة رائحة متّكن القارئ من اإلحساس به، ودون هذا العطر يتعّطل كّل اّتصال ذا

  .نقدية لطيفة إىل شرط أصالة أي عمل

، مرتبطا أحيانا بالطبيعة،  إىل تفضيل حاسة الشمّ د الذي ينتهي يف األخريويبدو هذا الرتدّ 

أغمض قليال عينيه "...الطبيعة، ويركز على الرائحة املنبعثة من اإلنسان اشياء لكن الكاتب يهمل 

ويتّم محل باقة بنفسج فتختلط رائحتها بعطرها، لكن �مل الباقة ويظل عطر  )28( ..."مث فتحهما 

لماذا ال تندمج ف. ائحة اإلنسان وعطره، وليس لرائحة الطبيعةالشخصية، وبذلك تكون الصدارة لر 

  حاهلا ؟ على الشخصية يف عطر الطبيعة، وتفضل أن تنكمش 

  :وبدائية إحساس الشخصية حاسة الشمّ  -5

الشم من أهم وسائل كثري من احليوان يف التعّرف على األشياء واستشراف اخلطر خاصة 

دراسات أّن حاسة الشم أكثر تطورا عند احليوان، بل وتثبت وتثبت ال). بيولوجية(لغايات حيوية 

حاسة الشم كما فقد حدة النظر  قّوةره العلمي كثريا من تطوّ بسبب منتجات اإلنسان قد فقد  أنّ 

ر تطوّ  غري أنّ  ،)29(يف حياته، مقابل تطّور جوانب أخرى بعد أن أصبحت احلاجة إىل الصيد أقلّ 

و ما ميكن مالحظته يف الرواية، ويف سلوك الشخصية وشعورها، ة الراوي ههذه احلاسة يف شخصيّ 

أداة للتعرف على األشخاص  -وبشكل يبدو قصديّا - تستمرّ " ة الشمّ حاسّ "فهذه الوسيلة 

   )30(..."واصل توقيعاته متصيدا موقع العطر: "واألشياء دون انقطاع

ذين عدوها عالمة بدائية وفظاظة والعناية بالرائحة يف الرواية مناقضة ملا كان عليه القدماء ال

وحيوانية وجنس، ووسيلة لدى احليوانات للحفاظ على بقائها ومنوها، لكن القس إيتيان بونو 

Etienne Bonnot  غري الفكرة يف منتصف القرن الثامن عشر حني ربط بني احلواس

  )31.(واملعرفة

الذي يعرف عند احليوان األليف  والتصّيد حييلنا هنا إىل املعىن البدائي، بل الوحشيّ 

أخرى شبيهة  ها حواسّ حواسنا اليت منلك ماتت منذ زمن بعيد، وحّلت حملّ : "واملفرتس كليهما

تبادلنا . بعض احليوانات اليت ال سلطان هلا على غرائزها، أغلبها من فوالذ ال حيركها شيء حبواسّ 

ل إىل شيء، وتنسى ا تنتفي، وتتحوّ مناها وهي تصغر وتضمر حىت شعرنا �الدوران حوهلا تشمّ 

   )32(..." رئيس البالد �ائيا أ�ا كانت أمّ 
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وقد جتد الشخصية نفسها مرغمة على أن تلتحم باإلحساس البسيط، حني تعجز عن 

 )أمحد بن بله(ذلك يف املوقف الذي يعيشه يبدو يف موقف يتجاوز إمكانيا�ا، كما  إجياد احللّ 

هو هنا يتحدث ها الفراشة والذبابة، و : اثنني عامله الضيق مبخلوقنيداخل السجن، وقد انشغل يف 

. حىت عندما يقرتب منها ال يسمع إال رفرفات أجنحتها قبل أن تستكني:"عن الفراشة يف حسرة

والتصقت حبرارة زجاج اللمبة اليت   ،عمرها كان أقصر من عمر الذبابة، سرعان ما احرتقت بسرعة

 رائحة جسدها اهلشّ  يوم احرتاقها شمّ . طفئو�ا وقت ما يشاؤونويُ شعلو�ا انون يُ كان السجّ 

الذي تطاير منه الكثري من الغبار األبيض بسبب ضرب أجنحتها يف كل االجتاهات قبل أن 

  )33(".مل يكن الرايس بابانا قادرا على إنقاذها، ألّن اللمبة كانت عالية وملتصقة بالسقف. تستقرّ 

اّسة لكن ك شخصية الراوي باحلتتمسّ  ،املوضوعيّ  املنطقيّ  ينّ وأمام غياب املشروع العقال

من التماهي مع  ويف ضرب، يف إشارة إىل حماولة فهم أسرار القرآن الكرمي، "ذوقال"هذه املرة مع 

 يف عرش الشيطان أيّ  مل يرَ ":ة القرآن اللذيذةحاولة اخرتاق سريّ مب "شديمان رُ سلْ "شخصية 

ة القرآن د حلظة هاربة الخرتاق سريّ يضعه يف أفق الدهشة، جمرّ جهد خارق  استثناء، وال أيّ 

فاحلاسة هنا موقف من حدث أدّيب ) 34(..." ه املاليني وخيافه املاليني أيضااللذيذة، نص حيبّ 

  . وأديب واجهه العامل اإلسالمي باستنكار وصل حد إهدار دمه

الهتداء إىل األسباب ا �تم بوتتعّرف شخصية الراوي على مدى جناحها بالصدفة، ومل

دليال رائحة العرق يف أجساد القراء بيف �اية املطاف واثقة ، األديبّ  حققت جمدهاة اليت املوضوعيّ 

ومنضي يف احلياة، لكننا : "تنتشي مبشهد الزحام الذي جيعل املعجبني يعانونو على بلوغ القمة؛ 

د تتحّمل طوابري البشر الواقفني، نفاجأ باأليادي متتد حنو الكتاب واأللسن تسأل عنه، واألجسا

   )35(..."وروائح العرق والعطور املتفسخة من شدة االحتكاك فقط للحصول على نسخة منه

  :حاسة الشم والعودة إلى بدائية اإلدراك -6

إىل حاّسة شّم " العقل طاقة"حتّول اإلنسان من  يبدو فعل الكتابة يف الرواية مقاومة ضدّ      

كما حيدث يف عالقات قطعان الوحوش اليت تعيش حالة عدوان وخوف   الفعل ورّد الفعل؛

ي عن احلياة االجتماعية؛ وهو الوضع هو االنفراد واالنفصال الكلّ  ر هيمنة الشمّ باستمرار، وما يربّ 

سقاط هذا الشعور على شخصيات الرواية اليت إ ويتمّ . يف زنزانتها "بن بلة"الذي عاشته شخصية 

حاسة الشم ... من جديد العطر املدوخ نفَسه  فجأة شمّ :" إىل كل إدراكسبيلها  صبح الشمّ ي
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نا هذا بتلك الصور املألوفة عن حيوانات أال يذكرّ .  )36( ...جعلتها سنوات اخلوف حادة جدا 

رفع رأسه  ... أثاره العطر نفسه الذي كان يأيت من مكان ما : " ؟  تستشعر اخلطر حباسة مشها

   )37(..." استنفر كلَّ حواسه ...صدر الذي مل يكن بعيدا كالذئب وهو يتحّسس امل

على باقي احلواس، وتوقظها وتثريها بعد أن احنسرت احلواس  وهكذا �يمن حاسة الشمّ    

، ومل يكن ذكر اإلنسانية األخرى، وهوما يربر موقف الكاتب املندد باالنقالب على ابن بلة

ان من مسخ ال يقوى ال على إدراكه وال على الذئب جزافيا إنه إشارة إىل ما يصيب اإلنس

  .مقاومته

يسمعها : "إن هذا العرض الذي اهتم بالسجن والتعذيب يذكرنا باملثل الشعيب القائل     

وهو مثل يلخص فظاعة التعذيب اليت يكشف عنها أدب السجون يف  " الشيطان فيصم أذنيه

  ) 38.(التعذيبني اجلسدّي والنفسيّ كتاباتنا العربية املعاصرة اليت تفضح ضروب اإلهانة و 

  :حاسة الشم والعجز المفروض -7

يف الرواية ذكر لالمتصاص املرتبط باللذة الفمية، وهو ما يعين من اجلانب النفسي االنطواء 

، وقد يفّسر هذا السلوك الطفويل معاناة )39("أخذ أصابع يديها مث مّصها واحدا واحدا : "والعجز

سبب االغتصاب، ومن هنا فإّن اجنذاب الراوي إليها تعبري عن وحدة لوليتا لفقدان األبوة ب

املعاناة، وإذا كانت لوليتا قد عانت اغتصابا حقيقيا ضحية لألب، فإن الراوي يشعر بذلك 

ومما يربز هشاشة شخصية . 1965االغتصاب السياسي الذي رأى بأّن اجلزائر قد شهدته عام 

: " قليل من الطمأنينة بعيدا عن كّل منطق أو موضوعيةالراوي أنه يستمسك بأي شيء ليحّس ب

، وتتضح هذه اهلشاشة يف  )40(...منحه عطرها اهلادئ الذي تسّرب إىل أنفه نوعا من الراحة

، فهشاشته تبلغ أقصاها حني يتم إسقاط  )41(...عطرك هذا سيسرق مين عذرييت:  قول الراوي

  .1965غتصاب السياسي الذي حدث عام العذرية من األنوثة إىل الذكورة تعبريا عن اال

وقد تصطبغ الشخصية كل مرة بالصفة احليوانية يف التشبيه الذي جيمع نقيضني مها 

التفت حنوه، وهو يتحّسس رائحته اليت تشبه رائحة الذئاب : " الغضب واخلوف مثال

   )42(...والدجاح

 تسمع صوتا فتلتفت اليت) لوليتا(وقد يدّل تشبيه واحد على أكثر من حالة نفسية لدى 

وميضي . ليجّسد ضعفها وخوفها وغضبها، واستعدادها للفتك مبغتصبها )43(... "اليه كأ�ا قطة
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حبواس " يف اكتشاف هذه األبعاد احليوانية اليت تّتسم �ا لوليتا فيقول بأنه أدرك ذلك من عينيها 

  )44(" ...امرأة تشم اخلطر من بعيد 

شخصية تعجز عن أّي إدراك يف غياب الرائحة اليت وأمام هذا املسخ الذي يصيب ال

مرة أخرى أعاده العطر اهلارب اىل حضوره ليتأكد : " تكون دائما عماده يف كل حبث عن احلقيقة

  )45(..." للمرة الثالثة من أنه مل يكن عطر إيفا 

وتعيش الشخصية يف غياب الرائحة أو العطر حالة من احلرية والضياع، والعجز التام عن 

حىت عطرها : "كّليّ الرتباك االتعرب عن كما جند ذلك يف هذه اجلملة اليت معرفة أي شيء؛  

الشاعري من  التعبرييّ  ، وال يتحّرر الراوي حىت وهو يف درجة من السموّ )46(..."انسحب �ائيا 

   )47(..."الكلمات والصور املعطّرة :" الرائحة والعطر وحاسة الشم فيذكر

ث عنه فقد تعاملت الرواية مع شخصية أمحد بن بلة ذي يتحدّ هذا الضعف ال ويف جوّ 

 تعامال خاصا يف توظيف حاسة الشم داخل زنزانته؛ ذلك أن هذه احلاسة قد أوحت بغياب كلّ 

الذي كان يلّف الرئيس، حني  املأساويّ  احللول، وجّسدت الضعف التام، وسامهت يف تصوير اجلوّ 

  )48.("زن كثريا وقد شّم رائحة احرتاقهافح: " نسه مع ذبابةمل يستطع محاية الفراشة اليت كانت تؤ 

ويعجز الرئيس عن محاية أّمه أيضا، لذلك تنشط حاّسة مشّه كما جند ذلك يف قول 

، ويشتّد هذا العجز أمام احلراس، )49(..."أدرك حباسته احليوانية أّ�م سيأتون حنو أمه:" الكاتب

، وحلت حملها "اللة الزهراء"احلراس ماتت هلذا يُعّرون حواّس : "وقد حتولوا إىل كائنات حيوانية

فهل كانت داللة احليوانية أو الوحشية شكال من أشكال اإلدانة ) 50(..." حواس حيوانية 

  اهلواري بومدين؟العقيد على يد " ةأمحد بن بل"ا لرئاسة للسلوك السياسي الذي وضع حدّ 

  :خاتمة

دا من الدالالت الفكرية والفنية، وقد تكون عنايتها ميكن هلذه الرواية أن تقّدم لقرائها عد

باحلواس ظاهرة الفتة، ولعل حاسة الشم أبرزها حضورا وتوظيفا، خاصة وأّ�ا قد محّلتها كثريا من 

  :املعاين النفسية، واالجتماعية والسياسية، وميكن حصر أهم نتائج هذه الدراسة يف النقط التالية

ذلك أن القارئ : سيين األعرج توّجها الفتا يف مسريته السرديةتبدو رواية أصابع لوليتا لوا - 

مل ير من الرتكيز على اجلوانب احلسية واحلواس ما ميكن أن يراه يف هذه الرواية، فإن 

باعتماد جمموعة من احلواس عامة وحاسة الشم خاصة كانت " حتسيس الرؤية"تكثيف 
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كرها، بل وتذكر اإلنسان أيضا، الوسيلة املفضلة يف البحث عن األشياء وفهمها وتذ 

وتعّمق دواخله، وما تضمنه كل ذلك من كشف عن الوجه املمسوخ بصورة عامة الذي 

 .االنقالبية 1965صارت عليه األوضاع السياسية بسبب أحداث 

؛ فيصبح آلة )السّجان والسجني( تركز الرواية أيضا على مسخ اإلنسان داخل السجن  - 

الة إىل الراوي الذي يستشعر حتوله، ويقتنع به؛ فيغدو أو وحشا، مث تتسّرب هذه احل

معتمدا حاسة مشّه يف إدراك ما يريد إدراكه، مث جيد نفسه كذلك يهتدي �ذه احلالة إىل 

مستشعرا من ذا�ا ذاته، حني يرى فيها كثريا " لوليتا " معرفة إنسان مقهور يشبهه هو 

 .ى يد أقرب الناس إليهامن االنكسار والغنب ملا تعرضت له من وحشية عل

، بدال من أن تكون جتسيدا للرمحة تغدو األبوة يف الرواية رمزا للقهر العائلي والسياسيّ   - 

هو الطرح  -رمبا  -ة واللطف وحتّمل املسؤولية، ومن هنا أيضا يبدو مفهوم األبوّ 

أكثر وتتسع الذي كان أكثر تأثريا يف الرواية، وإن مل يتمَّ الرتكيز عليه لتتضح  اجلوهريّ 

من خالل مأساتني يعايشها كل من الراوي ولوليتا،  والسياسيّ  األبويّ : ثنائية القاهرْين

 .وقد أجنزت الرواية كل ذلك من خالل حاّسة الّشم بشكل واضح

بطلها السليب، بالرغم من أ�ا قد استحضرت صورة لوليتا " أصابع لوليتا"غيبت رواية  - 

دها، وهوما أنطق الضحية اليت أنطق نابوكوف جالّ  نابوكوف، وبذلك يكون واسيين قد

ينسجم مع إعالن الراوي صراحة وبصورة �كمية ضرورة االختالف مع العقيد حماولة 

 .منه خلخلة املقدس السياسي 

هل كانت حماورة لوليتا الروسية يف صاحل : تبقى االسئلة متواصلة بعد قراءة أصابع لوليتا  - 

لوليتا الرواية النفسية الرتبوية اجلنسية أن تتجرد من تلك  أصابع لوليتا؟ وهل استطاعت

األبعاد يف األصابع أو تغري وجهتها حني رّكزت على توظيف احلواس عامة، والشم 

خاصة، لتفضح واقعا سياسيا معاصرا يف تاريخ اجلزائر، صار لزاما أن حناوره فنيا؛ إشراكا 

  .       ام، وحماولة استشراف آفاقهللذائقة األدبية يف تصور املسار اجلزائري الع
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 :الهوامش 

                                                           

  2012واسيين األعرج، أصابع لوليتا، دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع جملة ُديب الثقافية، مارس  -)1( 

  8م، ص1987، 1ترمجة حممد برادة، دار الفكر ، القاهرة، طميخائيل باختني، اخلطاب الروائي،  -)2(

)3(- Emile Zola, Nana, Pocket, 2006, Paris cedex 13   من الرواية 18ونقرأ يف ص :

 –. قصة طبيعية واجتماعية ألسرة خالل االمرباطورية الثانية  Macquart  Rougonآل روغون ماكارت

األصول اإليديولوجية، دار النهضة العربية بريوت، : واقعية يف األدبالرومانتيكية وال: حلمي مرزوق: وينظر

، حيث يشري الكاتب إىل سخط جمموعة من الكتاب ومهامجة ما ورد من صور خليعة 66-65، ص ص1983

  .يف سلسلة رواياته عن هذه األسرة

 (4)- Gianfranco Stroppini Madame Bovary ou L’idealisme de Flaubert, 

bulletin de l’association Guillaume Budé, Annee 1992, 2, pp174-180, 

p174 

متّيزت بطابع التوثيق، وهي وفقا  إىل أّن هذه الرواية قد" الرومانتيكية والواقعية يف األدب"ويشري حلمي مرزوق يف 

 . أساس لكّل دراسة يف علم النفس االجتماعيّ  -لرأي بليخانوف 

 5، ص2006وكوف، لوليتا، ترمجة خليل حنا تادرس، دار اجليل بريوت فالدميري ناب: ينظر -)5(

، 2001، 1بو العيد دودو، اجلزائر، منشورات االختالف، ط: مارتن هيدغر، أصل العمل الفّين، ترمجة -)6(

  .97ص

(7  ) LE  DIALOGISME  DANS  LE  ROMAN  ALGÉRIEN, DE  

LANGUE  FRANÇAISE, Thèse de Doctorat Nouveau Régime, 

présentée par Vladimir SILINE, sous la direction du Professeur Charles 

Bonn, Université  Paris 13, Formation  doctorale « Etudes littéraires, 

francophones et comparées » , 1999, p13 

  15املرجع نفسه، ص -)8(

   26ص،1990وجيا، املركز الثقايف العريب، بريوت، محيد حلميداين، النقد الروائي واإليديول -)9(

 1990" احلمامة"، و1985" العطر"واشتهر بروايته  1949ولد عام كاتب أملاين (10) 

                 Dictionnaire hachette, edition 2012,p1558:ينظر

(11) - Marc CERISUELO, « LOLITA, livre de Vladimi 

Nabokov  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 18 

septembre 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/lolita/ 
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  9متهيد أصابع لوليتا، ص) 12(

  52نفسه، ص) 13(

  22، 21نفسه، ص(14)

، دار الكتاب 1985، 1405، 1جاء يف معجم املصطلحات األدبية املعاصرة لسعيد علوش، ط -(15)

تدل يف سيميولوجية القصة على جمموع احلوافز املفرتضة " أن العقدة 152، سوشربس الدار البيضاء، صاللبناين

  .وتشري العقدة يف الداللة إىل الشيء الثابت" توماشفسكي"لثوابت وضعية أولية من منظور 

درس العلوم والفلسفة مث  1962-1884 فيلسوف فرنسيّ Gaston Bachelard غاستون باشالر (16)

مث يف السوربون وعرف بتحليله لشروط املعرفة العلمية مؤكدا أن تطورها  Dijon" دجيون"ّرس يف كلية اآلداب بـد

مع تركيزه ) تصور فوري، رأي، نتائج بثقة تامة يف أ�ا حقائق �ائية(ال يتم إال باالنتصار على احلواجز االبستيمية 

، 1938، تكوين الروح العلمية 1934قل العلمي اجلديد الع: من أعماله... على تأسيس حتليل نفسي للتفكري

، 1941، املاء واألحالم 1937، التحليل النفسي للنار 1953، املادية العقالنية 1948العقالنية التطبيقية 

، سيميائية حلم 1957، سيميائية احليز، 1948األرض وأحالم اإلرادة، األرض وأحالم الراحة 

 ,Voir, Petit Robert 2, rédaction gérée par Alain Rey, Paris 75013...اليقظة

1993, p 155                                                                                                

       

(17) - Gérard Genette, Figures 1, collection tel quel, éditions  Seuil, Paris 

6,1966, p91- 

)18(  Oswald Spengler  أهم منظر للتارخيانية 1936-1880فيلسوف أملاين ،historicity  واضعا

عليها بصمة سوداوية بتصوره للدورات التارخيية مربزا خضوع كّل ثقافة لكلية عضوية وقاده تصوره إىل القول با�يار 

  . احلضارة الغربية

     Petit Robert 2, dictionnaire des noms propres, p1697:ينظر

  9، ص1996، 1إحسان عباس، فن السرية، دار الثقافة بريوت، ودار الشرق عّمان، ط) 19(

، 5ضوابطه وأمناطه، دار األندلس، السعودية، ط: حممد الصاحل الشطي، فّن التحرير العريبّ ) 20(

   216م، ص2001هـ1422

  18، ص2006، 1وزو، ط آمنة بلعلى، املتخيَّل يف الرواية اجلزائرية، دار األمل تيزي) 21(

  60أصابع لوليتا، ص(22) 

  60نفسه، ص)23(

  60نفسه، ص) 24(

  60نفسه، ص) 25(
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  14نفسه، ص) 26(

  15نفسه، ص) 27(

  32نفسه، ص) 28(

(29) - Marie-Claude Vettraino-Soulard, la communication olfactive, 

Communication et langage. N°92, 2ème trimestre 1992, P103     

  15أصابع لوليتا، ص )30(

(31) Patrice Tran Ba Huy, Odorat et histoire sociale [article] 

Communication et Langages , Année 2000, pp 85-107   

  101، 100نفسه، ص ص) 32(

  97نفسه، ص) 33(

  17نفسه، ص) 34(

  21نفسه، ص) 35(

  22سه، صنف) 36(

  31نفسه، ص) 37(

   24، ص2014شعبان يوسف، أدب السجون يف األدب العرّيب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ) 38(

  71ص أصابع لوليتا،) 39(

  15نفسه، ص) 40(

  16نفسه، ص) 41(

  106نفسه، ص) 42(

  33نفسه، ص) 43(

  58نفسه، ص) 44(

  24نفسه، ص) 45(

  48نفسه، ص) 46(

  50نفسه، ص) 47(

  97نفسه، ص) 48(

  109نفسه، ص) 49(

  101نفسه، ص) 50(

  



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  996 - 976: ص 

 

976 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

 حجِّية التأويل بين رسوخ المعيار وأقنعة التحيُّز في الخطاب الشعري الحديث

The Argumentative Interpretation Between the Firmness of 
the Norm and the Masks of Prejudice in Modern Poetic 

Discourse 
 

  قاضي الشيخ. د *

Dr. Cheikh Kadi  
 في الجزائر من العهد التركي إلى نهاية القرن العشرينمخبر الدراسات اللغوية واألدبية 

  الجزائر -مستغانم    جامعة عبد الحميد بن باديس

Laboratory of linguistic and literary studies in Algeria from the 
Turkish era to the end of the twentieth century 

 Mostaganem  Algeria  of  Abdel Hamid Ibn Badis  University 
mosta.dz-cheikh.kadi@univ  

  02/06/2021: تاریخ النشر  23/12/2020:تاریخ القبول  04/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

ا التنــــوع والثــــراء يف مــــأوهل: ، أمــــران اثنــــاناحلــــديث ال خيفــــى علــــى الــــدارس حلركــــة الشــــعر العــــريب

راض وأساليب الصناعة، وثانيهما ذلكم التناغم اجلديل بينه وبـني بيئتـه مبختلـف أبعادهـا؛ لكـن سـرعان األغ

مــا تــأثر ذلكــم التنــاغم أثنــاء حركــة التجديــد الــيت خــاض غمارهــا جيــل الــرواد، ذلــك أن تلكــم احلركــة هــزَّت  

آفـاق جديـدة للشـعرية،  فقد انـَْفَتحـتكيان القصيدة العربية شكال ومضمونا،  فأما على مستوى الشكل، 

جـــل  قــاد االنزيـــاح املتســارع التجربــة إىل مـــأزق اســتبعاد  .وأمــا علــى مســـتوى املعــاين، فثمــة مكمـــن الصــدع

املعيـار القيمـي مبعيـار مجـايل غـري مكـرتث بـاملعىن ؟ وهـل  فكان التساؤل عن سبب استبدل الشـاعر  املعايري،

   من املعيارين ؟ يٍّ ألكان ميكن التجديد دون إمهال 

الوصــــفي واالستقصــــاء تــــارة، وتأويــــل بعــــض كــــان مــــن نتــــائج هــــذه الدراســــة املســــتعينة بــــاملنهج 

تفســري االشــكال بتــأثري تنــوع املعطــى الثقــايف يف ســلم تصــريف القــول الشــعري، وأن  .الشــواهد تــارة أخــرى

 .شعرية ضمن ثنائية اجلمايل واملعريف معا ما بعد الرواد سيقود التجربة إىلجيل 

  .مجايل –شعرية   -تأويل  -انزياح  -تناغم   -حديث : مفتاح الكلمات ال

Abstract :  
       Any researcher of the modern Arabic poetry movement will consider 
two points: the first is the variety and richness or aims and styles of the art; 

                                                           
  mosta.dz-cheikh.kadi@univ. الشيخ قاضي  *
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the second is the dialectic  harmony between poetry and its context with all 
its different dimensions. However, this harmony had been influenced during 
the project of innovation by the pioneers, because this project had its impact 
on the structure and the content of Arabic poem. On the level of structure 
new perspectives were opened for poetics. The deviation was in the meaning 
level. The fast shifting leads the experience to the embarrassment of 
neglecting all norms. Thus, the problem is why had the poet changed the 
norm of value by an aesthetic one that does not care about meaning? Was 
innovation possible without neglecting both norms? This research is mainly  
descriptive  This study resulted in explaining the issue by a varying  
influence of  cultural elements within poems; and that post pioneer 
generation will lead the experience to a new poetics that will combine both 
aesthetic and epistemological norms.  
Keywords: Modern,  Harmony, Shift, Interpretation, Poetics, Aesthetic. 

  
  انزياح عن معيار أم صناعة معيار؟ .1

الشـعر حيـاة قوامهـا كـل االحتمـاالت الـيت أقصـاها الواقـع، والقصـيدة عـامل ذهـين وروحـي 

يف عــامل اللغــة؛ تفقــد كــل اإلكراهــات ســطو�ا علــى اإلنســان، . مفتــوح علــى حــواف املــدى وأطرافــه

ك مــا عجــز  عنــه يف ذلــك أن عــامل اخليــال، فضــاء املمكنــات، فيــه يكــون الشــاعر مــن يشــاء فيمتلــ

ال تنحصـر متعـة القصـيدة العربيـة يف .  واقعه، إنه اختزال للماضي وتقريب لآلت ومتدُّد يف احلاضر

كو�ا ملُء فراٍغ أَو اسرتجاُع ذاكرة منسيٍَّة، إ�ا متنحك شعورا بامتدادك حنو املاضي يف حلظتـك مبـا 

يصـدر عـن نفسـه، ينحتهـا ويرفعهــا جيعلـك يف اسـتقامة واحـدة مـع مسـتقبلك، كـان الشــاعر العـريب 

علـــى هـــدي اجلماعـــة ودأ�ـــا يف توصـــيف الرجولـــة علـــى مقـــادير الكـــرم والفروســـية والشـــهامة والنبـــل 

حــىت إذا ! والصـدق والشـجاعة والعفـة والـذَّود عـن احلمـى، كانـت تلـك معـايريهم  وال معـايري غريهـا

، أضـاف أبعـادا جديـدة يف وعـي جاء اإلسالم، أعاد توجيه اإلحداثيات مبا يستجيب خلرب السـماء

اإلنسـان، أراه حقيقَتــُه يف هــذا الكــون وعلّـة خلقــه ومصــريه بعــد املـوت،  صــار حلياتــه معــًىن وهــدفًا، 

  .فاختذها القول الشعري معايَري إىل معايريه القدمية

عود على بدء؛ الشعر صورة عن يوميات الشعوب، صورة من أخفض بؤرة يف الالشعور 

الشـعور، حييـل الفـرد علـى اجلماعـة مبـا تـُْلهمـه إيـاه ضـمن املعـايري  السـابقة، وللُّغـة  إىل أبرز نقطة يف

على تنوع مستويا�ا، إبقاء اخليال مطلقا يف صناعة األشكال على قدر ثراء اخللفيات والـرؤى الـيت 
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ينهض عليها الفضاء النَّصي، صورة  تنتج عن ارتصاص معايري  السُّنن اللغـوي مـع معـايري صـنوف 

أن : الفكر واملعرفـة سـواء بسـواء، مرتاكمـًة كانـت أم مكتسـبة، ضـمن منطـق متجـانس، مـن وظائفـه

يكفل التطور والتجديد واالكتشاف يف جمايل الفكر واللغة كليهما، دومنا نفي أو استبعاد ألحدمها 

ْبتدعة ومناذجه. اآلخر
ُ
ا العليا يف ظل ذلكم املنطق ميثاقًا للنقد يف منطقته الوسطى بني األشكال امل

وكان االنزياح يف ماهية تلكـم املعـايري  علـى قـدر جريـان . سلم املعايري مبا يضمن التجديد والتطوير

التجــــاوز يف األعمــــال األدبيــــة هــــو موضــــوع "ســــنة حتــــوُّل املعرفــــة يف مســــلما�ا ويقينيَّا�ــــا، وأصــــبح 

حق يلـي بعضـها بعضـا، قـد ، انزياح بدا كمن يرمي حجرة يف املاء، فتتشكل دوائر وتتال"1الشعرية

تكون يف مرمى بصر البعض فيدركها، كما قد يقع البعض اآلخر داخل حميطهـا، فتكـون أكـرب مـن 

  . أن يعيها

بــدأ االنزيــاح تـــدرجييا يف القصــيدة العربيــة؛  تغيـــري يف رُتــب عناصــر اجلملـــة، مث مــا انفـــك 

دات واألعـراف والتقاليـد ومـا يتمادى، من خروج إىل خـروج عـن معـايري الكـالم وُسـنن اللغـة؛ فالعـا

حـــاد تصـــريف القـــول الشـــعري عـــن . تأسَّـــس عليـــه وعـــي اجلماعـــات بوجودهـــا، وصـــوال إىل املقـــدس

   يقول أدونيس منوذجه األعلى إىل معيار جديد،

    ها غزال التاريخ يفتح احشائي، نهر العبيد 

    يهدر، لم يبق نبي إالّ تصعلك، لم يبق إله

    يخ يموت هاتوا فؤوسكم نحمل اهللا كش

    نفتح للشمس طريقاً غير المآذن، للطفل كتاباً غير المالئك 

  :2مللحالم عيناً غير المدينة والكوفة هاتوا فؤوسك

�ايــة الــدين والشــرائع، خاصــة وان   إىل »حنمــل اهللا كشــيخ ميــوت« تشــري داللــة امللفــوظ 

ر مســبق جــاهز، ال ، إنــه يصــدر عــن فكــ»نفــتح للشــمس طريقــا غــري املــآذن«القصــد يعضــده عبــارة 

قصـــيدة  عـــن حالـــة شـــعورية أو نفســـية، موقـــف يـــرى التنـــوير والعصـــرنة واحلداثـــة، يف معارضـــة القـــيم

، ومعــًىن متحــرُك املركــز  تــارة بــني . منصــرفة إىل النثــر شــكٌل نســيُجُه أْضــُرب مــن أجنــاس القــول شــىتَّ

داخل إىل اخلـارج، خــريَّ الـذات واجلماعـة والــنُّظم واملعتقـدات، وتــارة أخـرى، وعـي أنطولــوجي مـن الــ

تغـّريت صـورة األدب "املعايري بني االصطفاف يف نسقه أو هو االستبعاد يف غري ما موقف، بعدما 

تغّريا جذريا، وأعيد الّنظر يف الّرتاث العريب كّله واّتسعت أبعاد الـّتجربة اإلنسانية واكتشف اإلنسان 
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ـــدا يَـــة التجديـــد أن تكـــون  ".3اكتشـــافا جدي يف اســـتقالل كـــل عصـــر بوســـيلته الـــيت متيـِّـــزُه لعـــلَّ حجِّ

وُجتنُِّسه، لتكون للقصيدة اجلديدة ذريعة االستجابة لظروفها الزمانية واملكانية، فتندفع تـَُهـيمن علـى 

لكن، ومهما كانـت حجيَّـة التجديـد، يظـُل الشـعر شـعورا؛ ُعْمُقـه غـائر . احلاضر واآلت وفق أُطرها

ُهـــه، قـــدرة آدائيَّـــة قِـــوام فاعليهـــا َغـــْور تارخييَّـــة العالقـــة بـــني صـــوت الشـــكل : اجلماعـــة وتصـــورا�ا، وُكنـْ

واملعىن مًعا، فإن كان من الشعر القدمي َلَما هو بياٌن وسحٌر وحكمٌة، فـإن مـن الشـعر احلـديث َلَمـا 

حلَّــق مــن أفــق إىل أفــق، مــن مــدار إىل مــدار، أظهــر احلاضــر تــارة، كأنــه مــاٍض وىلَّ والكتابــة تــذَّكر، 

  . خرى، كأنه مستقبل آٍت والكتابة تبصروتارة أ

اإلبـــداع والتجديـــد والتغـــريُّ يف النـــاس فطـــرة جمبولـــون عليهـــا مـــا َحَيـــوا، ال ثابـــت إال الّتغـــري 

ضمن زاوية فن الفهم، أين يكون وعـي النقـد هـو عينـه وعـي الكتابـة، فيقـوم الفهـم علـى اعتبـارات 

تقام مـع املعيـار الـذي حيكـم مرجعيـات التمركـز السياق والنسق معا، مبا جيعل التأويل ممكنـا، مـا اسـ

الــواعي مبختلــف روافــده مــع بيئــة الــنص الفكريــة، فـَيَـْعــُرب ســلوكا أو معرفــة إىل الرصــيد املشــرتك؛ فــإن 

عارض املضمون إحدى املسلمات اليقينية، يكون غري ممكن الركون إليه، مهما حـاول تربيـر فرادتـه 

وقايــة مــن حصــر الفهــم يف التطبيقــات اإلجرائيــة . جــوهرا أو مجاليتــه، لــذلك يكــون التأويــل بوصــفه

على مستوى الشـكل دون املضـمون، لِـَئالَّ ينصـرف عـن تفسـري حمتـوى القـول ضـمن مرجعياتـه، إىل 

مبــا يْقصــر صــفة التجنــيس أو مــواطن اجلمــال ضــمن مســتويات . تفســري آليــات اشــتغاله عــْرب شــكله

  .ِحيَّل اللغة

القصـيدة العربيـة بـني شـكليها القـدمي واجلديـد يف بعـض  إن االستبعاد ال خيفى يف رحاب

. حيــث باتــت معــايري كــل نــوع تــرى يف اآلخــر جــوهرا مناهضــا للعقــل واملنطــق! التجــارب املعاصــرة

تتفقــان علــى أنــه مــن املعــايري مــا يــرتبط بالــدين والقــيم، يظــل ثابتــا، ومنهــا مــا هــو وقــف علــى فطــرة 

  :، يقول أمل دنقلال جدال على بديهة اخلصوصية فيهالتطور مبا يستجيب للعصر، وهذا ِممَّا 

 حاربُت في حربهما

 ُمتَّهما.. وعندما رأيُت كالً منهما

 خلعُت كالً منهما

 ..والبيعة الرأيكي يسترد المؤمنون 

 4 !الخدعةلكنهم لم يدركوا 
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يستدعي الشاعر يف هذا املقطع فتنة مقتل اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهللا، واالقتتـال 

الذي دار بـني املسـلمني حـول تسـبيق االقتصـاص مـن قتلتـه، أم مبايعـة خليفـة وهـو مـن يقـتص مـن 

القتلة، فكان أن انقسـم املسـلمون فريـق مـع علـي رضـي اهللا عنـه يـرى تسـبيق املبايعـة وآخـر احتشـد 

و خلف معاوية رضي اهللا عنه يقول بأسبقية معاقبة القتلة، وإْذ ذاك مل يكن اخلالف حول اخلالفة أ

اليت كانت بسبب  قصة التحكيم اليت أنـاب *" اخلدعة"الزعامة؛ لكن أمل دنقل يشري إليها بلفظ 

فيها علٌي رضي اهللا عنه أبا موسى األشعري، وأناب معاوية رضي اهللا عنه عمرو بن العاص، وقصة 

يف القول، ضعيف الرأي خمدوعاً  اأن أبا موسى كان أبلهاخلدعة يرفضها كثري من الرواة كو�ا تعين 

صـلى اهللا   النـيب، فلـو صـح ذلـك أكـان وأن ابن العاص كان ذا دهاء حـىت ضـربت األمثـال بدهائـه

ومعاوية عمرو لوصم اليمن؟ مث إن قصة التحكيم واملكيدة يف حد ذا�ا على  يستعمله  عليه وسلم

م ينفـرون باخليانة والكذب والغدر وهي من صفات األشرار من بين آدم، وكان العرب يف جـاهليته

 كيف وهم على االسالم؟   منها أشد النفور وال قيمة ملن اتصف بواحدة منها عندهم

ــــه، ال يســــتجيب ســــياق القصــــيدة هلــــذ احلادثــــة كو�ــــا ال تســــتقيم معــــادال موضــــوعيا  ومــــع هــــذا كل

لالستدالل على الصـراع العـريب اليهـودي علـى أرض فلسـطني مـن جهـة، كمـا أ�ـا ال تسـتجيب لـو 

مة التحرير اليت تنوب على الشعب الفلسـطيين وهيئـة األمـم املتحـدة يف احنيازهـا أسقطت على منظ

لليهـود مــن جهــة أخــرى؛  إال إذا اُعتـربت املنظمتــان منحازتــان لليهــود، وهـذا تأويــل ال يتقبلــه عقــل 

ينصرف البحـث مـن املعيـار الـذي أنـتج القصـيدة إىل فهـم  ويكذبه واقع الصراع املرير على األرض،

نفسها، فهما قائما على حتمية التأسيس الواعي لآلثار الفنية عرب إجيـاد ظـالل هلـان متتـد القصيدة 

يف أعماق الوعي مثبتة على معايري ال ميكن للقارئ جتاهلها، معايري ال �تلك مع التارخيي وال متيع 

أخرا يف يف خصوصــيَّة اجلغــرايف، ألنــه مهمــا كــان التــارخيي حمايــدا، فإنــه ال ينفــك عــن كونــه وعيــا متــ

ختـوم الــذاكرة مبــا جيعلهــا مســؤولة أمــام احلاضــر الــذي قـد ُحيمِّلهــا تشــوهاته اآلنيــة، كمــا قــد جيــد هــذا 

احلاضر يف جزء منه، ما خيالفه الرؤيا فيحكم للتارخيي مبا يعين زحزحة زاوية احلاضر مبا يستقيم مـع 

  .  املاضي

 بعــٍض مــن جتــارب الشــعر مــا تــزال الدراســات حتــاول فهــم طبيعــة االنزيــاح ومســتوياته يف

قــد كــان االنزيــاح يف بدايتــه عــن بعــض املعــايري؛ لكــن ســرعان مــا جتلــى . العــريب احلــديث واملعاصــر

توســعت الدراســات وتنوعــت وختصصــت، ظلــت تعيــد . انزياحــا يف املعــايري نفســها، أو هكــذا بــدا



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  996 - 976: ص 

 

981 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

 جديــدا مفاجئــا، صــياغة الســؤال تلــو الســؤال بعــدما قــدَّمت القصــيدة احلديثــة بعــض جتار�ــا، فهمــا

  :يقول معني بسيسو

  لعب العصفور

  لعبته الكبرى

  ))في ستة أيام((خلق الوردة، صورها، 

  ))السابع نام((في اليوم 

  5تعب العصفور من الخلق، من التصوير، فنام

املــــألوف يف نظرتــــه لإلنســــان والكــــون والعــــامل واحليــــاة والــــدين والــــرتاث  الشــــاعر خــــالف 

إىل طبيعة املعايري اليت أنتجته  ة مضمونهج عنه انتقال اجلدل من طبيعنتخالف واملقدس واملدنس، 

، ذلـك أن كيفية فهمهاو طبيعة األسس اليت تـُبـَْىن عليها يقينية املعايري وثبا�ا  إىل مث. يف مرحلة أوىل

، الــذي رمزيــة العصــفور يف هــذا املقطــع تقودنــا رأســا إىل إلــه التــوراة يهــوه املــذكور يف ســفر التكــوين

  �ى اخللق يف ستة أيام مث اسرتاح يف اليوم السابعأ

  . بين وعي الكتابة ووعي النقد .2

إن احلداثــة الــيت هــزت كيــان الشــعر العــريب، إمنــا كانــت مــن بعــض أقطا�ــا، جتــارٌب وقــف 

فيهــا الشــاعر العــريب متــأمال ماضــي أمــة، معيــدا فهمــه مــن منظــور أنطولــوجي مبــا يتناســب وممارســته 

 ســـياٍق ختتمـــر معاملـــة حتـــت ســـنا الظـــروف االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية الوجوديـــة الراهنـــة يف

والدينية، دون أن يكون له تصوٌر مسبق ملسار حركة التحديث، يأخـذ بعـني االعتبـار ضـغط تلكـم 

الظروف، والطبيعة العقلية والنفسية للمجتمعات الشرقية؛ بل قلَّد الغرب يف منط تنضيده ألساليب 

إن األوربيني، قد عاشوا فرتة ظلمات امتدت على مدار مثانية قرون، نال منهم البؤس تفكريه؛ أال و 

وأ�كتهم احلروب وأبقتهم قبضة الكنيسة ردحا من الزمن طويل، بني فكي أنياب التخلف واخلرافة 

  . والوهم، فكان من الطبيعي أن يثوروا ضدها، أما ماضيهم الفكري، فليس فيه ما َيُسر

وضـع العقـل الغـريب : الرُّواد إىل أمرين اثنـني وهـو يقلـد الغـرب، أول األمـرينمل ينتبه جيل 

جيعل من نفسه معيار املعايري كلها، وله أن ينزاح : ذاته مركزا للمعرفة، يصدر منها وإليها ُحييل، أي

عنهــا مبــا شــاء، بينمــا العقــل الشــرقي، كثــري مــن مصــادر معرفتــه الــيت يتأســس عليهــا وعيــه بوجــوده، 

فـــيكمن يف : أمــا ثـــاين األمـــرين. ز يف الـــدين مبـــا مينـــع االنزيــاح يف املعتقـــد وحيصـــره يف املمارســـةتتمركــ
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تفكيك العقل الغريب امليتافيزيقا باعتبارها مركزا للوعي، ليعيد التمركز حول العقل، فكان أن تغريت 

شـفرة تعـربِّ : يصورة األساطري من كو�ا تعكس مرحلة البداوة واخلرافة، إىل بنية يف نسـق شـامل، أ

عن مستوى عاٍل مـن الـذكاء، قابلـه الـرواد بتفكيـك قـائم علـى إعـادة املركـزة مـن الـوحي إىل العقـل، 

  .ومن الصوت إىل احلرف، فكان املوقف املفاجئ الذي ذكرنا آنفا، من الرتاث وباقي روافد املعرفة

لعقـل والكتابـة ال الـوحي نبش فريق من شعراء احلداثـة الـرتاث العـريب قـراءة وتـأويال وفـق مركـز ا

واملشــافهة، مث صــاغوا الشــكل اجلديــد للحاضــر وجــوهره، وفــق صــورة فهمهــم ومنطــوق تــأويلهم، ال 

جنـــوح القصـــيدة إىل الغمـــوض : وفـــق معـــايريه الـــيت أوجدتـــه؛ مـــا ترتَّـــب عنـــه يف كثـــري مـــن التجـــارب

ي علـى كثـري مـن القـيم املعـربة واإلغراق يف الرَّمزية والسـريالية مبـا يشـبه اهلـذيان، لينفـتح الـنص الشـعر 

  :يقول سعدي يوسفعن اعتقادات وثنية أو فكرية ال تنضبط ملعايري ثقافة البيئة العربية، 

  عندما في األعمال: الجوقة

  لك تكن زرقة أو سماء

  عندما في الدواني

  لم تكن لمسة األرض

  كان العماء

  العماء

  العماء

  لم يكن غير ماء،

  تهويلة من ضباب وماء  غير

  لم تكن غر تلك اآللهة

  التي هي ماء ضباب

  وماء ضباب

  وماء وماء وماء

  ولكنا قد ولدنا: أحد األنوناكي

  كيف تولد اآللهة: ثاني

  من عماء؟
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  كيف يغدو الفضاء: ثالث

  صفة؟

  كيف جئنا لنكسن هذي السماء؟: رابع

...  

  نحن لم نأت من غيمة

  نحن أصل،

  وفصل، ونحن النماء

  نحن آلهة الكون

  6فيه واالنتهاء أول من

مهما استفاض التأويل لدرأ التعارض بني املنطق املعياري الذي حيكم البيئـة الثقافيـة للحاضـنة 

عبثيـة دون معـىن يُـربر وجودهـا،  الفكرية، والداللـة املسـتحدثة، لـن يكـون األمـر أكثـر مـن إيغـال يف

إىل االســتدعاء  ليتحــولتــه، الرتاثــي علــى شــكله الــراهن بُرمَّ  للمــوروث ااألمــر أحيانــا رفضــ يبــدوبلــه، 

أْوهى جتربة فردية، أخذت أوجها وأشكاال متعددة، تشرتك يف حتوُِّهلا إىل موقف و  ترف فكري  جمرد

القــراءة هــدما وبنــاًء، هــدم املعــاين القدميــة ومــا يلحــق �ــا مــن  مــا جيعــل، قــدرة التأويــل علــى عقلنتــه

. يـدة بـالتجوز إىل قصـديات مسـتحدثةمفاهيم وتصورات بوصفها رموزا خادعة، وبناء ألخـرى جد

غـري مـا  حيث حتولت الشعرية إىل الشكل والفضاء والتطريز على حساب قـيم املعـىن، وتبعهـا النقـد

، فتنــازل عــن وظيفــة حكــم القيمــة إىل قيــاس الشــكل، فكــان الطــرح احملايــث للمعمــار منعطفــا مــرة

  .يقينيا�ا املثبتة إىلتأويليا مل يقف عند زحزحة معايري النقد فحسب؛ بل متادى 

 .الخطاب الشعري .3

ال نـــــــــزعم يف هـــــــــذا البحـــــــــث اإلحاطـــــــــة مبفهـــــــــوم اخلطـــــــــاب وتتبـــــــــع جـــــــــذوره وتشـــــــــعبا�ا 

االبستمولوجية، وال آليات اشتغاله؛ إمنا مهنا الوقوف على اخلطـاب الشـعري يف األدب العـريب منـذ 

جـة يصـعب معهــا ظهـور القصـيدة اجلديـدة مـع جيـل الـرواد، ذلــك أن مفهـوم اخلطـاب يتسـع إىل در 

احلصـــر، بســـبب اســـتيعابه ملختلـــف فنـــون القـــول والـــتلفظ يف وضـــعيات اتصـــالية خمتلفـــة؛ إْذ ومهمـــا 

حاولنــا قصــر الكــالم علــى اخلطــاب الشــعري، فإنــه يتعــذر إقصــاء اخلطابــات األخــرى كو�ــا تتضــافر 

ضـــغط مجيعـــا يف تشـــكيل بنيتـــه الدالليـــة، ممـــا يرتتـــب عنـــه صـــعوبة الفصـــل بـــني املضـــمون الشـــعري و 
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إحاالتـــه بـــني التحيـــني والتعيـــني يف تشـــابك عالقا�ـــا الداخليـــة واخلارجيـــة مـــن جهـــة، وبـــني الشـــكل 

األديب اآلخــذ يف االنفتــاح علــى أجنــاس الكتابــة مــن جهــة أخــرى، فيتعــَذر الفصــل بعــدما تالشــت 

  .احلدود الفاصلة بني أْصُرب القول

السياب ونازك املالئكة ويوسف بدأ التحول يف �اية النصف األول من القرن العشرين مع 

ــعري مبــا مينحــه  اخلــال وأدونــيس وغــريهم مــن كوكبــة الــرواد، لقــد أعــادوا صــياغة معــامل اخلطــاب الشِّ

انــدفع الّشــاعر املعاصــر ُجيــدِّد طــرق تعبــريه وأدواتــه . القــدرة علــى اســتيعاب جتــارب العصــر اجلديــدة

العربيـة مـن قبـل، فكـان التجديـد مبـا يعـادل الفّنية؛ بله، استحدث طرقا وآلياٍت مل تألفها القصـيدة 

حتّوال حقيقيا عن املسـار املـألوف والّتقاليـد املتداولـة يف شـكل التعبـري الفـين وأسـاليبه، سـواء أكانـت 

 . هذه األدوات يف اللغة واألساليب الّتعبريية املختلفة، أم كانت يف بناء الشكل ومضمونه الفكري

ية اخلمسينات مع ذيوع قصيدة النثر، مبثابة إعالٍن عن كان تزامن تأسيس جملة شعر يف �ا

منعطٍف جديد متباين عن  إرث القصيدة العمودية، فكان أن بدأ االختالف على مستوى الصور 

الواقعيــة احليَّــة املســتمدة مــن التجربــة اليوميــة للشــاعر، والــيت كانــت يف حقيقتهــا تعبــريا عــن مواقــف 

يـة،  مث ُأْخِضــع البنـاء الشــعري ملنـاخ تلكـم التجربــة بـدال مــن ورؤى أكثـر منهـا تصــويرا ألحـداث يوم

سنن تصـريف القـول الشـعري املتـوارث عـن القـدماء، فكـان البحـث عـن مسـاحة مفتوحـة للبـوح مبـا 

الفكـري والروحـي بنزعـة وكـان االنفتـاح علـى الـرتاث يف موقـف انتقـادي للمـوروث  يكابده الشـاعر،

متــــاهى الشــــعراء مــــع احلضــــارة الغربيــــة وقّيمهــــا الفكريــــة تصــــادمية يف بعــــض أوجهــــه؛ خاصــــة بعــــدما 

والروُّحية، مستأنسني يف ذلك بتجارب نظرائهم األوروبيني، فصار للشعرية مفهوما جديدا، وأصبح 

، باعتبـار بنيـة  اخلطـاب الشـعري تسـتلزم لغــة "7التجـاوز يف األعمـال األدبيـة هـو موضـوع الشــعرية"

  .ط النفسي والعقلي والروحي بني الدوال ومدلوال�اذات كثافة خاصة، تكسر قيود الرتاب

مل تعد احلداثة خروجا على البناء املعماري  املوروث للقصيدة علـى مسـتوى اللغـة والصـورة 

وااليقـــاع والـــوزن، إمنـــا غـــدت كشـــفا ال شـــبيه لـــه مـــن قبـــل، غـــدت موقفـــا رافضـــا للصـــورة التقليديـــة 

ة للعـامل والوجـود، فخرجـت مـن التفسـري العبـاري للموروث، مستهدفة بنـاء منوذجهـا ورؤيتهـا اخلاصـ

شــيَّد علــى عالئــق قوامهــا 
ُ
القــائم علــى عالئــق اعتباطيــة بــني الــدال ومدلولــه، إىل التأويــل اإلشــاري امل

تراسل احلواس، ولكي ال تفقد اللغة الشعرية باقي وظائفها، رُِبطت الطبيعة الرمزية االشارية للكلمة 

  :يشيقول درو  بالتجربة اجلمالية،
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  لغتي على الدهر العدو، على سالالتي،

  وعلى زوال ال يزول, على أبي, على

  .عصا سحري. هذه لغتي ومعجزتي

  ,وهويتي األولى, حدائق بابلي ومسلتي

  ومعدني الصقيل

  ,ومقدس العربي في الصحراء

  يعبد ما يسيل

  ,من القوافي كالنجوم على عباءته

  .8ويعبد ما يقول

بة وجوديـة يشـكلها الفنـان، تصـري حقيقـة قابلـة للتلقـي مـع حتـول قد يكون العمل الفين جتر 

النص إىل وسيط بـني املبـدع واملتلقـي؛ لكـن اسـتقالل تلكـم التجربـة بشـكلها أو بتشـكيلها ملنظومـة 

القــــيم واملعــــارف واملعــــايري علــــى غــــري ومنطلقا�ــــا، ســــيؤدي يف النهايــــة إىل غرابــــة املعــــىن وغموضــــه، 

إىل إشــارة وذلــك بــأن تتخلــى عــن شــطرها اآلخــر، "تتحــول اللغــة ما بعــد واستعصــائه علــى التأويــل

التصــور الــذهين هلــا، وحتــتفظ جبانبهــا الصــويت، وهــذا مــا يضــمن هلــا حريــة احلركــة وحيقــق هلــا انعتاقهــا 

قـد يـؤثِّر الفصـل ". 9وتفريغها من متصورها الذهين الذي كان عالقاً �ا وُميكِّنهـا مـن إحـداث األثـر

واجلانب الصويت للكلمة، على قدر�ا التواصلية، ذلـك أن  الشـعر، شـأنه شـأن  بني التصور الذهين

يكون الشعر "باقي أجناس القول الفين، خطاب يوجهه باث إىل متلقي يف وضعية اتصالية؛ فلكي 

، مبـا جيعـل الشـعرية ضـمن لغـة، "10شعراً ينبغي أن يكون مفهوماً من طرف ذلك الذي يُوجه إليه

ظائفهــا عــرب تضـــافر جممــوع مكونا�ــا، مرتبطــة الفاعليــة باجلــانبني االتصـــايل تقــوم كــل وظيفــة مــن و 

  : والتصوري ضمن عدة مستويات أمهها

 :اللغة .1.3

تعترب وسيلة ووسيطا، يستخدمها املبدع وسيطا لنقل أفكاره وتصوراته وُرؤاه، ويؤشر الـنصُّ 

ـــرتبط �ـــ ا جـــوهر الّشـــعر حســـب وُجـــوَده عربهـــا، إ�ـــا أهـــم وســـيلة مـــن وســـائل التواصـــل  الفـــين،  ي

اختيـــارات الشـــاعر، فيمتـــزج باخليـــايل الـــواقعي، تصـــري ســـلوكا ينـــتج وحـــدات ينتقـــل عريهـــا اخلطـــاب 

الشعري من كونه نظاما لغويا حييل بيِني�ا وخارجيا، إىل نظام إشاري يتنازل على َمَهمَّة هندسة املعىن 
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ون االنزيــاح مبــا يعــادل حتقيقــا للمتلقــي مبــا جيعــل مــن الشــاعر يتحلــل مــن مســؤولية املقصــدية، فيكــ

 .ملوقف مجايل ناجم عن لعبة اللغة

شــعر ُرواد الشــعر العــريب احلــديث حبــاجتهم املاســة للبحــث عــن لغــة جديــدة، فلــم يتــورع 

بعــض األدبــاء عــن اإلشــارة إىل اْهــرتاِء اللغــة، وأن الكثــري مــن األلفــاظ مل تعــد تســاير روح العصــر، 

ا، ومـن هنـا أوجـدت مسـرية التجديـد علـى مسـتوى اللغـة لنفسـها فأصبح النظـر يف شـأ�ا أمـرًا ٌملحـ

االهتمـام : من بني األشياء اليت يؤكد عليهـا الشـعر احلـديث"عدة مسببات، فهذا السياب يرى أنه 

ولكـن معنـاه . وليس معىن هذا أن الشعراء الُقـدامى، مل يكونـوا حيسـنون اسـتعمال األلفـاظ. باللفظ

ه األوائل إرثا هائال من األلفاظ، اليت رًثت مـن كثـرة مـا تـداولتها أن الشاعر احلديث الذي خلف ل

األلســن واألقــالم، مــا كلــف بــأن يعيــد إليهــا اعتبارهــا، أن خيلــع عليهــا جــدة، ويــنفخ فيهــا مــن روح 

وهلــا كيــان خــاص يســتمد ألوانــه مــن ذلــك . ولكــل لفظــة تــاريخ خيتلــف مــن لغــة إىل لغــة. الشــباب

  :، يقول اثناء مرضه مبستشفى سانت ماري بلندن"11هلاالتاريخ ومن استعمال الشاعر 

  كذاَك انكفأُت أعضُّ الوساد

  وأسلمت للمشرط القارس

  قفاَي المدّمى بال حارس

  -!بغير اختياري طبيبي أراد

  ..مّد المَجّس الطويل… لقد قصّ 

  عاد.. أواه … لقد جّره اآلن 

  والشيء غير انتظار ثقيل

  أال فاخرقوا، يا لصوُص الجدار

  12!هيهات، هيهات، مالي فرارف

باحلركة بَِتْحِيني املعاناة واألمل جـرّاء  مـا يتلقـاه مـن عـالج علـى يـد الطبيـب  املقطعتنبض 

الــذي حيمـــل املشـــرط القاســـي وذلــك عـــرب حشـــد جمموعـــة مـــن األفعــال بصـــــيغة املاضـــي واحـــداً تلـــو 

احلشـد الكبـري مـن األفعـال  وهـذا) انكفأُت ، أسلمت ، أراد ، قّص ، مدّ  ، جرّه ، عـاد ( اآلخر 

داّل ) عــاد ( يصــّعد ويكثّــف مــن شــعور الســياب بــاألمل واملــرارة جــرّاء تلقيــه العــالج ، مث إن الفعــل 

علــى املضـــي لكنـــه اكتســـب يف هـــذا الـــنص داللـــة االســـتمرارية فلـــو قرأنـــا مجلـــة الســـياب مـــن جديـــد 
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.. آواه …يل، لقد جرّه اآلن مّد ا�س الطو … لقد قّص (( لوجدنا أنه يشري اىل دميومة احلدث 

  .وهنا ال يستطيع السياب مواجهة وحتمل هذا العالج الرهيب))  عاد

أدرك رواد التجديد أ�م بصدد اقتحام جتربـة جديـدة علـى الشـعر العـريب، وأنـه ال منـاص 

هلــذه التجربــة اجلديـــدة مــن لغـــة جديــدة، لكــن مـــا الســبيل إىل ذلـــك واللغــة هــي اللغـــة منــذ القـــدم، 

واسـتعمال . ليست منعدمة القيمة وجامدة يف ذا�ا، وال هي غري صاحلة مـن حيـث هـي"اظ واأللف

إن طريقة االستعمال هي الـيت حتـدد قيمـة .  يعطي للقصيدة شعريـََّتهاألفاظ أخرى غري مستعملة ال

بــل إن الكلمــة . املفــردة ومــدى مناســبتها أو عــدم صــالحيتها ولــيس للكلمــة قيمــة شــعرية يف ذا�ــا

فالســياق هــو مــا يكســب اللفظــة ". 13ليســت قدميــة أو حديثــة بــذا�ا  ولكــن مــن خــالل الســياق

وجود لقاموس جاهز يغرف منه الشـاعر ا�ـدد، فيصـري شـاعر جمـدد كـل  شعريـََّتها أو نثريتـََّها، إذ ال

مــن اهتــدى إليــه، ذلــك أن التجديـــد هــو البحــث عــن لغـــة ممتــدة يف الــرتاث القــدمي تســـتوعب روح 

ـــة عـــن احلاضـــر، وبـــذلك يـــؤول معـــىن  ـــه، ال هـــي مقطوعـــة عـــن املاضـــي وال هـــي غريب العصـــر وحركت

  .شرتك بني جيلني خمتلفني وزمنني متباعدينالتجديد إىل االهتداء إىل هذا السياق امل

  . الصورة   .2.3

ُتشـــّكل الّصـــورة أحـــد املكونـــات األساســـية يف العمـــل األديب عامـــة والّشـــعر خاصـــة، فهـــي 

، تــرتبط "14الثّابــت والــّدائم فيــه"ليســت مســتحدثة فيــه؛ بــل هــي جــزء مــن مبــىن القصــيدة واجلــوهر 

كسرت ".  15ن طرق الّتعبري ووجه من أوجه الّداللةطريقة م"ارتباطا وثيقا بالّتجربة الّشعرية وهي 

إطارها القدمي وخرجت من التجسيد اجلزئي، لتلعب دور املعادل املوضوعي مبا جيعلها رؤيًة وفلسفة 

  :يقول البيايت بالنسبة للشاعر يف موقفه من الوجود،

  الشمس في معسكر اعتقال

  تحرسها الكالب والتالل

  لعل ألف ليلة مرت

  وال تزال

  في انتظارها*" بينلوب"

  تغزل ثوب النار

  في جزيرة المحال**" أوليس"أو 
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  يرسف في األغالل

  ال تزال" األولمب"لعل في 

  آلهة اإلغريق تستجدي

  عقيم البرق في الجبال

  طعامها النبيذ والخبز

  وآالم الماليين من الرجال

  !قلت سالما

  وبكى قلبي

  وكان الفجر في األطالل

  يديضيء وجه العالم الجد

  16وجه شاعر يحطم األغالل

يرمز الشاعر إىل احلرية املفقودة يف عاملنا العريب بالشمس املعتقلة، وهو ال يقصد حريًة من 

) بينلـوب(استعمار خارجي؛ إمنا يشري إىل ظلم احلكام وطغيا�م، مث ما يفتأ يرمز للحرية بأسـطورة 

يقتحم على احلكام قصورهم وحيرر الشعوب اليت تنتظر زوجها أوليس، وكذا احلرية تنتظر رمزا ثوريا 

ذلــك أن الصــورة  املضــطهدة، مث يقحــم آهلــة األوملــب يف إشــارة إىل دعــم الغــرب للحكــام اجلــائرين،

املشـبه واملشـبه بـه، إذاً : تشبيهاً وال استعارة، فالتشبيه جيمع بني طرفني"مل تـَُعد على رأي أدونيس، 

. ية فإ�ا توحد بني األجزاء املتناقضـة، وبـني اجلـزء والكـلأمَّا الصورة الشعر . فهي جسر بني نقطتني

وهـــي تنفـــد إىل أعمـــاق األشـــياء فتظهرهـــا علـــى . إ�ـــا شـــبكة ممتـــدة اخليـــوط تـــربط بـــني نقـــاط كثـــرية

تكــون رؤيــا، أي تغيـرياً يف نظــام التعبــري عــن ) دهشـا(و) مفاجــأة(حقيقتهـا، مــن هنــا تصـبح الصــورة 

املوجــــودات يف وعـــي القصــــيدة العربيـــة، مبــــا جيعــــل  ، يكشـــف عــــن صـــورة هــــذه" 17هـــذه األشــــياء

 بل الذي، ذلك الكالم الذي ال يكتفي بالتعبري عن أفكار وأحاسيس فحسب "اخلطاب الشعري 

وميكــن القــول رمبــا إن الصــورة الشــاعريّة يف جتديــدها َتُشــقُّ ُمْســتَـْقبل  حيــاول أن يكــون لــه مســتقبل،

  ."18اللغة

 :اإليقاع  .3.3  
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كـل خطوطهـا "يبدأ مع القصيدة، فيخـرتق األنساق املتناغمة فيما بينها  إنه منظومة من

األفقية مبا فيها خط الوزن، ليتقاطع معها مجيعاً يف نقطة مركزية واحدة هي جذر الفاعلية اإليقاعية 

�مــوع بـُــَىن القصــيدة ومســـتويا�ا، فيغــري مــن طبيعتهــا اجلزئيـــة الناقصــة املعزولــة، ويــدخلها يف نظـــام 

كامل متصل بِبَـْعِضه البعض، كما يغري من فوضى تراكمها وتراكبها إىل بناء وظيفـي مركـب،   مشويل

ومن مجودها إىل حركة ال تتوقف، يف نفس الوقت الذي يتغري هو بوساطتها من ظاهرة صوتية حبتة 

وسلســـلة زمنيـــة متعاقبـــة، إىل أقـــانيم زاهيـــة مـــن الفكـــر والصـــور والـــرؤى واملوضـــوعات واالنكســـارات 

يتحكم االيقاع يف حركية األنساق داخل الفضاء الشعري، يضبط ". 19ضوئية واللونية املتعاكسةال

يتبـــع مبـــدئياً حركـــة القصـــيدة ويتشـــكل بوصـــفه أحـــد عناصـــرها بـــروزاً، لـــذلك ال قاعـــدة "رِْمتُهـــا، إنـــه 

تنـــتظم كــــل عناصـــر القصـــيدة مـــن وزن ورؤى وصـــور وموضــــوعات ". 20مســـبقة إليقـــاع القصـــيدة

اٍل نفســية وانفعــاالت يف نســٍق مــا، حيكمــه نظــاٌم مــا، بــل يتعــدى ذلــك إىل ا�ــاالت وأفكــار وأحــو 

 :يقو السياب .احلضارية والثقافية لكل من الباث واملستقبل

 متفعلن متفعلن مستفعلن فعول   وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق

 مستفعلن متفعلن متفعلن فعل           من زهرة يربها الفرات بالندى

 متفعلن فعل                          ع الصدىوأسم

  متفعلن فعول                          يرن في الخليج

  مطر                                    فعل

  مطر                                    فعل

  مطر                                    فعل

 مستفعلن متفعلن فعل                  في كل قطرة من المطر

 مستفعلن مستفعلن متفعلن فعل        حمراء أو صفراء من أجنة الزهر

 متفعلن متفعلن متفعلن فعول        وكل دمعة من الجياع و العـراة

 متفعلن متفعلن متفعلن فعول         وكل قطرة تراق من دم العـبيد

  ن متفعلن فعولمستفعلن مستفعل        فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد

 مستفعلن متفعلن متفعلن متفعلن فعول           أو حلمة توردت على فم الوليد

  في عالم الغد الفتي ، واهب الحياة      مستفعلن متفعلن متفعلن متفعلن فعول



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  996 - 976: ص 

 

990 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

 21..ويهطل المطر                           متفعلن فعل

لحركـة واخلفـة والتـوتُّر الـيت اختّصـت لقد تناسب الرجز مع اإليقاع العام للنص املناسب ل

�ا الربوق والرعود والرياح واألمطار وعواصف اخلليج، وأعطى املتقارب القوة واالنطالق ومزيدا من 

املرونــة الْنِســيَّاب التــدفق العــاطفي، فكــان مــن أثــر هــذا التنويــع يف الــوزن أن َعَكــَس احلالــة النفســية 

وبـني التـأزم واالنفـراج مـن جهـة، وأْوجـد التـوازن بـني الـنفس  للشاعر الـيت تتـأرجح بـني الفـرح واحلـزن

الثــائرة لــدى الشــاعر يف اخلــري، والشــر وغــزارة املطــر يف النفــع والضــر مــن جهــة ُأخــرى، ولعــل ضــرب 

إمنا اهلدف منهما هو فرملة التدفق ) فعول ( و) فعو أو فعلْ ( األنشودة الذي جاء على نوعني مها 

ي واالبتهـــال دون خلخلـــة اجلـــو واإليقـــاع أو املســـاس بنســـق التهـــاوي مث ألجـــل التنقُّـــل بـــني التـــداع

االرتقاء علـى غـرار مـا يفعـل يف املقطـع السـابق حيـث اجلملتـان اإليقاعيتـان األوىل والثانيـة طويلتـان 

ومتوازنتــان، مث يتهــاوى اإليقــاع يف اجلملتــني الثالثــة والرابعــة  قياًســا إىل الســابقتني يف الطــول وســعة 

الدالليــة، وهكـذا إىل أن يصــل إىل حــد مـن القصــر يف اجلمــل اخلامسـة والسادســة والســابعة احلقـول 

فتلجم الغنائية اليت سيطرت على النص نتيجة طابعه ، )مطر(عن طريق الفرملة ثالث مرات بلفظة 

  .ليعود إىل التدرج نفسه بعد ذلك االبتهايل، وتتحّرر النربة الواقعية

ــــاك مــــن النقــــاد مــــن جيــــده يف  ــــة، مثــــل العقــــدة واحلــــل، أو التقــــابالت هن العالقــــات الداللي

بِاإليقـاع ، وهناك فئة ُأخـرى تقـول والتضادَّات، وما ينتج عنها من توازيات أو تقابالت أو تنافرات

املرئــي الــذي اعتمــد بدايــًة علــى تــرك فراغــات بيضــاء يف األبيــات والســطور، مث انتقــل إىل اســتخدام 

فيما بعد، يف تشكيل رسوم فنية، ليس من اخلطـوط، وإمنـا مـن كلمـات الرموز والعالمات، ليتجلَّى 

  . ، إىل درجة تتالشى احلدود بينه وبني الشعريةالقصيدة ذا�ا

 :الرمز واألسطورة .3.4

: تعد الرموز واألساطري من أبرز الّظواهر الفّنية، وهذا مـا أّكـده عـز الـّدين إمساعيـل يف قولـه

يت لفتت االنتباه يف جتربة الّشعر اجلديد ظاهرة االستخدام املكثّـف للّرمـز  من أبرز القضايا الفّنية الّ "

يُعــين الرمــز بــالتعبري غــري املباشــر ".  22كــأداة تعبرييــة اســتعملها الّشــاعر إليصــال فكرتــه إىل القــارئ

" عــن النــواحي النفســية املســترتة الــيت ال تقــوى اللغـــة علــى أدائهــا يف داللتهــا الوضــعية، فهــو طاقـــة 

يـــة ذات داللــــة واســــعة حمركــــة ملعـــاين القصــــيدة، وتعكــــس قــــدرة خيـــال الشــــاعر علــــى االبتكــــار تعبري 

البــد للشــاعر أثنــاء توظيفــه الرمــز، مــن عالقــة بينــه وبــني املضــمون الشــعري، ألن ". 23والتوظيــف
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تَـَقنِّع بالرمز 
ُ
اْمتلـك طاقـة ال ميكنه أن يعرب عن جتربته من خالله ِبشاعريَّة ُمتّميِّزة، إال إذا "الشاعر امل

تشُّد املتلقي إليها  ". 24فنية متكِّنه من إجياد بنية ُمتفاعلة العناصر، ذات وحدة عضوية متماسكة

عــرب إحياءا�ــا، تغريــه بالتفاعــل مــع الفضــاء، ميــأل البيــاض، تســتهويه املتعــة وتتمّلكــه الغربــة، ذلــك أن 

أّمــا إذا أجهــد املبــدع نفســه يف  إذا وقفــت علــى متــام املقصــود مل يبــق �ــا شــوق إليــه أصــال،"الــّنفس 

  "25الّتخّري شّد انتباه املتلقي وجعله متعطشا ملتابعته

: أجلأ�م طبيعة واقعهم، جْيَل الرواد إىل الرموز واألساطري،  واقع، يقول عنه أحدهم، إنه

ســوى عالقــات متــدهورة بــني اإلنســان واإلنســان، وســوى تعكــري وحتطــيم مســتمر ال ميــنح الشــاعر "

إنســـانيته، وإن واقعنـــا ال شـــعري، إن األســـطورة اآلن ملجـــأ دافـــئ للشـــاعر، وإًن نـَْبعهـــا مل لوجـــوده و 

أصبحت األسطورة منطلقاًإىل  ،"26ينضب ومل يستهلك بعد، وهلذا تراين أجلأ إليها يف شعري كثريا

علــى أن األســطورة وإن كانــت أصــبحت "الشــعري بــدل الواقــع الــذي أصــبح يهــدد وجــود الشــعر، 

لعـــامل احملـــدود فإ�ـــا �ـــدد الشـــعري بالضـــياع إذا مل يســـتطع الشـــعر إعـــادة خلقهـــا يف مســـتقلة عـــن ا

  :يقول درويش يف قصيدة  متوز واألفعى، "27صريورته أيضاً 

  يرحل عن ديارنا*... تموز

  يأخذ معطف اللهب...تموز

  لكنه يبقي بخربتنا

  أفعى

  ويترك في حناجرنا ظمأ

  ...وفي دمنا

  28خلود الشوق والغضب

لشــاعر رمــز متــوز، مث جعلــه يــذهب بــال عــودة تاركــا رداء اللهــب وأفعــى بكــل مــا اســتدعى ا

يبقـى املعـىن مـؤجال غـري قابـل للتأويـل، ذلـك أن متـوز يرحـل بـذلك حتمل مـن رمزيـَّة للشـر املتأصـل، 

ــــاة الشــــعب  ــــاة، حيــــاة ملؤهــــا اخلضــــرة واملطــــر واخلــــريات وحي وترحــــل خلفــــه عشــــتار ليعــــود إىل احلي

اليت ال بديل له عنها، وهنـا تتميـع أطـراف األسـطورة يف سـياقها اجلديـد، مـن الفلسطيين هي حريته 

يكون متوز؟ أهو املناضل الفلسطيين الذي جيعـل الشـاعر تضـحيته هبـاًء بعـدم رجعتـه، ومـن األفعـى 

اليت يبقيها بعـده؟ أهـي سـاللة اليهـود، فـإن كـان كـذلك فـإن متـوز يبقـي عشـتار الـيت تضـحي خلفـه 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  996 - 976: ص 

 

992 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

ناسب مع السياق الذي يربط بني األفعى ومبدأ األنثوية، على غرار ما تشري إليه لتعيده وهذا ال يت

وبـــذلك تبقـــى . أرمتـــيس، هيكـــي، بريســـفون: متاثيـــل آهلـــة اليونـــان الـــيت حتمـــل أفـــاعي يف وقتنـــا مثـــل

 األسطورة حاضرة دون وظيفة سياقية قابلة للفهم والتفسري

  : النتائجالخاتمة و 

ه وعيــا ُحميَّنــا لرتاكمــات املنــاهج واملــدارس النقديــة مــن جهــة، ختامــا، يتقــدم التأويــل بوصــف

: أي. وحتويل زاوية الفهم من جمال املؤلف والعمل األديب إىل الفضاء النصي وقارئه من جهـة أخـرة

احلاضنة لكـل منـتج بشـري داخـل استغالل النص األديب وحماولة فهمه وتأويله يف سريورته التارخيية

 يتوقف فهم النص وتَفسريه على ظروفه اليت أنتجتـه، وال علـى حماولـة فهـم سياقة وظروفه، حبيث ال

هذه الظروف من خاللـه؛ بـل، إن عمليـة الفهـم والتفسـري اآلين لألثـر، متـارس يف إطـار بعـد تـارخيي 

متكامل، وأن الظروف املصاحبة، امتداد للظروف السابقة، هلا أثرها على الفهم كما كان هلا علـى 

التــاريخ يصــنع املعــىن يف صــريورته اآلنيــة، مبــا حيــوِّل هــذه الفلســفة إىل معيــار متحــرك اإلنتــاج، كــأن 

مزامن للكتابة وللتفسري، يلغي أي معيار خـارجي حيكـم البيئـة الفكريـة والعقليـة واالجتماعيـة لألثـر 

نفسه، بصورة أخرى، ال يفهم النص من خارجه وال يتمركز من خارجه؛ بل باستكشاف األَنساق 

هيمنـة، وَتقـويض املقـوالت املركزيـَّة السـائدة، ذلـك الثقا
ُ
ضـمرة، وانتقـاد املؤسَّسـات السياسـيَّة امل

ُ
فيَّة امل

تارخييـــة األدب ال تنحصـــر فقـــط يف التطـــور الـــداخلي لألشـــكال، بـــل تشـــمل الســـريورة العامـــة "أن 

دقيقــة  الكشــف عــن حقيقــة العمــل األديب ال تــتم انطالقــا مــن معرفــة ، مبــا جيعــل"29للتــاريخ أيضــا

بتفاصيل الظروف البيوغرافية أو التارخيية لنشأته، بل مـن خـالل النظـر إليـه باعتبـاره بنيـة ديناميـة ال 

 .ميكن إدراكها إال ضمن حتوال�ا التارخيية املتعاقبة يف حلظة واحدة متصلة بني زمين الكتابة والقراءة

 الفكرية واملعرفيـة والنفسـية والفنيـة؛  جنح الشعر العريب احلديث يف الوصول إىل لغة متجانسة الروافد

لكن الشاعر الذي استهوته التجربة مل يقف عند حِد من حدود مرجعيات تلكم املعرفة، مما أوجد 

القارئ يف وضعيات يتالشى فيها املعىن بني الغرابـة أو الغمـوض مهمـا تعـددت تأويالتـه الـيت تصـل 

 »فائدة الكالم«ويل ضمن أُُطر أحيانا حد استنزاف النص، لذا وجب إعادة ضبط التأ

  يكون دور املبدع يف العمل الفين كدور الالعب يف اللعب، إنه يشكِّل جتربته الوجودية، لكـن هـذه

التجربة تسـتقل يف شـكلها عـن ذاتيتـه، واألمـر نفسـه بالنسـبة للمتلقـي، ممـا يـؤدي السـتقالل الـنص 

فهم النص األديب ال يعين فهـم جتربـة  ا أنعن التبعية للطرفني، ومفتوحا على القراءات القادمة، كم
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املؤلف؛ بل يعـين فهـم جتربـة الوجـود الـيت تفصـح عـن نفسـها، ألن الشـكل الفـين، وسـط ثابـت بـني 

املبـــدع واملتلقـــي، وعمليـــة الفهـــم متغـــرية طبقـــا لتغـــري األفـــق والتجـــارب مـــن خـــالل التحريـــر املتواصـــل 

اقلة حلقـائق الـرتاث بعـد صـهرها يف قضـايا احلاضـر، للمعىن والتوسيع املستمر ألفق الداللة، فاللغة ن

، وعليــه يـُْقــرَاُ الــنص مبــا يؤســس إلحيــاء دالالت مطموســة وبــذور معرفيــه وأفكــار مــن طــي والنســيان

الواعيـة  يـة فـاق التأويـل ، فتتشـكل التصـورات مـن خـالل القـراءة احلوار آمفتوحاً على  فضاءً  بوصفه

ألخــر الــيت تــدفعنا إىل مســاءلة احلاضــر، وإعــادة صــياغة أســئلة املاضــي وتارخييــة العالقــة مــع ابطبيعــة 

الوجود وفق إيقاع املنطوق الداخلي، وال يتأتى ذلـك إال مـن خـالل الـوعي حبتميـة اسـتقالل اآلخـر 

 ولـيس علــىبقوانينـه االبسـتمولوجية، مبـا حيـرر الفكــر مـن أرضـية التصـورات املســبقة فيطلـق سـراحه، 

قام األول بتحقق الشكل الذي ينتمي إليه النص بوصـفه عمـال فنيـا، ملتلقي أن يكون مهتما يف املا

وغالبا ما يكون القـول معارضـا للسـن العـريف أو الـديين أو العقلـي مبـا يسـاوي  .وإمنا مبا يقوله النص

 .رفض املعىن

  فحْسـب، بـل يسـتدعي منـاخهم الرُّوحـي ٍ ال يُعربِّ اخلطاب الشعري عـن أفكـار البشـر يف زمـٍن ُمعـنيَّ

مشاعرهم  وكل موروثـا�م، فتصـري مـع معرفـة القـارئ كأ�ـا علـى امتـداد واحـد يف الزمـان واملكـان، و 

إنــــه حتيــــني وتعيــــني لكــــل مــــا انعكــــس مــــن مظــــاهر احليــــاة العقليــــة والنفســــية واالجتماعيــــة والثقافيــــة 

بـني  للسابقني عليه،  لذا حتتاج لغة اخلطاب قارئا خاصا لفـك أسـرارها ورموزهـا وطالمسهـا، والـربط

فضاءا�ا املتناثرة بني مكان حاضر، ومكان ال زمان فيه وال تاريخ؛ بل جمرد ُحلٍم متتـد فيـه اللحظـة 

الشعورية، حىت لََيُكون هذا االمتداد حلظة كونية واحدة، تستوعب باث اخلطاب ومتلقيه وما حييط 

عطى اللغوي، 
ُ
من هذا األخري، بكل منهما من سياقات خمتلفة حتكم كل األطراف على مستوى امل

ينطلق القارئ لبحث مجالية التخييلي ويقينية احلقيقي ومدى انتهـاك األول للثـاين، ذلـك أن سـعي 

الشـــاعر خلـــف مجاليـــة اخلطـــاب يف الشـــعر العـــريب احلـــديث، كثـــريا مـــا فـَـــوَّت عليـــه االنتبـــاه النتهـــاك 

 إال عـرب هـذا االنتهـاكالتخييلي للحقيقي أحيانـا، وأحيانـا أخـرى، ال يكـون  الوصـول إىل املطلـوب 

 .الذي وجد نفسه يف موقع صدامي

  جتلــت القصــيدة احلديثــة يف كثــري مــن مضــامينها، تعبــريا عمــا يكابــده الشــعراء مــن يــأس أو مواقــف

حمرجـــة يف حيـــا�م، أدت �ـــم إىل ابتـــداع تراكيـــب ومعـــاين، كانـــت يف معظمهـــا ثـــورة علـــى املـــوروث 

ملهــم ذلـك إمنــا يرفضــون واقعـا مريــرا، وغالبـا مــا حتــتم املـألوف بصــورته تلـك، وهــم يعتقــدون أ�ـم بع
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قــراءة أشــعارهم وتفســريها، املعرفــة املســبقة بالــدوافع الشــعورية والالشــعورية ومعرفــة الــدوافع الســلوكية 

  .للشخصية وبيئتها من خالل الضغوط واحلاجات اليت مترُّ ِ�ا الشخصية يف حاضرها

  

  :هوامش
                                                           

1              Gérard Genette: figures lll, editions de seuil, Paris, 1972, p11. 

  .266: ، ص2، ج1985، 4أدونيس، األعمال الشعرية الكاملة، دار العودة بريوت، ط 2

 .109-107: ايت يف الّشعر، دار العودة، بريوت، صصصالح عبد الّصبور، حي 3

  .180: ، ص1987، 3أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبويل القاهرة، ط 4

  .560: ، ص.1987، 3بريوت، ط –معني بسيسو، األعمال الشعرية الكاملة، دار العودة  5

 " ِـابِع ِمـْن َعَملِـِه الـَِّذي َعِمـلَ . َهافَُأْكِمَلِت السََّماَواُت َواَألْرُض وَُكلُّ ُجْند فَاْسـتَـرَاَح ِيف اْليَــْوِم . َوفـَرََغ اهللاُ ِيف اْليَــْوِم السَّ

يِع َعَمِلِه الَِّذي َعِمل يـِع َعَملِـِه الـَِّذي َعِمـ. السَّابِع ِمْن مجَِ َسـُه، ألَنـَُّه ِفيـِه اْسـتَـرَاَح ِمـْن مجَِ " لَ وبَاَرَك اهللاُ اْليَـْوَم السَّـابَع َوَقدَّ

 .]3 -1: 2سفر التكوين[

 "  غـري بشـرية جـاؤوا  ، وهـم كائنـات)اخلمسون الذين هبطـوا مـن السـماء إىل األرض(األنوناكي يف السومرية تعين

لــألرض مــن الفضــاء مــن كوكــب نيبــريو الواقــع بــني املــريخ وزحــل حســب اعتقــاد الســومريني، هبطــت هــذه الكائنــات 

 اخللـــيج العـــريب وبـــالد مـــا بـــني النهـــرين واســـتقروا فيهـــا وخلقـــوا البشـــر ألـــف ســـنة وجـــالوا يف 445علـــى االرض قبـــل 

وقـــد اســـتمر وجـــود . ألـــف ســـنة أرضـــية 36ليجعلـــوهم عّمـــال، وتـــروي االســـطورة أن يـــوم واحـــد علـــى نيبـــريو يعـــادل 

 )خــري وشــر(عليــه الســالم، ينقســم األنونــاكي إىل إهلــني ) طوفــان نــوح(األنونــاكي علــى األرض حــىت الطوفــان الكبــري 

عندما قرروا مغادرة األرض تزاوج بعضهم مع البشر ليكون هذا العرق هو املتحكم من بعدهم، ويؤمن البعض بأن .

 .هذه الساللة موجودة وحتكم البشر يف اخلفاء

.12 - 11: ص، 3، ج.2004، 1بغداد، ط ،بريوت سعدي يوسف، األعمال الشعرية، منشورات اجلمل،6  

7                                Gérard Genette: figures lll, editions de seuil, Paris, 

1972, p11. 

  .384: ، ص1،ج2004، 1حممود درويش، األعمال اجلديدة الكاملة، رياض الريس للكتب والنشر، ط  8

 .10: ، ص1987، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، 1تشريح النص، ط: عبد اهللا الغذامي 9

حممـد ويل وحممـد العمـري ، دار توبقـال ، املغـرب ، : ، بنية اللغة الشعرية، تر) (Jean Cohenجون كوهن 10

  .173: ، ص1986،  1دار البيضاء ، ط

م، منشورات احتـاد الكتـاب العـرب، سـوريا 1958يوسف الصائغ، الشعر احلر يف العراق منذ نشأته حىت عام  11

 .212: م ص2006
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  .577:ص. 1م، مج1997لة، دار العودة بريوت، بدر شاكر السياب ا�موعة الكام 12

،  2005فــاتح عــالق، مفهــوم الشــعر عنــد رواد الشــعر العــريب احلــر، منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب، دمشــق،  13

 .112: ص

، 1992، 3جــابر عصــفور، الّصــورة الفّنيــة يف الــّرتاث الّنقــدي والبالغــي عنــد العــرب، املركــز الّثقــايف العــريب، ط 14

 .7بريوت، ص 

 .323: ص. س . جابر عصفور، م  15

  .315: ، ص1، ج1995عبد الوهاب البيايت، األعمال الكاملة، دار الفارس للنشر والتوزيع، 16

هـــي زوجـــة أوديســـيوس يف  أوديســـة هـــومريوس، ظلـــت تـــرفض اخلـــاطبني الـــذين تقـــدموا هلـــا طـــوال غيبتـــه يف رحلتـــه * 

ادة، أثنـاء عودتـه حتطمـت سـفينته يف األمـواج العاتيـة مث جنـا ووقـع  الطويلة اليت اُْسُتدعي فيها للمشاركة يف حرب طـرو 

أســـريا لـــدى حوريـــة البحـــر كاليبســـو يف جزيـــرة أوجيجـــا لســـنوات بعـــدما  وقعـــت يف حبـــه وعرضـــت عليـــه اخللـــود إذا 

دم تزوجهــا، ملــا طالــت غيبتــه، اعتــربه النــبالء يف مملكتــه ميتــاً، وتزامحــوا علــى طلــب يــد زوجتــه الــيت كانــت تــرفض وتقــ

احلجـــج، بـــدأوا يضـــغطون عليهـــا بتحويـــل قصـــر أوديســـيوس اىل حانـــة للقصـــف والعربـــدة،  مث يتمـــادون يف اســـتباحة 

أمالك أوديسيوس؛ عندئذ ختربهم بينلويب أ�ا ستختار واحداً منهم، حال أن تنتهي من حياكة الكفن لوالـد زوجهـا 

كاليبســة مبســاعدة اآلهلــة ليصــل مدينتــه ويتنكــر يف    العجــوز اليــورتيز، أمــا أوديســيوس فــيفلح يف االحبــار مــن جزير�ــا

تعلـن بينلـويب أ�ـا سـتتزوج الرجـل الـذي يسـتطيع أن يشـد الـوتر اىل طـرف القـوس ويطلـق سـهماً خيـرتق . هيئة شحاذ

حيـاول النـبالء شـد الـوتر ويفشـلون . فيدخل الشحاذ القاعة وجيول مسـتجدياً . اثنيت عشرة حلقة يف مقابض الفؤوس

  . يطلب الشحاذ السماح له باحملاولة فيفلح، مث يقتلهم. اآلخر الواحد تلو

أولـــيس يف األســـاطري اليونانيـــة وأوديســـيوس يف األســـاطري الرومانيـــة، ومهلـــك  إيثاكـــا األســـطوري، وبطـــل ملحمـــة  ** 

دة األوديسة هلومريوس وصاحب فكرة  احلصان اخلشيب الذي بواسطته ا�زم الطرواديون، ترك بلده كي يكون مـن قـا

أثنــاء رحلــة عــودهم بعــد فــوزهم بــاحلرب، التقــى أوديســيوس وجنــوده بعمــالق ذي عــني واحــدة ففقــأ  .حــرب طــروادة

 أوديســيوس عينــه وجعلـــه أعمــى بعـــد أن أكــل العمــالق جمموعـــة مــن رجالـــه، وكــان ذاك العمــالق ابـــن إلــه البحـــر

الــيت تســكنها الســاحرة   أوجيجــاة فغضــب منــه وعاقبــه بــأن أهــاج أمــواج البحــر الــيت ألقــت بــه يف جزيــر  بوســيدون، 

  .كاليبسو

دميتـري، بوسـيدون، هيسـتيا، هيفايسـتوس، أثينـا،  زيـوس، هـريا،: جبل األوملب تسـكنه آهلـة اليونـانيني األسـطورية*** 

  .أريس، أفروديت، أبولون، أرمتيس، هريمس، ديونيسيوس، هاديس

 .155: ص.. م1978، 2أدونيس ، زمن الشعر ، دار العودة، بريوت، ط 17

: شاعرية أحـالم اليقظـة، علـم شـاعرية األحـالم الشـاردة، ترمجـة) Gaston Bachelard(غاستون باشالر  18

 .7: م، ص1991، 1ط. جورج سعد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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نبثاقيـة األوىل جيـل حممد صابر عبيد، القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية، حساسـية اال 19

 .30: م، ص2001الرواد والسَّتِّينات ، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 

 .101: ، ص1981، بريوت 2إلياس خوري، دراسات يف نقد الشعر، دار ابن رشد ط 20

  .481:ص.1مج. م ك . السياب  21

عنويـــة، دار الكتـــاب العـــريب للطباعـــة قضـــاياه و ظـــواهره الفنيـــة وامل. عـــز الـــدين إمساعيـــل، الشـــعر العـــريب املعاصـــر 22

 .194: ، ص1967والنشر، القاهرة 

 .98:، ص1990، 1الغموض يف القصيدة العربية احلديثة، دار الفكر ِمحْص، ط. دريد حيي اخلواجة  23

 .9:  ،  ص1994، عام 1يوسف حالوي، األسطورة يف الشعر العريب املعاصر، دار اآلداب، ط 24

والقنــــاع يف الّشــــعر العــــريب احلــــديث، الّســــّياب، نــــازك، البّيــــايت، دار الكتــــاب اجلديــــدة،  حممــــد الكنــــدي، الّرمــــز 25

 .34: ، ص2003، بريوت 1املّتحدة، ط

: ، ص2006، 1لبنـان، ط-احلزن يف شعر السـياب، الـدار العربيـة للموسـوعات، بـريوت. خلف رشيد نعمان 26

151. 

 .158: ريب احلديث، صفاتح عالق، مفهوم الشعر احلر عند رواد الشعر الع 27

  .114: ،  ص1، ج.2005، 1، رياض الريس للكتب والنشر، ط2حممود درويش، األعمال األوىل28

  ـــوالت املركزيَّـــــة، وَفْضــــح األوهـــــام قـ
َ
ـــويض تـــــاريخ امل َتســــتند التارخيانيَّـــــة اجلديــــدة إىل لغـــــة التفكيــــك والتشـــــريح، وتقـ

 املؤسَّســات الثقافيَّــة احلاكمــة، وال ُميكــن بــأيِّ حــاٍل مــن األحــوال األيديولوجيَّــة الســائدة يف ا�تمــع، وتـَْعريــة أســاطري

احلــديُث عــن تــاريخ متجــانس متطــوِّر بشــكٍل ُمَتسلســل كرونولـــوجي، بــل هنــاك تــاريٌخ ُمَتقطــع، يعــرف جمموعــة مـــن 

نسي مع التار 
َ
يخ الرمسـي الـذي الثَّغرات والبياضات؛ حيث تـَُهمَّش فيه فئات، وَتسود أخرى؛ لذلك يَتقابل التاريخ امل

تـــاريخ السُّـــلطة، وتـــاريخ : يـَُعـــربِّ عـــن الطبقـــات احلاكمـــة الـــيت تســـود ا�تمـــع، ويعـــين هـــذا أنَّ َمثـَّــة تـــارخيني ُمتناقضـــني

 .الشعب، أو تاريخ السيادة، وتاريخ املهمش

29 -Hans Robert Jaus.pour une esthetique de la reception traduit par    

claude Maillard preface de Jean Starobinski gallimard paris 1978p 43.     
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تعديَّة إلى مفعول واحدٌة لبنية الجملة الفعليَّة المقراءٌة تحليليٌَّة تركيبيَّ   

A Synthetic Analytical Reading of the Transitive Verb 
Sentence Structure to a Single Object 
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من  ترتاوح بني جانبني؛ جانٌب حنويٌّ يتمثَّل فيما يطلبه العامل" بنية اجلملة الفعليَّة "ظلت دراسُة      

مبعىن    تالف طبيعته، وجانب بالغيٌّ يرجع إىل سياق املوقف وغرض املتكلم؛واليت ختتلف باخ معموالت

زاويَّة واحدٍة فال هي باب من األبواب النَّحويَّة وال هي مبحث من   أنَّ دراستها مل تكن من جانب أو

انطالقا وهذا ما أدى باللغويني إىل االختالف فيما بينهم حول َقبول بنية ورفض أخرى   املباحث البالغيَّة؛

ة دراسة بنية لذا حاولت يف هذه املقال). البالغيَّ | النَّحويّ (من االعتماد على املزاوجة بني اجلانبني 

دراسة تركيبيًَّة ملا يف هذه الدِّراسة من مواكبة إلجنازات علم اللغة  .تعديَّة إىل مفعول واحدة املاجلملة الفعليَّ 

  .اجلانب الرتَّكييبِّ النَّحويِّ  ىمبعىن أنَّ دراسيت هذه ستقتصر عل. احلديث

؛ ألنَّه يناسب موضوع الدِّراسة مستعينا يف ]الرتَّكييبِّ [وذلك باالعتماد على املنهِج الوصفيِّ التَّحليليِّ  

تلك البنية اجلملة الفعليَّة وعرض اجلديد قصد بيان موقفهم من .ذلك بآراء اللغويني القدماء واحملدثني

 .سة الوصفيَّة الرتَّكيبيَّةالذي تقدِّمه الدِّرا

 .فعول بهم، فعل، فاعل، فعليَّةٌ  مجلةٌ  :الكلمات المفتاح

Abstract :  
       The study of “Verbal phrase structure” fluctuated between two sides, a 
grammatical one in which the actor requires a set of acts that differ 
accordingly. And a rhetorical side that takes in consideration the context of 
the action and the objective of the speaker. Meaning, the study of said 
structures were not conducted from a single angle, it is neither a grammatical 

                                                           
 

*
  guizaaissa@yahoo.fr  : عيسى قيزة  
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chapter, nor it is rhetorical. The reason why linguists differed on whether or 
not to accept one structure and reject another based on depending on the 
compatibility of the two sides (grammatical/ rhetorical).  
Therefore, I attempted in this article to study the structure of the verbal 
sentence transitive to a single object. 
It is equally a syntaxial reading because of the study’s nature to keep up with 
the modern linguistic achievements. Meaning this study will mainly focus on 
the grammatical syntaxial side.  

Keywords: 
verbal phrase, verb, subject, object. 

  
  :مقدمة-

بـَُىن لغويَّة متعدِّدة، ولقبول بعضها ورفض بعضها  اللغويني إىل أنَّ للجملة الفعليَّةبعض ذهب   

أحكام الرتَّكيب  <<تتوخىو  اآلخر ُوجدت ضوابٌط لغويٌَّة وتركيبيٌَّة حتدُّ من حرية ترتيب عناصرها،

الرتبة، وهو ما خيلق  ألنَّ غياب تلك األحكام يؤدي إىل حرية.1>> فيما بني عناصر اجلملة

على -يزعم من الباحثنيإذ إنَّ هناك من  .فوضى يف بنية اجلملة، ومن َمثَّ فوضى يف نظام اللغة

ترتيٌب حرٌّ  ،فعل وفاعل ومفعول به: عربيَّة منأنَّ ترتيب عناصر اجلملة ال -لسان ميشال زكريا

آخر الكلمات ُمتيِّز بني الكلمات من حيث  ون ذلك إىل أنَّ احلركاِت اإلعرابيََّة اليت تظهر يفويـَُردُّ 

  : موقُعها اإلعرايبُّ، فإذا افرتضنا صحَّة هذا الزَّعم نفرتض يف الوقت نفسه توافر البُـَىن اآلتيَّة

  مفعول به+ فاعل + فعل = أ:   1

  فاعل+ مفعول به  + فعل = ب     

  مفعول به+ فعل + فاعل = أ:   2

  فعل+ مفعول به + فاعل = ب     

  فاعل+ فعل +  مفعول به = أ:   3

  2فعل+ فاعل + مفعول به = ب     

هي االحتماالت التَّبديليَّة لبنية ) مفعول به -فاعل -فعل(أي أنَّ تقاليَب العناصر اللغويَّة   

اجلملة الفعليَّة؛ فهي تتكوَّن من ثالثة عناصر ميكنها أن ُتشكِّل ست صور أو مسدوسة بتعبري 
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كوَّنة من ) س(فلو كان لدينا ا�موعة  على ما هو رياضيٌّ؛ مبنيَّةٍ  وفق دراسةٍ  وذلك؛  3اخلليل
ُ
امل

  :فهذا يعين أنَّ هلا ستَة أشكال اعتمادا على مضرو�ا؛ وهو) ف ع ل:  (ثالثة عناصر هي

 2  ×3  ×1  =64  

مكننا حصر أمَّا إذا أخذنا بتعميم بنية اجلملة الفعليَّة على معظم لغات البشر يف العامل أ  

  :ة وهيتراكيبها األصل يف ثالثة نظم رئيسيَّ 

  ، )فعل+ مفعول به+ فاعل(

  ، )مفعول به+ فعل+ فاعل(

  ، )مفعول به+ فاعل+ فعل(

ويف . 5ورأى أصحاب هذا التَّعميم أنَّه حماولة لصبغ بعض القواعد والقوانني بالصبغة العامليَّة  

ة ، وحتليل عناصرها ملعرفة مدى موافقتها لقواعد لغويَّ مقالتنا هذه حاولنا دراسَة أحد البنيات ال

  . تعديا إىل مفعول واحدم يكون فعُلهاوهي البنية اليت . اللغة العربيَّة وتراكيبها

   :تعديَّة إلى مفعول واحدة المالفعليَّ  رأي القدماء في بنية الجملة -1

 .مفعول به+ فعل + فاعل  :نة مناملتكوِّ  اللغويَّةِ  ف بني اللغويني يف أصل البنيةطال اخلال     

يرى أنَّ هذه البنياِت " املربد"فهذا . فهناك من عدَّها مجلًة امسيًَّة وهناك من عدَّها مجلًة فعليَّةً 

رفع ) فعبد اهللا(عبُد اهللا قام : فإذا قلت<< : اللغويََّة تأخذ شكل اجلملة االمسيَّة حيث يقول

ويف ذلك يقول ابن يعيش إنَّ  .6>>ه الذي يف قام فاعليف موضع خرب، وضمري ) قام(باالبتداء و
الفاعل يف عرف أهل هذه الصنعة أمر لفظيٌّ، يدلُّ على ذلك تسميتهم إيَّاه فاعال يف الصُّور << 

ما عليه، وذلك حنو قام زيد، وسيقوم زيد، : املختلفة، من النَّفي واإلجياب واالستفهام ما دام مقدِّ

سواء  ،يف هذه الصور فاعل من حيث إنَّ الفعل مسند إليه، ومقدَّم عليه) زيد(وهل يقوم زيد، فــــــ 

زيد : فـََعَل أو مل يفعل، ويؤيد إعراضهم عن املعىن عندك وضوحا أنَّك لو قدَّمت الفاعل فقلت

ا يكون مبتدأ وخربا معرضا للعوامل اللفظيَّة، فوجب تقدمي خرب  قام، مل يبق عندك فاعال، وإمنَّ

  :مجلةوعليه ختضع  .7>>مر وراء كونه عامال فيه، ورتبة العامل أن يكون قبل املعمولالفاعل أل

  :حسب املربد وابن يعيش إىل التَّحليل اآليتِّ  املاشيَُّة رعـِت العشَب؛ 

  رعـِت  العشبَ   املاشيَّةُ    

  مبتدأ         خرب    
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  جـمـلة امسيَّة      

  :د إىل عدَّة اعتباراتيعو  ابقةة السَّ وقوهلم بامسيَّة اجلمل

اعتمادهم يف تصنيفهم للجملة العربيَّة على نوع الكلمة اليت ابتدئت �ا، فإْن كانت امسا ُعدَّت  -

، فكان حتليلهم قائما على معيار شكليٍّ حمدٍَّد ، وإْن كانت فعال ُعدَّت اجلملة فعليَّةً اجلملة امسيَّةً 

  .8>>العربة بصدر األصل<< يتمثَّل يف

نَّ ضافة إىل اعتمادهم على اجلمع بني العناصر املتالزمة كاجلمع بني الفعل والفاعل؛ ألباإل -
وهو ما  9>>الفعل والفاعل مبنزلة شيء واحٍد، إذ كان ال يستغين كلُّ واحٍد منهما عن صاحبه<<

وإذا كان الفاعل كاجلزء من الفعل وجب أن يرتتب بعده،  <<: يذهب إليه ابن يعيش حيث يقول

ا املعىن ال جيوز أن يتقدَّم عليه كما ال جيوز تقدمي حرف من حروف الكلمة على أوهلا، وهلذ

ووجب تأخري املفعول من حيث كان فضلة ال يتوقف انعقاد الكالم على وجوده، فإذاً رتبة الفعل 

  .  10>>جيب أن يكون أوَّالً، ورتبة الفاعل أن يكون بعده، ورتبة املفعول أن يكون آخرا 

فليس يف الدنيا << يرجع إىل سيطرة نظريَّة العامل على تفكريهم -حسب رأي -عتبار آخر ا -

فأمَّا خرب املبتدأ فلم يتقدَّم عندنا على رافعه؛ ألنَّ رافَعه ليس املبتدأ . مرفوع جيوز تقدميه على رافعه

ا الرَّافع له املبتدأ واالبتداء مجيعا فلم يتقدَّم اخلرب عليهما معا ا تقدَّم على أحدمها وحده، وإمنَّ ، وإمنَّ

�ذا يظهر الفرق على .  عامله يصبح معموال لغريه وكلُّ معمول تقدَّم على 11>>وهو املبتدأ

   :املستوى الرتَّكييبِّ الوظيفيِّ بني اجلملتني

  العشب     [.....]   رعت  املاشية[.....]          - العشب       املاشية  رعت  

عامل حمذوف معمول  عامل معمول حمذوف                                                      عامل معمول           

  : تعديَّة إلى مفعول واحدة المالفعليَّ  بنية الجملةفي  المخزوميمهدي  رأي -2

ورأى  ،على مفهوم التَّجدُّد أو الدَّوام ابقةيف حتليله للجمل السَّ  "مهدي املخزومي" اعتمد 

مفيٌد يف التَّفرقة بني بنيَّة اجلملتني االمسيَّة والفعليَّة، وبه يتمُّ ختليص الدَّرس النَّحويِّ من املنهج ه بأنَّ 

الشَّكليِّ البصريِّ، الذي اعتمد فيه أصحابه على نظريَّة العامل الشَّكليَّة اليت أبعدته عن وصف 

اكيب اللغويَّة، وحتليل عناصرها وبيان وظيفتها دون  اجلملُة الفعليَُّة هـي  <<:فهو يقول. تقديرالرتَّ

اجلملة اليت يدلُّ فـيها املسنُد على التَّجدُِّد، أو اليت يتصُف فيها املسند إليه باملسند اتصافاً 

ا ُتستمدُّ  متجدِّداً، وبعبارة أوضح، هي اليت يكون فيها املسند فعال؛ ألنَّ الدَّاللة على التَّجدُّد إمنَّ
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، أمَّا االمسيَُّة فهي اليت يدلُّ فيها املسنُد على الدَّوام الثُّبوِت، أو اليت يتَّصف ...امن األفعال وحده

ٍد، أو بعبارة أوضح، هي اليت يكون فيها املسنُد  فيها املسند إليه باملسند اتِّصافًا ثابتا غَري متجدِّ

  12>>امسا

   الشَّاُب َحينُّ إىل بيته :فاجلملة 

  ):ابالشَّ (إىل ) احلنني للبيت(فعليَّة؛ ألنَّنا أسندنا 

  حين إىل بيته       اب الشَّ 

  مسنـــد إليه       مسنـــد 

  )حيَِنُّ الشَّاُب إىل بيته( -فمن النَّاحيَّة اإلسناديَّة ال فرق بني اجلملة
  ).الشَّاُب حيَِنُّ إىل بيته( -واجلملة                                          

يف ) ابالشَّ (ان على مستوى تسلسل الوحدات فقط؛ حيث تأخرت لفظة والفرق الوحيد ك

. 13>>لغرض اقتضاه القول وتطلبته ُملبسات الكالم<< اجلملة األوىل، وتقدَّمت يف الثَّانيَّة وذلك 

) ابالشَّ (أمَّا على مستوى العالقة اليت تربط الوحدات اللغويَّة فتبقى نفُسها سواء تقدََّمت لفظة 

وهذه املســاواة اليت . ُمتماثلتان إسنادي�ا حيث مل يطرْأ عليهما أيُّ تغيري وظيفيٍّ  فهما. أو تأخرت

تأخِّر عنه َمْبِنيٌِّة على أساس ينطلق من طبيعــة 
ُ
تقدِّم على فعله وبني امل

ُ
َأْحَدثـَْناها بني رتبة الفاعل امل

فال . 15>>أو أخرته فهو فاعل فسواء قدَّمت االسم<< 14الرتَّكيب اللغويِّ الذي قال به الكوفيون

أو الحقا ) مبتدأ حسب تعبري بعض املدارس النَّحويَّة(فرق بني أن يكون الفاعل سابقا للفعل

حسب رأيهم ُجيِنُبنا الوقوع يف كثري من املشكالت اليت  -أو، هذه التَّسويَّة -وهذا التَّحليل، 16له

  . 17هجهم الفلسفيُّ أوقع النُّحاة القدماء أنفسهم فيها، وأوقعهم فيها من

" بابالشَّ "وهذا االختالف احلاصل بني املدرستني حول حتديد وظيفة العنصر اللغويِّ 

ففي ). املسند واملسند إليه(ال سبيل إىل فضه سوى تبين مصطلح طريف اإلسناد ) فاعل| مبتدأ(

صليَّة، أو يف حالة وظيفة املسند إليه، يف حالته األ) بابالشَّ (حقيقة األمر يشغل العنصر اللغويُّ 

  : تقدُّمه على الفعل

  حينُّ إىل بيته    الشَّاب إىل بيته              الشَّابحينُّ     

 مسنـــد إليه       -مسنـــد إليه                  
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ومـن هذا املنطلق ميكن استخدام مصطلحي املسند واملسند إليه فحسب يف أيِّ مجلة  

لالسم الذي نطلقه على الفاعل أمهيٌَّة يف حد ذاته، فسواء أمسيناه ليس <<وعليه فـــــ. 18كانت

ما، فإنَّ املهم هو -البصريون رىكما ي  –أم مبتدأ -الكوفيون رىكما ي-فاعال هل : أم فاعال متقدِّ

إذا ظهر يف اجلملة : نقدر يف هذه احلالة فاعال آخر بعد الفعل أم ال ؟ وموقفي من هذه هو التايل

ومن غري . 19>>ان امسا صرحيا أم ضمريا قبل الفعل، فال مربر لتقدير فاعل آخرفاعل، سواء أك

أن نضيف إىل الواقع الشَّكليِّ مؤلفا جديدا هو يف << : املفيد كما جاء عند عبد احلميد دباش

غىن عنه؛ فكلُّ تقدير لعناصر جديدة يُغريِّ من شكل امللفوظ معطي�ا ملفوظا جديدا خمالفا لألوَّل 

  :  >>ألقل على املستوى الرتَّكييبِّ على ا

   إىل بيته[...] َحينُّ  الشَّابُ                                 َحينُّ إىل بيته الشَّابُ   

  فاعل                                               مبتدأ   الفاعل حمذوف   

  اجلملة امسيَّة     اجلملة فعليَّة                                          

  : وعليه تتفق اجلملتان

  حيَِنُّ الشَّاُب  إىل بيته      

  الشَّاُب حيَِنُّ إىل بيته       

حيث قدِّم )تسلسل الوحدات(يف اجلانب الرتَّكييبِّ الوظيفيِّ، وختتلفان يف اجلانب املركيبِّ 

حيَِنُّ (فالتعبري األول .النتباه إليهولفت ا ،ل يف االهتمام بهلغرض أسلويبِّ يتمثَّ ) ابالشَّ ( االسم

الشَّاُب حيَِنُّ إىل (عبري والتَّ  ،اهن فأخربته إخبارا ابتدائي� تقوله واملخاطب خايل الذِّ ) إىل بيتهالشَّاُب 

مثال ال الرجل ه نَّ أ ه يظنُّ ولكنَّ  ،حين إىل بيتهشخصا ما  يقال إذا كان املخاطب يعلم أنَّ ) بيته

    . 20د إليه لتزيل هذا الوهم أو تقوله بقصد احلصر أو لغري ذلك من األغراضم املسنفتقدَّ الفىت 

   : تعديَّة إلى مفعول واحدة المالفعليَّ  بنية الجملة للعناصر فيالوظيفة الترَّكيبيَّة تحديد  -3

 حو العريبُّ النَّ ة ال نعتمد على بعض املبادئ اليت اعتمد عليها لبنية اللغويَّ اذه هلة كيبيَّ يف قراءتنا الرتَّ    

   : ومن هذه املبادئ

ااحلذف واالستتار والتَّقدير ال ميكن االعتماد على ةمن وجهة تركيبيَّ  - ليست أمورا لغويَّة  <<؛ أل�َّ

ا هي أموٌر دالليَّة حيث إنَّ املؤلفات الرتَّكيبيَّة . ال تدخل يف اجلانب الرتَّكييبِّ . 21>>لفظيَّة وإمنَّ

أي املستوى امللفوظ بالفعـــــل ال امللحوظ يف  شَّكليِّ الظَّاهريِّ للجملة؛تنتمي إىل املستوى ال
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هن، فيكون تواجدها تواجدا صرحيا ظاهرا غري مضمر؛ وعليه يكون للمؤلف وظيفة تركيبيَّة إذا  الذِّ 

ما  أمَّا العناصر الغائبة املسترتة فال وظيفة تشغلها؛ أيْ . كان ظاهرا؛ أي له وجود ماديٌّ يف امللفوظ

ا ليس له وجود فرتكيبي�ا يتمُّ رفض كلِّ ما ليس ظاهرا وم. انعدم شكال وغاب لفظا انعدم وظيفة

حيث إنَّ حتديد وظيفة العنصر اللغويِّ يكون بناء على ما هو موجود من  .ماديٌّ يف امللفوظ

   .ائبة اليت يتمُّ تقديرهاخالل عالقته بالعناصر املوجودة بالفعل ال بالعناصر الغ

ينعكس كما يرى  22على املستوى الرتَّكييبِّ إنَّ أي حتوير أو تعديل حيدث لبنيَّة اجلملة املركبيَّة -

  .23عبد احلميد دباش على البنية الرتَّكيبيَّة األمر الذي يؤدي يف النِّهاية إىل تغيري يف معىن اجلملة

فما هي الوظيفة احلقيقة اليت يشغلها  ابقتنيالوجهتني السَّ  -ةكيبيَّ احية الرتَّ من النَّ - رفض  إذا متَّ 

  بالفاعل مرة وباملبتدأ مرة أخرى؟؟؟ حو العريبُّ  عنها النَّ االسم الذي عربَّ 

 structure(بالبنية العاديَّة تسمى األوىل  ،لجملةل مركبتني بنيتنيز بني منيِّ أن  ال ال بدَّ أوَّ 

normale(تيب فيتقدَّم وقد تتغريَّ هذه . احيث يكون ترتيب العناصر عادي البنية بتغري هذا الرتَّ

ْقُلوبَةُ  آخرويتأخَّر أحد العناصر اللغوية 
َ
 فنحصل على بنية جديدة يطلق عليها البنية امل

)structure modifiée.(وذلك مثل:  

   عشبَ ال ة رعتِ املاشيَّ  - شبَ الع ةُ املاشيَّ  رعتِ    

  بنية مقلوبة     بنية عادية               

 phrase(مجلة خروجيَّةفهي إذا  ذات ترتيب عادي؛)يثالغ ةُ املاشيَّ  رعتِ (لةإذا كانت مج

exocentrique(24  َّعويض ؛ أي ال تقبل التَّ 25لفيها املباشرينؤَ مُ بأحد  عويضَ ال تقبل الت

 26ركَّب االمسيُّ ومن مثَّ متثِّل عالقة إسناديَّة املسند إليه فيها هو امل)ةاملاشيَّ (وال بــ )العشبَ  رعتِ (بـــ

  ):رعِت العشبَ (27واملسند إليه هو املركب الفعليُّ ) ةاملاشيَّ (

  )مجلة إسناديَّة(      العشبَ      ةُ املاشيَّ    رعتِ   

  ُمركَّب امسيٌّ          

  مسند إليه         

  ُمركَّب فعليٌّ         

  مسند             
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 ُمعدَّل وهي بذلك مجلة دخوليَّة فذات ترتيب معكوس أو )العشبَ  ة رعتِ املاشيُّ ( أمَّا مجلة

)phrase endocentrique(28.  َّؤلفيها املباشرين؛مُ بأحد  أو االستبدال عويضتقبل الت 

  ):العشبَ  رعتِ ( وهو

  العشبَ  ة رعتِ املاشيَّ 

  العشبَ  رعــــــــــــــــــــــــتِ  

مقابلة  ،ة بالنسبة للجملةصيَّة الدخوليَّ حيث إنَّ التَّعديل أو التَّحويل هو الذي يشري إىل خا  

تيب العاديِّ الذي يشري إىل خاصيَّة اخلروجيَّة أي أنَّ تغيري ترتيب الوحدات اللغويَّة أثَّر على (بالرتَّ

تيب العادي ففي )طابع بنيَّة اجلملة تيب .هبوساطة املسند واملسند إلي حتلَّل اجلملة الرتَّ عكس الرتَّ

عدَّل الذي حت
ُ
 يلةومجُ  Extraposition(29( فتطرِّ وساطة مُ ب فيه اجلملة لَّلامل

)propositionnel(  َّالفعليُّ ب وُميثِّلها املرك )ذا منيز بني منطني للجملة ).رعت املاشية�:  

  .اجلملة اخلُروجيَّة هي مجلة إسناديٌَّة حتتوي على مسند ومسند إليه 

  .شرين ُمتطرِّف اجلملة الدُُّخوليَّة هي مجلة غري إسناديٍَّة أحد مؤلفيها املبا

وهو )العشبَ  ة رعتِ املاشيَّ ( :يف مجلة) ةُ املاشيَّ (ة اليت يشغلها املؤلف املباشر كيبيَّ أي أنَّ الوظيفة الرتَّ 

وظيفة وتعرف  هي وظيفة املتطرِّف؛.أخرىمرة  وباملبتدأبالفاعل مرة  حو العريبُّ  عنه النَّ ما عربَّ 

اف املتطرِّ      30)ج(دخوليَّة وتوسعة للجملة)ج(مؤلف مباشر لــجملةوظيفة تركيبيَّة يشغلها  بأ�َّ

 

  

  

  

  

  

  

  

  ج

 

                         ج                              

 

وظيفة املتطرف                                                         

   مؤلف مباشر    
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حنن ال نتكلم عن مسند ومسند <<من اجلمل حيث يقول عبد احلميد دباش يف حتليل هذا النَّمط

َشكََّل من مؤلفني مقلوبني ال  إليه مقلوبني،
ُ
ولكن عن ملفوظ ذي متطرف هذا يعين أنَّ امللفوظ امل

     31>>ا ولكنَّه ميثل بناء دخولي�اميثِّل بناء خروجي� 

   )مجلة خروجيَّة( العشبَ  ةُ املاشيَّ  رعتِ 

  مسند إليه    

 مسند      

  

  ) مجلة دخوليَّة(  عشبَ ال رعتِ    ةُ املاشيَّ 

  مركب فعليٌّ   متطرف

إىل تغري فأيُّ تغيري يف البنيَّة املركبيَّة للجملة هو عالمة تغري العالقات بني العناصر وهذا ما يؤدي 

الوظيفة الرتَّكيبيَّة لبعض العناصر حيث يـَْفِقُد عنصر وظيفته ليشغل وظيفة أخرى نتيجة تغيري يف 

عالقة إسناديَّة بل عالقة أخرى ) املاشيَّة رعِت العشبَ (ومن مثَّ ال متثِّل اجلملة .بنية اجلملة املركبيَّة

شَ  )املاشيَّة(قدِّم هي عالقة االسم املت
ُ
فبنيَّة ). رعِت العشبَ (الفعليِّ كََّلِة من املركَّب باجلميلة امل

َتِطرِّفاجلملة الدُّ 
ُ
كلَّ مجلة دخوليَّة ال بدَّ أن حتوي بني    مبعىن أنَّ .خوليَّة هي اليت حتدِّد وظيفة امل

وهو املؤلف املباشر .حبيث ختضع  لالستبدال بأحد مؤلفيها املباشرين.فاتطرِّ املباشرين مُ مؤلفيها 

  :والذي ميثِّل حتما ُمجيلة اينُّ الثَّ 

  . مجلة دخوليَّة = مجيلة + متطرف 

َتِطرِّف واملؤلف املباشر اآلخروُميثَّ 
ُ
خبط ال يتجه السَّهم أليٍّ )اجلميلة(ل للعالقة اليت تربط بني امل

  :منهما

َتِطرِّفُ 
ُ
  املؤلف املباشر                   امل

تطرِّف وامل
ُ
هم إليهما ؤلف املباشر الذي ينضمُّ إليه لنقول باجتاه السَّ فال عالقة إسناد تربط بني امل

فإذا احتوت اجلملة . هم ألحدمها دون اآلخروال عالقة حتديد تربط بينهما لنقول باجتاه السَّ . معا

  .ف فإنَّ عالقيت اإلسناد والتَّحديد تغيبانتطرِّ على مُ 

  : دور التَّنغيم في تحديد وظيفة العناصر اللغويَّة -4
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ــابق كـذلك التَّنغــيم والــذي يعــرف بأنـَّهممـَّ [...] تغــري يف ارتفــاع النغمــة <<: ا يؤكــد حتليلنــا السَّ

قـيم علـى املعـىن الـوظيفيِّ للجملـة <<ويكـون .32>>وغالبـا مـا خيـصُّ اجلملـة . 33>>أوضـح مـن الرتَّ

ر تأثريهـا يف القابعة حتـت السـطح املنطـوق ويظهـ ]الرتَّكيبيَّة[ خيتار بعض العالقات النَّحويَّة<<حيث

ـــطحيَّة هـــي الـــيت تُقـــرِّر مـــن خـــالل التَّنغـــيم . 34>>التَّفســـري الفعلـــي ويـــرى تشومســـكي أنَّ البنيَّـــة السَّ

ة الـيت حتتويهـا اجلملـة وكـذلك مـا تتضـمَّنه مـن مفرتضـات الصَّويتِّ ماهيَّة املعلومـات اجلديـدة أو اهلامَّـ

ــ مســبقة ويــدعو هــذه املعلومــةَ  مــن هنــا يــرى بعــض . 35ز فيهــا تنغــيم اجلملــةاجلديــدة بــالبؤرة الــيت يرتكَّ

فالكلمـات يف ) املاشـيَُّة رعـِت العشـبَ (و) رعِت املاشـيَُّة العشـبَ (الباحثني أنَّه يوجد فرق بني مجلة 

 :وهذا ما يوضحه الشَّكل اآليتُّ . 36األوىل تتعاقب دون نغمة خاصَّة، أو وقفة أو مقاطعة

  رعِت املاشيَُّة العشَب    

رعــِت (واجلميلــة )املاشــيَّةُ (ملــة الثَّانيَّــة تنغيمــا وانقطاعــا أو توقفــا تنغيمي�ــا بــني االســمللج ولكــنَّ 

  :هذا ما يوضحه الشَّكل اآليتُّ )العشبَ 

  رعِت العشَب             املاشيَّةُ 

ة ال جنــده يف اجلملــ) املاشــيَُّة رعــِت العشــبَ :( وهــذا االنقطــاع أو التَّوقــف التَّنغيمــيُّ يف اجلملــة

وهــو مــا يُبــني أنَّ بعــض العناصــر اللغويَّــة فقــدت وظيفتهــا الرتَّكيبيَّــة نتيجــة ). رعــِت املاشــيَُّة العشــبَ (

  ). املاشيَُّة (وهذا العنصر اللغويُّ الذي فقد وظيفته هو. تغري بنيَّة اجلملة املركبيَّة

املاشــيَُّة : (يف امللفــوظ) شــيَُّة املا(كمــا يُبــني االنقطــاع أو التَّوقــف التَّنغيمــيُّ أنَّ العنصــر اللغــويَّ 

تمثِّـــل يف ) رعـــِت العشـــَب 
ُ
َعـــٌد عـــن املركـــز؛ أْي مبعـــد عـــن املؤلـــف املباشـــر الـــذي جـــاء بعـــده، وامل ُمبـْ

 ).  رعِت العشَب (اُجلميلة 

     

      

          

  املركز        مبعد عن املركز        

ز كــان بفعــل تغيــري يف البنيَّــة املركبيَّــة للجملــة، عــن املركــ )املاشــيَُّة (وابتعــاد  املؤلــف املباشــر   

وهذا التَّغيري هو عالمة تغري العالقات بني العناصر، وهو ما يؤدي إىل تغري الوظيفة الرتَّكيبيَّة لبعض 

  .تغيري يف بنية اجلملة املركبيَّةالعناصر؛ حيث يـَْفِقُد عنصر وظيفته ليشغل وظيفة أخرى، نتيجة 

ةُ املاشيَّ    

 د

    عشبال رعتِ    
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ال يؤثر يف الوظيفة  فإنَّ عمليَّة تقدمي األركان اللغويَّة وتأخريها اإلخباريِّ أمَّا على املستوى 

عدََّلة تنقالن املعلومات اإلخباريَّة نفسها فهما؛. اإلخباريَّة
ُ
  .37أي البنيَّة العاديَّة والبنيَّة امل

  ) دخوليَّة مجلة(  رعِت العشبَ    املاشيَّةُ )        مجلة خروجيَّة( العشبَ  املاشيَّةُ  رعتِ 

  مسند إليه                               متطرف  مركب فعليٌّ     

  خمرب عنه                               خمرب عنه       خرب    

  مسند    

  خرب     

  :خاتمة

 لنَّمط الثَّاين؛ ترد يف األوَّل ذات ترتيب عادي، وتأخذ يف انيخذ البنية املركبيَّة للجملة منطتأ -

ا مجلةٌ ترتيبا ُمعدَّال حتتوي على  إسناديَّةٌ  ؛ فإذا أخذت النَّمط األوَّل فإنَّنا حنكم على اجلملة بأ�َّ

أما إذا أخذت النَّمط الثَّاين فإن اجلملة دخوليَّة وما دامت دخوليَّة فهي مجلة .مسند ومسند إليه

  . غري إسناديَّة مبعىن غياب طريف إسنادها املسند واملسند إليه

ة وذلك يف الوظائف كيبيَّ أن يصاحبه تغيري يف البنية الرتَّ  ة للجملة ال بدَّ تغيري يف البنية املركبيَّ  كلُّ   -

  .اليت تشغلها  مؤلفات اجلملة

عربَّ عنهيأخذ املؤلف املباشر  -
ُ
ة احيَّ املبتدأ مرة أخرى من النَّ بالفاعل مرة و ب حو العريبِّ النَّ يف  امل

  .  دخوليَّة) ج(ويشغل هذه الوظيفة أحد املؤلفني املباشرين جلملة ،املتطرف ة وظيفة كيبيَّ الرتَّ 

  

 :هوامش

                                                           
يف علم املعاين، شرح ياسني األيويب  دالئل اإلعجاز ،)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين(اجلرجاين -  1

ار النَّموذ ،   . 40ص ،2002جيَّة ، بريوت، لبنان،الدَّ
، املؤسسة اجلامعية ) اجلملة البسيطة(، األلسنيَّة التَّوليديَّة التَّحويليَّة وقواعد اللغة العربيَّة ميشال زكرياء - 2

  . 26ص  ،1986، 2للدِّراسات والنَّشر، بريوت ،ط
، ص 2007، 1ر الشروق، عمان، األردن، ط، رؤى لسانّية يف نظريّة النَّحو العريبِّ، دامخيس امللخ حسن - 3

20. 
  16، ص رجع نفسهامل -  4
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، 1،1990من األمناط التَّحويليَّة يف النَّحو العريبِّ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط، محاسة عبد اللطيف -  5

  . 78ص 
 ،1994رة ، مصر ، ، املقتضب، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة،القاه)أبو العباس حممد بن يزيد(  املربد -  6

  . 128، ص  4ج
  .74، ص 1ج ،، شرح املفصل،عامل الكتب، بريوت، لبنان)موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي(ابن يعيش -  7
، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق أمحد مشس ) جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر(السيوطي - 8

 . 49، ص1ج ،1988لبنان ، الدين، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
  .50، ص 4املربد، املقتضب، ج - - 9

  76 -75، ص 1ابن يعيش، شرح املفصل، ج -  10
  . 385، ص 2، جةحممد علي النجار، دار الكتب املصريَّ : ، اخلصائص، حتقيق)أبو الفتح عثمان( ابن جين -  11
-41ص ،3،1986عريبِّ، بريوت، لبنان، ط، يف النَّحو العريبِّ نقد وتوجيه، دار الرائد المهدي املخزومي -  12

42.  
  .55ص ،1972، 1دار الكتاب اللبناينِّ، بريوت، لبنان، ط رميون طحان، األلسنيَّة العربيَّة، -  13
، أوضح املسالك إىل ألفيَّة ابن مالك، ، )أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام األنصاري(ابن هشام - 14

  . 80، ص2ج ،2007،  1لفكر ، بريوت ، لبنان، طبركات يوسف هبود، دار ا: حتقيق
إبراهيم حممد البنا، : ، الرَّدُّ على النُّحاة، حتقيق)أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن حممد( ابن مضاء القرطيبُّ  -  15

  .  30، ص1976، 1دار االعتصام، القاهرة، مصر، ط
، 9-8عريبِّ للعلوم اإلنسانيَّة، الفكر العريبُّ، العددان داود عبده، التَّقدير وظاهر اللفظ، جملة اإلمناء ال - - 16

  .15، ص 1979السنة األوىل، 
  . 42مهدي املخزومي، يف النَّحو العريبِّ نقٌد وتوجيٌه، ص -  17
، جملة جامعة العلوم -رأيٌّ يف املصطلح والتَّحديد –الشَّريف ميهويب، املسند إليه واملسند يف العربيَّة :ينظر -  18

  .62،ص  2002نيَّة واالجتماعيَّة، جامعة باتنة، اجلزائر، ديسمرب، اإلنسا
اخليَّة للجملة الفعليَّة يف العربيَّة، البحث عن الصفحة ، ص -  19   .37داود عبده، البنية الدَّ
، 2014، 1حممد فاضل السامرائي، النَّحو العريبُّ أحكام ومعان،دار ابن كثري، بريوت، لبنان، ط: ينظر - 20

  .380، ص 1ج
  .52ص ، دراسات نقديَّة يف النَّحو العريبِّ، مؤسسة الصباحعبد الرمحن أيوب،  -  21
وهي البنية اليت تتواىل فيها العناصر أفقيا فتخضع إىل  )structure syntagmatique(البنية املركبيَّة -  22

ا مرتبطة بعضها ببعض، الطبيعة اخلطيَّة لل<< الربط اخلطيِّ بني عناصرها حيث إنَّ الكلمات تعتمد على  غة ؛ أل�َّ

  >>وهذه احلقيقة َحتُول دون النُّطق بعنصرين يف آن واحد ؛ألنَّ هذه العناصر مرتبة بصورة متعاقبة يف سلسلة الكالم
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  . 59رميون طحان ، األلسنيَّة العربيَّة ، ص
مجة من خالل القرآن الكرمي، جم :ينظر - 23 اث، مركز عبد احلميد دباش، بنية اجلملة والرتَّ لة آفاق الثَّقافة والرتُّ

اث، ديب، اإلمارات، عدد    . 25، ص2006،  25مجعة املاجد للثَّقافة والرتُّ
  .>>  كلُّ بناء ليس له التَّوزيع نفسه أليٍّ من مؤلفاته املباشرة<< هو -  24

Abdelhamid Debbache , Constituants Immédiats de la phrase ,   

   ,p16,2002 b  اجلزائر ، ورقلة ، ورقلة جامعة ، 1 عددداب واللغات  جملة اآل ,جملة األثر

ؤلُِّف املباشرُ  - 25
ُ
أحد املؤلفني أو املؤلفات اليت تشكل مباشرة << هو):  (Constituant Immédiat امل

  .  >> بناء

GLEASON (H.A.), 1969, Introduction à la linguistique, Traduction de 

Françoise DUBOIS-CHARLIER, Librairie Larousse, Paris, France, 

p109.  

  أو هو كلُّ وحدة لغويَّة ميكن أن تأخذ مكانا هلا يف بناء أكرب

  .امسا] رأسه[ هو ما كان نواته)syntagme nominal( املركَّب االِمسيُّ  -  26

دار توبقال، الدار البيضاء، ترمجة محزة بن قبالن املزيين،  ،ي، اللغة ومشكالت املعرفةنعوم تشومسك: ينظر 

  . 103ص ،1990املغرب، 

حدِّد>>النَّواة << أو هو مركَّب يتكوَّن من عنصرين لغويني ميثِّل أحدمها
ُ
وحدة <<:أو هو.وتكون امسا، واآلخر امل

لغويَّة مكوِّنة من عناصر لغويَّة تنتظم مع بعضها وتلتحم حول عنصر أساسيٍّ هو االسم 
<<.  

، دار العلم للماليني ،  -دراسات لغويَّة اجتماعيَّة نفسيَّة مقارنة تراثيَّة –ايا ألسنيَّة تطبيقيَّة ميشال زكريا ، قض

  .116، ص1993، 1بريوت، لبنان، ط
  .فعل] رأسه[وهو كلُّ مركَّب نواته):syntagme verbal(املركَُّب الفعِليُّ  -  27

 . 69صنعوم تشومسكي ، اللغة ومشكالت املعرفة ، : ينظر       

وذلك عندما ينضمُّ املفعول به إىل الفعل، أو . أو هو جمموعة من العناصر اللغويَّة اليت ترتبط بالفعل ارتباطا ضروري�ا

  .اختياري�ا ينُتُج عنه ضمِّ الفضلة إىل الفعل

  . 51، صريَّةاجلملة العربيَّة دراسة لغويَّة حنويَّة، منشأة املعارف ، اإلسكندحممد إبراهيم عبادة، : : ينظر 
  >> ألحد مؤلفاته املباشرة  الذي يكون يكون له التَّوزيع نفسه <<هو كلُّ بناء  -  28
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Frédéric François, L’enseignement et la diversité des grammaire, 

Hachette ,Paris , France, 1974  p32 . 
  ب مطارفة ) Extraposition(يرتجم عبد السالم املسدي  -  29

ار العربيَّ ، قاموس اللِّ السالم املسدي عبد       . 222ص  ،1984ة للكتاب، سانيات، الدَّ

  30 - TOURATIER (Christian), 1989, Esquisse d’analyse syntaxique, 

in "l’Information Grammaticale", n°43, Paris, France, p 08 . 

31 - DEBBACHE (Abdelhamid), 1992, Le prédicat syntaxique en arabe, 

Thèse de doctorat, Université de Provence, Aix-en-Provence, France, 

p259 . 
  . 37وتيات والفنولوجيا، دار اآلفاق، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، صمصطفى حركات، الصَّ  -  32

  .227ص، 1979، 2اهليئة املصريَّة العامة للكتاب، ط ة معناها ومبناها،حسان، اللغة العربيَّ متام  - 33

، 1،  دار الشُّروق، ط-الدَّاليلِّ  -مدخل لدراسة املعىن النَّحويِّ -النَّحو والدَّاللة  ،محاسة عبد اللطيف -  34

  .119ص  ،2000
، طرابلس، اجلماهرييَّة العربيَّة الليبيَّة 9-8، العددانتشومسكي والثَّورة اللغويَّة، الفكر العريبُّ  جون سريل، -  35

  . 141، ص 1989شرتاكيَّة، الشَّعبيَّة اال
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وكيف مت تصوير . قبل اإلسالمملال واحلياة واملوت عمق النظرة إىل ا إىل كشف يسعى البحث

كيف جتسدت مشهدية الفعل السردي يف الشعر : يف التساؤالت اآلتية اليتهوتتمثل إشك. ذلك إبداعيا

أليب ذؤيب اهلذيل؟ وما هي أبعاد التبئري " أعاذَل إن الرزء مثُل ابن مالك" اجلاهلي من خالل قصيدة

  لذات أن حتكي حاهلا بعد املوت؟ املشهدي يف النظرة للمال واحلياة واملوت؟ وكيف ميكن ل

واملناقشة أدوات يمياء السرد منهجا للدراسة، ومن التحليل والرتكيب يتخذ البحث من س

، يف شعر أيب ذؤيب اهلذيل تحقيق املشهديةلوالسرد التخييل  إىل أمهية تضافرتوصل إجرائية لذلك، لي

وذلك بانتقال اخلطاب من الواقعي املستعاض عنه إىل املتخيل املشهدي املستعاض به ، فالذات الشاعرة 

  .املشهدية ويسائل املوت واحلياةنص شعري حجاجي يغتين بيف  رؤيتها للعامل تعرب عن

  .ختييل، مال، موت ،أبو ذؤيب اهلذيلسردي، فعل مشهدية،   :ّيةالمفتاح  الكلمات

Abstract :  
The research seeks to reveal the depth of the perception of money, life and 
death before Islam and how it was creatively pictured. The problematic is 
represented in the following questions: How was the narrative act scenery 
embodied in pre-Islamic poetry through the poem (O you who blame me, the 
loss is like Ibn Malik) by Abu Dhuayb Al-Hudhali? What are the dimensions 
of the scenic focalization on the perception of money, life and death? How 
can the self tell its state after death?  

                                                           
 

*
   b.arous@centre-univ-mila.dz: بشري عروس  
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The research will take narrative semiotics as a method of study. 
Analysis, synthesis, and discussion procedural are its tools. It concluded with 
the importance of combining fiction and narration to achieve the scenery in 
Abu Dhuayb al-Hudhali's poetry, and this through transition of discourse 
from the replaced reality to the scenic imagined. Accordingly, the poetic self 
expresses her vision of the world in a poetic text arguing with rich scenery 
and questions death and life. 
 Keywords: Scenery, Narrative action, Abu Dhuayb al-Hudhali, Death, 
Money , Fiction 

 
: تمهيد  

حوله العديد من  تكونتو  ،ل الشعر اجلاهلي بؤرة مركزية يف املنظومة اإلبداعية العربيةثَّ مَ   

البحث ومضامينه الفنية، غري أن  ،ته اإلبداعيةَال كُّ شَ الرؤى والتصورات اليت حاولت البحث يف تَ 

، واليت رجات متفاوتةة بدالشعريّ  وصغتين �ا النصاليت ت ،هرات املشهديّة للفعل السرديّ ظالتميف 

وتشكُّله واشتغاله ضمن النسق النص الشعرّي اجلاهلي  انبناءها الكشف عن كيفية دراست من شأن

ما يزال يسعى بتؤدة حماوال استثمار املعارف والكشوف يف جماالت الدراسات للفنون ، الشفهيّ 

ري اجلاهلي والبحث يف  وعليه سنعمل على مكاشفة النص الشع .القريبة كالسرد واملسرح والسينما

، وهو يعيد مساءلة املستقبل "أيب ذؤيب اهلذيل"ل مشهدية الفعل السردي يف قصيدة كُّ شَ كيفية تَ 

مصورا مشهد األقارب وهم يأسون عليه، بل و  ت، منتقال بذاته إىل عوامل املوتا�هول بعد املو 

وعائدا إليه يف استدراة غلبت على ، ره أو تثمريهدْ منَفِلتًا من موضوع املال وهَ جيهزونه ويقربونه، 

  .منظوره اخلاص الذي سيكشف عنه البحثشعره، ليبدَي 

 :النّص ومفاتيح القراءة: أوال

يكثر الرثاء وذْكُر املوت يف شعر أيب ذؤيٍب، وقبيلِته هذيٍل بعاّمٍة، وميكن أن نَعُزَو ذلك إىل 

 عمومها جمتمعا فقرياً حييا حياًة خشنة يف كّونت هذيُل يف«طبيعة احلياة اهلذلّية قبل اإلسالم؛ فقد 

هذه الصحراء الشاسعة اليت كانت تتمثل فيها حياة البدو يف قسو�ا وشّد�ا، وكانت بطو�ا 

كانت أقرَب إىل (...) املتعددة يف مواطنها املرتامية تّتخذ هلا عالقات خاصة مع القبائل ا�اورة 

ُخشونة احلياة اجلبلّية اَجلِديبة، حىت اعتربهم ـت لِ ذلّية اليت �ّيأعِة الشخصّية اهلإىل طبي ، مثّ 1»الَعداء

عدهم عن أسباب احلضارة، أكثر العرب بداوة، حني قارن �م الرتك من العجم لبُ  "ظاجلاح"

»وُهم أعراب العجم كما أن هذيال أكراد العرب«وميلهم إىل الغزو والغارة، بقوله عن الرتك 
2 
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، فهم يف 3»وقد ُهجيْت ُهذيل وأسد وبلعنرب وباهلة بأكل حلوم الناس«بّدي، لبلوغهم الغاية يف الت

وقد ترجع كثرة الرثاء أيضا إىل َترسُِّخ ثقافة . ر غريهم من العرب من أشرس القبائل وأوحشهمظن

عدِم التحرّج من اإلغارة لكسب الرزق بالقوة من الغري، وثقافة عدِم التفريط يف األخذ بالثأر؛ مما 

أن يتمحور عليها أكثر شعرهم، مبا فيها من رثاء الفقيد، و�ديد الغري،  "الموت"ملوضوعة  خّولَ 

  .ر يف جدلّية احلياة والفناء، وحنو ذلكظوتعداد الصنائع، والن

طريٍف يف بابه، يتحّدث عن املوت واجلنازة قصائد أيب ذؤيب مبوضوٍع  واحدة منوتطالعنا 

، حىت إنه أشكَل على بعض رأي يف املال وقيمته بإزاء الرجالوالدفن، يف معِرض موضوع إبداء ال

ما سيكشفه الدارسني، فَعدُّوه من رثاء النفس، وليَس بِه ،كما سُتوضح هذه الدراسة، ولعّل يف 

هذه القصيدة إضاءًة جلانب من معمََّيات حياة اجلاهلّيني، املتعّلقِة بتصّورا�م عن املوت  البحث يف

، وعالقة ذلك بِغايِة احلّي يف احلياة، وبطقوس الدفن والتكفني والفداء، مما ما والقرب وما بعدمها

  . يزال ُمبَهما مشوَّشا يف غياب اآلثار املاّديّة

يتها مؤّسسة، الطويل، قافحبر من صيدة من ثالثة عشر بيتاً، دالّية، ق قيد الدراسة النصّ 

، وكما أثبَته جريًا على العادة ،ا عنوانا هلاورِويّها مكسور، اختار البحث شطَر البيت األّول منه

لتيسري الدراسة وإليقاف ، وحيُسن بنا إثبات النّص بدايًة 4بعض حمّققي ديوان أيب ذؤيب اهلذيل

  . القارئ على أرضّية البحث

  :5قال أبو ذؤيب اهلذيلّ 

  َة َواقِـــــدِ ــــبْـــِن َنْضــــلَ ٱــاُل ـــــ، َوأَْمثَـُزَهـــْريٍ      اِلكٍ ـــــْبِن مَ ٱُل ــرُّْزَء ِمثْ ـــاِذَل ، إنَّ الـــأَعَ 

  رِجـَــاَل اِحلَجـــاِز ، ِمْن َمـُســوٍد وَســائِـدِ      ا وَذبْـــَذبـَـاوِمْثُل السَُّدوِسيَّــــْنيِ ؛ ســَــادَ 

  ـدِ ــــــــــيِّ ، َوارِي اَألزانِــــــَخــطـَِّكـَعـالِــيَــِة ال     اأَقَــبَّـــا الُكـُشـوِح، أَبْـــيَـَضــاِن، كِـالُهـمَ 

  ِديــــإَذا رَاَح َعـــنِّــــي بِـــالـَْجــــلِـيـَّـــِة َعــــائِـــ     اـي لِْلــَمـالَمــِة َحـظـَّـَهــــأََعــاِذَل ، أَبْــــــِقـ

َر َسانِدِ َوقَــْد َأْســنَـُدونِــي، أَْو َكـَذا     ـهُ ـــــــْفـُســاُه تَــــــَزلْــــــَزُل نَــــــــرَْكــنَــــتَـ: َوقَــــالُـوا   ، َغـيـْ

ــْبـِت تَـْحـَت اْلَقالئِدِ      ، بـِــــالنِّــَعـــاِل ، َحــَواِســـراً ،َوقَــاَم بـَنَـــــاِيت    فَــأَْلَصــْقــَن َوقْــَع السِّ

  ـيَـــــاِن النَّـــَواِهـــدِ ى ٱَألَواقِــــي َواْلقِ ـــــنَ ـــــــــَوَمـــــثْــ    وِســـِهــمْ ــــــبِنُــــفُ  ـــِين ْفـــــُدونَ ــــــيَـــــَودُّوَن أَْن يَ 

  اْلَقـــواِعــــدِ َها َكـاِإلَمــــــاِء ــــــــــــاقَــِليــــبـاً ، َســـفَ      واــَوقَـــــْد أَْرَســــــُلوا فُــــــرَّاطَــــُهـْم ، فَـَتأَثـَّـــــلُ 

  َواحـِــــدِ فُـــــرَّاطُـــــَها أُمَّ  ـــــــــــــــــــــالَـــيَـْرَضــــى بِــهَ     ا ، َوإنـَّـــَهـاـْأطَـــَأٌة ، لَـْم يُــْنــبِـــطُـــوَهـــُمـطَ 
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  دِ ــَواِعــــاَء الْـَمــْشــِي ، ُغـْبـــَر السَّ إَيلَّ ، بِـــطَ     ـمَّ أَقْــــبَـُلوا، ثُـَقَضْوا ِمـن َرمَِّهاْوا َما َضـقَـ

  ى ِذفَـــــاٍف لِـــَوارِدِ ـــَـــا أَْدنـــــــــــــــــــَس بِـــهَ فَــَلْيـــ   ،أَْورُِدوا: ِت اْلبِــْئـرُ يـَُقـوُلوَن، لَـمَّـا ُجــشَّـ

  َوُســـْربِـــْلُت َأْكـَفــاِين ، وُوسِّْدُت َساِعِدي    تْ سَّـــلَـنُـوَب الْــبِـــْئـِر لَـمَّا تـَبَــُكــْنــُت ذَ فَـ

ـأَْن ثُ  -َوال َوارِثي    ُهنَــاِلَك ، ال إِتْــــــالُف َمــالـِـَي َضـرَّنــــي   َحاِمِدي -َر الـَماُل ـمِّ

 :قراءات سابقة -1

نارة �ا من لالست ،ومراجعة القراءات السابقة العودة إىل ما قيل يف هذا النصّ كان لزاماً     

نجد واحدة من بواكري جهة، وحملاولة التعّرف إىل النّص وتصنيف هذه القراءات له، ل

 اليت تقّرر أنّه ،1980للباحثة نورة الشمالن سنة  يف شعر أيب ذؤيب، اجلامعية الدراسات

 ، وكأمنا توقّفت عند قراءة البيت األول، لتكتفي6»يرثي �ا رجلني من قومه«قصيدة قاهلا 

   .المسني الواردين فيهبا

القصيدة الثامنة «: قوهلاتكتفي الباحثة بة يدويف معرض دراسة بناء هذه القص    

كلها يف الرثاء و�ا أبيات يف احلكمة متعلقة بالرثاء، فالوحدة املوضوعّية والشعوريّة فيها :عشرة

داّل ذا القول يف ه) الرثاء(وتكرار مصطلح  ؛7»واضحة كما أنه يفتتحها بالرثاء دون متهيد

ولعله ر يف كلّّية النّص، ظكان جمانبا للصواب إذا أنعمنا النالذي حنسب أنه   على التصنيف

، إال من حيث التجنيس التقليدّي ناء يف دراسة بناء القصيدةغَ  ته الباحثة كبريُ أورد ماليس يف 

ثري من قصائد اهر األبيات، إذ يغتين شعر أيب ذؤيب اهلذّيل بكظيء من التجّوز مبا يف بش

البّني يف بعض َمن فقدهم، يذكر فيه املناقب ويتفجع للمصيبة فيهم، وهو خمالف ملا يف  8الرثاء

  .ستبني بالبحثهذا النّص، كما سيَ 

حني نشر الديوان مرتَّبًا على حروف  1998ام املصري سنة وهَ كما جند الباحث سُ     

وقاَل يصف مأَمته ومثواُه يف «: بقولهالقوايف، تصّرف يف التقدمي هلذه القصيدة، فصّدرها 

رة عجلى مل تتبّني الـمقصد الكّلّي ظ، يف ن، وكأمنا استغىن ببعض ما فيها عن مجيِعها9»الَقرب

  . للنص

 باقتطاع ،2001سنة  ّمث تفاجئنا دراسة أخرى أحَدُث للباحث عبد الغين أمحد زيتوين    

وإدراجه يف باب رثاء النفس، مقّدما له نّص، من البيت الرابع حىت األخري، جزء من هذا ال

 !ة الشاعر يف موقف الدفنسخريّ إىل حماولة استقراء فيها  تتوّجه القراءةبصياغة نثرية لألبيات، 
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مل يتمّهل أبو ذؤيب يف رثاء نفسه عند جتهيزه وتكفينه وندبه كثرياً، وإمنا كان «: فيقول

من مالمح السخرية أيضا؛ إذ وصف اختيار اهتمامه منصبّا على تصوير القرب تصويرا ال خيلو 

أهله له وحفَرهم إياه، وإصالَحهم جدرانَه، كشأ�م يف حفر البئر وإصالحها، لذلك جعل 

جسَده يف منزلة الدلو، وجعَل إنزاَهلم إياه إىل القرب يف منزلة إرساهلم للدلو بغية املاء، ولكنهم 

إخراَج الدلو بعد ملئها، وانفّضوا عائدين، وظّل هو بعد إنزاله تركوه يف القاع املظلم ومل ُخيرجوه 

؛ واحلّق أّن يف نثر األبيات هذا إضافات 10»وحيدا متسربال بأكفانه، ومتوّسدا ساعَده

تلك الظالل من السخرية «يفّسر جعله مما تنّم عن استغراق الدارس يف النّص، وتزيُّدات، 

د يف مواجهة نفسه، وإظهار الصرب واجللَ  حماولة من الشاعر ترمي إىل تسرية اخلوف عن (...)

يضيف إىل فكرة السخرية، اليت ال تبدو هلا مالمح  حىت إن الباحث ؛11»املوت ونزول القرب

وبقاء الشاعر  ،الرتك يف القاع املظلم، وانفضاض الدافنني وعود�مك أفكاراً أخرى يف األبيات،

  .وحيدا، وكّل هذا مل يرد يف النصّ امليت 

الذاتية عن املوت، املتوّلدة من إحياءات  أو لفكرته هو ،تجابة الدارس للنصّ اس ولعلّ     

 استغراقه يف مقام املوت أغفله عن كثري مما َوَردلعل ، و يف النصّ  أرته ما مل يرِدالنص العاطفية، 

يها ساخرًة البّتة، وإمنا ف ، اليت التبدو، فأثبَت ما حنسبه تصّورَه هو، ال رؤيَة الشاعرفيه حقيقةً 

، خصوصا إذا كان النّص كّله حملَّ الدراسة، ال جزءاً غري السخريّة من اإلشارات الدالّة الكثري

  .ُمقتطعاً منه

رة ظلّنص واالكتفاُء بالنا�ّزئ لأّن الدراسات املذكورة قد وّجهها االقتطاع إذن ال خيفى     

َوهم إلصاق صفة الرثاء للغري أنشأ فالسريعة حينا، واالستغراق يف الفكرة املسبقة حينا آخَر، 

أو للنفس بالقصيدة، على بُعد ما بني رثاء النفس ورثاء الغري، فصار النّص إشكالّيا يف 

 .ر يف هيكلة النصّ ظممّا يدعو إىل إعادة النتصنيفه، 

وفعالّية اشتغال الفعل السردّي  التأسيس لقراءة مشهدية للقصيدةألجل  :هيكل النصّ  -2

  :أساسني يف دراسة هيكل النص مدخلنيسنعتمد ، فيها

 :الهيكلة المقطعية  -  أ

الشاعر عاذلًة، كما يف كثري من النصوص اجلاهلّية، اليت يكون موضوعها إبراز  خياطب    

ُل احلرَص عليه واالهتمام متثّ  ،من الشاعرمن قضّية ما، وكثريا ما تكون العاذلة قريبًة  موقف



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة      2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1026 -  1011: ص 

 

1016 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

 حبذف تاء التأنيث �مزة نداء القريب، وبالرتخيم) لَ عاذِ أَ (نداؤه إياها  هلذا كان بأمره افرتاضا؛

ويتكّرر  .حقيقيّا منادىمتثّل أكثر ممّا  أل�ا متثل خماطَبا رمزيّاً نداَءها بالتنكري للتحّبب، ولعّل 

أعاذَل ال إهالُك : ويُروى« النداء يف البيت الرابع، ويف بعض الروايات يتكّرر يف البيت األخري

طاب وينغلق بني النداءات طبيعّيا للقصيدة، ينفتح به اخل 13ا يعطي تقسيما، ممّ 12»ماَيل ضّرين

  .اليت أشرنا إليها الثالثة

 الرُّزءَ أّن رؤيَته فيها يؤّكد الشاعر و  ،يف األبيات الثالث األوىل املقطع األوليتمثل      

ني اللذين لة، والسدوسيّ زهري بن مالك، وواقد بن نض: من الرجال كرَ احلقيقّي يف مثل َمن ذَ 

وال  ...).أقّبا الكشوح، أبيضان،(، وبصفا�ما )سادا وذبَذبا رجاَل احلجاز(هلما افعينعتهما بأ

، إالّ يف البيت األخري، الذي الرزء يف املال وهو-"العاذلة"أي ما تراه -نقيُض ما يراه هويّتضح 

  . ل املقطع الثالثميث

الشاعر من عاذلته ترَك  اع الثاين، يطلب فيهوبني هذين املقطعني تسعُة أبيات متّثل املقط    

يف الشاعر نفِسه؛ فراح يصّور يف هذا  جماٍل للُمراجعِة يف الكالم مستقَبًال، إذا حَدَث الرُّزء

 ها يفَرتض أنملضًا مشهديا ِ يف ما ميكن أن نسّمَيه عرْ  احِتضارَه ونَْدبَه وجتهيَزه ودفَنه، املقطع

مما استدعى ، كّله على النصّ نسُقه املشهدي  غلَب سيكون، وقد طال هذا املقطع حّىت 

  .استقراء هيكلته املشهديّة

 :المشهدية الهيكلة  -  ب

تتحقق املشهديّة يف النّص الشعرّي بتضافر مقّومات البناء السردّي، مبا فيها من أفعال     

متّكن «يت ال القدرة التخّيلّية اتممقوّ مع  ؛احلالة وأفعال التحول وعالقات االتصال واالنفصال

الشاعر من إعادة تشكيل جتاربه اليت َمّر �ا بشكل أو بآخَر؛ حبيث خيلق منها جتارَب 

جتارب  يستحضر هنا، والشاعر 14»جديدًة، قد ال يكون عاناها واقعّيا، وإن عاناها ختيُّليّاً 

وفَق  مح بالتوصل إىل ثالثة مسارات شكلت مشاهد جزئيةسي يؤّثث �ا نّصه احلجاجّي، مما

، مما "املاضي، واحلاضر، واملستقبل"املقاطع املذكورة، تشابكت فيها خطوط األزمنة الثالثة 

  .منح النّص بناءه العامّ 

 : المسار التخييلي األول - 
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 :وحيكمه بعد زمين يربط الذوات الفاعلة يف النص األوىل، ةوترسم معامله األبيات الثالث    

فعاهلا اليت أ، والشخصيات املستحضرة ب)حملاور الرئيسا(والعاذلة  )أنا الشاعر(األنا املتكلمة 

تستحق االستمرار يف الزمن وإن لفها بالرزء فيها، ويتمثل هذا البعد الزمين يف العودة إىل 

، ويهيكله مشهديا التمتع املاضي، الذي حتكمه ثنائية املاضي الشخصي واملاضي الغريي

  .فيه فعَل املوت، حبسب رؤية الشاعرالبشريّة ل ، والتأسيس للمثال الذي تُغالب األفعاباحلياة

جيعل االتصال و  ،يضفي بعدا وجوديا على الذات اوالرزء فيه احلياةن االنفصال عن إ    

، والرزء يف  السيادة البذلتتطلب باحلياة ممتعا ولو كان بإتالف جزء من مكونات احلياة، إذ 

 اهريّاظ يسودها االنفصال ا املاضي،عالقات اتصال كانت وثيقة �ذ وجيعل ،عزيزهو كل ما 

فإن  ، ولذلك"الرزء يف الرجال"من خالل حتديد القيمة  ،لكنها تؤّسس الستمرارها وترابطها

 .واقع احلياة حيتم وقفات تعيد املساءلة

  :المسار التخييلي الثاني - 

اججة حمتستدعيها القدرة التخيّلية ألجل ويتشكل هذا املسار بوقفة تأملية يف احلياة،     

تضح ليمعامله كأبيات منفصلة بل ميتد على جسد األبيات املتبقية،  تبدووال  ،لعاذلةلالشاعر 

مشروع  لَبسط، "العاذلة" اآلخر يف مقابل تسكني حركة، "الشاعر"حركة األنا تفعيُل فيها 

 نباملنفصل عي من زيارة واهتمام التفاعل االجتماع ويُستدعى ،املوتباحلياة  نقضالتأمل يف 

  .دفنالمث  إصالح القربإىل من الفداء " القيمة"مبا يرفعه إىل درجة قيام ل، وااحلياة

اليت كانت منشودة يف املسار األول الرتباطها باملاضي " املوجبة"لكن هذه القيمة     

، لتربز خوف اجلاهلّي من "األنا"حني ترتبط باملستقبل و" قيمة سالبة"وباآلخر، تتحّول إىل 

فعالية هذا االستحضار التخييلّي يف هذا املسار  وتتجلىه من املصري بعده، وقلق ،املوت

الذي ما و ، املؤّسس له "الراهن"إىل املفَرتض " املستقبل"بارتباطه باملسار املوايل والعودة من 

  . على الفعلفيه يزال الشاعر قادرا 

   :المسار التخييلي الثالث - 

 بالتسوية بني سلبّية الفعل ،عدمّية للشاعر املخيِّلوفيه تركيز شديد على إبراز الرؤية ال    

الفعل كما أن ،  "الضرّ "خشيَّ مَ ـال حيّقق ال" إتالف املال"ّي املنجز ِـ فالفعل اآلن وسلبّية اجلزاء؛

  .املرجوّ " احلمد"بدوره ، ال حيّقق "تثمري املال"املطلوب غري املنَجز 
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بؤرة مركزية ضيا وحاضرا ومستقبال، يف ، مااعلى اّتساعه األزمنةهذا املسار يستغرق     

تكون جماال لقيمة مهيمنة و جاج، لحِ اخلادمة ل التخييلّيةتتجمع فيها خيوط اللعبة السردية 

، إذ حتققت رؤية الشاعر التأملية من للنص، وهو ما ارتسم بشكل جلي يف هذه القصيدة

و جتربة حُلمّية قبل أن يكون ر هظَ وكّل من. ألننا حنلم قبل أن نتأّمل«خالل رؤياه احللمية، 

عند أيب ذؤيب تشتغل مشهديا على التفاصيل اليت فالرؤية الشعريّة للعامل  15»مشهدًا واعياً 

  .العوامل النصية للقصيدة تأثيثتكوين و ل ،تستحضرها القوة املخّيلة

 مما يدلبينهما،  للهيكلة املقطعية واهليكلة املشهدية جيد التشاكل التام املتفحصإن     

التشكيل املعماري من  على القيمة الفنية للنص الشعري اجلاهلي كبناء معماري، وما ختلل هذا

  .يف النصّ  وحققت املشهدية ،فعل السرد حرّكت ؤى مضمونيةر 

  :لغة النّص والبناء المشهديّ : ثانيا

اللغة مقوما جوهريا يف كل خطاب إبداعي، إذ هي بيت الوجود كما يقرر  تـَُعد    

تشكل نسيج  وهي اليتداه، ولذلك فهي متثل حلمة البناء املشهدي للفعل السردي وسَ  ،"هيديغر"

ويرتكز النّص قيد الدراسة على مقامني أساسني، مها املقام ، "األزهر الزناد"النص على حد تعبري 

، يربز فعالية الدينامية املشهدية اخلطايب الذي يتجلى فيه التأثيث اللغوّي، واملقام السردي الذي

وعليه سيحاول البحث التعّرف إىل املقامني على التوايل، باستثمار املعارف اللغوية والسرديّة 

، ال ننقل إليه حني ننقل اخلرب إىل الغري«ألننا  املساعدة يف استجالء الفعالّية املشهديّة يف النّص،

اخلرب واحلجاج ، والنّص الشعرّي يستغرق 16»، وإمنا ننقل إليه مشهداً "لغة"يف حقيقة األمر 

 . والتمثيل يف بنائه املشهديّ 

 :وفاعلية التأثيث اللغوي المقام الخطابيّ  -1

تفرض القراءة املـَشهديّة النظَر يف كلّّية النّص، ويف لغته الدالّة على املقام، وحبَث     

إقحام هذه  خصوصّية األنساق، باملقابلة مع نصوص أخرى قريبِة الغاية؛ وملـّا كان ال يَسعنا

كتعداد املناقب واإلجنازات   ،لرثاءالدالة على االنفس، لغياب املؤّشرات  لقصيدة يف رثاءا

الشاعر من َفقٍد وفراغ يف احمليط الذي كان يشغله /اخلاّصة، والتنويِه مبا سيخّلفه موت املرثيّ 

أن ، ومقابلة النصوص القريبة فإّن من شأن حبِث لغة النّص، واستنطاِق املعجم وهو حّي؛

  .للنص يكشف عن كثري من الدواّل اليت ميكن استثماُرها يف القراءة املشهديّة
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 :التمثيل وتقّلص الرثاء  -  أ

ثالث مرّات يف بيتني متواليني،  "مثل، أمثال" :وردت يف املقطع األّول صيغة التمثيل    

تة تصّدرها التوكيد ، املبتدإ يف مجلة مثبَ "الرُّْزء"بصيغة العطف الرتاكمّية التعديديّة، َخربًا عن 

الرزء يف (، املخالفِة لرؤية العاذلِة الـُمخاَطِب )الرزء يف الرجال(؛ إلبراز رؤية الشاعر "إنّ "بـ

آخر بيت ، والطاغيِة عليها، حىت إننا ال نكاد نعرف هذه الرؤيَة النِقيَض إال متأّخرًة يف )املال

فاملقام  بصيغة نفٍي هلا داللتها؛ دت، وقد ور "...الف ماَيل ضّرين هنالك ال إت" من القصيدة

التمثيل يف «واملعروف أّن  .فيه الشاعر بالتوكيد وبالتمثيل هنا مقام حجاج ال مقام رثاء، توّسلَ 

، لينتقل 17»احلجاج ينبغي أن تكون له مكانته باعتباره أداَة برهنة فهو ذو قيمة حجاجّية

املتأخِّر يف  ؤّدي إىل االستلزام النهائيّ الذي يالتخييل االفرتاضّي املفّصل،  من بَعُد إىلالشاعر 

 .آخر النصّ 

يف  "الرزء"املَمّثل �ما على  "السَّدوسّيني"إّن ما يُوِهم بالرثاء يف املقطع األّول، من نعوِت 

، ال يَعدو أن يكون تقويًة وتعضيدًا للمثال احلجاجّي؛ بتبيني أمهّّية فقد البيتني الثاين والثالث

املنظومة النسقّية اجلاهلّية، كما أّن االستغراق يف التمثيل هو ما أّخر َعْرَض الرأي الرجال داخل 

  . قيمته يف مقابل الرأي املثَبت النقيض، يف سبيل إلغائه وجتاهله وتقليل

وقد أخذ اِحلجاُج يف املقطع الثاين وصوًال إىل الثالث صيغًة افرتاضّية ختييلّية، رّكز فيها 

 ل مبا ميكن أن حيُدَث له، بعد إتالفه ماَله يف حياتِه، أو بعَد تثمريه إياه لوارثه،الشاعر على التمثي

لكّنه يؤّخر هذا إىل االستلزام النهائّي، ويقّدم التمثيل باحلَدث األهّم، موتِِه هو  .على الَسواء

  ا�رد منثوراً نفِسه، وال يكتفي بذكر املوت داال� لفظّيًا على الرزء يف مقابل املال، كما هو املعىن

، وإّمنا يوّسع ويُفرّع من 18»إذا مت مل يضّرين إتالف مايل، وال حيمدين وارثي يف مجعه: يقول«

بابتكار مواضيَع جديدًة وحكاياٍت «وال يتحقق الشعريُّ إال سبيل التخييل ما يكون به الشعريُّ، 

املوت مشهديا بكل ما فيه  من خالل توسعة ومتثيل دالّ ، 19»بديعة تستشِرُف املمِكَن واحملتمل

) العاذلة(من االحتضار حىت الدفن، سعيا إىل إجياد التأثري النفسّي يف املتلقي االفرتاضي األول 

من كونه يوهم اإلنسان حبقيقة «حلمله على االقتناع، بتفعيل الطاقة التأثرييّة للتخييل، اليت تتأّتى 

 كما لو كانت حّسّية ماثلة أمامه  لنفسي والسلوكي معهاَلة إليه ويدفعه إىل التفاعل ااملواضيع املخيـَّ 

فُيقبل عليها أو ينفر منها، ويُعَترب اإليهام شرطا ضروريّا لذلك، ألنه به ينساق الفكر واإلدراك 
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، وهو هنا مقتضى حجاجّي يف متظهره 20»العقلي للموضوع اخلياّيل ويستجيب ملقتضاه التخييلي

  .التخييلية يف حتقيق الغاية احلجاجية للشاعر، وتسهم الطاقة التخييلي النصيّ 

 :يـّي إلى اآلتـاالنتقال من اآلن  - ب

أسلوب إحيائي خاص بالشعر، والعالقة «الذي هو  باعتماد الشاعر التمثيَل والتخييل،

فإنّه يعمل على اختيارات  ،21»بينهما عالقة تفاعل وترابط؛ إذ ال ميكن تصور شعر بدون ختييل

االنتقال من اآلنـّي إىل اآلتـي، واالستغراق يف ختييالت تستشرف احملتمل مما لغويّة تسمح بتهيئة 

، يف عُجز "إذا"وقد أّدى الظرف املخصوص مبا ُيستقبل من الزمن  ،أنه كائنسيكون كما لو 

مبا فيه من استحضار لالحتضار؛ إىل جتاوز سريع للعتبة  "راح عّين باجللّية عائدي إذا"البيت الرابع 

بني احلاضر واملستقبل، وأّدت الرتاكمات السرديّة يف اجلمل املعطوفة على مجلة االنتقال  الفاصلة

إىل دينامّية نّصّية تستدعي احملَتمَل بديالً  ،الدفنمشهد الَعَتبّية، حىت �اية البيت التاسع، مع �اية 

يعمل التخييل على توليدها  مالمح البديل اخلياّيل اليت«للراهن بتفعيل الدفع اخلياّيل، وبالتايل فإّن 

، هو هنا التدليل على رؤية الذات، مقابل رؤية اجلماعة 22»ال تكون إال حمّفزاٍت الّختاذ موقف ما

  .ممثّلة يف رمز العاذلة

أعين انفعاالت -الذي يولد االنفعاالت النفسانية«ي غاية التخييل هي التأثري النفس إن 

املصائب والرزايا النازلة بالناس، فإن هذه األشياء هي وهو يكون بذكر  -اخلوف والرمحة واحلزن

 .كما يقرر ابن رشد  23»اليت تبعث الرمحة واخلوف، وهو جزء عظيم من أجزاء احلث على األفعال

من  العاذلة إىل االنفعال/ ينتقي من األحداث واألفعال ما يوجه به املخيَّل لهاملخيِّل / فالشاعر

ته احلدثية ألجل التأثري يالضروري يف املستقبل، وتفصيل حخالل اإليهام بتخييل املمكن ا

ال يبدي الشاعر تصوره عن وجوه إتالف املال وصرفه، كما يفعل حامت الطائي مثال احلجاجي، و 

  :24، من ذلك قولهقرى األضياف، والنجدة، وفك العاين األسري، وغريها : يف ذكره 

  ٌل عليه وال َأْسرُ ــــْرُت، فال قتأجَ    هِ ــــــاويَّ، إين ُربَّ واحِد أُمِّ ــمأ

  رُ ــــــــــــــــرُه ُدخــــــــــأّولُُه زاٌد، وآخــــــف  عًة ــــــماٍل صنيــو بــــَي ال آلُ ّـ وإن

  وما إن تعرّيه القداُح وال اخلمرُ   يـَُفكُّ به العاين، ويُؤَكُل طّيبا 

وإتالِفه، يف مقابل عدم  هه مالَ هالكإبعد املوت ببينما يكتفي أبو ذؤيب بذكر عدم التأثّر 

ولعّل هذا النهَج  كما يشري البيت األخري يف القصيدة،  ،إذا ما ثُـّمَر املال استفادة احلمد من الوارث
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راجٌع إىل أّن الرؤية الشعريّة للعاَمل عند أيب ذؤيب يف هذا النّص تتمركز حول الذات احلرّة، بينما 

  .عالّية الذات يف اجلماعةتتمكرز عند حامت الطائّي على ف

 :الفعلوتوّقف غياب ال - ج

 على املقطع األّولطغت االمسّية كانت قد   يشتغل الفعل يف النّص بكفاءة عالية، وإذا

فحسب، وهو متعّلق بالواقعّي، أو مبا   "سادا وذبذبا"وهو من ثالثة أبيات فيهما فعالن اثنان 

تطغى عليهما  باحملتَمل الضرورّي، أو مبا سيكون، فإن املقطعني الباقيني، ومها متعّلقان ،كانَ 

بيت من العشرة فعالن  ا مخسة وعشرون فعًال، ففي كلّ مفيه ،الفعلّية، واملقطعان من عشرة أبيات

اليت ابتدأت مع عتبة  ّشٌر داّل يف ظاهره على احلركّيةإىل أربعة على األكثر، وهذا مؤ  على األقلّ 

ر الشاعر، وانصراف عائديه عنه، وقيام بناته ولطمهن صدورهن االنتقال إىل اخلياّيل، واحتضا

  .الكالم عن املال وإهالكه وتثمريهوتفديتهّن إياه، وحفر القرب، حىت دفنه، والعودة إىل 

كّل هذه احلركّية ترصدها الذات املنتِقلة بالدفع اخلياّيل، لكّن هذه الذات كما أسلفنا 

املنجزات احلياتّية، وهي لـم تـَُقم بفعٍل واحد من هذه ليست بصدد رثاء النفس، الذي يستعيد 

األفعال الكثرية اليت ذكرنا، بل على العكس من ذلك، لقد كانت مفعوًال به حنويّاً، إّما ضمرياً حنو 

، أو مفعوًال دالليّاً متَوصًَّال إليه باجلّر "أسندوين، يفدوَنين، ضّرين"، وياء املتكّلم يف "تركناه"اهلاء يف 

، أو نائب فاعل لفعل مبّين للمجهول، الذي ميّثل دالليّاً املفعوَل به أكثر "راح عّين، أقَبلوا إيلَّ "يف 

   ."ُسربِْلُت، ُوسِّدتُ "ممّا ميّثل الفاعل، يف 

فقد وردا يف  أّما الفعالن الوحيدان اللذان يُتَصّوُر أن تكون قد قامت �ما ذات الشاعر،

أو فعل املوت لبديل ، "َزلُ تَـــَزلــ"؛ فقد ُنِسب الفعل "نَفُسهُ  تزَلَزلُ تركناُه  :قالوا": مجلتني فقط، أُوالمها

، ممّا قاله غريه عنه "حكاية احلال"، وحتديداً "احلكاية" ، وذُكر ذلك على"نفُسهُ "من الشاعر، هو 

الغياب، الداّل على  ،"اهلاء" ممّن كانوا يعودونه، بصيغة الغائب اليت يدّل عليها الضمري العائد

فعٌل الزم، يلتبس فيه معىن الفعلّية مبعىن املفعولّية، فيكون الفاعل ، "تَـــَزلــَزلُ " :هنا املختار والفعلُ 

مل تفعله النفُس بقدر ما كانت مفعوال له،   "التزلُزل"دالليّاً، فـ حنويًّا هو الذي وقع عليه الفعل

  . ول دالليّاً ، فالفاعل النحوّي هنا هو مفع"ماَت الرجلُ ": كقولنا

ــَر املالُ ثُـ": وثانية اجلملتني ، ليصري نائب فاعل فالفاعل غائب، عّوضه حنويًّا املفعول به "مِّ

ومل يعّوضه داللّيا، فالذي كان يُفرتض أن يقوم بفعل تثمري املال هو الشاعر، وُنسب ذلك 
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، لن "هنالك"ترى الذاُت  للمجهول أو ملا مل ُيَسمَّ فاعُله كما يقول النحاة، ألّن الوارث، كما

  .، والبناء للمجهول داّل على الغياب"حامداً "يذكَرها 

 :المشهديالمقام السردي ودينامّية الفعل  -2

جع مسألة هذه الذات غري ، لنرا"السرديّات"إىل جمال  "الفعل"و "الذات"ينحو بنا حبث 

حني قارن امللفوظ «ة اجلملة وقد أّكد غرمياس على أمهّية الفعل ودوره األساسّي يف بني، الفاعلة

- إذ يغّري حمتوى األفعال ) (...) spectacle(باملشهد ) énoncé élémentaire(األساسي 

املشهد، يبقى على حالته ألّن التوزيع املوّحد هلذه /الفاعلني املختلفني، لكن امللفوظ - على الدوام

، وحجاجيّاً يف يف نوعه األجناسيوإن كان قصيدًة شعريّة  فهذا النصّ  ،25»األدوار يضمن دميومته

يها من إطاره العاّم ويف غايته، فإنّه سردّي يف منطه ونسيجه؛ يغتين بتمثيل املشاهد وختييلها، مبا ف

  .أفعال وفاعلني وفضاء وسرد

تضطلع ذات الشاعر يف املتخيَّل الذي ينقُله، إضافة إىل دور الراوي، بدور املبئِّــر كذلك، 

) Genette, 1972( "َمن يرى؟": داخل النّص السردّي باإلجابة عن السؤال ويـَُتعرَُّف إليه«

وُتطَلق على ). Genette, 1983( "أين تقع بؤرة اإلدراك؟"أو  "َمن يُدرِك؟"أو باألحرى 

املبّئر تسميات عديدة منها الرائي واملدرِك وذات اإلدراك وذات الوعي وذات التبئري ومركز توجيه 

Rabatel,1998( «26(السرديّات التلفُّظية متلفِّظا  وُيسمى يف. القارئ
أو الراوي (والشاعر  ،

هو هذه الذات املدرِكة، اليت متثل بؤرة اإلدراك، ومن خالهلا يتمّثل املتلقي املخاَطب ) سرديّاهنا 

أو املخيَّل  ؛ العالَـَم املمثَّل)القارئ(يف السرد، ويتمثَّل املتلّقي الالحق  -املبّأر له-) العاذلة(احلاضر 

، )املبأَّر(الذاِت املبئِّرة، وهي تتخذ موقعها ضمن العاَمل املتخيَّل املستقبلّي ) زاوية نظر(وفق رؤيِة 

من  27»اعتماداً على معرفة سابقة باملبأَّر(...) أو الذهن /عن طريق احلواس اخلمس و«تؤّسس له 

-هم بعضُ و «ّي، ال سّيما أنّه من هذيل عن املوت يف العامل الواقعالراوي /خالل ما يعرفه الشاعر 

، كما أّن أكثر من نصف شعر أيب ذؤيب  28»كان يـَُعّد من الصعاليك والذؤبان  -أو كثري منهم

  .كان يف الرثاء والتأّمل يف الَفناء

أّي فعل عدا ظاهريّا ، لكّنه مل ينجز سرديّاالذات املدرِكة أو املبئِّر  الراوي/ الشاعر مّثل

ك املال، الذي يُطاَلب اجتماعّيا بتثمريه واحلفاظ عليه، يف خطاب لوم وَعْذل، أو افرتاض فعل إهال

فعًال آخَر، هو فعل املوت الذي ال يقوم به إراديّا، وإّمنا  نّصّيا ضَ كما أنه افرت   .تأنيب اجتماعيّ 
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ور الناقل املبّئر عليه مجيعا، فال يضطلع إال بد يكون الفعل واقعا عليه، سالِباً له إرادة الفعل والقدرةَ 

   .ة األفعال بتوقّفه عن الفعلغري الفاعل، الذي ارتبطت بقيّ 

، فباحتضاره املبئر/ ه األفعال ناشئة بشكل ما عن سكون الشاعرلقد كانت دينامّية هذ

هذه املشهدي وهو ينقل يف املتخّيل  ،والدفن ،واحلفر ،والندب ،أفعال الزيارة وموته توّلدت

وهذا يؤّدي بنا إىل أّن الفاعل احلقيقّي  ،ه إرادة وال قدرة إلحداثها وال لتغيريهااألفعال اليت ليس ل

يُقال مات . السكونُ : املوت يف كالم العرب«و .هو املوتمحّرك األفعال أو ما ميكن أن نسّميه 

، فقلق اجلاهلّي من املوت، خوٌف 29»وهذا هو املعىن املفهوُم للموت عند اجلاهلّيني. مبعىن َسَكن

املمكن أو الضرورّي  هذا احملتَملَ  "العاذلة"من السكون وتوقف الفعل، والشاعر خييّـُِل للمتلّقي 

الذي يكون معه مسلوَب اإلرادة والقدرة على الفعل مستقَبالً، ليدافع عن متّسكه �ما يف حاضر 

  . احلياة

َكه وإتالفَه، أي ينسب املال إىل نفِسه، وهو يذكُر إهال  لعله من الطريف أن جنَد الشاعرو 

َر املالُ ": ، بينما يقول"إتالُف مايل": أّن لديه اإلرادَة والقدرَة على الفعل يف ما ميلك، فيقول ، "ثُـمِّ

عندما جيعُله مهيَّئاً ليستفيد منه الوارث، وكأّمنا هو مسلوب إرادة الفعل فيه، كما يُراُد له أن يكون 

  !جمّرد خازن ملال آيٍل إىل سواه

  :بحث ونتائجهخاتمة ال

فعل ال، ومبقدار إحكام بناء النص يتشكل يف حركة بناء النص ادينامي السرد فعال دُ لِّ وَ يُـ 

، "أبو ذؤيب اهلذيل"وتتعمق املشهدية، وهو ما ملسناه يف احلوارية السردية اليت بىن عواملها  يالسرد

  .وهو خياطب العاذلة منتقال بني عوامل واقعية وأخرى غيبية

  :أهم النتائج اليت يتوصل إليها البحث يف اآليت ميكن بيانو 

 الراوي، / ا الشاعرفاعلية الفعل السردي يف تشكيل املشهدية، إذ حتضر أن

، ، واألمكنة املتنوعةوالزمان ،واحلدث ،والثانوية ،يسةوالشخصيات الرئ

السردية  لك املكونات كل ت  بتضافر، وما يرتسم والفضاءات الواقعية واملتَخيَّلة

 .مشهدية من

  قيمة التخييل يف حتقيق املشهدية يف الشعر اجلاهلي من خالل النص موضع

= إهدار املال(الدراسة، وذلك بانتقال اخلطاب من الواقعي املستعاض عنه 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة      2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1026 -  1011: ص 

 

1024 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

، )الرزء)= الشاعر(موت الرجال (إىل املتخيل املشهدي املستعاض به ) الرزء

ويفّعل الطاقة  ،شهديةفالذات الشاعرة حتكي رزءها يف فعل سردي حيقق امل

 .التخّيلّية بامتياز

  أنه تابع للذات، وال قيمة له  "أيب ذؤيب اهلذيل"النظرة اخلاصة للمال عند

 .خارج وجودها

 الرؤية الشعرية للعامل، ، وما ميثل ذلك من عر اجلاهلياالنظرة التأملية للش

القلق من املوت ، و النظرة إىل األشياء إذا ما قورنت بالذوات يفوطغيان العدمية 

 .وتوقف اإلرادة والقدرة على الفعل

  النفسّي وتوجيه املتلقي إىل التأثري يف فعالّية التخييل املشهدّي يف احلجاج، و

 .االنفعال، وكذا يف استغراق األزمنة

ملا يتمتع به  ،ويبقى الشعر اجلاهلي وخصوصا شعر أيب ذؤيب اهلذيل جماال خصبا للدراسة

، حتّولت عنده إىل نسق تعبريّي أسلوّيب طاغ على يتجسد فيه من مشهدية من تشكيل بنائي وما

  . ر يف الشعر اجلاهلّي من زاوية التصوير املشهديّ ظإعادة الن إىل، ما حيّفزنا نتاجه الشعرّي مجيعا

  

 :هوامش
                                                           

  .118ص ، 1982 ،)ليبيا ـ تونس( ار العربية للكتابالد ،يف جاهليتها وإسالمهاهذيل : لطيبعبد اجلواد ا .1
مكتبــة  ،هــارونعبــد الســالم حممــد : حتقيــق وشــرح، 1ج ،رســائل اجلــاحظ: ، أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــراجلــاحظ .2

 . 71 ،70صص  ،1964 ،)مصر( اخلاجني بالقاهرة
، شـــركة مكتبـــة  هـــارونعبـــد الســالم حممـــد : قيـــق وشـــرححت، 1احليـــوان، ج :، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن حبــراجلــاحظ .3

 .268ص ، 1965، 2، ط )مصر(ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 
أمحـد الشـال، مركـز الدراسـات والبحـوث اإلسـالمّية، : ديوان أيب ذؤيـب اهلـذّيل، حتقيـق وختـريج :أبو ذؤيب اهلذيلّ  .4

   .108، ص 2014، 1، ط )مصر(بورسعيد 

عبــد الســتار أمحــد فــراج، : ، حتقيــق1، جاهلــذليني أشــعارشــرح كتــاب : أبوســعيد احلســن بــن احلســني، الســكري .5

  .وعنه نقل غريه .195، 189، د ت، ص ص )مصر(حممود حممد شاكر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة : مراجعة

اململكــة ( الريــاض جامعــة الريــاض، ،عمــادة شــؤون املكتبــات ،ياتــه وشــعرهأبــو ذؤيــب اهلــذيل، ح: نــورة الشــمالن .6

 .65ص  ،1980 ،)العربية السعودية
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 .137ص  ،نفسهاملرجع  .7
، مثل رثاء نشيبَة بِن َعنبس، ورثاء حبيب اخلَُثمّي، ورثاء آل ُعجرَة من بين رثاءاليف الصرحية مثال قصائده  رظني. 8

  .ِحليان، وعينّيته الشهرية يف رثاء أبنائه، وغريها

 املكتـب اإلسـالمي ،سـوهام املصـري: شرحه وقـدم لـه ووضـع فهارسـه ،أيب ذؤيب اهلذيل ديوان: أبو ذؤيب اهلذيل .9

 .97ص ،1998 ،1ط ،)بريوت، دمشق، عّمان(
اإلمــارات ( كــز زايــد للــرتاث والتــاريخ، العــنيإصــدارات مر  ،اإلنســان يف الشــعر اجلــاهلي: يتــوينعبــد الغــين أمحــد ز  .10

 .489ص  ،2001، 1ط ،)العربية املتحدة
 .490ص  ،نفسهجع املر  .11
 .195ص، 1، جاهلذليني أشعارشرح كتاب : السكري .12
بعــض املقــاييس احملــددة لنهايــة الفاحتــة يف ) Del Lungo(اســتفدنا يف هــذا التقســيم مــن اقــرتاح دال لونغــو  .13

إىل  غــري منــط اخلطـاب كــاملرور مــن الســردت«و ، »العبــارات الدالـة علــى اختتــام وحــدة وابتـداء أخــرى« :الـنّص، ومنهــا

: وآخـــرون حممـــد القاضـــي .»..تغـــّري يف الصـــوت الســـردي أو املســـتوى الســـردي أو التبئـــري«، و»الوصـــف أوالعكـــس

ص  ،2010، 1، ط )اجلزائر، تونس، لبنان، مصر، املغـرب(معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين املستقلني 

 .303،  302  ص
14

، 5، ط )مصـــر(النقـــدي، اهليئـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب  ، دراســـة يف الـــرتاثمفهـــوم الشـــعر: عصـــفور جـــابر.  

   .231ص  ،1995
مـة العربيـة للرتمجـة ظعلـي جنيـب إبـراهيم، املن: املاء واألحالم، دراسة عن اخليـال واملـادة، ترمجـة: شالرغاستون با.  15

  .18، ص 2007، 1، ط )بريوت(
  .08 ص ،2003 ،)اجلزائر(ب للنشر والتوزيع دار الغر  ،يف اإلبداع األديبشعريّة املشهد  :حبيب مونسي . 16

، 2011، 1، ط)تـونس( وزيـعيف نظريـة احلجـاج، دراسـات وتطبيقـات، مسـكيلياين للنشـر والت: عبد اهللا صولة . 17

  .56ص 

 .195ص  ،1ج ،اهلذليني أشعارشرح كتاب : السكري .18
  منشــــورات ضــــفاف، بــــريوت ،يةات يف الفلســــفة العربيــــة اإلســــالمحفريــــ ،التخييــــل والشــــعر: يوســــف اإلدريســــي. 19

  .59 ص ،2012، 1ط  ،)اجلزائر( ، منشورات االختالف)لبنان(

 .91، 90ص  املرجع نفسه،  .20
  .171ص  املرجع نفسه،  . 21

 البيضــاء ،، مطبعـة النجــاح اجلديـدة)اجلــاهلي العصـر(الـواقعي واخليـايل يف الشــعر العـريب القــدمي : داينمحيـد حلمــ . 22

  .42ص  ،1997، 1، ط )املغرب(
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تشـارلس بـرتورث، وأمحـد عبـد ا�يـد هريـدي، اهليئـة املصـرية العامـة : تلخـيص كتـاب الشـعر ، حتقيـق: ابـن رشـد.  23

  .82، ص 1986، )مصر(للكتاب 

 :ووضـع هوامشـه وفهارسـه صـاحل حيـىي بـن مـدرك الطـائي، قـدم لـه أيبديـوان حـامت الطـائي، شـرح : حـامت الطـائي . 24

  .66، ص1994، 1، ط)بريوت(العريب  نصر احليت، دار الكتاب حنا

25. A.J.Greimas: Sémantique structurale, PUF, Paris, 2e. édition, 1995, 

P 173.  
  .370، 369ص  معجم السرديات، ص: وآخرون حممد القاضي . 26

  .426ص ، نفسهاملرجع  . 27

  .119ص  ،هذيل يف جاهليتها وإسالمها: اجلواد الطيبعبد  . 28
، 1993، 2، ط )العـراق(منشـوات جامعـة بغـداد ، 6ج  املفصـل يف تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم، :جـواد علـي .29

  .122ص 
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 تحليل أنثروبولوجي لقصة يوسف عليه السالم، ظرية الوساطة عند إدريس نقورين

Mediation theory for Idris Naquri 
Anthropological analysis of the story of the Prophet Joseph  

 

 يوسف رحيم . د  

Youssouf  Rahim   

  اجلزائر  /جباية- عبد الرمحن مرية -جامعة 

University - Abdel Rahman Mira - Bejaia / Algeria 
youcef_rah@yahoo.fr  

  02/06/2021:تاریخ النشر  06/04/2021:تاریخ القبول  06/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

يقوم عليها التحليل األنثروبولوجي من خالل نظرية واآلليات اليت  �دف الدراسة إىل معرفة األسس     

الوساطة، ومعرفة حدودها وكيفية تطبيقها على النصوص، ومدى فاعليتها يف الكشف عن واقع اإلنسان، 

  .وهذا يف إطار الدراسة اليت قام �ا إدريس نقوري الذي وظف نظرية الوساطة يف حتليل قصة يوسف

وهي الذات واملوضوع والوسيط، وما جيمع : اطة على ثالث عناصرنتج عن تطبيق النظرية قيام الوس 

بينها هو وجود الرغبة واإلرادة، وقد تنوعت يف قصة يوسف بني إرادة اهللا وإرادة األبوين، ضمن وساطة 

  .إجيابية وأخرى سلبية

ع كما نتج عن الدراسة معرفة طريقة معامالت اإلنسان، قصة القميص، الدم والسكني، وكلها وقائ

  .تكشف عن حياة االنسان يف زمن النيب يوسف عليه السالم

  . إدريس نقوري؛ يوسف عليه السالم؛ قرآن نثروبولوجيا؛أ نظرية الوساطة؛ :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
 The study aims to know the foundations and mechanisms on which 
anthropological analysis is based through the theory of mediation, and to 
know the limits of the theory and how to apply it to texts, and the extent of 
its effectiveness in revealing human reality, and this in the context of the 
study conducted by Idris Naquri, who used the theory of mediation to 
analyze the story of the prophet Joseph. 
The application of the theory resulted in the settlement of mediation on three 
elements: the subject, the object, and the mediator, and what unites them is 
the presence of desire and will, and in Joseph’s history it varied between the 

                                                           
   ،يوسف رحيم youcef_rah@yahoo.fr 
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will of God and the will of the parents, in a positive and negative mediation. 
The study also resulted in knowledge of the manner of human dealings, the 
story of the shirt, blood and knife, all of which are facts that reveal the life of 
man in the time of Prophet Yusuf, peace be upon him. 
key words: Theory of mediation Anthropology;; Idris Naquri; Prophet 
Yusuf;  Quran 

  

  : مقّدمة

تندرج نظرية الوساطة ضمن جمال البحث األنثروبولوجي وهو علم يعىن باإلنسان من حيث 

العالقات اليت يعقدها مع باقي البشر، وتأخذ الوساطة على عاتقها تطوراته وطرق معيشته، وكذا 

جانبا من هاته العالقات، فهي نظرية �تم اإلنسان كموضوع الدراسة، ويف نفس الوقت ميثل دور 

  .الذات الفاعلة ويلعب دور الوسيط يف حتقيق موضوع رغبته

ضوع الرغبة واإلرادة، وذلك تتبع إدريس نقوري مفهوم الوساطة يف الفكر والفن وربطها مبو 

بتطبيق معايري النظرية على قصة يوسف عليه السالم املذكورة أحداثها يف القرآن الكرمي، وغايته يف 

ذلك معرفة طبيعة اإلنسان وعالقاته، وتعد الدراسات احلداثية اليت سعى أصحا�ا إىل استثمار 

ين، وهي دراسة متميزة إذ طبق آليات مفاهيم ومناهج الدرس الغريب املعاصر يف فهم النص القرآ

  .املنهج األنثروبولوجي على القرآن الكرمي 

  :من هاته املتغريات نطرح التساؤل اآليت

  .إىل أي مدى يسهم التحليل االنثروبولوجي يف فهم القصص القرآين؟ 

كيف اعتمد نقوري مفاهيم الوساطة يف الكشف عن مراحل تطور حياة النيب يوسف عليه 

  .؟السالم

يسهم التحليل االنثروبولوجي يف معرفة طرق السرد يف القصص القرآين، إذ متثل قصة يوسف 

عليه السالم النموذج األمسى يف التجارب االنسانية، وما عربت عنه من رغبات سلبية وإجيابية، إذ 

يوسف عليه  ذكرت وقائعها يف سورة واحدة، وأن اإلرادة اإلهلية حتققت منذ البداية بالرؤيا إىل لقاء

  .السالم بأبويه وإخوته 

�دف الدراسة إىل معرفة األسس واآلليات اليت يقوم عليها التحليل األنثروبولوجي من خالل 

نظرية الوساطة، ومعرفة حدودها وكيفية تطبيقها على النصوص، ومدى فاعليتها يف الكشف عن 

 .خمتلف عالقات اإلنسان
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  األنثروبولوجيا ماهية : أوال

الباحث الفرنسي جان بواريه أن كلمة األنثروبولوجيا ظهرت أوال يف كتابات علماء يذكر 

ورمبا كان عامل الطبيعة األملاين ...الطبيعة إبان القرن الثامن عشر لتعين التاريخ الطبيعي لإلنسان

ويذكر ...جوهان بلومينباخ أول من أدخل كلمة األنثروبولوجيا يف منهج تدريس التاريخ الطبيعي

واريه أيضا أن الفيلسوف األملاين إميانويل كانت أشاع استخدام هذا املصطلح خاصة بعد صدور  ب

  . 1 "األنثروبولوجيا من منظور علمي"كتابه 

عند االجنليز يطلق على علم اإلنسان وأعماله مع ميل "مث أصبح مصطلح األنثروبولوجيا 

با فيعين دراسة اإلنسان من الناحية خاص للتأكيد على دراسة الشعوب البدائية، أما يف أورو 

الطبيعية ويف أمريكا اإلثنولوجيا أو اإلثنوغرافيا لوصف اإلثنولوجيا الثقافية، وتعين األنثروبولوجيا 

  .2"عندهم علم دراسة الثقافات البشرية البدائية واملعاصرة

اإلنسان كمخلوق العلم الذي يدرس " بعلم اإلناسة"وبني هذه املفاهيم نقصد باألنثروبولوجيا 

ينتمي إىل العامل احليواين من جهة ومن جهة أخرى أنه الوحيد من األنواع كلها الذي يصنع الثقافة 

، كما أنه العلم الذي يدرس اإلنسان، من حيث هو كائن عضوي يعيش يف جمتمع 3"ويبدعها

لوكا حمددا، تسوده نظم وأنساق اجتماعية يف ظل ثقافة معينة، ويقوم بأعمال متعددة ويسلك س

أو هو العلم الذي يدرس احلياة البدائية واحلياة احلديثة املعاصرة، وحياول التنبؤ مبستقبل اإلنسان 

  .4"معتمدا على تطوره عرب التاريخ اإلنساين

 1981وكتعريف جامع نذكر ما وضعه شكر سليم يف قاموس األنثروبولوجيا الذي صدر عام 

  .5"دراسة اإلنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا األنثروبولوجيا هي علم" يقول فيه

تعد اإلثنولوجيا فرعا من فروع : أما مصطلحي اإلثنوغرافيا واإلثنولوجيا فنجد التميز التايل

األنثروبولوجيا خيتص بالبحث والدراسة عن نشأة السالالت البشرية واألصول األوىل لإلنسان 

وتعين دراسة الشعوب ولذلك تدرس  ethnosنوس وترجع لفظة إثنولوجيا إىل األصل اليوناين أث

دراسة حتليلية مقارنة عن طريق "، 6"اإلثنولوجيا خصائص الشعوب الغوية والثقافة الساللية

قصد استنباط تعميمات عن أصول الثقافات وتطورها وأوجه  7"استخدام مناهج األنثروبولوجيا

  .8"االختالف فيما بينها وحتليل انتشارها حتليال تارخييا
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دراسة منتجات اإلنسان مادية كانت أم غري مادية والعوامل اليت "أما اإلثنوغرافيا فموضوعها 

، ونقصد �ذا الدراسة الوصفية ألسلوب احلياة 9"حتدد عمليات استعار�ا وانتشارها بني الشعوب

الل فرتة زمنية وجمموعة التقاليد والعادات والقيم واألدوات والفنون واملأثورات لدى مجاعة معينة خ

  .10"حمددة

والفرق بينهما أن اإلثنوغرافيا تعمد إىل وصف ثقافة ما يف جمتمع معني اإلثنولوجيا جتمع 

الوصف واملقارنة بدراسة الظواهر الثقافية دراسة تارخيية مقارنة زمنية تارخيية، فعلم اإلثنولوجيا أوسع 

غا�ا الشفهية وعادا�ا وتقاليدها وأديا�ا من اإلثنوغرافيا إنه يدرس الشعوب من كل نواحيها يف ل

وهو يتتبع الدراسة امليدانية على أرض الواقع، وال يكتفي بالوثائق املكتوبة بينما يكتفي علم 

اإلثنوغرافيا بالدراسة التحليلية الوصفية لذا كانت ترمجته إىل اللغة العربية بعلم خصائص 

 .11"الشعوب

  : أقسام األنثروبولوجيا .1

حنن نصف "تقول ) 1979-1901( مارجريت ميدكتبت الباحثة األنثروبولوجية األمريكية 

اخلصائص اإلنسانية األنثروبولوجية والثقافية للنوع البشري عرب األزمان، ويف سائر األماكن وحنلل 

لي الصفات البيولوجية والثقافية احمللية كأنساق مرتابطة ومتغرية، وتعىن أيضا ببحث اإلدراك العق

لإلنسان وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصاالته، وبصفة عامة حنن األنثروبولوجيون نسعى لربط 

  .12"وتفسري نتائج دراستنا يف إطار نظريات التطور أو مفهوم الوحدة النفسية املشرتكة بني البشر

 يبحث األول يف: ومن هذا القول ميكن أن نقسم علم األنثروبولوجيا إىل قسمني أساسيني

اإلنسان، ويعرف باألنثروبولوجيا الطبيعية، يف حني يبحث الثاين يف أعمال اإلنسان ويعرف 

   .احلضارية/ باألنثروبولوجيا الثقافية 

م، أمام التفكري العلمي  19لقد احنسرت الفلسفة إىل حد ما يف النصف الثاين من القرن 

ادوارد تايلور أن يرى يف تنوع أساليب حيث تطورت العلوم االجتماعية واستطاع العامل الربيطاين 

حياة الشعوب وتطورها ظاهرة جديرة بالدراسة وأن علم ا جديدا جيب أن ينشأ ويقوم �ذه املهمة 

واليت تندرج ضمن  civilisation"13أو احلضارة culture ومسى تايلور هذه الظاهرة بالثقافة 

رس النواحي االجتماعية والثقافية حلياة أقسام األنثروبولوجيا، وتعين جمموع التخصصات اليت تد

) أو حضارات ما قبل التاريخ(اإلنسان، يدخل يف ذلك الدراسات اليت تتعلق حبياة اإلنسان القدمي 
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وهي العلم الذي يهتم بدراسة الثقافة اإلنسانية، ويعىن بدراسة أساليب حياة اإلنسان وسلوكاته 

فية إذن �دف إىل فهم الظاهرة الثقافية وحتدد فاألنثروبولوجيا الثقا...النابعة من ثقافته

  .14"عناصرها

يعود الفضل يف ظهور األنثروبولوجيا الثقافية كفرع مستقل عن األنثروبولوجيا العامة يف النصف 

، والذي قدم تعريفا شامال للثقافة عام إدوارد تايلورم إىل العامل االجنليزي 19الثاين من القرن 

 :ة البدائية وقد مرت األنثروبولوجيا الثقافية مبراحلالثقاف"، يف كتابه 1871

 .م 19مرحلة البدائية من ظهور األنثروبولوجيا إىل القرن  -1

 )معرفة تاريخ ثقافة الشعوب(وتعد املرحلة التكوينية  1915-1900مرحلة ثانية مابني   -2

 .فرتة االزدهار وكثرة البحوث واملناقشات 1930-1915مرحلة ثالثة   -3

وهي الفرتة التوسعية حيث متيزت باعرتاف اجلامعات  1940-1930عة مرحلة راب  -4

 .األمريكية واألوربية باألنثروبولوجيا الثقافية كعلم خاص

إىل يومنا هذا توسع نطاق األنثروبولوجيا خارج أوربا  -1940وهي الفرتة املعاصرة من   -5

 .15"وأمريكا

يصطلح عليه " األنثروبولوجيا الثقافية"أما عن املصطلح فإن ما يدرجه األمريكيون حتت عبارة 

الفرنسيون باإلثنولوجيا أو اإلثنوغرافيا يف بعض األحيان، وهم يدرسو�ا حتت مظلة علم االجتماع، 

وتستخدم يف أملانيا مثال ... أما االجنليز فقد اختاروا تسمية أخرى وهي األنثروبولوجيا االجتماعية

ن، بينما تستخدم كلمة إثنولوجيا لتشري إىل علم الشعوب وإذا لإلشارة إىل الدراسة الطبيعية لإلنسا

انتقلنا إىل االحتاد السوفيايت ومعه معظم بالد شرق أوربا جند أن مصطلح اإلثنوغرافيا يشيع 

  .16"استخدامه

ويكثر استعمال اإلثنولوجيا أل�ا تعتمد عملييت التحليل واملقارنة فتكون عملية التحليل يف 

حدة، بينما تكون عملية املقارنة يف دراسة ثقافتني أو أكثر، وتدرس اإلثنولوجيا دراسة ثقافة وا

 الثقافات احلية املعاصرة واليت ميكن التعرف إليها بالعيش بني أهلها، كما تدرس الثقافات املنقرضة

ظاهرة بواسطة خملفا�ا األثرية املكتوبة والوثائق املدونة، و�تم إىل جانب ذلك بدراسة ) البائدة(

والسيما قوانني الشعوب والعادات 17"التغري الثقايف من خالل البحث يف تاريخ الثقافات وتطورها

والنظم والقيم والتقاليد مثل النسب األبوي أو األمومي، سلطة األب، االختالط وطرائق الزواج 
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ة والثقافة بصفة عامة ، كما تتناول اللغات واللهجات احمللية والتأثريات املتبادلة بني اللغ18"املختلفة

  .19"وذلك ما يعرف بعلم اللغويات

ويف عالقة األنثروبولوجيا بعلم اللغة فقد استفاد األنثروبولوجيون من مناهج دراسة اللغة مثل 

، حيث انطلق من القوانني اليت توصل إليها العاملان ليفي شتراوساملنهج البنيوي الذي استثمره 

  20".بسون يف جمال اللغة باعتبارها منوذجا نظريافرديناند دي سوسري ورومان جاك

ولذا هو يطالب األنثروبولوجيني بأن حيذو حذو اللغويني البنيويني، وذلك من خالل االنتقال 

من البحث يف وظيفة نسق املصطلحات إىل البحث يف كيفية عمل هذا النسق، وهلذا جنده يقول 

  .21"ف وظيفة النسق ذاته مل نكن نعرفهاملشكلة أننا كنا يف حالة اللغة إذ كنا نعر " 

وقد ترتب على هذا االنتشار املتعدد األوجه للبنيوية يف دوائر وأقسام األنثروبولوجيا أن بدأ 

ودفعت �م البنيوية كذلك إىل مشاركة زمالئهم يف علوم "األنثروبولوجيون إعادة النظر يف مقوال�م 

، وهذا ما يصرح به ليفي 22"يات التحليل النفسيإنسانية أخرى كالنقد واألدب، الفلسفة ونظر 

من أنه تأثر مبصادر غري أنثروبولوجية، وعلى نظرياته وأفكاره يف جمال األنثروبولوجيا فمن "شرتاوس 

األعمال الروائية لبلزاك وبروست واألعمال الشعرية لشعراء مثل بودليري : بني تلك املصادر مثال

نه يشارك روسو يف النظر إىل اإلنسان كما أ  23"س أرنستوماالرميه وأعمال رسامني مثل ماك

  .24"والطبيعة على أ�ما مكمالن وليس نقيضان لبعض

  :األنثروبولوجيا عند كلود ليفي شتراوس. 2

إن املتتبع لتطور مشروع ليفي شرتاوس البنيوي ميكنه مالحظة أن ليفي شرتاوس قد وضع مجيع 

إلثبات أن وحدة العقل البشري وآليات عمله إمنا هي واحدة أدواته املنهجية وفق تصوره البنيوي 

الطوطمية : يف ا�تمعات البدائية املعقدة، لذا فإنه مبعاجلته لعدد من املوضوعات يف العقل الوحشي

وإمنا يريد إثبات "والتنظيم القبلي، قوانني الزواج، السحر، األسطورة، نظم احملرمات والطقوس

كم يف الالشعور، وإن هذه القوانني طاملا أثبت العامل اللغوي دي سوسري سيادة قوانني واحدة تتح

وظيفتها على املستوى العقلي يف جمال عمل اللغة إذا ما املانع أن تكون نفس القوانني هي املوجهة 

  .25"للسلوك االجتماعي الثقايف

ضرورة البحث يف ومن هنا فان ليفي شرتاوس يرى أن مهمة األنثروبولوجية البنيوية تتمثل يف 

الزواج، : الكيفية اليت تقوم �ا البنية الالشعورية للعقل بتنظيم املمارسات االجتماعية الثقافية
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، ويرى أن مجيع مبادئ االختيار يف الزواج إمنا تتم وفق حتكم 26"الطقوس، األساطري، اللغة وغريها

، إنه عملية عقلية 27"األساسيةالبىن العقلية الالشعورية، حيث يشكل نسق االتصال أحد أركا�ا 

مثل التصنيف الذي يقوم به العقل يف جمال اللغة وهو ما يقوم به العقل أيضا يف جمال تعامله مع 

  .عناصر الطبيعة وا�تمع

حياول شرتاوس من خالل موضوع الزواج والقرابة باعتبارمها ممارسة اجتماعية، إثبات أن البىن 

توى العقلي الالشعوري تعترب واحدة بني كل البشر، وهي بذلك العميقة أو املسترتة على املس

، كما أنا تعتمد مجيعها على قوانني 28"تعترب مسؤولة عن هذه املمارسات أو الفعل االجتماعي

  .29"عقلية وكونية الطابع، وهي تتحكم يف موضوع القرابة والزواج مثلما تتحكم يف اللغة

ارخييا املفتاح الذي استطاعت األنثروبولوجيا عربه فهم إن القرابة كميدان للدراسة شكلت ت...

إن القرابة يف هذه ا�تمعات متثل النسق الذي يلعب ...وحتليل ا�تمعات غري الصناعية أو البدائية

الدور املهيمن ورمبا النسق األهم الذي يتقاطع مع بقية األنساق والنظم االجتماعية األخرى  

، وهو يعترب القرابة نظام مصطلحات متداول بني 30"اخل...قتصاديكالنسق السياسي، الديين واال

، وباعتبارها عالقات، مواقف اجتماعية )نسق املصطلحات( األفراد املنتمني إىل مجاعة قرابية

  .31)"نسق املواقف(وسيكولوجية 

  "أركون" تطبيقات األنثروبولوجيا على األديان . 3

فيها من القرابة والزواج واألساطري واللغة، ركز حممد  باإلضافة إىل أنثروبولوجيا شرتاوس وما

أركون على اجلانب الروحي وهو الدين، فيما أمساه مبشروع اإلسالميات التطبيقية أو األنثروبولوجية 

الدينية، واليت نقصد �ا دراسة األديان يف ا�تمعات البشرية من أجل املقارنة فيما بينها، 

، وفهم آلية اشتغال الروح البشرية، فيما وراء كل اخلصوصيات واستخالص القواسم املشرتكة

الضيقة احملصورة بشعب واحد أو دين واحد، فمادام اإلنسان سجني دين واحد فإنه مل يفهم 

الظاهرة الدينية يف أبعادها األنثروبولوجية، واملقصود بالظاهرة األنثروبولوجية السمة اليت متيز اجلنس 

  .32"جندها بأشكال شىت يف كل ا�تمعات البشرية البشري من غريه واليت

يهاجم أركون الطريقة التقليدية لتعليم األديان أل�ا مل تعد مناسبة للعصر وأل�ا ترسخ وعيا 

قروسطيا طائفيا ميرن ا�تمع أو جيعل وعيه مستلبا واحلل الذي يقرتحه أركون هو التعليم احلديث 

، إذا مل نعتنق منهجيات 33"ان وأنثروبولوجية الدينلتاريخ األديان وعلم اجتماع األدي
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األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية وتساؤال�ا وفضوهلا املعريف فإنه من غري املمكن أن نقدم تعليما 

إنه يدعو إىل تدريس تاريخ األديان من خالل علم االجتماع الديين  34، "علمانيا لتاريخ األديان

  .واألنثروبولوجية الدينية وتاريخ األديان املقارن 

يقول أركون إذا قمنا �ذه التحليالت واالستعادة النقدية ملعجم شائع ومنتشر، استطعنا أن 

ثروبولوجي وفائد�ما من أجل نفهم مدى ضرورة تبين اإلشكالية األنثروبولوجية أو املنظور األن

الدراسة احلديثة لألديان، وهذا ليس النتصاف لألديان عن طريق االعرتاف بأمهية حدودها األولية 

ووظائفها العديدة يف ا�تمع، وإمنا يتيح لنا أيضا أن نكتشف إىل أي مدى تبدو فيه جمتمعاتنا 

 .35"األسطرة واألدجلةحديثة، عقالنية وعلمية ال تزال خاضعة آلليات :املدعوة 

حناول بعد هذا العرض النظري ألصول املنهج األنثروبولوجي والعتبارات عدة أطنبنا يف 

  .احلديث عنه

أن هذا املنهج جديد على الساحة الدينية فتطبيقه على القرآن فتح جمال وزاوية أخرى ملعرفة  - 

  .عناصر اإلعجاز القرآين وسورة يوسف خاصة

  .على اإلنسان باعتباره موضوع الدراسة واهلدف منها يف آن واحد كما يرتكز هذا املنهج - 

خص إدريس نقوري سورة يوسف مببحث وضمنها كنموذج لنظرية الوساطة يف القصص 

  .الديين، حماوال بذلك أن حيللها باملنظور األنثروبولوجي

  :الوساطة وعالقتها باألنثروبولوجيا: ثانيا

طيه نظرية الوساطة بالنسبة لعلم األنثروبولوجيا، وقد حناول أن نكشف عن املستوى الذي تغ

فيزيولوجية ونفسية وخارجية يف " عرفنا أن موضوع هذا العلم هو اإلنسان من كل النواحي الداخلية

  .اخل..عالقته با�تمع وباحلضارة اليت يعيشها ووسائلها وعادا�ا وتقاليدها واللغة اليت يستعملها 

اج يف املعرفة والطاعة إىل متوسط من جنس البشر تكون درجته يف يقول احلنفاء إننا حنت

مياثلنا من حيث البشرية وميايزنا من حيث _ الطهارة والعصمة والتأييد واحلكمة فوق الروحانيات

الروحانية، فيتلقى الوحي بطرق الروحانية ويلقي إىل نوع اإلنسان بطرق البشرية، وذلك مصداقا 

  .36"أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما " :لقوله تعاىل

وجند الوساطة  يف شكل آخر عند توفيق احلكيم وهي تعين االعتدال بعدم التطرف والغلو، 

عش "حيث يرى أن اإلسالم جزء من النظام الكوين قائم على التعادلية، واليت تتأسس على مقولة 
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من الفلسفة أن تدرس وهذا يقتضي " يف الدنيا كأنك تعيش أبدا وعش لآلخرة كأنك متوت غدا

  .37"احلياة الدنيا جيدا وحتاول أن تعرف ما تستطيع معرفته عن اآلخرة

ينظر توفيق احلكيم مبفهوم التعادلية إىل الكون وإىل اإلنسان النظرة نفسها، اليت نظر �ا 

هي نظرة هرياقليطس القائلة بأن ..." فالسفة اليونان، وهي نظرة حتاول مجع األضداد يف وحدة 

الذي يتوسط املتطرفات " بالوسط الذهيب"يقة الكون أضداد تتعادل، وهي املبدأ املعروف حق

   .38"فيكون هو الفضيلة واحلكمة

على مستوى _ ببحث الوساطة اليت تفيد عنده معىن الوسطية زكي نجيب محمودومل يكتف 

والغرب، ولكنه مستوى العالقة بني الشرق العالقة بني الشرق والغرب ولكنه عاجلها كذلك يف 

أنا أحبث عن طرائق " األصالة واملعاصرة، فيقول : عاجلها كذلك يف ضوء اإلشكالية املعقدة

السلوك اليت ميكن نقلها عن األسالف العرب حبيث ال تتعارض مع طرائق السلوك اليت استلزمها 

  .39"العلم املعاصر واملشكالت املعاصرة

  : نها يف حبث الوساطة وهيواعتمد املفسرون معاين عديدة، انطلقوا م

   .ما بني طريف الشيء أو معظمه وأصله -

  أفضل الشيء وأحسنه -

  االعتدال واإلنصاف  -

  40."احلسب والشرف -

وتعرف الوساطة من وجهة نظر علم النفس والتحليل النفسي، أ�ا تقليد أو حماكاة لنموذج 

وهي بذلك حركة " ىل إشباعهاما، يسعى إىل حتقيق غرض معني أي رغبة ملحة يطمح املقلد إ

الذات، حنو الشيء الذي تشعر جتاهه باحلاجة أو الذي يكون نقطة جذب بالنسبة / النفس

  .41"إليها

  دريس نقوريإنظرية الوساطة عند  .1

يقوم مفهوم الوساطة عند نقوري على ثالثة عناصر وهي الذات واملوضوع والوسيط، إ�ا مبعىن 

إحياء من وسيط خيايل أو واقعي، ألن الذات تقلد النماذج اليت  رغبة تلقائية أو مفروضة،: آخر

  .42"اختار�ا حبرية أو فرض عليها اختيارها واقع الصراع االجتماعي أو التناقض الداخلي الباطين
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باإلنسان، فاللغة وسيط، والعقل وسيط، " الذات، الرغبة، الوسيط " ترتبط ثالثية الوساطة 

: واألخالق والرتبية وسيط، ومبادئ التعامل يف خمتلف ا�االت والتقاليد وسيط وقيم الدين

وهذه العناصر هي موضوع األنثروبولوجيا، و�ذا ..  43"وسيط... السياسية والتجارية والصناعية

  " .تعد الوساطة نظرية إنسانية ألن اإلنسان هو جوهرها وأساسها وعليه مدارها

س هناك مستقبل اليوم مثل مسألة اإلنسان، وترتبط فريى أنه لي" رين جريار"يؤكد هذه الفكرة 

بالرغبة ... الوساطة عنده باحملاكاة أو التقليد وباملنافسة وغريها من مشاعر احلقد، الغرية واحلسد

  .44"ومفاهيم أنثروبولوجية وفلسفية كثرية

 :الرغبة واإلرادة أساس الوساطة .2

ثل اإلرادة والرغبة والقدرة تظهر الوساطة عرب جمموعة من املفاهيم املتصلة �ا م

  :وتتدرج حسب املستويات الثالثة اآلتية...والقضاء

يتمثل يف الذات اإلهلية بوصفها الذات الراغبة القادرة على حتقيق رغبتها : املستوى األول

الذي وكل إليه أمر االتصال " جربيل عليه السالم"واجناز فعلها وتنفيذ معرفتها بواسطة املالئكة 

  .ء والرسل وتبليغ الوحي اإلهليباألنبيا

اإلرادة أو الرغبة اإلهلية إىل قوم : يربز دور األنبياء والرسل يف إيصال الوحي: املستوى الثاين

  .بذا�م أو إىل الناس كافة

هو الذي يتحتم فيه على املسلم أن يكون قدوة ألخيه املسلم يف كل ما ميت : املستوى الثالث

  .45"والدنيويةشؤونه الدينية ح إىل إصال

التنزيل عرب الوسيط جربيل عليه السالم، : تتشكل من هذه املستويات ثالث مراحل هي

التوصيل عرب وساطة الرسول وأخريا التحويل عرب وساطة اإلنسان، حتقق هذه املراحل إرادة ورغبة 

رض منوذجا إهلية، قد عرضت يف صور كثرية يف القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل، وأن قصة يوسف تع

  .46"اإلهلية وأطوار تنفيذها" أو اإلرادة" رائعا ومعجزا يبني مراحل ظهور الرغبة

يبدأ نقوري حتليل قصة يوسف من تلك الرؤيا اليت يرى أ�ا عبارة عن رغبة وقبلها يقابل اآلية 

أ برؤيا أو ويقول إذا صح هذا التأويل فمعناه أن السورة أو القصة، تبد" أنا اهللا أرى"بعبارة  "الر" 

" إهلية وأبوية وفردية: فالرؤيا إدراك حقيقة وحتقيق رغبة والرغبة هنا مثلثة... رؤية إهلية، أي برغبة

  .47"رغبة يوسف
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ترتبط الوساطة بالرغبة فهما كالغاية والوسيلة، فكما أنه ال غاية بدون وسيلة، فكذلك ال رغبة 

ن هو أساس الرغبة ومصدرها ففي أصفى بدون وساطة، سواء أكانت إجيابية أم سلبية، واإلنسا

مث إن أكرب رغبة ... 48"معانيها وأعقد مظاهرها وأدق تقلبا�ا هي اإلنسان، هي الذات البشرية

يعاين اإلنسان إزاءها ضعفا كبريا هي الرغبة يف البقاء أو اخللود ومن أجل حتقيق هذه الرغبة يسعى 

  . 49"اإلنسان بكل الوسائط و الوسائل لتحقيقها

كما ... تنوع الرغبة فهي إما رغبة عن شيء أو رغبة يف شيء، رغبة إجيابية ورغبة سلبيةت

تتطلب كل رغبة توافر شرطني راغب ومرغوب فيه وبينهما شرط آخر فرضته طبيعة اإلنسان 

  .50"الوسيط: ومالبسات ظروف حياته وتطوره التارخيي وهذا الشرط هو الوساطة

إهلية وأبوية فضال عن رغبته الذاتية : ا أن حيقق رغبة مزدوجةأراد يوسف عليه السالم بالرؤي

، حيتل يوسف دور الوسيط الذي سيوكل إليه أمر حتقيق الرغبة املثلثة، مبعىن أن يوسف 51"اخلاصة

وسيط الرغبة ألنه هو الذي رأى الرؤيا، كذلك األب وسيط بالنسبة البنه، فيوسف يف نظر إخوته 

  . بالنسبة لإلخوةوسيط سليب، واألب وسيط سليب

وهذه " يوسف، اإلخوة، يعقوب"تتصارع الرغبة االجيابية مع الرغبة السلبية يف هذا املثلث       

يوسف ويعقوب " الوساطة املتبادلة واملتداخلة تساهم يف بناء احلدث الذي حتركه الشخصيات

ْذ قَاُلوْا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى أَبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن إ(( "يف احللقة األوىل من القصة" واإلخوة

  .)08/ يوسف  ( .))ُعْصَبٌة ِإنَّ أَبَانَا َلِفي َضالٍل مُِّبينٍ 
ميثل تآمر اإلخوة على يوسف صراع الرغبة السلبية مع الرغبة اإلجيابية فجاء يف سياق جمموعة 

  ": من االستبداالت

  .يوسف ويعقوب" استبدال رغبة سلبية برغبة اجيابية، ورغبة اإلخوة برغبة 

  .استبدال رؤيا يوسف بيوسف نفسه الضحية

  .استبدال الكالم بالقتل مث بالرمي يف اجلب مث حكاية الذئب

  .52"استبدال يوسف باملال

، فالشيطان وسيط بني "اإلخوة والشيطان ويوسف " جتسد هذه املؤامرة الوساطة السلبية بني

  .اإلخوة وسيط الرغبة الشيطانيةوسيط رغبة اإلخوة ويف نفس الوقت : اإلخوة ويوسف
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ينظر نقوري إىل هذه الفكرة باملنظور األنثروبولوجي وحيلل كيفية تأثري الشيطان يف اإلنسان، 

وما يسميه القرين، ورغم أن القرين اعترب يوسف وإخوته ضحاياه إال أن القصة جاءت عكس ما 

  .توهم القرين فكانت النهاية سعيدة

قَاَل يَا بـَُنيَّ َال تـَْقُصْص  "ا قاله يعقوب عليه السالم ليوسف بعد الرؤية وختتم احللقة األوىل مب

  ).05/يوسف(  طَاَن ِلِإلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبينٌ ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوْا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّيْ 

يف االنتفاع يوسف واختاذه  ويف املرحلة الثانية ويف بدايتها تظهر الرغبة اإلجيابية وهي رغبة العزيز

ولدا مث رغبة زوليخا يف االستمتاع به، ولكن هذه الوساطة مازجتها وساطة سلبية ، حيث عاد 

القرين كوسيط بني يوسف وزوليخا فقام صراع بن الرغبة النبوية والرغبة الشيطانية اليت تريد اإليقاع 

ة على السلبية ولكن يوسف دخل بالنيب يوسف يف فاحشة الزنا، وانتصرت الوساطة االجيابي

  .السجن

بعدا أنثروبولوجيا للقرين يف عالقته باإلنسان، ويصل إىل فكرة  نقورييف هذه املرحلة يقدم 

مفادها أن القرين إذا مل يستطع التغلب على اإلنسان جاءه من جهة املرأة وهو ما حدث ليوسف 

إن كيد املرأة وخباصة اجلاهلة   ، "راودته التي هو في بيتها عن نفسه"عليه السالم بعدما 

إن  ":وقال" وكان كيد الشيطان ضعيفا: والكافرة، جزء من كيد الشيطان ألن اهللا تعاىل قال

  .53"وهلذا، كثريا ما تكون املرأة حمور الوساطة السلبية "كيدكن عظيم

وتنتصر الوساطة اإلجيابية من جديد بعد دخول يوسف السجن وذلك باحلكم والعلم،   

ما أول يوسف رؤيا السجينني، ومها وسيط الرغبة يف الدعوة اىل التوحيد ألن يوسف جعل من فبه

نفسه واسطة خري وفالح، ومن الوقائع اليت تثبت انتصار الوساطة االجيابية هي اعرتاف نسوة 

قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَودتُّنَّ يُوُسَف َعن نـَّْفِسِه  (( املدينة ويف طليعتهن امرأة العزيز برباءة يوسف

َعن  قـُْلَن َحاَش لِلَِّه َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمن ُسوٍء قَاَلِت اْمَرَأُة اْلَعزِيِز اآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَْا رَاَودتُّهُ 

  ).51/ يوسف(  ))نـَّْفِسِه َوِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقينَ 

وتظهر الرغبة اإلجيابية عند امللك ليحتل يوسف دور الوسيط اجلديد الذي سيضطلع به   

وِني بِِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي فـََلمَّا َكلََّمُه َوقَاَل اْلَمِلُك ائْـتُ  : ((امللك يف أرض مصر، يقول امللك

وكذلك يدل قول يوسف الذي ثىن به ، )54/ يوسف ()) قَاَل ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديـَْنا َمِكيٌن َأِمينٌ 
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قَاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن  ((: على كالم امللك، على رغبته األكيدة يف ممارسة الوساطة اإلجيابية

     . )55/يوسف ( .))اَألْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليمٌ 

: وحبكم ثالث إرادات هيوميكن أن نلخص وساطة يوسف عرب ثالث مراحل على التوايل 

إرادة اهللا تعاىل أوال وإرادة امللك وهي جمرد تنفيذ لإلرادة األوىل وإرادة يوسف، وهي تظهر من 

الذات اإلهلية وهي الذات الراغبة وامللك هو وسيط الرغبة اإلهلية ويوسف : خالل مثلث الرغبة

  .54"عليه السالم هو موضوع الرغبة

ة يلتقي يوسف بإخوته بعدما فرق بينهم الشيطان عرب ويف احللقة األخرية من القص  

ْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمن َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجًَّدا َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَ ((  ةالرغبة السلبي

ِد قـَْبُل َقْد َجَعَلَها رَبِّي َحق�ا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكم مَِّن اْلَبْدِو ِمن بـَعْ 

يوسف ()).ِليُم اْلَحِكيمُ َأن نـََّزَغ الشَّْيطَاُن بـَْيِني َوبـَْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ رَبِّي َلِطيٌف لَِّما َيَشاء ِإنَُّه ُهَو اْلعَ 

وما مييز هذه الوساطة اجلديدة هو االنقالب احلاصل يف املعادلة، أي يف العالقة الرابطة  ، )100/

بني الذات الراغبة وبني الوسيط من جهة، وبني موضوع الرغبة من جهة ثانية، حيث ميثل اإلخوة 

  . 55"ثالذات الراغبة، ويتبوأ يوسف قمة الوسيط، وموضوع الرغبة هو احلصول على املريا

يظهر يوسف كوسيط بشخصية العزيز لتكون الوساطة مقنعة مث تنكشف بلقاء أخيه   

َوَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه َأَخاُه قَاَل ِإنِّي أَنَْا  ((بنيامني بعد حادث السرقة املفتعل 

، لتظهر الوساطة املكشوفة بعدما وضعت )69/يوسف ())َأُخوَك َفالَ تـَْبَتِئْس ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلونَ 

حدا للوساطة السلبية فيوسف مل يعد الضحية أو املعتدى عليه وإمنا هو العزيز الذي ميلك خزائن 

َنا ِإنَُّه َمنَّ (( األرض يـَتَِّق  قَاُلوْا أَِإنََّك َألَنَت يُوُسُف قَاَل أَنَْا يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَُّه َعَليـْ

  ).90/يوسف(.))َوَيْصِبْر فَِإنَّ اللََّه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ 

تبادل األدوار وحتول الوسيط إىل ذات راغبة " الوساطة العامة" نالحظ يف هذه الدراسة

و كل أولئك ... والذات الراغبة إىل وسيط، وحتول كل من الذات والوسيط إىل موضوع للرغبة
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متباينة وأهداف متعارضة تبدو أحيانا ظاهرة وأخرى خفية يف نطاق جدلية الصراع حسب مواقف 

  .56"القدمي املستحكم بني يوسف وإخوته من جانب وبني اإلخوة وأبيهم من جانب آخر

ترتكز دراسة نقوري األنثروبولوجية على مستوى الذات واإلرادة والقدرة والرغبة وهي عناصر  

لإلنسان مث حياول أن يربطها جبانب تعامالت اإلنسان مع أخيه، موجودة يف اجلانب الداخلي 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِفي  (( وذلك بدخول الشيطان بينهما ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ

   ).91/ املائدة( اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّالِة فـََهْل أَنُتم مُّنتَـُهونَ 

مث الغرور " الفاحشة" احلسد والغرية مث عن طريق املرأةفيؤثر الشيطان على اإلنسان عن طريق 

بامللك والسلطة، لكن النبوة شيء يتعاىل عن كل هذه اإلغراءات الشيطانية فاألنبياء معصومون، 

  .و�ذا يتغلب يوسف النيب على الشيطان بفضل اهللا سبحانه وتعاىل 

  : البعد األنثروبولوجي لقصة يوسف عليه السالم .3

ف جتربة إنسانية تتمثل يف أصعب االمتحانات اليت يتلقاها اإلنسان يف حياته تنقل قصة يوس

  .وهل أصعب من فتنة األخوة ومن فتنة النساء؟ وهل أصعب من فتنة السلطة وامللك؟

فالنماذج اليت يقدمها تفوق بكثري مناذج األدب اليوناين وغريه من اآلداب اإلنسانية وتقدم 

هي الرؤية الوسيطية اإلجيابية اليت ختتلف عن الرؤية العاجزة احلائرة اليت رؤية عميقة للحياة والكون 

  ..ميثلها أبطال املالحم واألساطري يف اآلداب اليونانية والرومانية 

ومل يكتف نقوري يف دراسته للشخصيات من اجلانب الداخلي، بل انتقل إىل األنثروبولوجية 

ئب والدراهم، فحاول أن يعطيها أبعادا أنثروبولوجية الثقافية وذلك بالرتكيز على القميص والذ

تتعلق حبياة اإلنسان الثقافية واالجتماعية وتتعلق ببيئة يوسف وإخوته، كما نفهم من خالل ذكر 

الدراهم أن ا�تمع كان يف درجة من التحضر والرقي الستعماله املبادالت التجارية واملعامالت 

  .النقدية

القميص وحدها تقدم منوذجا آخر للوساطة االجيابية على مستوى آخر وقصة " يقول نقوري

من مستويات التحليل األنثروبولوجي وهو مستوى األشياء واملوضوعات اخلارجية، على اعتبار أن 

الثقافة يف مفهوم اجتاه من اجتاهات األنثروبولوجيا الثقافية تتكون من ثالثة عناصر متمايزة 

  األشياء – 3األفكار  – 2العضوية  الكائنات - 1: ومتفاعلة
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فقيل إن القميص الذي وقى سيدنا إبراهيم من نار املشركني هو نفس القميص الذي جنى 

  .57"يوسف من االصطدام بصخرة اجلب

وقد عد بعض املفسرين سالمة القميص من التمزيق إحدى آيات يوسف الثالث، إىل جانب 

  . 58"الدليل الذي أثبت للمرة األوىل براءة يوسف عود يعقوب بصريا وقد القميص من دبر وهو

عامل داخلي وعامل خارجي، وبني تلك الثنائيات : يستقطب حياة اإلنسان عاملان كبريان 

الكثرية املتشابكة عالقة جدلية مستحكمة تظهر ضوابطها وجتليا�ا يف أوجه النشاط اإلنساين 

  ".العلم والعمل والدين والفن" األربعة 

  :خاتمة

تعد الوساطة نظرية إنسانية ألن اإلنسان هو جوهرها وأساسها وعليه مدارها، وكل ما يهم 

االنسان يندرج ضمن علم االنثروبولوجيا، فالوساطة تعترب احدى نظريات هذا العلم أل�ا جتمع 

  .بني ثالث عناصر وهي الذات واملوضوع والوسيط 

ومها اساسا كل  واإلرادةور الرغبة من خالل توظيف حم ببعض عضهاترتبط هذه العناصر ب

وساطة، إذ حتمل الذات الفاعلة رغبة وإرادة يف حتقيق املوضوع ويلعب الوسيط دورا يف ربط 

  .العالقة بني الذات واملوضوع 

إن أمهية نظرية الوساطة تكمن يف الكشف عن شبكة العالقات بني خمتلف الشخصيات 

النظرية معرفة طبيعة االنسان ونوعية الوساطة اليت يقوم يف احلياة أو يف القصص إذ ميكن عن طريق 

  .�ا من اجل بلوغ الذات للموضوع 

أعجزت قصة يوسف عليه السالم املفسرين والروائيني ملا حتمله من سرد حمكم و ترابط 

بني خمتلف األحداث، وقد استطاع ادريس النقوري بتحليله االنثروبولوجي أن يصور العالقات 

أو " خمتلف شخصيات القصة اليت تعرض منوذجا رائعا ومعجزا يبني مراحل ظهور الرغبةاخلفية بني 

  .اإلهلية وأطوار تنفيذها يف حياة يوسف عليه السالم" اإلرادة

ومل يكتف نقوري يف دراسته للشخصيات من اجلانب الداخلي، بل انتقل إىل 

والدراهم، فحاول أن يعطيها أبعادا األنثروبولوجية الثقافية وذلك بالرتكيز على القميص والذئب 

أنثروبولوجية تتعلق حبياة اإلنسان الثقافية واالجتماعية وتتعلق ببيئة يوسف وإخوته، كما نفهم من 
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خالل ذكر الدراهم أن ا�تمع كان يف درجة من التحضر الستعماله املبادالت التجارية 

  .واملعامالت النقدية

نسان من كل النواحي إىل تكاتف اجلهود وإىل يستدعي البحث يف طبيعة وتاريخ اإل

توظيف مجيع النظريات واملعطيات اليت استطاع العقل البشري أن يوجدها، وهذا ما تسعى 

  .االنثروبولوجيا إىل حتقيقه
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وهو خطوة مهّمة يضعها املؤّلف  ،عتبة تصافح املتلّقي إبداعّية أّوليف أّي عملّية " العنوان"ُيشّكل    

وعلى الرُّغم من ِقصر . ونظرا ألمهّية العنوان فهو آخر ما ُخيتتم به العمل األديبّ . ليصّدر �ا ِخطابه

لذلك حيرص الكّتاب والّشعراء حرصا شديدا على حسن  ،فهو يلّخص احملتوى الذي يأيت بعده ،حجمه

 .أعماهلماختيار عناوين 

وحيرص على اختيار  ،بعناوين رسائله العاّمة اليت كان يكتبها وينشرها وقد اهتّم حمّمد البشري اإلبراهيميّ   

وهي عناوين . أسلوبه يف خمتلف خطاباته اإلبداعيةحرَصه على أناقة  ،صياغتها وصناعتها وِحْبكتها

تشّكل حبّق ِسحرا جيذب القارئ جذبا لقراءة الّنص كامال؛ ليكتشف يف األخري الّتطابق الّتام بني حمتوى 

 ".الّنص املوازي" إىل درجة اعتربها البعض مبثابة  ،وبني العناوين اجلميلة اليت تتصّدرها ،الّرسائل الّطويل

هندسة الَعْنونة اليت توّصل إليها  خالهلا دراسةحاولنا من  ،سائلرّ بعضالقال وقع اختيارنا على ويف هذا امل

  . وكشَف الّنقاب عن بعض الّدالالت واألبعاد اليت ميكن هلذه العناوين أن تنطوي عليها ،اإلبراهيمي

  .إبراهيمي؛ رسائل؛ ةعنون؛ ةهندس:المفتاحالكلمات 

Abstract 
In any creative process, the “title” is the first threshold for shaking hands 
with the recipient, and it is an important step that the author sets to export his 
speech. Due to the importance of the title, it is the last word to conclude a 
literary work. Despite its short size, it summarizes the content that comes 
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after it, so writers and poets are keen to choose the titles of their works well. 
Mohamed Al Bachir Al Ibrahimi paid great attention to his public letters 
titles which he used to write and publish. He showed great interest while in 
choosing them precisely cautiously and finely in the same way when writing 
his articles. Really, his titles shows magic effect that attracted the reader to 
read the entire text to discover finally how linked are both the long letters 
with those beautiful titles at their beginning to the extent that some argued 
that these titles might well be the « “equivalent“ text. 
  In this article, we focused on seven letters and tried through them to tackle 
and learn the enginnering of titles done by Al- Ibrahimi and uncover some of 
the senses and meanings which such titles may embody. 
Keywords: Engineering; Entitling; Letters; Ibrahimi 

  
   :مقدمة

ظّل حمّمد البشري اإلبراهيمّي حريصا جّدا على حسن اختيار عناوين رسائله اليت كان يكتبها     

أو تلك اليت كان ينشرها لكافة القرّاء يف الّصحف وا�ّالت داخل الوطن  ،اويرسلها إىل أصحا�

وهذه العناية هي جزء من شخصّية العالّمة الفكريّة . )أدبيةرسائل (كرسائل عامة  ،وخارجه

واإلبداعّية واألسلوبّية اليت طبعت نِتاَجه مجيعا؛ حّىت أصبحت ِمسة بارزة متّيزه عن غريه من الكّتاب 

  .واجلزائريني العرب

  :عناوين رسائل اإلبراهيميّ  - 1

نثرا وشعرا  ،اهتّم اإلبراهيمّي برسائله اهتماما بالغا كاهتمامه بكّل الفنون األدبّية اليت كتب فيها    

فنجده يتفّنن يف كّل اجلزئيات والّدقائق واختيار املفردات واجلمل والصور ويتحّرى الّتعابري اجلميلة 

ونراه جيتهد يف إخراج ما يف جعبته من أفكار ومعلومات وكثري من حمفوظه  ،اليت حتّقق املعىن

لقد خلق  ":الكبري؛ ولذلك جاءت رسائله ُحتفا أدبّية رائعة تضاهي ما كتبه الكبار الذين سبقوه

كالفّن القصصّي مثال أو   -إذ مل مير مبراحل تطوريّة تذكر ، تقريبا، اإلبراهيمّي هذا الفّن من عدم

بالّرغم من أنّنا مل نستطع  ،وبلغ به إىل هذه املنزلة الرّفيعة حني كان سجينا بأفلو -يّ املسرح

  1." االّطالع على مجيع رسائله اليت كتبها إىل أصحابه وأصدقائه

وعنايته �ا عناية فائقة؛ إذ حيرص دائما على ، ومن هنا جاء اهتمام اإلبراهيمّي بعناوين رسائله   

فال يكتب . حرصه على اختيار املواضيع واألساليب واأللفاظ والّصور ،حسن هندسة عناوينها
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فكان  ،إّال وينتقي هلا أمجل العناوين وأقواها جذبا وتشويقا للقارئ -مهما كان نوعها -رسالة 

وخباّصة يف الّرسائل ، ة حينا آخر لتستهوي القارئامسيّ  ومجل ،خيتارها يف شكل مجل فعلّية حينا

القدمي األصيل تارة  اث العريبّ ومن الرتّ ، فينتقي هلا عناوين من لّب املواضيع تارة) ةالعامّ (الوصفّية 

  .)عادت لِعْترِها لميسُ (كرسالته املوسومة بـ  ،كمأخرى من أمثال وحِ 

كرسالته اليت كتبها   -وهو كثري عنده ، كما كاناإلبراهيمّي حيرص على تضمينها الّسجع

مبتورة  مناجاة(املوسومة بـ  -رمحه اهللا  -د احلميد بن باديس مبناسبة وفاة صديقه العالّمة عب

ورمبا اشتّق عناوينه من قاموس احليوانات الذي اختزن بذاكرته منذ الّصغر كما .)رورةالضّ لدواعي 

دخل القارئ يف دّوامة من الّتفكري عن سّر هذا احليوان ليُ *)الّضب رسالة(يف رسالته املشهورة 

أن يربز أسراره الغريبة اليت استوحاها من حافظته اجلبّارة اليت  اإلبراهيميّ  والذي استطاع ،وكنهه

والّرمزيّة  ،والقصص القدمية عن هذا احليوان الّصحراويّ  ،واآلثار النّثريّة ،اختزنت الّنصوص الّشعريّة

  .الرّائعة اليت حيملها هذا الكائن العجيب

وسعنا  وقد اجتهدنا يف مجع ما ،اع كثري منهاوض، لقد كتب اإلبراهيمّي عديدا من الّرسائل   

وحبسب  ،)عاّمة، ةديوانيّ ، ةإخوانيّ (وقمنا بتصنيفها حبسب أنواعها املتعّددة املعروفة  ،اجلهد منها

  .ل إليهممواضيعها والّشخصيات واألشخاص املرسَ 

يف اختيار العناوين  والّدّقة ،وقد شّد انتباهي اهتمام اإلبراهيمّي حبسن بناء رسائله على اإلمجال   

يلّفها العنوان  اليت "الّشيفرة"وفّك  ،املناسبة هلا بشكل يثري رغبة القارئ يف قراءة الّنص كامال

  .املختار ألّول وهلة

  :العنونة وعالقتها بالّنصوص -  2

 ،عوهو أّول خطوة تستقبله للّدخول يف املوضو  ،والعنوان يف الّرسالة أّول ما يصافح عْني املتلّقي   

ويهّيئ النّاس ليكّونوا فكرة ولو  ،ليلّخص فيه الكاتب حمتوى املضمون ،ورمبا كان آخر شيء يكتب

ة هندستها لكن قبل اخلوض يف عناوين رسائل اإلبراهيمّي وكيفيّ . أولّية موجزة عن ُكنه ما يريد قوله

  هو العنوان؟ ما: ر بنا طرح الّسؤال الّتقليدّي التّايلذجي

حيث  ،ومل ينضبط مبفهوم واحد وموّحد بني الّنقاد، مفاهيم العنوان كمصطلحلقد تعّددت     

أو رمبا اختلفت ، اختلفت دالالته عندهم باختالف الزّاوية اليت ّمت الّنظر إىل العنوان من خالهلا

ومن هنا أصبح من الّصعب الّتوافق على . حبسب داللة الوظائف اليت ميكن للعنوان أن يضطلع �ا
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من الّصعب وضع :" يرى أنّه)  LeoH.hoek(فهذا مثال ليو هوك . حد للعنوانمفهوم وا

وعلى الّرغم من هذه الّصعوبة اليت يؤمن  2".تعريف حمّدد للعنوان نظرا الستعماله يف معان متعّددة

ة العنوان جمموع العالمات الّلسانيّ :" �ا ليو هوك يف حتديد مفهوم للعنوان إّال أنّه يعرّفه بقوله

وتدّل على حمتواه ، اليت ميكن أن تدرج على رأس كّل نّص لتحّدده...) مجل ،مفردة ،لماتك(

  3."ي اجلمهور املقصودوتغر ، العام

 ،وحتّدد مضمونه ،فهو رسالة لغويّة تعّرف �ويّة الّنص:" بينما يعرّفه حمّمد اهلادي املطوي بقوله    

وتعّرف العنوان  ،ستاين تكّرر املفهوم نفسهوهذه بشرى الب ،4."وتغويه به، وجتذب القارئ إليه

وهو  ،وجتذب القارئ إليها وتغريه بقراء�ا ،رسالة لغويّة تعّرف بتلك اهلويّة وحتّدد مضمو�ا:"بقوهلا

  5."الظّاهر الذي يدّل على باطن الّنص وحمتواه

يف عبارات  يتشّكل ،والعنوان يف أّي خطاب يعتربه البعض نّصا قصريا يعكس الّنص الكبري     

يشّكل أعلى اقتصاد لغوّي :" كما يرى حمّمد فكرى اجلزّار على أنّه ،خمتصرة جّدا ومرّكزة ومقتصدة

وخطورة الوظيفة اليت يؤديها ، ونظرا ألمهّية العنوان على صغر حجمه ،بل إّن بعض الّنقاد 6".ممكن

 ذهب إليه جاك فونتاينوهو ما .الكبري للّنص )paratexte ( للمتلّقي يعتربونه نّصا موازيا

)jaques fontanille (أّن العنوان مع عالمات أخرى هو من األقسام الّنادرة :"حيث يرى

  7".وهو نّص مواز له ،يف الّنص اليت تظهر على الغالف

غري قابل ، واضح العبارة ،واألصل يف العنوان على اختصاره ينبغي أن يكون مضبوط احلبكة   

للقارئ؛ ليقبل على الّنص كامال؛ يعكس حمتوى اخلطاب فتكون �اية  يفتح الّشهية ،للّتأويل

وقد بالغ . القراءة منه موافقة ألفق االنتظار والّتوّقع الذي ينتظره املتلّقي من خالل قراءة العنوان

  !البعض يف اهتمامه بالعنوان إىل درجة جعله هو األصل والّنص فرع عنه؟

 ،اإل�ام يف اختيار العناوين؛ حّىت يشّوش على أفكار القارئورمبا تعّمد بعض الكّتاب الغموض و 

ّمث يصطدم آخر الّنص بنهايات  ،ويتأّول �ايات معيّنة غري متوقّعة إطالقا، ويشّتت أفق انتظاره

وعدم تقدمي  ،يف بناء دالالت الّنص هلعّل اهلدف من ذلك إقحام ،غريبة مل تكن يف َخلد املتلّقي

 ).Eco(كو وهو ما ذهب إليه إي -كما يُقال-ب اخلطاب على طبق من ذه

ني بوضع العناوين وإذا كان املبدعون واألدباء واخلطباء يف العهد األّول مل يكونوا مهتمّ    

وتفّننوا يف هندستها واختيار مفردا�ا  ،وا �ان جاء بعدهم اهتمّ تاجهم؛ فإّن مَ خلطابا�م ونِ 
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فلوال العناوين لظّلت كثري من الكتب :"شعرا ونثراوصياغتها لتعكس حمتوي الّنصوص املكتوبة 

 ،وشهرة صاحبه ،فكْم من ِكتاب كان عنوانه سببا يف ذيوعه وانتشاره ،مكّدسة يف رفوف املكاتب

  8".وكم من ِكتاب كان عنوانه وباال عليه وعلى صاحبه

  :العنوان أهّم عتبة في الّنص - 3

يلّخص فيه ، ورمبا كان آخر شيء يكتب ، املوضوعالعنوان يف الّرسالة أّول خطوة للّدخول يف    

ولذلك .ويهيئ النّاس ليكّونوا فكرة ولو أولّية موجزة عن كنه ما يريد قوله ،حمتوى املضمون املؤّلف

وهو املرآة املصّغرة وامللّخصة  ،القارئ رأسا إىل هذه العتبة لغلبة ظّنه أّ�ا أهّم جزء يف اخلطاب يّتجه

يقول . إىل حني االنتهاء من قراءته كّلية ،لكّن الّنص يعكس فكرته العاّمة ،فيه إحياء، للمحتوى

والقارئ يلتفت ، فهو جزء من الّنص ال الّنص:"حمّمد الّصاحل خريف وهو يتحّدث عن عنوان الّرواية

خالصة ، فهو يف األغلب األعمّ ...ألنّه أّول ما يصادفه يف غالف الّرواية األّول ،أّول األمر إليه

  9."ويساهم يف توجيه املتلّقي، ّنصال

بل هو أهّم عتبة يهتّم �ا املؤلِّف واملتلّقي  ،ويدخل العنوان يف أّي نّص ضمن العتبات الّنصّية   

مل حتظ عتبة :"إذْ  ،وغريها على حّد سواء قبل أّي عتبة أخرى من غالف وصورة وإهداء وشكر

ذلك أّ�ا أوىل عتباته اليت متّثل مراحله اليت ، نمن العتبات الّنصية مبثل ما حظيت به عتبة العنوا

  10".ممّا هو خارج الّنص أو داخله ،ممّا قد حييل إليه، يقع عليها املتلّقي سيكولوجيا ومعرفيا

واإلقبال عليه بنهم  ،فالعنوان إذا ُوِضع بعناية فائقة سيخدم القارئ يف تشويقه لقراءة الّنص    

 ،وحّل أقفاله ،وحتليل أفكاره ،وكشف خيوطه ، قراءتهويدفعه دفعا إىل، وشغف كبريْين

فاِحتا بذلك ، كما يؤدي دور احملّفز لدالالته الكامنة فيه،  يقوم بعملية اختزال للّنص):"العنوان(فهو

ة وجوده ة العنوان على بدعيّ ونظرا ألمهيّ  11."وعامل القارئ، أفقا للقراءة يتقاطع فيها عامل الّنص

ومع ذلك فهو عادة أكرب :"...يقول عبد اهللا الغّذامي.قارئ إىل العمل األديبّ فهو أّول ما يشّد ال

وهو أّول لقاء بني القارئ والّنص ، ويربز متمّيزا بشكله وحجمه، إذ له الّصدارة، ما يف القصيدة

وعند ذلك يبدأ .وأّول أعمال القارئ، حيث صار هو آخر أعمال الكاتب ،وكأنّه نقطة االفرتاق

  12."الّتفكيكالّتشريح و 

وانتقوا هلا  ،وحّسنوا عبارا�ا ،واختاروا الربّاق منها، ورمبا اهتّم بعض الكّتاب والّشعراء بالعناوين    

أو عرفت بشهرة  ،واستعانوا بعناوين سابقة نالت شهرة معّينة، نوعا من اخلّط اجلميل اجلّذاب
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ذلك ال يعين أن ، هو مطلوب لكنورمبا استهواهم اجلانب اجلماّيل فيها و  ،أصحا�ا املرموقني

العتبة الكربى  ،إّن للعنوان:"أو مضمونا أفرغ من فؤاد أّم موسى، يعكس حمتوى فكريّا أجوف

لكّن ذلك ال يعين على ، وكثريا ما يكون العنوان مثريا حمّفزا مقلقا ،وظيفة مجالّية ال شّك يف ذلك

إّن العنوان .بة الكربى مشحونة بقّيم ورؤىفكثريا ما تكون العت، اإلطالقإغفال الوظيفة الفكريّة

بل حّىت ، ليس هذا فحسب. هوية الّنص اليت ميكن أن خيتزل فيها معانيه ودالالته املختلفة

  13."اته وإيديولوجّيتهمرجعيّ 

  :العناوين مرآة ألسلوب اإلبراهيميّ  -  4

فهو ينتمي إىل ، كلّ احلديث عن عناوين رسائل اإلبراهيمّي جيرّنا إىل احلديث عن أسلوبه ك    

واالّتكال  ،ببصمة إبراهيمّية جديدة بعيدة عن الّتكّلف والّتزّلف للقواميس، مدرسة الّصنعة احلديثة

فقد كان حريصا فيه على وضع كّل  ، الكتب؛ النتقاء الغريب من ألفاظها اتِ مَّ على الّنبش يف أُ 

فاألدب عنده مل يكن يوما  ،فائقةينتقي عباراته بعناية  ،وكّل حرف يف موضعه، كلمة يف مكا�ا

فاإلبراهيمّي صنع لنفسه امسا . يف سوق اخلردة األدبية ،بضاعة مزجاة يلوكها كّل من هّب ودبّ 

حّىت ولو تعّلق  ،دأبه وديدنه أن تبقى متمّيزة ال تشو�ا شائبة ،المعا يف مدرسة األسلوبّية املتفّردة

  ".عنوان" األمر مبجّرد

ممّن استصعب أسلوبه  ،ما عتابا لطيفا للقرّاء والكّتاب على حّد سواءوألمر ما كتب يو     

وأضحى املعرّبون أندر من ، واستعسر لغته يف ظرف عّز فيه الّناطقون بالّلغة العربّية يف اجلزائر

يقول عبد امللك .ةة الفرنسيّ إبّان احلقبة االستعماريّ  *األنوقوأعّز من بيض  ،الكربيت األمحر

فقد كان يغريهم بالّتجويد يف األسلوب  ،متساهال مع ُكّتاب البصائر ن اإلبراهيميّ مل يك:"مرتاض

ويستطيع الباحث يف الّصحافة العربية .ويزجي �م أن يرتفعوا إىل املستوى العايل من فّن القول

من حيث  ،أن يعترب البصائر أرقى صحيفة عربّية ظهرت يف وطننا حّىت اآلن ،املعاصرة يف اجلزائر

وهذه البصائر .أقول هذا وإْن كنت ال أعدم من خيتلف معي فيه.والّروعة األدبّية ،ناقة الّلفظيةاأل

  :ولتقْل هي، فلنْصغ حنن، نفسها تتحّدث لنا عن أسلو�ا

وهو الّسوق الذي ، واألساليب، وهو معرض العربّية الرّاقية يف األلفاظ واملعاين، أعلى:للبصائر طرفان  

وهو .وغريب يصريه االستعمال مأنوسا، من مأنوس صّريه االستعمال فصيحا ،ّلغةجتلب إليه كرائم ال

وهو أيضا الّنموذج الذي لو احتذاه الّناشئون من أبنائنا  ،جملى الفصاحة والبالغة يف منطها العايل
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وهلذا الطّرف . ووفرة احملفوظ، مع إتقان القواعد، واستحكمت ملكا�م، الكّتاب لفحلت أساليبهم

  .وهو منط إعجاب أدباء الّشرق �ذه اجلريدة ،ه املعدودونرجال

وبني الطّرفني أوساط ، وال يصل إىل درجة إسفاف ،وهو ما ينحّط عن تلك املنزلة، وطرف أدىن    

مستشرف لبلوغها ، من سابق إىل الغاية، وهي مضطرب واسع يتقّلب فيه كتابنا، تعلو وتنزل ،ورتب

 14."ومقّصر عن ذلك

  :في هندسة العناوين عالّتنوّ  - 5

وبني اجلمل  ،بْني الّطويل والقصري لقد تنّوعت العناوين يف رسائل حمّمد البشري اإلبراهيميّ     

كما كان خيتار بعناية  ،واإلنشائّية حينا آخر ،وبني اجلمل اخلربيّة حينا ،الفعلّية واجلمل االمسّية

كما تأيت   .املتلّقيعرّيب؛ إلثارة االستفهام أكثر لدى ِحَكما عربّية قدمية أو أمثاال نادرة من الّرتاث ال

أوقد تأيت يف شكل عبارات  ،يف شكل مجل طويلة يطبعها الّسجع اجلميل -يف جمملها  -عناوينه 

  .مبهمة بشكل تشبيه متعّمد خللق القابلية للغري الستقبال املعىن الذي يرغب يف إيصاله هلم

ال تتعّدى كلمتني ترتك  ،يف شكل مجل قصرية ،ين صغريةوقد وجدنا له رسائل صّدرها بعناو    

ويدفع  ،انطباعا لدى متصفِّحها عن سّر هذا العنوان الّلغز؛ ليفاجأ بعده بنّص طويل يشرح العنوان

  .املواضيعويدبّج من خالله أسرارا مجّة عنه يف خمتلف  ،البحث عن اجلوانب اجلمالّية إىلالقارئ 

  :العنوان وظائف - 6

لعّل أمهّها 15فإّن هناك وظائف أخرى عّدة، كان للعنوان هذه الوظيفة اجلمالّية والفكريّةوإذا    

ة اليت تعمل على توطيد العالقة بني القارئ والعنوان؛ إلقناعه بالّتجاوب مع الّنص الوظيفة الّتأثرييّ 

لة هذه الوظائف وما يهّمنا من مج:"بل وحتثّه على إمكانّية رّد فعل اّجتاه احملتوى ،والّتفاعل معه

إذ جتّسد الّضغط الذي ميارسه العنوان  ،ة كو�ا تُعىن بالعالقة بني القارئ والعنوانالوظيفة الّتأثرييّ 

ألّن العالقة بْني املرَسل ، ومن َمثّ جذبه وحتريضه ليحدث فعل االستجابة، على القارئ

يدا وتشويقا كّلما بعدت العالقة والّرسالة تقوم على جمموعة من املفاوضات تزداد تعق) القارئ(إليه

  16."الوجود والعدم، الواقع واملتخّيل ،احلضور والغياب ،يبينهما حني تربز لعبة اخلفاء والّتجلِّ 

  :هندسة العناوين عند اإلبراهيميّ  -  7

  :جمل اسمّية العناوين 1-
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ة ة حينا وفعليّ امسيّ يف عديد من رسائله اختيار عناوين يف شكل مجل تاّمة  لقد فّضل اإلبراهيميّ     

وله معىن مفيد ، ما ترّكب من كلمتْني أو أكثر:"هو) اجلملة(أو ، )الكالم(فـ.حينا آخر

  17".اإلفادة املستقّلة"و " الّرتكيب:" فال بّد يف الكالم من أمرْين معا؛ مها...مستقلّ 

ألنّه ة طويلة؛ يّ هي اليت تفرض هندسة العنونة يف شكل مجل امس، ولعّل أمهّية املوضوع املطروق   

وغري  ،وترتك الّتصور لدى القارئ مطلقا، ال تعكس العناوين املقتضبة لّب املضمون –عادة  -

  .خمتارة من فقرة من فقرات الّرسالة املكتوبة) العنوان(ورّمبا تكون هذه اجلملة  ،منضبط

 ،االسم ركنها األّول أو هي اليت يكون، كّل مجلة تبدأ باسم بدءا أصيال:"واجلملة االمسّية هي    

  18".الطّقس ممطر"و "يزيد جنح:"حنو

  19:مناجاة مبتورة لدواعي الّضرورة/ رسالة : األّول الّنموذج 1-1

مّرت على سجن حمّمد  ،بوحد�ا وانفرادها ،بأحزا�ا ووحشتها ،سّتة أيّام فقط بظالمها وظُلِمها

بقرار من الّسلطات الفرنسّية  ،م1940يف العاشر من أفريل سنة  20، البشري اإلبراهيمّي يف آفلو

  .الظّاملة املتعجرفة املتغطرسة

دومنا  ،ويألف الوِحدة القاتلة بربود�ا اليت تنخر العظام ،وقبل أن تأَلف عيناه غياهب الزّنزانة  

انتهى إىل مسمعه اخلرب املوجع الّصاعق على القلب  21؛﴾إّين مغلوب فانتصر﴿سوىحيلة 

ويعّمق من األحزان  ،ويضفي على الّصدر املكلوم مهّا ، صاحب العرجة أملاالوهلان؛ ليزيد من أمل

الذي أّسس معه ، إنّه خرب وفاة صديق الّدرب والّصاحب املقّرب واحلميم املخلص. املتتالية غّما

  .م1940أفريل  16أغدق اهللا عليه من شآبيب رمحته يف ، بن باديسامجعّية العلماء العالّمة 

وللّسجان أْن يطلق سراحه ولو لبعض  ،ولألبواب احلديديّة أْن تشرَّع، أْن ينكسر فأّىن للقيد   

والوطن والّشعب اجلزائرّي يف وفاة هذا الّرجل  ،فسالوقت؛ لالنطالق حنو قسنطينة تعزية للنّ 

وإلقاء الّنظرة األخرية  ،والّصالة على اجلثمان الطّاهر ،وتأبينه بأحسن ما يكون الّتأبني ،العظيم

إّال مبناجاة مبتورة أملتها دواعي  إىل ذلكال سبيل !هيهات !ولكن هيهات ،لى الوجه الّسمحع

وال رفيقاً ، صديقًا محيماً فحسب ،بالقياس إىل اإلبراهيميّ  ،ومل يكن الّشيخ ابن باديس"؟!رورةالضّ 

وال  ،االجتهاد واإلصالح فحسب وال ظهريًا يف ،يف الّنضال من أجل العروبة واإلسالم فحسب

فلّما توىفَّ الّلُه ابَن . فحسب؛ ولكّنه كان كلَّ ذلكم مجيعاً  زميًال يف الكتابات اإلعالمّية واألدبّية

 تسمح له اإلدارةفلم ،كان اإلبراهيمّي منفّيًا يف قرية آفلو ،1940أبريل 16باديس يف 
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فزاد ذلك يف أْشَجان ، االستعماريّة بالظََّعِن إىل قسنطينَة لُشُهود تشييع جنازة الّشيخ الفقيد

واإلبراهيميُّ ال  ،الذكرى األوىل لوفاة ابن باديس وجاءت. وُحرُقَاتِه وَلْوعاته ،اإلبراهيمّي وحسراته

 فكتب كلمًة رمبا تكون من أمجل ما كتب اإلبراهيمّي على وْجه ،يربح رهَني املنَفى حيُث كان

  22."اإلطالق

مناجاة مبتورة (فالرسالة األوىل:"هذه الّرسالة فقالوقد كتب الدّكتور عبد امللك بومنجل عن     

ونادرة عزيزة من عيون الّرسائل  ،تعّد حّقا درّة غالية من درر األدب العريبّ )رورةلدواعي الضّ 

ويرتّفع عن بساطة  ،استطاع اإلبراهيمّي فيها أن جيتاز حدود الّلغة ليسبح يف آفاق اخليال ،األدبّية

ويربع يف تسخري األلفاظ والّرتاكيب ليجعل من الّرسالة ، مبختلف ألوان الّصورالّتعبري ليمأل الّرسالة 

 ،و�ّز القلوب استماعا وانفعاال ،وقطعة من املوسيقى متأل األمساع طربا ،متنّفسا ملشاعره الزّاخرة

زن غارقا يف معانيها وصورها الزّاخرة باحلياة واحل ،فإذا القارئ جيد نفسه ساحبا يف حبر الّرسالة

، اآلقاح يتنّفس ،فكأّمنا اإلبراهيمّي يصف احلياة ال املوت.واحلّب وخمتلف املشاعر الرّقيقة الفّياضة

، حّية زاهية ومثرية ،وصور أخرى كثرية، بّلج نورهن، والبدر يوالّشجر يتوّهج عبريه ،والّصباح يتبّسم

  23."تزدان �ا هذه الّرسالة الرّائعة

والكالمبسّر ما يف  ،والبوح مبكامن اهلّم يف مسع اآلخر ،سرار الّنفستوحي بإبداء أ )مناجاة(فكلمة

إلظهار  يوّجه كالمه إىل اهللا ،العالنيةو  ورمبا يناجي اهللا يف الّسر ،القلب من عواطف وغريها

ولكن من هو هذا اآلخر الذي ناجاه اإلبراهيمي يف وحدته االنفرادية يف سجنه .خشوعه وعبادته

ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور؟  ،ى اهللا الذي يعلم السّر وأخفىأتراه ناج !املظلم؟

 ،بعيدا عن الوطن ،خاّصة إذا كان مظلوما، خري من يناجي العبُد يف اخللوات واجللوات) اهللا(وهو

وال  ،وخباّصة إذا كان احلبيب املقّرب قد فارق احلياة ،وبعيدا عن األهل واألحباب ،وهو ويف وطنه

  24.﴾إنّما أشكو بّثي وحزني إلى اهللا﴿عليهأو إلقاء نظرة أخرية  ،لقاءأمل يف الّ 

حّىت ولو بعدت املسافات؟ فاألرواح ال ) عبد الحميد(أْم يا تراه يناجي روح صاحبه الغايل    

األرواح جنود "فـوال بالقصور املشّيدة؛  ،وال باألسوار العالية ،وال ببْون الّديار ،تعرتف باحلدود

ويأيت اجلواب سريعا يف مخس 25."تعارف منها ائتلف؛وما تناكر منها اختلف ما ،مجّندة

، يوخشّ الو ، املدارسو  ،املعاهدو  ،العلماء التالميذ ،صفحات؛ ليعّلمنا أّن اجلميع معّين �ذه املناجاة

  .واألّمة كّلها، وصاحب القرب، القربو ، األصحابو ، األعوانو 
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 ،مقطوعة ،مبتوتة، مقصوصة)حقلوهي من ، )رةمبتو (هذه املناجاة كانت  –لألسف –لكن  

 !حبل الوصال فيها؟ من ذا برتها؟وقصّ و فمن قطعها؟  )!...ليست مكتملة ،ةغري تامّ ، ناقصة

أهْم الزّبانية يف سجن آفلو؟أهي يد القضاء والقدر؟ أم هو اهلّم واحلزن الّلذان سربال القلب 

  يعا جمتمعة يف آن واحد؟أم هي مج ؟-بعد املسافة  - البعدأهو  !؟مابسرباهل

للّداللة على البناء  )اسم المفعول(على وزن  )مبتورة(كلمة   فقد اختار اإلبراهيميّ  .ال علم لنا   

وتساؤالت   ،يرتك استفهامات عّدة لدى القارئ وعندما يتضّمن العنوان هذه الّصيغة؛.للمجهول

بعد مساعه  ة العاتية اليت انتابت اإلبراهيميّ كثرية؛إلشراكه يف احملنة واحلرية عن أسباب احلالة الّنفسيّ 

واملصيبة اليت حالت دون مشاركته الّشعب يف الّتخفيف من  ،باملصاب اجللل الذي حّل باألّمة

  .هول الكرب

أّما . ويف حلظة واحدة ،؛ لتوحي ببّثها يف مكان واحد)مفردة(كلمة أوردها ( مناجاة(و   

  .لتعّددها كما ذكرنا آنفا (لجمعا(إليها فأوردها بصيغة ) الّدواعي(

وهو ، كالمها ورد خربيّا،  له شّقان ،(الّضرورةمناجاة مبتورة لدواعي (وعنوان هذه الّرسالة     

فاإلبراهيمّي يرغب يف إخبارنا باملناجاة اليت ...األنسب ملا يف الّنفس من هواجس وأحزان وآالم

دواعي (ة مباشرة إلخبارنا بـ ة ثانيّ خربيّ ليستأنف جبملة ، )مبتورة(خاجلته مع وصفها بأ�ا 

  .اليت حالت دون حتقيق الكمال يف مناجاته)رورةالضّ 

يقول عبد امللك ، )ضرورة -مبتورة (بالّسجع  والعنوان يكشف مدى اهتمام اإلبراهيميّ     

 مع ،فإذا هذه الّرسالة تغدو من أمجل ما كتب يف األدب العريب احلديث:"...سالةمرتاض عن الرّ 

وقّوة عاطفة ، وصدق شعور، وعذوبة لفظ، مجال عبارة:ما قد يبدو يف هذا احلكم من إسراف

وهي صفة عالية ال تكون  ،باإلضافة إىل ما فيها من كرائم املعاين اليت تدّل على الوفاء لألموات

قرؤها أديب ويبدو هذا الوفاء قويّا واضحا يف هذه العبارات الباكية اليت ال ي.إّال يف قّلة من الّناس

قراءة واعية إّال أبكته ومألت نفسه أسى وحسرة وال أحسب أّن قصيدة متّمم بن نويرة يف رثاء 

من هذه الّرسالة اليت كتبها  ،وأكثر وْقعا يف القلب احلزين، تأثريا يف الّنفس أشدّ ، أخيه مالك

  26."ورثاء له معا، اإلبراهيمي تأبينا البن باديس

  27.تحّية غائب كاآليب/ الةرس :الثّاني الّنموذج2-1



2021: السنة 2: عدد 10: مجلد   في اللغة واألدب إشكاالتمجلة 
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 1067 -  1045: ص 

 

1055 

  University of Tamanghasset Algeria                                              اجلزائر -تامنغستجامعة 

) حتية غائب(جبملة امسّية  ،يبدأ اإلبراهيمّي عنوان هذه الّرسالة �ذا األسلوب اخلربّي املباشر    

، غربة فرضتها ظروف املكان والّزمان واحلال ،)لم يسّمها(من دار غربة) اجلزائر(للوطن العزيز 

والعرجة البّينة اليت عّوضتها عصاه  ،ّنحيففهو غائب باجلسد املنكسر ال، دامت سنة وبعض الّسنة

ورمبا كانت له فيها ، ويتقّوى �ا يف املسري هنا وهناك، ة اليت يّتوّكأ عليها يف حمافل البعاداخلشبيّ 

  .مآرب أخرى

وُمرِسل الّتحّية ، )غريب، بعيد، راحل، مهاجر، مغرتب، مسافر( من عائلة) غائب(و  

كأّمنا هو  ،للّداللة على الّشعور بالغربة والوِحدة) نكرة(ردها أو ، )اسم الفاعل( على وزن)غائب(

ينتابه اإلحساس بالغنب  ، الكّل يتغّىن بوطنه إّال هو، يف عامل يتحّرك حنو األمام ،شخص بال هويّة

رافل يف قيود ، ُمستعَمر من قّوة قاهرة، مغتصب، كأنهّ يتيم بال أرض حتتضنه؛ألّن وطنه أسري

  .فرنسّية صدئة

أيضا للّداللة على ) اسم فاعل(وهو  ،)املنيب ،الّتائب، الرّاجع ،العائد(من حقل ) اآليب(و    

للّداللة على اإلميان ) اآليب)(ال(وقد تعّمد اإلبراهيمّي صوغها صياغة معرّفة بـ .الفعل ومن قام به

دة إليه آجال أم وللّتأكيد على العو  ،بعّز عزيز أو بذّل ذليل) اجلزائر(بالّرجوع إىل أحضان الوطن

  .آجال

جمل ،)حتّية غائب كاآليب(ويف العنوان    
ُ
) غائب(حيث شّبه نفسه ، تشبيه بديع من نوع امل

ويف هذا الّتشبيه ).حرف الكاف(بوساطة أداة الّتشبيه ، وهو املشّبه به) اآليب(بـ  ،وهو املشّبه

كاآليب -متاما  -بأّن الغائب  -بالغة بعيدا عن امل -ة بني املشّبه واملشّبه به لإلحياء مساواة ضمنيّ 

فتحّيته إىل احملبوب كأّ�ا مباشرة صدرت من قلب يعيش بني أحضانه حّىت ولو بانت  -الحمالة  -

  .املسافات

وفيه إشارة واضحة لغياب ، )حتّية غائب(ة من اجلملة االمسيّ  ،)للوطن(وقد حذف اخلرب املتعّدد   

 حمتلّ  ألنّه ،اجسديّ والبعد عنه ولو ، عين بالّتحية بالّدرجة األوىلوهو امل ،الوطن وتغييبه من املشهد

منهم  وقليل، ودّب يف نفوس بعضهم روح االستسالم واال�زام ،حّىت يئس أبناؤه ،احتالال كامال

 رَ يـَّ دَ من تَ (إىل كما فيه إشارة إىل شّدة الّشوق   28﴾يبٌ رِ قَ  اهللاِ  رَ صْ أَال إّن نَ ﴿ فقط ظّل اعتقاده

  .)...شّبان اجلمعّية ،األنصار، العلماء(من اإلخوان ) اجلزائر

  29ويح المستضعفين/ رسالة: الثّالث الّنموذج 1-3
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هلا  ،ترّحم كلمة" ويح" وكلمة .�ذا اإلشفاق اختار اإلبراهيمّي عنوان رسالته للمستضعفني   

، م وتوّجعكلمة ترحّ ) ويح: (ويف القاموس العرّيب األساس30."وتعرب إعرا�ا، "ويب"أحكام 

  31."وحيك أيّها املغرور"، "وْحيه" ،"وحيا له " ،"ويٌح له"، "ويلٌ "مبعىن  :وقيل

ترّمحا على األّمة " وْيح"احناز متعّمدا إىل هذه الكلمة)رسالته(ولعّل اإلبراهيمّي يف نّصه   

ستضعَفة اليت تكالب على �شها األقوياء
ُ
تداعى  فقد. وتوّجعا على أوضاعها املزريّة يف آن ،امل

و�شوا عظمها  ،وأكلوا حلمها، و�بوا خريا�ا، عليها األكلة املتغطرسون من كّل حدب وصوب

مسكينة ال تلوي على شيء؛ إىل درجة أصبحت أهال للّشفقة  ،هزيلة، تاركني إيّاها مستضعَفة

  .فهي أهل لالستعطاف ،)البائس(والّرتّحم والّتوّجع على حاهلا البئيس

، توحي بتجريد املقصودين من العزّة اليت كانوا يتمّتعون �ا" املستضعفني" ـل" وْيح"وإضافة   

  .والكرامة اليت لبستهم أبًا عن جّد منذ أالف الّسنني

فيه إشارة إىل إحلاق ، )قبل اآلخر بضّم امليم وفتح ما"(ُمستضَعف" واختيار اسم املفعول    

ستدمار الفرنسّي الغاشم منذ أن وطئت طرف قوى اال أمرهم منالّضعف �ؤالء املغلوبني على 

وإضعافه هلم ظّل دوما ، وإذالهلم من حني إىل آخر ،واستضعاف أهله ،أقدامه هذا البلد الطّاهر

وصور متعّددة؛وهلذا فاختيار  ،يف حالة من الّتجّدد واحلدوث بني فينة وأخرى يف أشكال خمتلفة

  .واحلالكانت هي األنسب لوصف املقام ) اسم املفعول(صيغة 

للّداللة على حدث وقع ، صفة تُؤخذ من الفعل ا�هول:واسم املفعول كما عرّفه الّنحويون هو   

  32."بوت والّدوامال الثّ  ،على املوصوف �ا على وجه احلدوث والّتجدد

 وفنونه يف كسر كرامتهم متعّددة ،فأساليب االستعمار الغاشم يف إذالل اجلزائريني العّزل متنّوعة

وال ينام له جفن إّال إذا ابتدع  ،إْذ مل يكن يهدأ له بال ،وهي مع ذلك ُمتجّددة بني فرتة وفرتة

الطّاهرة  اجلزائرّيني وممارسته على أجساد ،واإلذالل ،وسائل حديثة الستعماهلا قي فنون الّتعذيب

وحتّمله؛ جّدد  وكّلما فشل أمام صمود الّشعب وصْربه، يف خمتلف الرّبوع، رجاال ونساء ،العارية

ولكّن الّرد الثّابت هلؤالء  ،االستعمار البحث عن وسائل أخرى أكثر شراسة وأبلغ تنكيال

نـَْيا ۖ◌ فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض  ﴿املستضعفني هو دائما ِذِه اْلَحَياَة الدُّ   33.﴾ ...ِإنََّما تـَْقِضي هَٰ

ستضِعف  لكنّ 
ُ
فهو ممثّل  ،هيمّي قبل غريهمعلوم عند اإلبرا) الفاعل اسم() العنيبكسر (امل

وقد فّضل بناءهم للمعلوم؛ ليدّلل على معرفتهم معرفة ، احلديث يف قوى االستعمار األوريبّ 
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لذلك وجب   ،االحتقار معلومة يف الّداخل واخلارج وأساليبهم يف، واضحة لدى العام واخلاص

 !ةواستضعفوا شعبا أعزل ال حول له وال قوّ  ،كشف عور�م ألّ�م احتقروا

  34رسالة الّضب/ رسالة :الّرابع الّنموذج 1-4

ووْجه الغرابة أْن تضاف  ،يف إضافة غريبة كتَب اإلبراهيمّي أمجل رسالة أدبّية على اإلطالق

وملء جوفه  ،سوى اصطياده، ال يعرف عنه الّناس الّشيء الكثري ،الّرسالة إىل حيوان صحراويّ 

أو يسّمر أعلى األبواب؛ تربّكا به لدفع  ،داخل املمرّ أو يوضع  ،وتعليقه يف �و الّدار ،بالّصوف

اليت كتبها  )رسالة الضبّ (وهي 35.وحفظ البيت وأهله من شّر حاسد إذا حسد ،العْني واحلسد

بعد أْن أهدى هذا األخري :"يكأفضل رّد على تلميذه األستاذ أمحد بن أيب زيد قصيبة األغواط

 36"م1940نوفمرب/هـ 1359شوال 11ن ذلك بتاريخ وكا، ضّبا حمّنطا للطّفل أمحد جنل اإلمام

اليت أجربه عليها ، ؛ليأخذها بدوره إىل والده كمؤنس له يف وحدته القاتلة)ضبّ (هديّة تتمّثل يف 

  .االستعمار الفرنسّي يف سجنه بآفلو

 ،حيوان من جنس الّزواحف: وَأُضبّ ، مجع ِضَباب:األساس ّب كما يف املعجم العريبّ والضّ 

ومجعها َضّبات ، وأنثى الّضب َضّبة. وله ذَنب عريض خشن ملتو، م خشنهغليظ اجلس

فيها إشارة بديعة إىل ، كنكرة إىل معرفة) رسالة الّضب(وهذه اإلضافة اجلميلة 37."وِضباب

اليت قد يكون تلميذه األستاذ أمحد بن أيب زيد قصيبة قصدها من خالل اختياره  "املشّفرة"الّرسائل 

اليت ) الّدروس(وهي الّرسائل  ،كسلوان لإلبراهيمّي يف خلوته اجلربيّة يف آفلو) بّ الضّ (هلذا احليوان 

وبعد صفاء من الّذهن استدعى فيها  ،ومل يدركها إّال بعد حني من الّدهر، وقتها فاتت الّشيخ

فإذا هو رمز ينطوي على عشرات الّرموز؛ ميكن  ،)الّضب(خمزونه من الّذاكرة اجلبّارة حول حيوان 

بعد  بشر أن يستأنسوا �ا؛ وهو ما دعا الّشيخ اإلبراهيمّي إىل استدعائها وإمالئها على ابنه أمحدلل

  ).بّ رسالة الضّ ( ؛ فإذا هي رسالة طويلة جّدا اختار هلا عنوان مّدة طويلة

صحيح أّن املسجون .ومل متله االعتباطية، كهديّة مل يكن عبثا  )احملشوّ  الّضبّ (إذن فاختيار 

أو تقليب الّنظر يف صفحات الكتب وا�ّالت  ،سوى تبادل أطراف احلديث مع الناس ال يسلوه

أو كتابة ما جيول يف اخلاطر من ، أو الّتفرّغ لتالوة اآلي احلكيم من القرآن الكرمي ،والّصحف

لكّن احلصيف من ينظر إىل دالالت هذا احليوان فيتعّرف على رمزيّته؛ فيّتخذ . ..خواطر وأفكار

عتَقلمنها ا
ُ
  .لّسلوان مع تعاقب اللّيل والّنهار الّطويلْني الّلذْين زادمها أملا ظلمة االعتقال وبرودة امل
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كإشارة إىل " املقّدر"وَحَذَف اخلرب  ،"رسالة الّضب"وقد ذََكر اإلبراهيمّي يف عنوانه املبتدأ    

دون  تلميذهوقصد إليها  ،واليت غابت عنه أّول األمر ،"الّضب"األسرار اليت ينطوي عليها حيوان 

  .ذكرها لإلبراهيمّي القابع وراء القضبان

  38وتحذير نصيحة /رسالة :الخامس الّنموذج 1-5

، )نصيحة(وقد فّضل االبتداء بنكرة  ،"نصيحة وحتذير"اختار اإلبراهيمّي لرسالته هذه عنوان

  ).الواو(بوساطة حرف العطف ) حتذير(والعطف عليها بنكرة أخرى 

 39"ولكّنه غري معّني ، اسم يدّل على شيء واحد:"ما يعرّفها الّنحويّون هيوالّنكرة ك

قول فيه دعوة إىل : نصائح وهي هامجع ،)حَ َص  نَ (مادة من كما جاء يف القاموس ) الّنصيحة(و

 40".طّبق نصيحته"، "اتّبع نصائحه" ،"ماانفّك يسدي إليه نصائحه."و�ي عن الفساد ،اإلصالح

 ،ومسعته الطّيبة اليت مألت اآلفاق ،امقةومكانته األدبّية السّ ، ركزه العلميّ واإلبراهيمّي حبكم م

والواجب على اجلميع ، وملن مل يطلبه ،هو أهل إلسداء الّنصح ملن طلبه ،ريّةوجتاربه الغزيرة الثّ 

  .العمل بأحسن ما فيه

و العرّيب الّتحذير ويف الّنح 41"هو بيان حيتوي على تعليمات جيب االلتزام �ا):" الّتحذير(و   

  42".أسلوب يراد به تنبيه املخاَطب على أمر مكروه ليتجّنبه:" هو

بني متناقضْني؛ ويف الوقت نفسه ) نصيحة وحتذير(رسالته وقد مجع اإلبراهيمّي يف عنوان    

اليت ...بيلةوالعادات النّ  ،اميةواألخالق السّ  ،عطى لاللتزام باألشياء احلميدةفالّنصيحة تُ ، متالزمْني 

وتنبيهه إىل املمارسات احلسنة؛ بينما تضّمن الّشق الثّاين من  ،ود بالّنفع على املنصوحتعُ 

 ،وهو أسلوب يتضّمن تنبيه املخاطب إىل ضرورة االبتعاد عن األشياء املكروهة) الّتحذير(العنوان

 .صرّفات غري احملسوبةواألفعال القبيحة والّسلوكيات املنبوذة والتّ 

، العاطفة) الواو(حبرف ) نصيحة(على كلمة ) حتذير(إلبراهيمّي يف عنوانه كلمة وقد عطف ا   

إذ تعطف  ،وهي ملطلق اجلمع، حرف عطف مبين على الفتح ال حمّل له من اإلعراب:" وهي

  43."متأّخرا يف احلكم

ه واإلبراهيمّي يعترب الّشعب اجلزائرّي كلّ . ُتسدى للقريب أو للحبيب –عادة  –والّنصيحة     

وقد كانت الّنصيحة يف . ومن حّقهم عليه أن ينصحهم مبا يعود عليهم بالّنفع ،أحبابه وأقرباء له

للطّلبة اجلزائرّيني الذين جازفوا باهلجرة إىل مصر لاللتحاق  -بوجه أخصّ -هذه الّرسالة موّجهة 
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م الّشروط الّالزمة دون أن تتوفّر فيه ،نيل الّشهادات العلياو  ،باألزهر الّشريف للتّبّحر يف العلم

وأن يضمنوا اإلشراف ، وأن حيسنوا الّلغة العربّية، الّالزمةّن سّ الفنصحهم أن يتوفّر فيهم . فضاعوا

  ...والقدرة على اإلنفاق، عليهم

 ،أو من الّنفس األّمارة بالّسوء ،أو أعداء اخلارج، من أعداء الّداخل -غالبا –والّتحذير يكون     

وقد حّذر اإلبراهيمّي الطّلبة اجلزائرّيني من املخاطرة بأنفسهم خاّصة .واجلنّ أو من شياطني اإلنس 

وليس  ،ملتابعة دروس األزهر ومل حيصِّلوا العلم الكايفّ ، أولئك الذين جتاوزوا العشرين من العمر

فهؤالء نصحهم بالبقاء يف اجلزائر والّتعلم يف مدارس ...معهم األموال وال حّققوا الوعد باإلشراف

  .خري من الّسعي إىل مصر جلين األلقاب، )جج ع م (اجلمعّية 

 املبتدأ املقّدروحذف ، )حتذير(وعطف عليه بـ  ،مباشرة) نصيحة(وقد بدأ العنوان بذكر اخلرب   

فاألمر ال حيتاج إىل ). حتذير(وخطورة اخلرب ،)نصيحة(؛للّداللة على أمهّية اخلرب)هذا(و) هذه(بـ

  .ولو من خالل العنوان اختصارا ،تطّلب املباشرة يف املوضوعبل ي ،تأخري أو مقّدمات

أن يسبق الّتحذير الّنصح؛ لكّن اإلبراهيمّي فّضل الّسبق بتقدمي الّنصيحة  جرت العادةوقد    

فالّنصيحة عنده أهّم؛ فقّدمها ... ّمث انطلق إىل الّتحذير انتهاء –على غري املألوف  –ابتداء 

  .صيحةبه عملّية النّ وهو ما تتطلّ .الّلبيب باإلشارة يفهم ألنّ . رهأخّ فوالّتحذير أقّل أمهّية 

ث بصيغة املؤنّ ) نصيحة(لطيفة لغويّة مجيلة فقد أورد اإلبراهيمّي كلمة) نصيحة وحتذير(ويف العنوان 

 رأوردها بصيغة املذكّ ) حتذير(بينما كلمة  ،أنيث من معاين الّلني والّرمحة والّلطف واُحلسنملا يف التّ 

َوَلْو ُكنَت  ۖ◌ لِنَت َلُهْم  فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن اللَّهِ ﴿.ملا يف الّتذكري من اخلشونة والِغلظة والفّض والّزجر

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر  ۖ◌ َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك   ۖ◌ فَاْعُف َعنـْ

  44.﴾ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِِّلينَ  ۚ◌ كَّْل َعَلى اللَِّه فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَ 

 :جمل فعلّية العناوين -  2

فعلها ماض أو (دّبج عناوينها يف شكل مجل فعلّية  ،سائل اإلبراهيمّي ووصلتنار جند قّلة من    

  .وبعد قراءة الّنصوص؛ يكتشف القارئ أّن صيغ األفعال هي املناسبة للمقام ،)أمر

تدّل بأصل وضعها :"وهي ،45"جنح زيد:"حنو".هي اليت تبدأ بفعل غري ناقص:"فاجلملة الفعلّية   

إّال إثبات الطّلوع ، طلعت الّشمس:على الّتجدد يف زمن معّني مع االختصار؛ فال يستفاد من حنو
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ان شيئا فشيئا مبعونة القرائن إذا ك وقد تفيد االستمرار الّتجّدديّ . فعال للّشمس يف زمن مضى

  46."الفعل مضارعا

 ،فإّن للجملة الفعلّية أيضا أبعادا لغويّة –كما عرفنا آنفا   –ة هلا أبعاد وإذا كانت اجلمل االمسيّ    

 –قدميا وحديثا  –وأغراضا بالغّية ذكرها الّنحويّون والبالغّيون يف مصّنفا�م  ،ودالالت معنويّة

وال اعتباطية؛ وكيف  ،كعناوين لرسائله عشوائّيةولذلك مل يكن اختيار اإلبراهيمّي للجمل الفعلّية  

  .هرهااواخلبري بأسرارها ومكنونات جو  ،ال وهو العاِمل بالّلغة وحنوها وبالغتها

  47حّدثونا عن العدل فإنّنا نسيناه/ رسالة : األّولالّنموذج  -  2-1

ثونا(عنوان رسالته �ذا األمر بدأ اإلبراهيميّ     لفرنسّيني املغتِصبني واخلطاب موّجه إىل ا، )حدِّ

    .والعدّو دوما ظامل ،بأْن حيدِّثونا عن العدل يف حياتنا؛ ال أن حيّققوه لنا؛ ألّ�م عدّو معتد ،فقط

 ،ةوصّكوه على وثائقهم الّرمسيّ ، )واحلرية ،األخّوة ،العدل(ألْيُسوا هم الرّافعني يف بالدهم شعار 

الذي  واالستبداد ،واالستعباد ،والقهر، للظّلمهم فما تفسري  ،مال�م الوطنّية خبط مجيلوعلى عُ 

 ،وسلبوا حرّيته ،وانتهكوا ِعرضه ،اغتصبوا أرضه ،ميارسونه على الّشعب اجلزائرّي األعزل قرنا ونّيف

ومازالوا على هذا العهد من الطّغيان؛ حّىت نسي شعبنا يف قاموسه  ،وجّهلوا عقله ،وصادروا أمواله

 !أُنسيناهبل  ،نا نسيناه؛ ألنّ "العدل"شيئا يسّمى 

نتا مجيع العناصر املطلوبة؛ ليّلخص املشهد كّله وقد صاغ العنوان يف شكل مجلتْني تاّمتْني تضمّ 

  ".عنوان"يف جمّرد 

والفاعل واملفعول  الفعل(تضّمن مجيع عناصر اجلملة الفعلّية ، )حّدثونا عن العدل(فالّشق األّول 

  .لتكتمل الّصورة عّما يريد) عن العدل(ا�رور اجلار و  مجلة منوتعّداه بشبه  ،)به

مجلة منسوخة ومؤّكدة تاّمة ) فإنّنا نسيناه(بينما ضّمن الكاتب الّشق الثّاين من العنوان     

؛ لإلنابة مري اجلمعيّ بالضّ  ،ولعّله تعّمد توظيف اخلرب مجلة فعلّية.)االسم والخبر ،الّناسخ(العناصر

، ةفقد وّظف أيضا مجيع عناصر اجلملة الفعليّ  ،أّ�م مجيعا نسوا العدلني بعن ألسنة مجيع اجلزائريّ 

  .)]الهاء/ ميرالضّ (واملفعول به ، )نا/ميرالضّ (والفاعل ، )نسي(الفعل[

ربطا مجيال موحيا )اإلنشاء والخبر(يف عنوا�ا بني  اإلبراهيميّ  العّالمةويف هذه الّرسالة ربط 

، ر هو الذي يعرف مواطن الكالم وما يقتضيه كّل موطن منهااملتكّلم البليغ واألديب املقتد:"فـ
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وتنويع األسلوب بني اخلرب واإلنشاء؛ ممّا جيذب .ويصوغ عباراته مالئمة للمقام، فيورد كالمه

 48".فعلى البليغ مراعاة ذلك ،وحيّرك فكره ويدعوه إىل املشاركة بوجدانه وأحاسيسه ،الّسامع

وذلك ألّن أساليب اإلنشاء يقصد �ا كما  ،"الّصدق والكذبقول ال حيتمل :" واإلنشاء هو    

وهذا ال يعين أّن ، ...وصوغها ابتداء؛ ليطلب �ا مطلوبا حينا، إىل إنشاء املعاين -قلت -

فيكون املعىن  ،أساليب اإلنشاء ليس هلا نسبة خارجّية حّىت ينظر يف مطابقتها للّنسبة الكالمّية

فيكون املعىن على الكذب بل هلا نسبة خارجّية وهي قيام املعىن  ،على الّصدق أو عدم مطابقتهما

ولكن ليس املقصود من  ،اإلنشائّي من متّن أو أمر أو �ي أو استفهام أو نداء يف نفس املتكّلم

وإّمنا املقصود هو إنشاء املعىن  ،اجلملة اإلنشائّية اإلخبار ملطابقة هذه الّنسبة للّنسبة الكالمّية

  49".وابتداؤه

تقتضي مقابلة  " "...مقابلة اجلْمع باجلْمع"نوع من اجلمع يسّمى ) ثونا عن العدلحدّ ( وفيه

استغشى كّل منهم  :أيْ .50"﴾واستغشوا ثيا�م﴿:كقوله تعاىل،  كّل فرد من هذا بكّل فرد من هذا

كّل  ،املخاطَبني من الفرنسّيني )حّدثونا(وكأّن العّالمة اإلبراهيمّي يدخل يف أمره  51.ثوبه

أيّها الفرنسّيون أنتم الذين حرمتم :كأّن لسان حاله يقول هلم،  )عن العدل(يني دون استثناء الفرنسّ 

مع  -واستبدلتموه بالظّلم واجلور إىل درجة  ،الّشعب اجلزائرّي كّله من العدل طيلة قرن ونّيف

ثالثة حروف فلم يبق منه يف أذهاننا سوى  ،عن بكرة أبينا -حنن اجلزائرّيني –نسيناه  -الوقت

  !)ل  ،د ،ع( فقط مرسومة �ذا الّشكل

فقد صاغه اإلبراهيمّي يف شكل مجلة امسّية مؤّكدة  )فإنّنا نسيناه(أّما الّشق الثّاين من العنوان    

ضمري منفصل خيتصر الّداللة على   )إنّا(فاملبتدأ . )الفاء(مقرتنة بـ  ،)إنّ (باحلرف املشّبه بالفعل 

  .حّقا وصدقا، ّي؛ كّل الّشعبكاّفة الّشعب اجلزائر 

وألّن اإلبراهيمّي ضليع بالّلغة العربّية فال ميكن أن تفوته أّن للجملة االمسّية أبعادا وأغراضا   

ليثبت يف قناعتهم  ،واملواطن العرّيب عاّمة، تفيدها يرغب يف حتقيقها لدى القارئ اجلزائرّي خاّصة

نّبه إليها مع وضع نصب األعْني حقيقتها لتدارك توحي مبعان عميقة ينبغي التّ  ،أفكارا معّينة

فاجلملة االمسّية تفيد الثّبوت والّدوام؛ ممّا يوحي بثبوت نسيان العدل . دالال�ا وتركيزها يف الّنفس

  .أرض اجلزائر ودميومة ذلك منذ وطئت أقدام االستعمار الفرنسيّ  ،من قاموس اجلزائرّيني



2021: السنة 2: عدد 10: مجلد   في اللغة واألدب إشكاالتمجلة 
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634 1067 -  1045: ص 

 

1062 

  University of Tamanghasset Algeria                                              اجلزائر -تامنغستجامعة 

املفعول ( ،)نا/ الفاعل(، )نسي/ الفعل[(مكتمل األركان ) نسيناه) بينما اخلرب أورده مجلة فعلّية   

فكّلما ظهر بصيص آمل يف  ،للّداللة على الّتجّدد واالستمراريّة كما ذكرنا سابقا] )اهلاء/ به

 2-2، إعطاء اجلزائرّيني حّقهم يف احلرّية والعدل؛جّدد املستعِمر املاكر أساليبه يف تغييب العدل

  52.عاَدْت لِعْترِها َلِميسُ / رسالة: نيثّاال الّنموذج

كأْن يُعْنون رسالة ،  يف بعض رسائل اإلبراهيمّي األخرى اختار هلا عناوين من الّرتاث العرّيب القدمي

  .أو ِحْكمة عربّية بليغة يناسب موردها مضر�ا، ما مبََثل عريبّ 

ّمث يقوم بإسقاطها  ،ا بعناية فائقةوكان خيتاره ،وقد أحيا أديبنا أمثاال نسيها الّناس منذ عصور    

  .على الواقع املعيش؛ فتأيت موافقة متاما لألصل مع فارق يف املورد

وهو مثل عرّيب 53، )عادْت لِعْترِها َلِميسُ (والّرسالة اليت بني أيدينا وضع هلا اإلبراهيمّي عنوان    

ملا يفيده من  ،)عادت(ا ماض فعله ،ةاإلبراهيمّي مجلة فعليّ قد جعله و ، قدمي من العصر اجلاهليّ 

اجلاهلّية  املرأة العربّية�ذه ) ةاإلدارة الفرنسيّ (لعدّوة اجلزائر األوىل  وفيه تشبيه ضمينّ  ،الّتجّدد

ة اجلزائرّيني بشيء ومتنّيهم فرتة إذ يف كّل مرة تِعد اإلدارة الفرنسيّ . املعروفة ببغائها وفجورها )لميس(

ونقض  ،لوعدلمن إخالف ) أصلها(ها وقياد�ا إىل عرتها أيْ ّمث تعود هي وساست ،من الّزمن

اليت نشأت )عترها(الَبغّي إىل  )لميس(متاما كما كانت تُعود  ،كوص عن كلمة الّشرفنو  ،لعهدل

وعود�ا إىل الطّهر والّنقاء ، من البغاء والفجور وبيع الِعرض بعد أْن متّين الّناس بتوبتها الّنصوح عليه

والعفاف واإلقالع عن اخلنا فرتة من الّزمن؛ ّمث ما تلبث أن ترجع القهقرى إىل  ،وإظهار الّصالح

وهو دأب فرنسا وديدُ�ا يف الّتعامل مع . واإلتيان بالبهتان تفرتيه بني أرجلها ،أحضان الّرجال

  .اجلزائرّيني

 ،ا عربيّا كتب بهأديب -فيما نعلم -للّرسالة مل جند  العرّيب كعنوانواختيار اإلبراهيمّي للمَثل    

وإىل رصيد حمرتم من  ،يتمّتع �ا األديب احلصيف ،فهذا الّنوع من األسلوب حيتاج إىل مهارة بارعة

وحسن اإلسقاط على الواقع  ،وإىل معرفة دقيقة باملوارد واملضارب، احلفظ يف الّرتاث القدمي

  .املعيش

فهو من الثّلة الّنادرة اليت شهد  ،فجدير �ذه األوصا –رمحه اهللا  –وحنسب أّن اإلبراهيمّي    

ويكاد يكون حول شخصيّته األدبّية والفكرية إمجاع واعرتاف بقّوة  ،هلا اجلميع يف املشرق واملغرب

 ،ولغته الفصيحة اليت ال جياريه فيها أحد ،وأسلوبه اجلميل ،وذاكرته اجلبّارة ،حفظه البديعة
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والّسري واألنساب واألمثال واِحلكم والّشعر القدمي  ته الفّذة يف الفكر واألدب والّتاريخوموسوعيّ 

  .فضال عن حفظه املبّكر للقرآن الكرمي واألحاديث النّبويّة الّشريفة...واملتون

 ،وجوهر الّلفظ، َوْشي الكالم:" وألمر ما ذكر ابن عبد ربّه وهو يتحّدث عن األمثال بأّ�ا 

فهي ، وعلى كّل لسان، ونطق �ا يف كّل زمان ،العجموقّدمتها ، واليت ختّري�ا العرب، وحلي املعاين

أسري :"حّىت قيل، وال عّم عمومها ،مل يِسر شيء مسريها، وأشرف من اخلطابة ،أبقى من الّشعر

إّ�ا بال شّك تكشف عن طبيعة ...هلا داللة واضحة على حياة األّمة ،فاألمثال"  54"من مثل

يهتّم �ا  واليت مل، اهر هذه احلياة البسيطة أو املعّقدةوجتّلي كثريا من مظ، حياة العرب واملسلمني

والّرجل ، والفقري اليت حيياها الغينّ ، ة املعاشةعنيت بذلك صور احلياة اليوميّ ، الّشعر كثريا

  .وهلذا جعل منها اإلبراهيمّي نصيبا يف أدبه 55..."واملرأة

). ِلعترها(بشبه اجلملة  )عادت(عن الفعل )لميسُ (تأّخر الفاعل  الرّائعة سالةويف هذه الرّ   

ة تعّرب عن مدى سعي العربّية إىل حتصيل مجال الّتعبري فوائد مجّ  والّتأخريفللّتقدمي .يف انزياح مجيل

، كان ذلك على حساب الّرتتيب الذي وضعه األّولون لرتاكيبهم  ولو ،قبل كّل شيء والّصياغة

واسع ، جّم احملاسن ،ا باب كثري الفوائدهذ'':يقول عبد القاهر اجلرجاين متحّدثا عن فائدته

وال تزال ترى شعرا  ،بك إىل لطيفة ويفضي ،ال يزال يفرت لك عن بديعة ،بعيد الغاية ،الّتصّرف

أن قّدم فيه  ،عندك ولطُفاأن راقك  اتنظر فتجد سبب مثّ  ،ويلطف لديك موقعه ،يروقك مسمعه

  56" .وحّول الّلفظ من مكان إىل مكان ئاشي

مظهر من مظاهر :" ث غريه عن قيمة هذه الظّاهرة يف الّلغة العربّية بل وصفها بأّ�اوقد حتدّ   

اعتمادا على  ،شجاعة العربّية؛ ففيها إقدام على خمالفة لقرينة من قرائن املعىن من غري خشية لَْبس

  57."ومجالجتعلها عبارة راقية ذات رونق  وفوائد ،ووصوال بالعبارة إىل دالالت ،قرائن أخرى

يراد به األشياء املذكورة فيه لتوضيح :"الذي اسيّ مييل إىل املثل القيّ  والظّاهر أّن اإلبراهيميّ    

على  وإسقاطهايف اختيار األمثال  وهو دأب اإلبراهيميّ 58".مثيلالفكرة عن طريق الّتشبيه والتّ 

ضرب (قد يكون معىن :"لتناسقها وتطابقها ومتاثلها فـ...ةفكريّ  ،ةاسيّ سيّ ، وقائع معيشّية اجتماعّية

كما تستدّل عيو�م على األشياء   عليه خواطرهمنصبه للنّاس بإشهاره لتستدّل ) املثل

  59."إذا نصبته وانبّت طنبه)ضربت الخباء(واشتقاقه حينئذ من قوهلم .املنصوبة
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ال يضرب األمثال أو ينطلق منها لطلب املزحة أو للعبث القصصّي  وال شّك أّن اإلبراهيميّ    

ة أثناء احلقبة االستعماريّة الفرنسّية اليت عاىن فيها وخباصّ ، الفرتة اليت عاشها تتطّلب اجلّد والّصرامةف

الّشعب اجلزائرّي األمرّْين؛ ولذلك جنده جيتهد يف اختيار األمثال كعناوين وحياول إسقاطها على 

هاّمة ووظيفة ال تنكر للمثل يف الكالم مكانة :" إذ ،بعض الّظواهر كي يقّرب الّصورة للنّاس

: وقد ذكر إبراهيم الّنظام ،وتقرير غريب ملعانيها يف األذهان ،فله تأثري عجيب يف اآلذان ،فائد�ا

  :جيتمع يف املثل أربعة ال جتتمع يف غريه من الكالم

 60".فهو �اية البالغة، جودة الكفاية -4حسن الّتشبيه  -3إصابة املعىن -2إجياز الّلفظ  -1

  :الخاتمة -8

تبّني لنا بعد  دوق ،رسائله اجلميلةلبعض فهذه مناذج قليلة من العناوين اليت اختارها اإلبراهيمّي 

  :دراستها مجلة من الّنتائج ميكن تلخيصها يف الّنقاط التّالية

  .كتفنّنه يف أسلوبه عاّمة. والّتفّنن يف صياغتها ،ندستهاه وإتقان ،عناية اإلبراهيمّي بالعناوين. 1

  .تهغايالإلقبال على الّنص وكشف  املتّلقني جّدا تستهوين اإلبراهيمّي عتبة مهّمة عناوي. 2

  .إالّ بعد قراءة الّرسالة كاملة فْهم كنههاال ميكن ف ،عناوين رسائلهِحبكة  حسن. 3

  .ةة واجلمل االمسيّ وبني اجلمل الفعليّ  ،اإلنشاء و واخلرب ،بني الّطول والقصرتتنوّع عنونة الّرسائل . 4

وليّتسع أفق االنتظار يف  ،القرّاء لدىخللق الّتشويق يف وضع العناوين د عن املباشرة عبال. 5

  .أفكارهم

  . وجعلها عناوين تتناسب ومنت الّرسائل ،االستفادة من الّرتاث العرّيب كاألمثال. 6
  

 :هوامش

                                                           
    .314: ص ،1983، )اجلزائر(ديوان املطبوعات اجلامعية ، فنون النثر األديب يف اجلزائر: عبد امللك مرتاض1
هـ 1359أشّوال 11:وّجه هذه الرسالة إىل تلميذه أمحد بن أيب زيد قصيبة يف مدينة األغواط بتاريخ*

  .)40: ص/2ج ،آثار اإلمام اإلبراهيمي ،أمحد طالب اإلبراهيمي: ينظر. (م1940نوفمرب/
2Leo H.hoek: la marque du titre , dispositifs sémiotiques d'une pratique 

textuelle, Mouton publishers,the hague,paris,new York,1981,p: 05 
3Leo H.hoek: la marque du titre ,textuelle,1981,p:05.  
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ا�لس الوطين للثقافة ، لة عامل الفكرجم ،شعرية عنوان الساق على الساق فيما هو الفارياق ،حممد اهلادي املطوي4

  .457:ص، 1999سبتمرب ، العدد األّول، 28ا�لد ،الكويت، والفنون و اآلداب
  .34:ص، 2002 ،1ط، لبنان، بريوت، دار الكتاب العريب ،قراءات يف الشعر العريب احلديث، بشرى البستاين5
  10:ص ،1998 ،1ط ،مصر، اهليئة املصرية للكتاب، العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب ،حممد فكرى اجلزار6

7joesp besa camprubi: les fonctions du titre ,nouveaux actes sémiotiques 
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�دف هذه الدراسة إىل حتليل حمتوى القواعد اللغوية يف كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط يف 

منظومتنا الرتبوية يف اآلونة األخرية، مع اإلشارة إىل أهم الصعوبات اليت ظل اإلصالحات اليت شهد�ا 

تواجه املتعلم يف نشاط القواعد يف هذه املرحلة، كو�ا تعد مرحلة انتقالية يف مساره التعلُّمي، مث تسجيل 

املعاد كتابتها  وفق املناهجعلى ونتيجة البحث هي أن كتاب اللغة العربية املعد . النتائج اليت توصلنا إليها

أو ما يصطلح عليها مبناهج اجليل الثاين أتى ببعض اإلصالحات اليت مشلت طريقة تدريس الظواهر 

اللغوية، والرتكيز يف القاعدة على ما يهم املتعلم، وأما انتقاء حمتوى هذه الدروس فقد كان قائما على ما 

  .  واقف التواصلية املختلفةيساعد املتعلمني على استعمال لغتهم استعماال سليما يف امل

 .طريقة تدريس، إصالحات تربويةقواعد لغوية، كتاب لغة عربية، تعليمية،  :حتا الکلمات المف
Abstract:  

The purpose of  this article is to study and analyse the grammatical 
content in the first year Arabic language book for middle school, in the  light 
of the reforms that our educational system has seen recently, while pointing 
out the big difficulties that face the learner in grammar activities at this 
stage, considering it as a transitional stage in his educational path, then 

                                                           
 

*
  azzouz.wardia@yahoo.com :عزوز وردية 
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recording the results that we have reached. The result of the research is that 
the Arabic language book prepared according to the rewritten curricula or 
what is called “the second generation curricula” brought some reforms that 
included the method of teaching linguistic phenomena, and the on what 
matters to the learner. As for the selection of the content of these lessons, it 
was based on what helps the learners to use their language properly in 
different communicative situations. 
Key words: Grammar, Arabic language book, Ddidactics, Educational 
reforms, Teaching method 

 
 :مقدمة

ميثِّل تدريس القواعد عامة، والنحو خاصة العمود الفقري لتعليم وتعلم اللغة العربية على 

اختالف املستويات التعليمية، ولعل املتعلمني يف مراحل دراستهم متفقون يف موقفهم من دروس 

صطلحات القواعد، وهذا راجع إىل الصعوبة اليت حتيط بتدريس املادة نفسها، وخاصة ما تعلق بامل

لذا حظيت ؛ شكل لديهم نفورا وصدا يف تعلمهاالنحوية اليت تُقدم هلم دون استيعا�ا وفهمها، مما 

القواعد باالهتمام الكبري يف مناهج التعليم، وهذا ما الحظناه يف اإلصالحات اليت شهد�ا 

تها تدريس اللغة املنظومة الرتبوية يف اآلونة األخرية، واليت مست مجيع جوانب التعليم، ويف مقدم

تعليمية القواعد اللغوية يف كتاب اللغة واقع : "العربية، وعلى هذا األساس كان موضوعنا موسوما بــ

، وقد انطلقنا يف دراسة هذا املوضوع من "نقدية العربية للسنة األوىل متوسط قراءة وصفية حتليلية

  :اإلشكاالت اآلتية

األوىل متوسط يف ظل اإلصالحات اجلديدة؟ وما  ما واقع تدريس القواعد اللغوية يف السنة -

 هي أهم الصعوبات اليت تعيق املتعلم يف تعلم قواعد لغته؟ 

 وهل يتماشى احملتوى النحوي املقرر يف السنة األوىل متوسط مع مستوى الفئة املستهدفة؟ -

 ؟)من السهل إىل الصعب(وهل حمتوى دروس القواعد مرتب ترتيبا منطقيا  -

فو كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط يف انتقاء حمتوى القواعد على وهل اعتمد مؤل -

 الصيغ والرتاكيب اخلاصة بالبيئة اللغوية للتلميذ؟  

 وتعلم تعليم تعيق اليت املشكالت أبرز حتديد إىل املقال هذا يف �دف فإننا وعليه،

 ضعف ملعاجلة متوسط األوىل لسنةل العربية اللغة أساتذة من املقرتحة احللول أهم وتسجيل القواعد،

     :اآلتية النقاط وفق على املقال هذا عرض يف تدرجنا وقد النشاط، هذا يف التالميذ
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 ".القواعد" مصطلح مفهوم - 

 .اللغوية القواعد تعليم إشكالية - 

قراءة يف حمتوى القواعد يف كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط، مع حتليل االستبانة  - 

 .لألساتذة املقدمة

النتائج اليت توصلنا إليها، مع تقدمي بعض التوصيات اخلاصة  أبرزلنسجل يف األخري 

  .باملوضوع

 ": القواعد"مفهوم مصطلح -أوال

تعد القواعد مبا متثله من قوانَني وضوابَط لغوية، وسيلة مهمة لتكوين امللكة اللسانية 

قيِّها إال إذا كانت هناك قواعد تضبطها الصحيحة، كما ال ميكن ألية لغة أن تصل إىل ذروة ر 

وجتعلها قادرة على تلبية حاجات الناطقني �ا يف ميدان حيا�م، وبذلك فهي أساس أية لغة، 

: ونستشف هذا املعىن من التعريف اللغوي ملصطلح القواعد على حنو ما جاء يف معجم املقاييس

وإْذ  ﴿:، ويف التنزيل»)1(رتضات يف أسفلهقواعد البيت أساسه، وقواعد اهلودج ُخَشيبات أربع مع«

 ﴾فأتى اهللا بُنَيانَهم مِّن الَقواِعد  ﴿:، وفيه]127البقرة، [ ﴾يَرفُع إبراهيم الَقواِعَد من الَبيت 

  .]26النحل، [

 الكالم حتكم اليت الضوابط جمموعة« عامة بصفة يعين )القواعد( املصطلح هذا فإنَّ  وعليه،

 العالقات وتضبط مفردا�ا بنية حتكم قواعدَ  لغة لكل أن واملقصود ؛»)2(ام بلغة واملكتوب املنطوق

  .املواقف خمتلف يف التواصل ييسر �ا وااللتزام بينها، فيما

 قبل الواقعة الفرتة يف اكتماهلا وِقمة رقيِّها ذروة بلغت العربية اللغة أنَّ  أحد على خيفى وال

 ذلك من للعرب احلاصلة امللكة وكانت« مبني، عريب انبلس القرآن بنزول معاملها وتعززت اإلسالم،

 وليس...املعاين من كثري على فيها الكلمات غري لداللة املقاصد عن إبانة وأوضحها امللكات أحسن

 أن إىل« وسجية، طبعا وينطقو�ا سليقة، يتناقلو�ا كانوا الذين »)3(العرب لغة يف إال ذلك يوجد

 ملحة احلاجة فكانت العربية، غري باألمم باختالطهم اللسانية كةاملل وضعفت السليقة، كتل َخبت

 يفو  ،4»ذلك يف املؤلفات وُوِضعت الفصحاء، العرب أساليب من واستخالصها قواعدها، إبراز إىل

 عند املسماة احلركات يف العريب اللسان ملكة فسدت ملا إنه« ):هـ808ت( خلدون ابن يقول هذا

 الدروس خشية والتدوين بالكتاب اللغوية املوضوعات حفظ إىل جاحتي...باإلعراب النحو أهل
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 ظاهرة عليه سيطرت الذي العريب اللسان تقومي بغية ذلك يف الكتب ألَِّفت لذا ؛»)5()الذهاب(

  .التعليمية املراحل يف بتدريسها االهتمام كان هنا ومن اللغة، ضوابط عن اخلروج

 التعليم مناهج منظور من القواعد تعريف: 

 سدرو  بعض جانب إىل ،التعليمية املراحل يف تدريسها املقرر والصرفية النحوية املادة هي

 جتنب بغية للمتعلم تُقدَّم املتوسطة، املرحلة من األوىل والصفوف البتدائيةا املرحلة يف املربجمة اإلمالء

  .)6( منتصبا يكسر وال منخفضا يرفع فال وكتابة، قراءة اللحن يف الوقوع

 اليت واإلمالء والصرف النحو دروس معناه يف يشمل )القواعد( املصطلح هذا فإنَّ  وعليه،

  .فيها اللحن يتجاوز أن استطاع كتب أو قرأ فإن سليمة، لغوية ملكة تكوين على املتعلم تساعد

 : إشكالية تعليم القواعد اللغوية- ثانيا

لحا�ا يف أذهان تنامت حدة الشكوى من صعوبة تعلم القواعد اللغوية وتثبيت مصط

املتعلمني يف العصر احلديث، مما أدى إىل نفور التلميذ من تعلمها ومن َمث نفوره من اللغة العربية 

عامة، واحلقيقة أن مشكالت تعلم القواعد متشعبة ومتعددة، فمنها ما يتصل باملادة نفسها، 

، ومن بني )ط االجتماعيياحمل(ومنها ما يتصل بطريقة التدريس، ومنها ما يتصل بالواقع املعيش 

  :تالكهذه املش

ضعف املناهج التعليمية واضطرا�ا، وابتعادها عن أسلوب التدرُّج يف عرض أبواب النحو، إذ  -

 .إ�ا ال تراعي، غالبا، املستويات العقلية اإلدراكية بل إنَّ بعض املسائل النحوية مكرورة عادة

 .ي يف تدريس النحوغلبة اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي العمل -

ضعف مهم املتعلِّمني وانصرافهم عن تعلُّم اللغة العربية، وقلة رصيدهم اللغوي، أضف إىل   -

إذ إنَّ ساعة واحدة لتعلُّم مادة النحو غري كافية لتحصيل ) الزمن(ذلك مشكلة الوقت 

 .القواعد

اية ال وسيلة، ضعف إعداد املعلمني واختالف طرقهم يف التدريس، واختاذهم االمتحانات غ -

 .)7( وصدوفهموهذا الذي غذَّى نفور املتعلِّمني 

أما ما يتعلق باحمليط االجتماعي فال ميكن عده حبال من األحوال، حيث حلَّت العامية 

  :حملَّ اللغة العربية الفصحى إىل جانب أسباب أخرى أبرزها

 .عدم االهتمام بالتدريبات والتطبيقات -
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مبا يربطها باملعىن، بل يُقَتصر يف تدريسها على تعريف التلميذ  عدم معاجلة القواعد النحوية -

 .بقيمتها الشكلية يف بناء بنية الكلمة أو ضبط آخرها

عدم تعاون ُمَدرِِّسي املواد األخرى مع ُمَدرِّسي اللغة العربية يف مراعاة القواعد عند كتابة  -

ك ظن�ا منهم بانفصال موادهم عن وذل ؛الدروس للتالميذ أو قراءة املتعلمني هلم أو لزمالئهم

 .)8( العربيةمادة اللغة 

لقد دفع هذا الواقع التعليمي للغة العربية عامة ولقواعدها خاصة إىل إحداث 

املستويات األوىل من مرحليت التعليم االبتدائي  -بداية-إصالحات يف منظومتنا الرتبوية، مشلت 

ت من هاتني املرحلتني، وهذا ما دفع مؤلفي كتاب واملتوسط لُتعمم فيما بعد على باقي املستويا

فتبىن الكتاب املقاربة "اللغة العربية للسنة األوىل متوسط إىل مواكبة الطرق التدريسية احلديثة، 

بالكفايات هدفا واملقاربة النصية �جا يف تناول مادة اللغة العربية تفكريا وتعبريا وحنوا وصرفا 

لى هذا األساس جاء تقدمي نشاط القواعد اللغوية يف إطار نصوص  ، وع")9(وإمالء وأسلوبا وفنا

كاملة بدل انتقاء عبارات أو مجل أو شواهد حنوية مركبة أو منتزعة من سياقا�ا النصية، وبذلك  

كان لزاما على القائمني على العملية التعليمية أن يتجاوزوا اخلوض يف التفاصيل يف اجلانب املعريف 

لى ما هو عملي وظيفي بغية إكساب املتعلِّم مفاتيح حلل مشكالت لغوية؛ من النظري والرتكيز ع

حيث فهم ما يقدَّم له من صياغات لغوية أو قراءة نصوص متنوعة قراءة سليمة أو كتابة فقرة 

  .بشكل صحيح

 :قراءة في محتوى القواعد في كتاب اللغة العربية للسنة األولى متوسط- ثالثا

ية للسنة األوىل متوسط مثانية مقاطع، وحيتوي كل مقطع على يشمل كتاب اللغة العرب

مثانية نصوص موزعة بني نصوص أدبية ونصوص للقراءة املشروحة، وهذه األخرية تـَُتخذ سندا 

للدراسة اللغوية من تراكيب لغوية وصيغ صرفية وقواعد إمالئية مرفقة بتطبيقات، وهذا يدل على 

يف تناول القواعد اللغوية، واجلدول اآليت يبنيِّ جمموع دروس أن الكتاب ينتهج املقاربة النصية 

  :القواعد املقررة يف احملتوى الدراسي موزعة حسب املقاطع
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نالحظ من اجلدول أنَّ هناك تنوعا يف احملتوى املقرر يف نشاط القواعد بني النحو   

 ؛ غة العربية بصفة عامةوالصرف واإلمالء، وهذه القواعد تشكل كال� متكامال يهدف إىل خدمة الل

مكونا�ا اليت هلا عالقة بالداللة اللغوية، وإدراج درس أزمنة الفعل ضمن املواضيع  برزأل�ا من أ

األوىل من هذا النشاط خطوة مهمة لرتسيخ األبعاد املختلفة للزمن ودالالته، علما أنَّ املتعلم لديه 

ي واملضارع واألمر يف املرحلة االبتدائية، وتضمن معارف سابقة عن الفعل وأزمنته املتنوعة بني املاض

املبتدأ واخلرب، (، وعناصر اجلملة االمسية ...)الفاعل، املفعول به(املقرر أيضا عناصر اجلملة الفعلية 

وبأنه وحدة داللية مهمة يف التعبري ) اجلملة(، دون اإلشارة إىل هذا املصطلح ...)إن وأخوا�ا

إما أن تكوَن اجلملة ) الرتكيب(يمي بني الرتكيب واألسلوب؛ فاألول اللغوي خيتلف معناه التعل

وفيه تكون اجلملة دالة على االستفهام، أو التعجب، أو ) األسلوب(امسية أو فعلية، والثاين 

لذا ينبغي للمعلم اإلشارة إىل ؛ تعلم بالتعرُّف على عناصرها فقطإخل، وإمنا يكتفي امل...اإلخبار 

يف املستويات ) اجلملة(درسه حبكم أنَّ املتعلم سيستخدم هذا املصطلح  ثناءأهذه املعاين يف 
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كما . الالحقة، ومن اإلجيايب أن يفرق بني املعاين األسلوبية والرتكيبية انطالقا من هذه املرحلة

حسب رأينا، اختيار موفق حبكم أ�ما  ،ومها "النعت واحلال"املقرر أيضا درسي تضمن احملتوى 

إذ يساعد ذلك املتعلم على أن يعبـَِّر  ؛لوصفي الذي بُرمج يف هذه املرحلةلنمط امن خصائص ا

  . وفق هذا النمط باستخدام مكتسباته يف نشاط القواعدعلى 

فهذا حييلنا إىل احلديث عن " كان وأخوا�ا وإنَّ واخوا�ا"وإذا تطرقنا إىل درسي   

حرف املشبهة بالفعل، إىل جانب النواسخ، األفعال الناقصة، األ: مصطلحات عديدة، مثل

االهتمام بداللة كل واحد منها، علما أنَّ املتعلم درس هذه املصطلحات يف مراحل سابقة دون 

  .دراية لكنهها، ومعرفة معناها يف هذه املرحلة خطوة إجيابية جتعله ال يرددها دون أن يفهمها

 بعض األحيان يواجهون وما جيدر أن نشري إليه يف هذا السياق هو أنَّ التالميذ يف  

الثقل، التعذر، الفرق بني حركات البناء : مصطلحات حنوية وإعرابية ال يدركون كنهها، مثل

وذلك  ؛)10( معناهاواإلعراب، وهذا جيعلهم حيفظون صيغا إعرابية بصورة آلية دون فهم وإدراك 

لرغبة والدافعية يف يشكل لديهم صعوبة يف حتصيل القواعد مما يؤدي إىل نفورهم منها وضمور ا

  .تعلمها

هلذا جيب على املعلم أن يشرح للمتعلمني املصطلحات النحوية اجلديدة يف النشاط أو   

اليت تكون لديهم دراية �ا ولكنهم ال يفهمو�ا بطريقة بسيطة ويسرية، وأالَّ يكتفي بتوجيههم إىل 

تفسري وتوضيح الحتوائها على التعريفات املوجودة يف الكتاب املدرسي فبعضها حيتاج إىل شرح و 

املبين اسم مرفوع يقع بعد الفعل «: مصطلحات مبهمة، مثل ما جاء يف درس نائب الفاعل بأنه

، »)11( ضمريا مسترتا، أو ضمريا متصال، أو امسا ظاهرا، ينوب عن الفاعل، ويكون للمجهول

رسيخ مصطلحا�ا يف فهذه القاعد جاءت خالية من األمثلة اليت تساعد املتعلم على فهمها وت

ذهنه، ولذ فهي حتتاج إىل تبسيط مفهومها عامة، و شرح املصطلحات الواردة فيها خاصة، مع 

االستعانة باألمثلة والشواهد؛ ألن التلميذ يف هذا املستوى مل يكتسب، بعد، معارف تساعده 

  .على فهمها فهما جيدا وتثبيت معانيها يف ذهنه

 تحليل االستبانة: 

حات اليت باشر�ا وزارة الرتبية والتعليم يف اجلزائر يف السنوات احلالية سعيا نظرا لإلصال

منها لضمان جودة التعليم وحتسني األداء الرتبوي والبيداغوجي أعيد تأليف الكتب املدرسية يف 
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لذا وقع اختيارنا يف  ؛حليت التعليم االبتدائي واملتوسطمر  -بداية-مجيع املواد، ومس هذا التغيري 

وفق املناهج املعاد كتابتها أو على ا املقال على كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط املعد هذ

ما يصطلح عليها مبناهج اجليل الثاين، للوقوف عند أهم التغريات اليت جاءت �ا هذه املناهج من 

استبانة إىل  حيث طريقة التدريس ومدى فاعليتها مع احملتوى املقرر، ولدراسة هذا املوضوع وجهنا

جمموعة من أساتذة اللغة العربية للسنة األوىل متوسط، ويقدر عددهم بثمانية وأربعني أستاذا 

وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، : يف الواليات اآلتية) 20(، موزعني عرب عشرين متوسطة )48(

اط القواعد، ومدى اجلزائر، برج بوعريريج، وقد ركزنا يف هذه االستبانة على احملتوى املقرر يف نش

  :مناسبته مع مستوى الفئة املستهدفة، وعلى هذا األساس جاء السؤال األول على النحو اآليت

  هل محتوى نشاط القواعد اللغوية يتماشى ومستوى الفئة المستهدفة؟-السؤال األول

  
 نالحظ من إجابات األساتذة انَّ أغلبهم يتفق على أنَّ حمتوى نشاط القواعد يتوافق مع

مستوى املتعلمني يف هذه املرحلة، وهذا يدل على أنَّ اختيار احملتوى كان قائما على أسس فعَّالة 

تراعي الفئة املستهدفة يف تقدمي هذا النشاط إلكسا�م ملكة لغوية فصيحة وصحيحة جتنِّبهم 

و الوقوع يف اخلطأ قراءة وكتابة، حيث انتقى القائمون على تأليف الكتاب من مواضيع النح

والصرف واإلمالء أكثرها فائدة وأمهية للمتعلم، واليت �دف إىل رفع مستوى أدائه اللغوي الشفهي 

والكتايب، واختاروا منها ما هو أكثر استعماال يف التواصل اللغوي اليومي، وجتاوزوا املوضوعات 

شتغال واالستغاثة واسم اليت تتسم بالصعوبة والتعقيد واليت تـَُنفر املتعلم منها كالتقدمي والتأخري واال

اهليئة والتصغري والفصل والوصل وحنوها، حبكم أ�ا تتجاوز قدرا�م العقلية ومستوى فهمهم 

  .)12(وإدراكهم، وهي أكثر مالءمة للمتخصصني يف هذا اجلانب

، يرون أن احملتوى )%20.83(إال أَّنَّ بعض األساتذة، والذين قدِّرت نسبتهم بــ   

، فكيف للمعلم "نائب الفاعل"صعب على املتعلمني استيعا�ا، مثل درس تضمن عناصر حنوية ي

نائب الفاعل هو مفعول به حل حمل الفاعل الذي اختفى لغرض من «أن يقنع التلميذ بأنَّ 

املفعول به، (، واحلال نفسه مع درس النعت السبيب إىل جانب اخللط بني املفاعيل ») 13(األغراض
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، إضافة إىل عدم استيعا�م لبعض املصطلحات )جله، املفعول معهاملفعول املطلق، املفعول أل

األحرف املشبهة بالفعل، الثقل، التعذر، ثبوت النون وحذفها، فرغم أنَّ : النحوية واإلعرابية مثل

قدرة التلميذ على التجريد تنمو إىل حد ما يف هذه املرحلة إالَّ أنه ال يستطيع أن يصل إىل فهم 

 .وية املعقدةاالستعماالت النح

  هل محتوى نشاط القواعد يتماشى مع الحم الساعي المخصص له؟- السؤال الثاني

  
نشاط القواعد  األساتذة يرون أنَّ  من) %66.67(يتبنيَّ من نتائج اجلدول أنَّ نسبة 

، للحصة التعليمية من املعلم ى التنظيم اجليديتماشى مع احلجم الساعي احملدد له، وهذا يدل عل

د ارتباط بني احملتوى املقرر واجلدول الزمين املخصص له حسب كل نشاط، واملعلم ملزم إذ يوج

ولذا جيب عليه أن يدرك خبربته املعلومات اليت حيتاجها املتعلم من كل درس  ؛باحرتام هذا اجلدول

وتوزيعها حسب احلجم الساعي للحصة لكي حيقق الكفاية املستهدفة يف النشاط، ومن َمثَّ يكون 

تلميذ قادرا على إنتاج فقرة كتابية أو شفهية مراعيا الضوابط النحوية والصرفية واإلمالئية املكتسبة ال

  . من احلصص التعلُّمية

حصة، واجلدول اآليت يبنيِّ نسبة ) 32( اثنتان وثالثون وجمموع حصص القواعد هو  

  :توزيعها حسب نوع الظاهرة املدروسة

  
أنَّ القواعد النحوية تستحوذ على أغلبية احلصص يف برنامج إنَّ املتتبع هلذا اجلدول يرى 

هذا املستوى، تليها القواعد اإلمالئية بنسبة ال تكاد تقل عن سابقتها مقارنة بقواعد الصرف 

الذي ُخصِّصت له حصتان، وهي نسبة تنسجم ومستوى املتعلم الذي يكون أكثر حاجة يف هذه 

اهر النحوية واإلمالئية، علما أنَّ الكثري من القواعد النحوية املرحلة إىل امتالك عدد ممكن من الظو 

متداخلة مع قضايا صرفية إىل درجة يصعب الفصل بينهما، وُختَصص لكل حصة ساعة واحدة 
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، كما )د30(يـَُقدَّم فيها النشاط، وهناك بعض الظواهر اللغوية اليت تـَُقدم يف مدة زمنية قدرها 

  .درس األلف اللينة، عالمات الوقف: يف أكثر من حصة مثل يوجد بعض الدروس اليت بُرِجمت

، رأوا أنَّ احلجم )%33.33(غري أنَّ بعض األساتذة، والذين قدرت نسبتهم بــ   

الساعي لربنامج القواعد غري كاٍف لتقدمي كل األنشطة نظرا لكثافة املادة؛ حيث يوجد بعض 

ن جيدر بواضعيها أن ُيربجموها يف أكثر من الظواهر اليت يستحيل تقدميها يف حصة واحدة، إذ كا

فمثل هذه القواعد هي أطول ...ساعة مثل درس النعت السبيب، املبتدأ واخلرب، كان وأخوا�ا، 

 .وأعسر إذا ما قورِنت بدرس عالمات الوقف أو األلف اللينة مثال

هل إلى من الس(هل محتوى نشاط القواعد خاضع لمبدأ التدرُّج في عرضه -السؤال الثالث

  ؟)الصعب

  
إنَّ مراعاة الرتتيب يف تقدمي احملتوى يقود املتعلم إىل التحصيل اجليد للمعارف فال يشعر 

بتلك الفجوة بني درس وآخر، وإمنا حيس بوجود تكامل وتسلسل ومتاسك بني الدروس؛ حبيث 

ة ومتهيد ملا يكون كل موضوع يقدَّم له يف احلصة التعلمية فيه تدعيم وتثبيت للمكتسبات السابق

  .بعده

وبالعودة إىل حمتوى القواعد يف كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط فإنَّ أغلب 

، يتفقون على أنَّ الكتاب اعتمد التدرج يف )%66.67(األساتذة، والذين قدرت نسبتهم بــ 

 يستطيع املتعلم الطرح والتناول من البسيط إىل املركب، إذ من الضروري البدء باملسائل السهلة اليت

" املبتدأ واخلرب"، وجاء درس "الفاعل"سابقا لدرس " الفعل وأزمنته"استيعا�ا ببساطة فكان درس 

، مث مير إىل غريها من الظواهر اللغوية إلدراكها "إنَّ وأخوا�ا"و " كان وأخوا�ا"قبل درسي 

وم إمنا يكون مفيدا إذا كان اعلم أنَّ تلقني العل«): هـ808ت(تدرجييا، وعن هذا يقول ابن خلدون

، وعندها حتصل امللكة دون ضغط أو إرغام وتكون قد »)14(على التدرج شيئا فشيئا وقليال قليال

  .هيَّأته لفهم ما يورد عليه يف هذا الفن
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من األساتذة يرون أنَّ الكتاب فيه بعض االختالل ) %33.33(يف حني أنَّ نسبة 

يف مستهل هذا النشاط وهو عنصر " التعت"رود درس املنهجي يف ترتيب دروس القواعد، كو 

بعد " الفاعل"فضلة يف اجلملة العربية قبل درس الفعل الذي يعد عنصرا عمدة فيها، وجميء درس 

" التاء املربوطة واملفتوحة"، أضف إىل ذلك ورود درس "األمساء املوصولة"و " أمساء اإلشارة"درسي 

يكون املتعلم قد درس العديد من القواعد النحوية، فال نظن  يف مرحلة متأخرة من الربنامج بعد أن

املبتدأ "، "النعت السبيب"أنه مازال ال يفرق بينهما، بعد، وقد مرَّت معه دروس مكثفة مثل 

، وهلمَّ جرا، إذ البد أن ينتقل يف سلم تصاعدي من السهل والبسيط إىل "الفعل وأزمنته"، "واخلرب

القمرية، واأللف اللينة، اليت " ال"الشمسية و "ال"واألمر نفسه مع  ما هو أكثر عمقا يف الطرح،

  . )15(وردت يف آخر حصص هذا النشاط

 هل الموضوعات المقررة في نشاط القواعد اللغوية هي من النحو الوظيفي؟-السؤال الرابع

   
مما ال شك فيه أنَّ النحو ال يُدرَّس على أنه غاية يف ذاته، وإمنا هو وسيلة لتقومي القلم 

واللسان من اللحن والزلل، وهلذا عمل الرتبويون على انتقاء املادة النحوية اليت تعني املتعلم على 

يات احلديثة؛ الدقة يف التعبري والفهم، فحاولوا االستفادة من النتائج اليت توصلت إليها اللسان

واليت تبناها أمحد  Simon dik وذلك باالعتماد على نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك

، إذ تسعى )16(املتوكل يف العامل العريب، وهي تعد من أبرز النظريات ذات الوجهة الوظيفية التداولية

وتفاضل بني "هلا،  إىل بناء حنو منوذجي يربط بني البنية والوظيفة ارتباطا جيعل البنية انعكاسا

األحناء حسب استجابتها ملبدأ الوظيفية، أي حسب قدر�ا على رصد الظواهر اللغوية وتفسريها 

  .")17(يف إطار االرتباط القائم بني البنية والوظيفة

وعليه، فإنَّ تعليم النحو يف ظل نظرية النحو الوظيفي ال يعين تدريس كل قضاياه دفعة   

نها بالعناصر الوظيفية اليت تشمل االستعمال اليومي، وقد أحلَّ على هذا واحدة، وإمنا االكتفاء م

ينبغي أن تكون املوضوعات اليت تقدَّم «: األمر العديد من الباحثني، من بينهم أمحد السيد بقوله

إىل الدارس يف النحو موضوعات وظيفية، مبعىن أن ختدم اإلنسان يف حياته، فتليب حاجاته اللغوية، 
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عملية التفاعل االجتماعي حبيث يقرأ بصورة سليمة ويكتب بأسلوب سليم، ويُعربِّ  وتسهل له

وذلك جيعل املتعلمني  ؛»)18(بشكل صحيح، ويستمع فتعينه معرفته النحوية على فهم ما يستمع

يدركون الصلة املوجودة بني اللغة العربية والقواعد اليت ختدمها بدل النفور منها، ويعون أنَّ 

لذا حاول مؤلفو كتاب اللغة العربية للسنة ؛ ما هي إال ضوابط يقتضيها املعىننحوية األحكام ال

األوىل متوسط يف ظل املناهج املعاد كتابتها االهتمام باجلانب الوظيفي عند اختيارهم للمحتوى 

النحوي، فأولوا عناية للموضوعات اليت هلا صلة بالتواصل اليومي، وهذا ما اتفق عليه أغلب 

، وأشاروا )%72.92(ذة حسب النتائج املبينة يف اجلدول أعاله، والذين قدرت نسبتهم بــ األسات

إىل أنَّ دروس القواعد اليت تضمنها الكتاب وردت خمتصرة ومركزة على ما يهم املتعلم يف هذا 

املستوى، وحتميه من اللحن لسانا وقلما وتساعده على التواصل مع غريه بلغة سليمة، فجاء درس 

، »)19(ما دل على الذي يقوم بالفعل، وحكمه اإلعرايب الرفع«اعل مثال مقتصرا على أنه الف

واقتصر درس املبتدأ واخلرب على تعريف املبتدأ وتعريف اخلرب، وأنَّ اخلرب يطابق املبتدأ يف النوع، ويف 

ية، ، دون تفصيل، واحلال نفسه مع بقية دروس الظواهر اللغو )20(العدد، ويف احلكم اإلعرايب

وتنطلق كل قاعدة من هذه القواعد مبثال أو أكثر من نصوص القراءة املشروحة، لُرتفق بعدها 

بتطبيقات يُكلَّف املتعلمون بإجنازها للتأكد من استيعا�م للمعلومات املقدَّمة هلم، وهي متنوعة 

غوية حسب كل درس بني إنشاء مجل، وملء فراغ، وإعراب مفردات ترسيخا ألجزاء الظاهرة الل

  .املدروسة، وهذا جيعل املتعلم ال ينفر من املادة وإمنا يقبل على تعلُّمها واالستزادة يف طلبها

وقد اعتمد القائمون على تأليف الكتاب على جمموعة من املصادر واملراجع لبناء   

  :)21( وهيالقاعدة اللغوية، 
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حوية والصرفية واإلمالئية عند تصفحنا جلملة من هذه الكتب ألفينا أ�ا قدمت املادة الن

بشكل واضح وخمتصر وبسيط تشمل طرائق التدريس املعروفة، وأغلبها كانت �دف إىل التيسري 

واالبتعاد عن التعقيد، وكل ما من شأنه أن يـُنَـفِّر املتعلم من تعلُّم القواعد، كالرتاكيب الشاذة 

 املألوفقدر املستطاع عدم اخلروج عن  والعبارات النادرة والتأويالت البعيدة، وقد حاول مؤلِّفوها

، واهلدف من ذلك هو متكني التلميذ من إنتاج وفهم عبارات لغوية سليمة يف مواقف تواصلية )22(

  .دالة قصد حتقيق أغراض معينة

، يرون أنَّ الكتاب )%27.08(إال أنَّ بعض األساتذة، والذين قدرت نسبتهم بــ   

النعت "ملتعلم استيعا�ا يف هذا املستوى، مثل درس احتوى بعض الدروس اليت يصعب على ا

، وكذا صعوبة التمييز بني املنصوبات اليت بُرجمت يف مرحلة واحدة "نائب الفاعل"، ودرس "السبيب

، ويف هذا السباق يقول اجلاحظ )املفعول به، املفعول املطلق، املفعول ألجله، املفعول معه(

وأما النحو فال تشغل قلبه منه إال بقدر ما يؤديه «: صيبيف رسائله يف فصل رياضة ال) هـ255ت(

إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام يف كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، 

وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أوىل به، ومذهل عما هو أَردُّ عليه منه . وشيء إن وصفه

، فهذه دعوة صرحية منه إىل ضرورة »)23(والتعبري البارع من رواية املثل والشاهد، واخلرب الصادق،

االنتقاء من املسائل النحوية بقدر ما حيتاجه املتعلم يف تعلُّمه بغية اإلفادة منها يف املواقف 

  .التواصلية مع غريه

ومما يؤاخذ أيضا على كتاب اللغة العربية يف هذا املستوى هو أنَّ دروس القواعد مل تـَُعزَّز   

لة والشواهد اليت تساعد املتعلمني على فهمها وحماكا�ا وتعينهم على تكوين ملكة اللسان باألمث

العريب، مما جيعلهم أقرب إىل نسيا�ا مبجرد خروجهم من قاعة الدرس؛ أل�ا جاءت على شكل 

على من ) هـ808ت(قوانني جمرَّدة بـَُعَدت عن مناحي اللسان وملكته، وهلذا عاب ابن خلدون

كتب النحو العارية من الشواهد والرتاكيب العربية، وتقتصر فقط على مجلة من قوانني   يعكف على

لذا ينبغي للمعلم االجتهاد يف تدعيم القاعدة ؛ )24(املنطق أو اجلدل وتبتعد عن حتقيق غايتها

باألمثلة اليت تساعد التلميذ على فهم أجزائها، وترسيخ هذه الرتاكيب يف ذهنه قصد اإلفادة منها 

  . تعبريه الكتايب والشفهييف

  هل هناك اهتمام بنشاط القواعد من المتعلم؟-السؤال الخامس
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يعد املتعلم عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية، وجناحها يعتمد على مدى 

إقباله على التعلم، وكما هو معلوم فإنَّ ضعف التالميذ يف القواعد اللغوية جعلهم ينفرون منها وال 

ون على تعلمها، ولعل أبرز سبب يف ذلك هو عدم مراعاة الناحية الوظيفية يف اختيار يُقبل

املباحث النحوية والصرفية واإلمالئية، وتشعبها وكثرة تفصيال�ا بصورة ال تساعد على تثبيت 

  .)25( أذها�ممفاهيمها ومصطلحا�ا يف 

يت شهد�ا منظومتنا كل ذلك دفع واضعي كتاب اللغة العربية يف إطار اإلصالحات ال  

الرتبوية يف اآلونة األخرية إىل ربط املتعلم بواقعه اللغوي، فاختريت املوضوعات اليت �م املتعلم 

وتعينه على تكوين العادات اللغوية الصحيحة، وترفع من أدائه اللغوي وحتقق له الغاية من تعلم 

ه حتديد الكفاية الشاملة يف الكتاب الظواهر النحوية والصرفية واإلمالئية، وهو األمر الذي يوضح

يتواصل التلميذ بلغة سليمة ويقرأ قراءة مسرتسلة منغَّمة مركَّبة سردية وصفية ال تقل عن : "نفسه

وذلك جعل املتعلم ؛ ")26(مائة وسبعني كلمة وينتجها مشافهة وكتابة يف وضعيات تواصلية دالة

ده معظم األساتذة حسب النتائج اليت يهتم بنشاط القواعد ويقبل على تعلمها، وهذا ما أك

، يف حني رأى بعضهم خالف ذلك، وُقدِّرت نسبتهم )%72.92(توصلنا إليها، واليت قدِّرت بــ 

، وأشاروا إىل أنَّ املتعلم مازالت تنقصه الدافعية يف تعلم اللغة العربية عامة )%27.08(بــ 

علم لدى التلميذ؛ إذ إنه ميتلك قدرات وقواعدها خاصة، وهنا ينبغي للمعلم استغالل دوافع الت

وعادات واهتمامات جتعله مهيَّأ سلفا لالنتباه واالستيعاب، ودور األستاذ هو احلرص على التدعيم 

، كأن جيعل تدريس القواعد مثال قائما على حل )27(املستمر الهتماماته وتعزيزها لُيقبل على التعلم

م يف القراءة والكتابة ميكن أن تُعَتمد يف وضعيات املشكالت، فاألخطاء اليت يقع فيها املتعل

هل �ا املعلم درسه، وأن يُتيح له االستكشاف الذايت هلذه القواعد مستحضرا تاالنطالق ليس

  .)28(مكتسباته القبلية

وعلى املعلم اختيار طريقة تدريس مناسبة جتعل من القواعد مادة حية، وليست جمرد   

  . رياضيات والفيزياء حيفظها ويطبقهاقوانني جافة توازي قوانني ال
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  عالم تعتمد طريقة تدريسك للقواعد اللغوية؟- السؤال السادس

  
ينتهجون الطريقة النصية يف  من األساتذة) %77.08(تظهر نتائج اجلدول أنَّ 

، يف حني أن )%22.92(تدريسهم لنشاط القواعد اللغوية، تليها الطريقة االستقرائية بنسبة 

ياسية مل تسجل أية نسبة؛ وذلك أل�ا جتعل التلميذ خامال وغري فاعل يف احلصة الطريقة الق

  .التعلمية خالف الطريقتني السابقتني

وانتهاج املقاربة النصية يف التدريس يعد دعامة أساسية يف تكوين الكفاية اللغوية عند   

أل�ا جتعل  ؛غوية املدروسةالتلميذ، إذ متكنه من إنتاج نصوص مبختلف أمناطها مستثمرا الظواهر الل

يقرأه ُمث ميارس بواسطته التعبري الشفهي والتواصل «من النص املقدم للمتعلم املنطلق الوحيد هلا، 

ويتعرف على كيفية بنائه ويستنبط منه القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية ليدجمها يف إنتاجه 

  .»)29(الكتايب

على الطريقة النصية ساعد املتعلمني على فهم  وقد أشار األساتذة إىل أنَّ اعتمادهم  

واستيعاب ما يـَُقدَّم هلم يف نشاط القواعد اللغوية، إذ إ�ا عملت على تفعيل احملتوى وتنظيم 

احلصة املقررة يف تناول الظاهرة اللغوية، كما مكنت املتعلم من اكتساب القاعدة واملهارة يف 

را ونشيطا بعد أن كان جمرد مستقبل ملا يورد عليه من تطبيقها؛ أل�ا جعلته عنصرا فاعال، حماو 

معارف يف الطرائق السابقة، وهذا يدل على أنَّ هذه الطريقة تكفل التفاعل بني املعلم واملتعلم من 

  . ناحية، وبني املتعلم واحملتوى من ناحية أخرى

القاعدة،  ويف حالة عدم توافر نص القراءة املشروحة على كل األمثلة اليت تشمل عناصر

أو يكون النص غري خادم للظاهرة اللغوية يلجأ األستاذ إىل التصرُّف يف املعاين إلنشاء مثال 

مناسب، أو يأيت بأمثلة من خارج النص، وهنا يكون قد استعان بالطريقة االستقرائية يف تقدمي 

  .النشاط



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1088 -  1068: ص 

 

1083 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   جلزائرا  -تامنغستجامعة 

ط القواعد بم يتوصل األستاذ إلى معرفة عدم استيعاب المتعلم لنشا-السؤال السابع

  اللغوية؟

  
من األساتذة يتوصلون إىل معرفة عدم  )%66.67(يتبني من نتائج اجلدول أنَّ 

استيعاب املتعلم للظاهرة اللغوية من األسئلة املطروحة عليهم يف احلصة التعلمية، يف حني أنَّ 

) %12.5(يتوصلون إىل ذلك عن طريق التقييم الفصلي، وهناك  من األساتذة) 20.83%(

  .ْن جيمع بني الرأيني معامَ 

ويعد طرح املعلم لألسئلة ومناقشتها مع التلميذ يف احلصة التعلمية شيئا إجيابيا يدل على   

وجود تفاعل بينهما، حيث يسأل املعلم طالبه ويسمع منهم األجوبة املختلفة فيكتشف نقاط 

عتمدة الضعف ويعمل على تصويبها بتوجيه املتعلمني وإرشادهم، شرط أن تكون ا
ُ
ألسئلة امل

واضحة تشمل الظاهرة اللغوية املدروسة، وهذا يشيع جوا من احليوية يف القسم، فيكسر اجلمود 

ويدفع امللل ويثري الدافعية للتعلم، ويفسح ا�ال أمام املعلم لتنمية انتباه املتعلم ليشعر أنه يساهم 

رحلة التقييم الفصلي الذي ُميكِّن املعلم يف سري الدرس ومن َمثَّ تثبت املعلومات يف ذهنه، مث تأيت م

من قياس مستوى حتصيل التالميذ، ومدى قدر�م يف استخدام القواعد املكتسبة ليسجل األخطاء 

  .الشائعة اليت وقع فيها أغلب املتعلمني والعمل على تقوميها

  تابة؟هل المتعلم قادر على ضبط الكلمات ضبطا صحيحا أثناء القراءة والك-السؤال الثامن
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، يتفقون على )%83.33(تظهر النتائج أنَّ أغلب األساتذة، والذين ُقدِّرت نسبتهم بــ     

أنَّ املتعلم يف هذه املرحلة قادر، نسبيا، على ضبط الكلمات ضبطا صحيحا أثناء القراءة 

والكتابة، وهذا يدل على وجود حتسن يف تعلم القواعد، بعد أن كانت تسجل ضعف التالميذ 

وذلك راجع إىل اإلصالحات اليت شهد�ا منظومتنا الرتبوية يف  ؛ها مما جيعلهم ينفرون من تعلمهافي

  .اآلونة األخرية، واليت أتت أكلها يف هذا النشاط

ولكن قد ثبت بالتجربة أنَّ املتعلمني كثريا ما يبذلون جهدا يف استيعاب ما يورد عليهم   

إمالئية، وحياولون فهمها، بل ويتحصلون على من مصطلحات حنوية، وصيغ صرفية، وقواعد 

نتائج جيدة يف االمتحانات الفصلية، إال أ�م، وبعد انتهاء أي مرحلة، جيدون أنفسهم غري 

، )30(قادرين على إجياد الرتاكيب النحوية الصحيحة للتعبري عن أفكارهم كتابة وخاصة شفاهة

للغوي للتلميذ يف املرحلة املتوسطة، إذ قالوا وهذا ما أشار إليه األساتذة يف حديثهم عن املستوى ا

إ�م غالبا ما جيدون تعابري ركيكة تفتقر إىل االتساق واالنسجام، إىل جانب كثرة األخطاء الصرفية 

 :والنحوية واإلمالئية، ورمبا يعود ذلك إىل أسباب عديدة نذكر منها

تلميذ وُجيهد ذهنه، فيؤدي به ذلك كثرة األوجه اإلعرابية املختلفة وتداخلها مما يُثقل كاهل ال -

إىل صعوبة التفريق بينها، كاخللط بني ثبوت النون يف األفعال واجلمع املذكر السامل يف 

 ؛فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الواو والنون :يف إعراب يكتبون- مثال-األمساء، فيقولون

 ...ألنه مجع مذكر سامل، وهكذا

النعت السبيب، واإلعراب التقديري  :وية، مثلصعوبة استيعاب بعض املصطلحات النح -

 ...).الثقل، التعذر، (

ازدواجية اللغة؛ وذلك بوجود لغتني إحدامها للقراءة والكتابة واحلديث واليت يسمعها التلميذ  -

يف املدرسة، وأخرى لغة عامية يستعملها العامة يف حيا�م اليومية لقضاء حاجا�م وللتواصل 

ثر تأثريا على لسان التلميذ، حيث ال ختلو هذه اللغة من األخطاء فيما بينهم، وهي األك

 . )31( بصلةالرتكيبية والصرفية باإلضافة إىل احتوائها ملصطلحات ال متت للعربية 

وفق املناهج املعاد  على هلذا سعى مؤلفو كتاب اللغة العربية للسنة األوىل متوسط املعد  

ية املوجودة يف البيئة اللغوية للتلميذ، واليت تتضمن أخطاء كتابتها إىل إيراد بعض الرتاكيب اللغو 
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ُأَصوُِّب : "شائعة، مث تصويبها مع التعليل يف �اية كل مقطع، عدا املقطع اخلامس حتت عنوان

 .أخطائي

وعليه، جيب على املتعلم أن يستفيد من هذه الرتاكيب والصيغ يف تعبريه الشفهي 

ا لكي ُيكوِّن ملكة لسانية صحيحة وفصيحة يستثمرها يف والكتايب، وأن يتعود على استعماهل

 . مواقفه التواصلية املختلفة

ما هي الحلول المقترحة، في رأيك، لمعالجة ضعف التالميذ في نشاط -السؤال التاسع

  القواعد اللغوية؟  

ط اقرتح األساتذة بعض احللول ملعاجلة ضعف التالميذ يف القواعد اللغوية نوجزها يف النقا  

  :اآلتية

 .مراعاة التدرُّج يف تقدمي الظواهر اللغوية حسب مستوى استيعاب التلميذ -

العمل على تبسيط القواعد، والرتكيز على ما يهم املتعلم يف تواصله اليومي، وتعويده على  -

 .استعمال املصطلحات النحوية واإلعرابية، والتفريق بينها

 .املطالعةإرشاد املتعلمني إىل قراءة القرآن الكرمي و  -

 .العمل على تكثيف التطبيقات بعد كل قاعدة لغوية -

إعادة النظر يف عدد التالميذ يف القسم الذي أصبح يتجاوز أربعني تلميذا يف بعض األقسام،  -

 .وهذا يعيق انتهاج املقاربات التدريسية اجلديدة اليت تستدعي عددا قليال من التالميذ

ية يف تواصله مع التالميذ لكي يتعودوا على حرص األستاذ على استخدام اللغة العرب -

 .استعماهلا دون حرج

 .احلرص على اختيار طرائق تدريس تناسب كل درس كي ال يشعر التالميذ بامللل -

  :خاتـــــــــــــمـــــــة

  :بعد دراستنا هلذا املوضوع خلصنا إىل بعض النتائج، جنملها يف النقاط اآلتية  

يف انتقاء حمتوى القواعد اللغوية، ) النحو الوظيفي(سانية احلديثة االستفادة من النظريات الل -

 .فكانت غالبا ما تشمل الصيغ والرتاكيب اخلاصة باالستعمال اليومي للغة

تقدمي القواعد اللغوية بطريقة خمتصرة لتيسري استيعا�ا مقارنة بالقواعد الواردة يف كتاب اللغة  -

 .العربية للجيل األول
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درس النعت : ميذ لبعض الظواهر اللغوية رغم كل حماوالت التيسري، مثلصعوبة فهم التل -

 .السبيب ودرس نائب الفاعل

 ...).املفعول به، املفعول ألجله، املفعول معه، (صعوبة متييز املتعلم بني املنصوبات  -

عدم استيعاب التلميذ لبعض املصطلحات النحوية، مثل الثقل والتعذر وثبوت النون أو  -

 .خللط بني مصطلحْي ثبوت النون واجلمع املذكر السامل يف إعراب األفعالحذفها، وا

بعض الدروس غري مرتبة ترتيبا منطقيا من السهل إىل الصعب، فمن غري املعقول أن يكون  -

القمرية ) ال(الشمية و) ال(درس النعت السبيب ضمن الدروس األوىل يف حني جند درس 

 .مثال يف آخر دروس القواعد

عض التوصيات اليت نقدمها لتفادي بعض اجلوانب اليت تعيق الوصول إىل اهلدف وهذه ب   

  :املرجو من تدريس القواعد اللغوية

إعادة النظر يف إدراج درس النعت السبيب ضمن احملتوى املقرر للظواهر اللغوية يف هذه  -

 .املرحلة

عة واحدة تكييف احلجم الساعي حسب كل درس ومدى صعوبة فهمه لدى املتعلمني، فسا -

 .أو أقل غري كافية لتقدمي بعض الظواهر اللغوية، مثل درس املبتدأ واخلرب

 .إعادة النظر يف ترتيب بعض الظواهر اللغوية حسب مدى صعوبتها وعالقتها ببعضها -

  .إرفاق القواعد اللغوية باألمثلة التوضيحية اليت تساعد املتعلم على الفهم واالستيعاب -

  

 :هوامش

                                                           
عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : ، مقاييس اللغة، تح)هـ395ت(بن فارس ا -1

  .109، ص5م، ج1979-ه1399 ، دط،)القاهرة(
 ،2ط ،)بريوت(ندس، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان جمدي وهبة وكامل امله -2

  .298م، ص1983
 ،)دمشق( عبد اهللا حممد الدرويش، دار يعرب: ، مقدمة ابن خلدون، تح)هـ808ت(ابن خلدون عبد الرمحن  -3

  .367، ص2م، ج2004-هـ1425 ،1ط
بني النظرية واملمارسة املرحلة األساسية الدنيا، دار الفكر حسن البجة عبد الفتاح، أصول تدريس اللغة العربية  -4

  .497م، ص2000- هـ1420 ،1ط ،)األردن( للطباعة والنشر والتوزيع
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  .370، مقدمة ابن خلدون، ص)هـ808ت(بن خلدون عبد الرمحن ا -5
م، 1991 ط،د ،)مصر( ينظر مدكور علي أمحد، تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف للنشر والتوزيع -6

  .321ص
م، 2007، 25العدد  تيسريية، جملة جذور، جدة، لوحيشي ناصر، الدرس النحوي مشكالت ومقرتحات -7

  .  230-229ص
  .230املرجع السابق، ص -8
م، 2016، )اجلزائر( ، موفم للنشر- السنة األوىل متوسط–كحوال حمفوظ وآخرون، كتايب يف اللغة العربية   -9

  .مقدمة الكتاب
 ر بوعناين سعاد آمنة، النص التعليمي تأصيل املصطلح وحقيقة املفهوم، خمرب اللغة العربية واالتصالينظ -10

  .50م، ص2015 دط، ،)اجلزائر(
  .97كحوال حمفوظ وآخرون، كتايب يف اللغة العربية السنة األوىل متوسط، ص  -11
، جملة السنة أوىل متوسط أمنوذجا– تدريس النحو بني كتايب اجليل األول واجليل الثاينينظر حامد نوال،  -12

  .05ص م،2018 ،16العدد / 5ا�لد  التعليمية، اجلزائر،
  .193م، ص2009 دط، ،)اجلزائر( بلعيد صاحل، مقاالت لغوية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -13
  .347، ص2ابن خلدون عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، ج -14
قراءة يف كتاب اللغة العربية (اللغوية والنحوية من منظور املقاربة بالكفاءات  ينظر الصاحل حممد، الظواهر -15

  .7ص م،2018 ،16العدد / 5ا�لد  لتعليمية، اجلزائر،، جملة ا)-اجليل الثاين–للسنة األوىل متوسط 
- هـ1424 ،1ط ،)الرباط( ينظر املتوكل أمحد، الوظيفية بني الكلية والنمطية، دار األمان للنشر والتوزيع -16

  .19م، ص2003
 املتوكل أمحد، الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية، منشورات عكاظ -17

  .10م ص1993 دط، ،)الرباط(
، نقال 05، ص-السنة أوىل متوسط أمنوذجا–حامد نوال، تدريس النحو بني كتايب اجليل األول واجليل الثاين  -18

  .132محد السيد، املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية وآدا�ا، صحممود أ: عن
  .45كحوال حمفوظ وآخرون، كتايب يف اللغة العربية السنة األوىل متوسط، ص  -19
  .73ينظر املرجع نفسه،  -20
  .املرجع نفسه، صفحة أهم املصادر واملراجع -21
نصوص لتالمذة السنة الثانية من التعليم الثانوي، ينظر بكري عبد الوهاب وآخرون، النحو العريب من خالل ال -22

  . 05م، ص1987-هـ1407دط،  ،)تونس( الشركة التونسية للتونسية للتوزيع
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عبد السالم حممد هارون، مكتبة : ، رسائل اجلاحظ، تح)هـ255ت(اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر  -23

  .38، ص3م، ج1979- هـ1399 دط، ،)مصر( اخلاجني
  .386، ص2عبد الرمحن، مقدمة ابن خلدون، جابن خلدون  -24
ينظر زايد فهد خليل، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، فهد خليل زايد، دار اليازوري العلمية  -25

 .264م، ص2006 دط، ،)األردن( للنشر والتوزيع
  .اية كل مقطعكحوال حمفوظ وآخرون، كتايب يف اللغة العربية السنة األوىل متوسط، يف بد  -26
ديوان املطبوعات اجلامعية  ،- حقل تعليمية اللغات– ينظر حساين أمحد، دراسات يف اللسانيات التطبيقية -27

  .142ص م،2000، دط، )اجلزائر(
ينظر صومان أمحد إبراهيم، اللغة العربية وطرائق تدريسها لطلبة املرحلة األساسية األوىل، دار كنوز املعرفة  -28

  .245م، ص2013 ،1ط ،)األردن( والتوزيع العلمية للنشر
 ،39العدد  لة اللغة العربية، اجلزائر،بومحلة عمر، أثر املقاربة النصية يف اكتساب املتعلم للكفاءة اللغوية، جم -29

  .106ص دت،
بات ينظر بعطيش حيي، تعليمية النحو العريب بني القدمي واحلديث دراسة تقوميية للطريقة القدمية وبعض املقار  -30

  .76ص م،2003 ،19العدد  ثة، جملة املريب، اجلزائر،احلدي
  89، 88ينظر زايد فهد خليل، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية، فهد خليل زايد، ص ص -31
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اللغة العربية  تعد الزوايا من بني أهم املؤسسات التعليمية اليت كان هلا دور بارز يف احلفاظ على تعليم

يف اجلزائر، وتعرف هذه األخرية انتشارا كبريا للزوايا على مستوى كافة ترا�ا، ومن أهم املناطق  اليت 

أدت الزوايا يف منطقة توات دور املؤسسات التعليمية  إذيتواجد �ا عدد معترب من الزوايا هي توات، 

  .بري يف احلفاظ على اللغة العربيةوسامهت بشكل ك

ائل تعليم اللغة العربية يف زوايا توات وفق الطريقة التقليدية، وهذا باعتماد على جمموعة من الوسويتم 

كشف جانب من إىل  سائل، و�دف من وراء ذلك براز أهم هذه الو إالتعليمية القدمية، وسنحاول 

أمهية كبرية يف  اجلوانب اليت كان الدرس التعليمي يرتكز عليها يف زوايا منطقة توات، وهذا املوضوع له

 .ة وتطوير آليات التعليم احلديثةمعاجل

 .متونزوايا، توات، لوح، ، وسائل التعليم :الكلمات المفتاح

 Abstract :  
Zawaya are considered to be among the most important educational 

institutions that have had a prominent role in preserving the teaching of 
the Arabic language in Algeria. The latter is known for a great spread of 
Zawaya across its territory. Among the prominent ones is that of Twat 
where Zawaya played a crucial role as educational institutions that are 
known for their significant contribution in preserving the Arabic 
language. 

 The Arabic language is taught in the Zawaya of Touat according to 
the traditional ways, based on a set of old educational methods. Trying 

                                                           
  m.fellahi44@gmail.comحممد فالحي    *
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to demonstrate those methods, this is an endeavor to manipulate and 
ddisplay some of the aspects on which a lecture is based in the Zawaya 
of Twat.  This subject matter is considerably gnificant in addressing and 
developing modern education mechanisms. 

Keywords: Teaching Methods, Twat, Slate(Lawh), Mutoun. 

  
 

  : توطئة -أوال

قة توات الواقعة جنوب اجلزائر من بني أكثر املناطق اليت تنتشر فيها الزوايا، وهي تعد منط

توايت، وتعتمد هذه الزوايا يف طريقة تعليمها اليف ا�تمع  مراكز علمية هلا ثقل كبري ومؤثر تعترب

عترب قليلة لعلوم اللغة العربية وغريها من املعارف على جمموعة من الوسائل التعليمية البسيطة واليت ت

وقدمية، ورغم ذلك فقد تكون بواسطة هذه الوسائل البسيطة عدد كبري من العلماء الذين ُيشهد 

بأن هلم قدم راسخة يف اللغة العربية، فقد ألفوا املؤلفات، ونظموا األشعار، وشرحوا الكتب وقيدوا 

  .عليها الشروح واحلواشي

ماهي أهم الوسائل التعليمية اليت : اومن هنا تعرتينا جمموعة من التساؤالت يف مقدمته

تعتمد عليها زوايا توات يف تعليم الدرس اللغوي؟ وكيف سامهت هذه الوسائل يف احلفاظ على 

اللغة  العربية يف املنطقة؟ لعل من أبرز الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف زوايا توات هي 

يف نقل املعارف اللغوية من جيل  اكبري   اواليت أدت دور واملنظومات والشروح، والدواة اللوح والقلم 

إىل جيل وهذا عن طريق احلفاظ على املتون واملسائل اللغوية حمفوظة، وكذا ساعدت هذه الوسائل 

التعليمية يف نقل املعارف اللغوية من املعلم إىل املتعلم وكذا سامهت يف تبسيط الدرس اللغوي من 

  .أجل وصوله لذهن املتلقي

دف من وراء هذا البحث الستظهار نوع الوسائل التعليمية املتاحة يف الزوايا التواتية و�

وتسليط الضوء عليها من أجل مزيد من الدراسات اليت تصب يف هذا السياق، وهذا لنساهم يف 

بلورة منهج تعليمي مبين على األصول التعليمية العربية اليت تتوافق والبيئة االجتماعية والثقافية 

تمعنا، وهذا من خالل التأصيل ملنهج منبثق من بيئة املتعلم يساهم يف ربطه مبحيطه، وهذا ألن �

  .تطور تعليم اللغة العربية مرهون بفهم هذه املعطيات الدقيقة

  .  تعاريف - ثانيا
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  :تعريف الزاوية -1

  :لغة  -  أ

. فانـَْزَوى، حنَّاه فـَتَـَنحَّى مصدر زوى الشيَء يـَْزِويه زيّاً وُزويّاً : الزَّيُّ : زوي: "يقول ابن منظور

إن اهللا تعاىل َزَوى ِيلَ األرض فُأريُت : ويف احلديث. َمجَْعُتُه وقبضتهُ : وزوْيُت الشيءَ . قـََبضهُ : وَزواهُ 

 1"واحدُة الزوايا: والزَّاوية. وانزوى القوم بعضهم إىل بعض إذا تدانْوا وتضامُّوا. ...مشارَِقها ومغارَِ�ا

يشتق من الفعل انزوى مبعىن ابتعد وانعزل ومسيت كذلك ألن الذين فكروا يف  فلفظ الزاوية إذا

وورد لفظ زوى يف كالم العرب   ،بناءها أّول مرّة اختاروا االنزواء �ا بعيدا عن األماكن العامة

  :من بينها قول األعشىو وأشعارهم 

ا  فَ رْ ــــــــــــــالطَّ  ضُّ يـَغُ  يدُ زِ يَ  نَـيْ َزوَ ** ُدوِين َكـَأمنَّ   مُ جِ اَ ــــــاحملَ  يَّ لَ عَ  هِ ى بـَْنيَ َعيـْ

    2مُ اغِ رَ  كَ فُ نْـ أَ  وَ الَّ ي إِ ِـ نقَ لْ  تَـ َال وَ ** ى وَ زَ ا انْـ مَ  كَ يْ نَـ يْـ عَ  ْنيِ بَـ  نْ مِ  طْ ْنَبسِ يَـ  الَ فَ 

وعلى حسب التعريف اللغوي يتبني لنا أن معىن لفظ انزوى حيمل عديد الدالالت 

ال واالعتكاف بعيد عن الناس وقد حيمل داللة عكسية تكون املتقاربة من بعضها كاالبتعاد واالنعز 

تدل عل التقارب والتضامن حني يستعمل يف سياقات مغايرة فحني نقول انزوى القوم يصبح 

جيتمع فيه "املعىن هنا يدل على التقارب كما رأينا يف تعريف ابن منظور، فالزوايا هي كذلك مكان 

وهذا عن  3"املال هلا بالطرق املشروعة لتمويلها وتسري نظمها الضيوف والفقراء وطلبة العلم وُجيمع

  .طريق الوقف واهلبات واألحباس

 :اصطالحا   -  ب

من التعريف اللغوي يتضح أن معىن الزاوية يف االصطالح حيمل أحد معاين الزاوية من 

راء تواجد حيث داللة اللفظ اللغوية، فإما حيمل معىن االنزواء واالبتعاد، وهذا ما يفسر السر من و 

أكثر الزوايا يف مناطق منعزلة بعيدة عن السكان يف اخلالء والرباري واجلبال، أو حيمل معاين أخرى 

آخر حيمله  ىنوهذا حييلنا على مع 4"زوي الشيء أو زواه مبعىن قبضه معه" غري هذا املعىن فنقول 

لح بتعدد السياقات اليت مصطلح الزاوية وهو مجع الناس ومل مشلهم بداخلها، فتعددت داللة املصط

البعد، واالنعزال، والقبض، واجلمع، والتضامن، والتكافل، والركن، : يرد فيها فيفهم من لفظة الزاوية

  .وأساس البناء، والزاوية اهلندسية
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 اللفظ رت معها داللة لفظ الزاوية فأصبحولكن دور الزوايا تطور مع مرور الوقت وتطو 

رآن الكرمي وتعليم أصول الدين اإلسالمي والعلم الشرعي ونشر مراكز حتفيظ الق" اليوم يعين 

  .وهذا ما هو عليه حال أكثر الزوايا يف هذا الزمن. 5"األخالق والفضائل اإلسالمية

 .تعريف توات -2

لقد تعددت الروايات يف أصل تسمية منطقة توات �ذا االسم ووصلت حد التباين 

رخني منطقة توات يف كتبهم، من بينهم ابن خلدون واالختالف، وذكر العديد من العلماء واملؤ 

وفواكه بالد السودان كلها من قصور صحراء املغرب مثل توات " الذي ذكرها يف املقدمة فقال 

وعبد الرمحان السعدي الذي حكى أن سلطان مايل كنكن موسى الذي  6"وتكدرارين ووركالن

لقرن الثامن يف قوة عظيمة ومجاعة كثرية ذكره بالصالح والعدل كان ذاهبا إىل احلج يف أوائل ا

ومشي بطريق والت يف العوايل، وعلى موضع توات فتخلف هناك كثري من أصحابه لوجع رّجل "

أصا�م يف ذلك املشي تسمى توات يف كالمهم فانقطعوا �ا وتوطنوا فيها، فسمي املوضع باسم 

عقبة بن نافع الفهري بالد املغرب، ملا استفتح "كما توجد رواية ثانية وهي أنه    7"تلك العلة

ه، 62ووصل ساحله، مث عاد لواد نون ودرعة وسجلماسة، وصل خيله توات، ودخل بتاريخ 

فسأهلم عن هذه البالد يعين توات، وعن ما يسمع ويفشى عنها من الضعف، هل توايت لنفي 

�ا توايت، فتغري اللفظ فأجابوه بأ�ا توايت، فنطلق اللسان بذلك أ... ا�رمني من عصاة املغرب،

  .8"على لسان  العامة لضرب من التخفيف

هل هو من "وهناك من يرى أن أصل اخلالف يرجع إىل التباين يف اشتقاق كلمة توات 

فنجد يف الصحاح   9"الفعل واتى يوايت، أو هو اسم للمغارم، أي األتوات، أو هو غري هذا وذاك

بينما يعُدَها  10"توات هو الفواكه الفاكهة، واجلمع أتوات": أن الفيومي ذكرها مبعىن األتوات فقال

اجلزء "آخرون كلمة بربرية تطلق على املكان املنخفض بعض الشيء ويطلقون اللفظة على ذلك 

ويعتقد الكثري من املؤرخني . 11"الداخل من جسم اإلنسان، والذي يقع حتت القفص الصدري

اإلسالم عجم ال عربية فيه، وبأن الرببر هم من سكنوها لتاريخ املنطقة أن أهل القطر التوايت قبل 

تسميات "قبل اإلسالم ونزحوا إليها من خمتلف املناطق ودخلوها وحيتجوا القائلون �ذا القول بأن 

  12"القصور التواتية جاءت بلغتهم الزناتية الذين دخلوا توات بعد سقوط دولتهم زناتة باملغرب

توايت العبادة أي "لطاهري أن أصل تسميت املنطقة بتوات هو أ�ا بينما يرى الشيخ موالي أمحد ا
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وهناك الكثري من اآلراء  13"تليق �ا، ألن كل من قدم إليها من األولياء املنقطعني تواتيه للعبادة

  . حول أصل كلمة توات تصل حد التباين واالختالف، ال يسع املقام لذكرها

صحراء يف أعلى "يه اسم توات فهو عبارة عن أما املكان اجلغرايف الذي أصبح يطلق عل

وغرب عشرون . املغرب ذات خنيل وأشجار وعيون بينها وبني سجلماسة ثالثة عشر يوما جوفا

يوما ألول السودان ومن اغدامس عشرون يوما ومن بالد الزاب عشرة أيام شرقا ومن ناحية أوالد 

من واحات الصحراء اجلزائرية جمموعة "وهي تتشكل يف األصل من   14"عيسى مقدار أسبوع

اجلنوبية الغربية تؤلف يف جمموعها إقليم عبور ما بني سفوح األطلس اجلنويب وبالد السودان حيدها 

من الشمال العرق الغريب وهضبة تادمايت ومن اجلنوب هضبة مويدير ويشكل واد الساورة الطريق 

وجودة يف اجلنوب اجلزائري وذلك وهي تعد من بني أهم األقاليم امل 15"التجاري إلقليم توات

بسبب موقعها اجلغرايف الذي يتوسط الصحراء اجلزائرية، وكو�ا حمطة رئيسية متر �ا القوافل 

  .التجارية وقوافل احلجاج، وهذا األمر جعل العديد من سكان املناطق احملاذية هلا يستقرون �ا

  :الوسائل التعليمية مفهومها وأهميتها - ثالثا

  .سائل التعليميةمفهوم الو  -1

اختلف علماء الرتبية يف مفهوم الوسائل التعليمية، وهذا االختالف راجع يف األساس 

الختالف املسمى فلم يتفقوا على إطالق مصطلح الوسائل التعليمية بل اختلفوا فيه والسبب وراء 

سمعية، وسائل اإليضاح، الوسائل البصرية، الوسائل ال"ذلك هو تعدد مسميا�ا فيطلق عليها 

وهذا االختالف يف التسمية ينتج عنه . 16"الوسائل العينية، الوسائل التعليمية، تكنولوجيا التعليم

  .اختالف يف املفهوم

جمموعة من اخلربات واملواد واألدوات اليت يستخدمها املعلم "فهناك من عرفها على أ�ا  

خارجه �دف حتسني التعليم، لنقل املعلومات إىل ذهن التلميذ سواء داخل الصف الدراسي أو 

وهلذا ميكن القول بأن الوسائل التعليمية تشمل كل  17"الذي يعترب التلميذ النقطة األساسية فيه

األجهزة واألدوات واملواد اليت يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم،  بينما عرفها 

للمدرس أن يعلم عددا أكرب من التالميذ  األدوات والطرائق التعليمية اليت تتيح"آخرون على أ�ا  

كافة األدوات واألجهزة اليت يستعني �ا املعلم، "وهي تشمل  18"تعليما أفضل وأسرع وبأقل جهد
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واختالف املفهوم يف الدراسات العربية  ال  19"لتحقيق األهداف الرتبوية يف عملية التعليم والتعلم

 .د من املفاهيم ويف خمتلف امليادين والعلوميقتصر على الوسائل التعليمية بل يشمل العدي

  .أهمية الوسائل التعليمية -2

صال املعلومة لذهن املتلقي فهي يللوسائل التعليمية أمهية كبرية يف إجناح الدرس ويف إ

توفري الوقت واجلهد، وتساعد على الفهم بتوضيح املعاين ا�ردة إذا ما ارتبطت "تساعد على 

  :ذلكئدها كومن فوا 20"بأشياء حمسوسة

 .تثري االهتمام واالنتباه -

 .يف تلقي املعلومات جتعل الطالب أكثر فعالية  -

 .وهذا خبلق بيئة تعليمية حمفزة تساعد على التعليم األفضل  -

 .وحتفزهم على البحث والقراءة لطالباتثري النشاط الذايت لدى   -

ل ربط الدال وذلك من خالوأكثر عمقًا  وأعظم كفايةً  جتعل التعليم أبقى أثرًا  -

 .باملدلول وخلق صورة ذهنية سليمة يف عقل املتعلم

 .وقوة الرتكيز يف متابعة الفكرةتنمي االستمرار   -

 21.تزيد الثروة اللفظية لدى الطالب  -

وهذا طبعا خيتلف على حسب الوسيلة وطبيعة مستخدمها فلكل طالب عقلية معينة جتعله  

 الفيزيولوجيالفروق الفردية لدون غريها فالطبيعة  من الوسائل ةمييل ويرغب يف استخدام جمموع

  . وتركيبة الدماغ ختتلف من شخص آلخر ومن جنس جلنس آخر

 .الوسائل التعليمية في زوايا توات - رابعا

 القلم: تعتمد الزوايا يف توات على جمموعة من األدوات والوسائل يف تعليم اللغة العربية منها

لشروح، وهي أبرز الوسائل اليت يتم استخدامها تقريبا يف كل الزوايا، ، واللوح، واملتون، واوالدواة

واليت �دف من خالهلا إىل تسهيل تعليم الطالب وتلقنهم علوم اللغة العربية وغريها من املعارف، 

من بني أقدم الوسائل التعليمية اليت عرفها االنسان ) اللوحة والقلم واملتون(وتعترب هذه الوسائل 

فال  22"عماد احلياة احملضرية"على استخدامها منذ قرون، حبيث يعد اللوح والقلم  واليت عكف

  . ميكن االستغناء عنهما فهما أبرز األدوات اليت يتم التعليم بواسطتهما يف الزوايا عموما
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 .لقلم والدواة واللوحا  -  أ

هو عبارة عن قطعة  مستطيلة الشكل مصنوعة من اخلشب اجلاف، وليس له : اللوح -1

عاد حمددة يف الغالب يكون متوسط احلجم، وال يستخدم فيه خشب بعينه إال أنه يستحسن أب

اختيار ما هو معروف من اخلشب جبودته، يستخدم يف ترطيبه الصلصال، ويف حياة الطفل التوايت 

ويوم يأخذ فيه قلمه فيبدأ يف كتابة  –يقولون قد دخل املدرسة  –يومان متميزان يوم حيمل اللوح "

وهذا يظهر العالقة املميزة اليت تربط الطفل بلوحه، ألنه يصبح رفيق دربه فتجده  23"ه بنفسهلوح

صوب احملضرة، ويرافقه حىت ينهى املرحلة األخرية من  ايف أمت السعادة وهو يتقلد لوحه متجه

  .تعلمه يف الزاوية، فهو يتعلق به وحيرص عليه أشد احلرص

ف التعليمية داخل الزاوية، فهو أحد أهم الوسائل ويستخدم اللوح يف العديد من املواق

يكتب املعلم يف اللوح اآليات بقلم الرصاص او مبا "التعليمية اليت يتم االعتماد عليها، حيث 

يظهر تأثريه يف اللوح ليتابع ذلك الصيب بالقلم واحلرب حىت يتدرب على وضع احلروف 

اللوح كذلك يف كتابة القرآن الكرمي قصد حفظه، ويبدأ الطالب يف   ويستخدم الصيب 24"وحتسينها

كتابة املتون يف آخر اللوح مع سور القرآن اليت يكتبها عليه، ويتوجب على كل الطلبة احلضور 

لوحه وجيلسون قبالة املعلم، وعندما يتم كل واحد منهم بعد صالة الصبح إىل الزاوية فيأخذ  

الشيخ وبعد العرض ميحي اللوح إن كان حافظ ملا فيه وإن مل  التلميذ حفظ لوحه يعرض على

يكن كذلك يرجع حىت حيفظ اللوح جيدا، ومن إجيابيات استخدام اللوح كونه يساعد الطالب 
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على حفظ ما ميليه الشيخ ويتعلم عليه اخلط، كما أن طبيعة اللوح اخلشبية جتعله وسيلة صحية 

  .غري ضارة

  
  اللوح   - ب

ويتم وهذا باستخدام الدواة، تم الكتابة على اللوح بواسطة القلم ت :والدواة القلم -2

وهذا  25"القصب أو من جريد النخيل وأعواد دقيقة مسطحة"صناعة األقالم يف منطقة توات من 

لكون النخيل والقصب من بني أبرز وأهم املوارد اليت يتم اإلعتماد عليها يف صناعة الكثري من 

صحراوية، هلذا يعتمد الطلبة عليهما يف صناعة األقالم وخيرتون لذلك األدوات اليت ختص احلياة ال

شكل  يبة وهذا من أجل احلصول على قلم ذمن األعواد ما استقام واستوى وجف من  الرطو 

مميز وجودته عالية ال يلتوي مع طول االستخدام وال ميتص الكثري من احلرب، كما أنه يسهل 

على الشكل املرغوب فيه، وغالبًا ما يكون طوله دون  التحكم يف شكله عند صناعته فيخرج

الشرب، وهذا الطول من أجل أن يتناسب مع قبضة اليد حبيث يسهل على املستخدم استخدامه 

والكتابة به على اللوح، وتعد هذه األداة اقتصادية من ناحية ومن ناحية أخرى تساهم يف تعليم 

املدرسية مما يساهم يف رفع حّس املسؤولية  على نفسه يف صناعة أغراضه االعتمادالطالب 

  .على نفسه واالعتماد

أما عن طريقة صناعته فإن لذلك معاير وحرفية خاصة يتقنها الطلبة وهي من بني االمور 

اليت جيب على املتعلم إتقا�ا، فبعد أن يتخري الطلبة العود اجليد من القصب أو جريد النخل 

شفرة يأخذون من وسطه وأطرافه حىت إذا دق رأسه شقوه من  يقومون بربي رأس العود مبوس أو"

خيتارون  26"النصف شقًا خفيفًا دقيقًا به يسهل انسياب احلرب وغالبًا ما تكون للطلب عدة أقالم

  .من بينها على حسب نوع اخلط الذي يريد الكتابة به أو يقومون بتعويض ما تلف منها أو ضاع
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الكتابة فوق األلواح، ويستخدم يف ذلك نوع من  ويتم استخدام هذه األقالم من أجل

فيصنع من صوف الغنم ويكون "الذي يتم صناعته من قبل الطالب و  يسمى الدواة احلرب اخلاص

حبيث يتم احضار سوف الغنم وتنقيته جيد ومن بعدها يتم حرقه ويضاف له املاء  27"أسود اللون

  . الحتفاظ به مع األقالمبكمية معلومة، ومن مث يوضع يف قارورة خاصة ويتم ا

  
  .القلم والدواة - ج

ال يكاد يوجد علٌم من العلوم اليت يتم تدريسها يف الزوايا مبنطقة ): المتون(المنظومات  -3

توات، إال ومت اختصاره يف منظومات أو ما يعرف باملتون، سواء من قبل علماء املنطقة أو مما هو 

إعادة تأليف كتاب أو اختصاره "ملنظومات على أ�ا موجود ضمن الرتاث اللغوي العريب، وتعّرف ا

ويتم صياغتها على هذا الشكل من أجل أن تسهيل  28"يف شكل منظومات شعرية تعليمية

من مسات الشعر إالّ "حفظها على طلبة العلم خاصة ما تعلق بالفقه واللغة العربية، وهي ليس هلا 

ويف  29"رت على املعلومات واحلقائق العلمّيةالوزن والقافية، وخلت من العواطف واألخيلة واقتص

الغالب تكون املنظومات من كامل الرجز أو مشطوره لسهولته ولقد فسر الباحثون هذا امليل يف 

ويضاف إىل ذلك ...رغبة الشعوب يف التغين بالكالم،"نظم العلوم على شكل منظومات إىل 

وقواعده عن ظهر قلب ألن لغة النظم اجلانب التعليمي الذي يراد به للمتعلم أن حيفظ العلم 

لشعر من ميزات أخرى فهو أعلق يف الذاكرة وأقرب إىل لوكذلك ملا  30"مركزة مضغوطة موجزة

ضبط "كما حتوي هذه املتون على الكثري من القواعد والشواهد اليت تساعد املتعلم على . القلب

طق، ويسلم القلم من اخلطأ يف الكلمات، ونظام تأليف اجلمل، ليسلم اللسان من اخلطأ يف الن
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فهي من أهم الوسائل اليت تساعد على التمكن من قواعد العلوم ومسائلها مبختلف  31"الكتابة

  .فروعها وأصوهلا

الدرة األلفية، وهي "وعرف ميدان اللغة الكثري من املنظومات اللغوية، وهذا على غرار 

لها الكثري من املنظومات وخاصة يف هلا العديد من الشروح، ويوجد قب  32"منظومة يف النحو

النحو، فقد ذكر أن أول من نظم أرجوزة يف النحو هو أمحد بن منصور اليشكري فقد ذكره 

 33"له أرجوزة يف النحو: نقل عنه أبو حيان يف االرتشاف، وقال "السيوطي يف بغية الوعاة فقال 

  .وجاء من بعده الكثري ممن سلكوا مسلكه يف نظم العلوم

شتغال العديد من العلماء على هذا النوع من املنظومات، ومن امنطقة توات وشهدت 

أبرزهم الشيخ حممد الزجالوي، حممد بن بادي، عبد الطرمي بن بابا حيدا والكثري منها ال يزال 

  .على شكل خمطوطات يف خزائن توات

ُأّب ومن بني أشهر من نظموا املنظومات اللغوية يف توات جند على رأسهم حممد بن 

يف أمساء البحور الشعرية نظم يف ، درر النحو يف فك البحور نظم يف علم العروض: (املزمري له

نزهة احللوم يف ، حبور الشعر وما يصيبها من علل وزحافات نظم يف علم العروض، علم العروض

كشف الغموم يف نظم مقدمة ابن آجروم نظم يف ،  نظم منثور ابن آجروم نظم يف النحو

 .وهذا يؤكد على املكانة اليت حتض �ا اللغة العربية عند علماء توات 34.)النحو

وهذا النوع من التصنيف قدمي بقدم التأليف عند العرب فالكثري من الكتب  :الشروح  -4

القدمية عليها شروح عديدة سواء يف علوم اللغة أو غريها من العلوم واألمثلة كثرية منها شرح 

شرح حدود النحو لآلمدي، شرح اللمع البن جين، شرح األمنوذج مفصل الزخمشري البن يعيش، "

عمل جاء لتوضيح كل الغموض الوارد يف املنت، "فالشروح إمنا هي يف األصل    35"يف النحو

فيه الغاية منها تفسري الغامض وتفكيك ا�مل وتبيان املعاين اخلفية، وهذه  36"وتفصيل ما أمجل

ومل يكن ابتداعا من عندهم، ولكنه منتشر يف هذه املنطقة النوع من التأليف عرفه أهل توات 

بكثرة فنجد أن علماء املنطقة عكفوا على شرح العديد من الكتب واملنظومات الطوال لطال�م 

  .من أجل أن ييسروا عليهم اكتساب العلم وحيفزوهم على محل اهلمة العالية يف طلبه واحلرص عليه

خمتصر خليل، وكذلك منت "ويف شىت العلوم خاصة ولعلماء توات الكثري من الشروح   

سهامات يف شرح الكتب املتعلقة أما يف اللغة فلهم عديد اإل 37"ابن عاشر يف الفقه املالكي
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بالنحو والبالغة والعروض والصرف، ويف العديد من احلاالت يتم هذا األمر عن طريق مجع 

ليمهم فيقيدون شروح املشايخ اليت جتمع يف ما الشروح اليت يقدمها الشيخ أو املعلم للطلبة أثناء تع

بعد لتصبح شرح على نظم أو كتاب، هلذا ميكن القول أن طريقة التدريس يف منطقة توات هلا 

دخل مباشر يف إثراء خزائن توات مبثل هذه التآليف، وأن لطلبة املشايخ دور فعال كذلك يف انتاج 

  .رية وصغرية يتلفظ �ا املعلمالشروح، وهذا من خالل حرصهم على تدوين كل كب

كثر من الشروح يف منطقة توات، وهي متعلقة باجلانب ومن مجلة الكتب اليت عليها    

مقدمة ابن آجروم اليت عليها العديد من الشروح  "اللغوي نذكر منها على سبيل التمثيل ال احلصر 

ا على منظومة املقصور ومن أشهرها شرح ابن أّب املزمري، كما وضع سيدي املختار الكنيت شرح

وهذا الكم الكبري  38"واملمدود البن دريد يف علم الصرف، وقام البعض بشرح أبواب من األلفية

من الشروح يعزز من قيمة اللغة العربية يف املنطقة كما يساعد يف تعليمها وتعلمها وسط أهل 

  .املنطقة

 :خاتمة -خامسا

تمد عليها زوايا توات يف تعليم اللغة العربية هي ن الوسائل التعليمية اليت تعإميكننا القول   

، ورغم ذلك إىل أنه خترج )املتون، الشروح(وسائل بسيطة تتمثل يف اللوح والقلم ومجلة من الكتب

ايب وآخر سليب كما ألي إجيوهلذه الوسائل جانب . يف كل عصر بفضلها رجال محلوا لواء العلم

ن األحوال وميكن حصر أهم ما توصلنا إليه يف هذه صناعة بشرية ال ميكن هلا الكمال حبال م

  .الدراسة يف اآليت

  . تعد الزوايا أهم املراكز التعليمية اليت حافظة على تعليم اللغة العربية -

  .الوسيلة التعليمة من أهم ركائز جناح العلمية التعليمية -

وسائل غري ناجعة ال ميكن اعتبار الوسائل التعليمية اليت تعتمدها الزوايا يف توات أ�ا  -

بسبب قدمها ألن الواقع حيكي عكس هذا فهذه الوسائل سامهت بشكل مباشر يف 

 .تطوير تعليم اللغة العربية يف املنطقة وترقيتها

 .يعد اللوح والقلم واملتون من بني أهم الوسائل التعليمية يف زوايا توات -
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عاطفيا أل�م يقمون يف الغالب الوسائل التعليمية يف الزوايا مرتبطة باملتعلمني ارتباطا   -

 ارابط قلشروح واملتون بأيديهم، وهذا خيلبصناعة األقالم واأللواح بأنفسهم وتدوين ا

 .بني الوسيلة واملتعلم ويعزز من استخدامها امتين

وما قدمناه يف هذه الدراسة ما هو إىل قليل من كثري، وحيتاج هذا املوضوع إىل مزيد من 

يصل بنا األمر لتأصيل ملنهج تربوي تعليمي مستنبط من رحم البيئة اليت الدراسة والبحث لعله 

  .يعيش فيها متعلمينا

  

  :هوامش

                                                           
-14/363ه، ص1414، بريوت، لبنان،3، طابن منظور األنصاري، لسان العرب، دار صادرمجال الدين  1

364.  
دار مكتبة اآلداب باجلمامريت، حممد حسني، : األعشى الكبري ميون بن قيس، ديوان األعشى، شرح و ت 2

  .79:املطبعة النموذجية، ص
ما حممد باي بلعامل، الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واألثار واملخطوطات والعادات و : ينظر 3

  .340، ص 2015يربط توات من جهات، دار املعرفة الدولية لنشر والتوزيع، احلراش، اجلزائر، 
  .14/363ابن منظور، لسان العرب، املصدر السابق، ص  4
عبد العزيز شهيب، الزوايا والصوفية والعزابة واإلحتالل الفرنسي يف اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  5

  .13اجلزائر، ص
  .70، ص2001عبد الرمحن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الفكر، بريوت، لبنان،   6
  . 07، ص1898باريس، فرنسا،  عبد الرمحن السعدي، تاريخ السودان، ت هوداس بنوة، 7
، 2009، اجلزائر، 1أمحد أبّا الّصايف جعفري، احلركة األدبية يف إقليم توات، منشورات احلضارة، ط: ينظر 8

  .17ص
  .19املرجع نفسه، ص 9

  .1/108، 1921، القاهرة، مصر، 4أمحد بن حممد الفيومي، املصباح املنري، املطبعة األمريية، ط 10
  .79، ص2002بوساحة، أصل أقدم اللغات يف أمساء أماكن اجلزائر، دار هومة،  اجلزائر،  11
، 2010العصرية، برج الكيفان، اجلزائر، عبد احلميد بكري، النبذة يف تاريخ توات وأعالمها، دار الطباعة  12

  .11ص
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صور وبإمكان الدارس احلديث التعامل فهو صاحل لكّل األزمنة والع، تاز تراثنا العريب باملرونة والتحّولمي    

فهو يتمتع بالتغّري لكونه ثري ، معه وربطه بالدراسات احلديثة وإسقاط خمتلف النظريات واملناهج عليه

و�دف الدراسة إىل تسليط الضوء على النظرية التداولية وإثبات أصوهلا يف البالغة العربية  باملعارف والعلوم

  ).العمدة(ودراسته ونقده مبا جاء يف كتابه ، ذه النظرية مع فكر ابن رشيقالقدمية يف حماولة لتقريب ه

  .ابن رشيق، عمدة، تداولية، أبعاد: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
       Our arab heritage offers a great flexibility and a capacity of 
transformations. It is indeed valid for times and era. The researcher may 
discover it and find a link with other modern studies and forget the different 
theories and methods. it is not stable it is rish thanks to its knowledge and 
sciences the present study aims at shedding light on the rotary theory, and to 
explain its origin in the old arabic theory within an attempt to get more 
information on this theory. As regards the thoughts of ibn rachik in his book 
"the intention" 

Keywords: dimensionel, deliberative, the intention, ibn rachik 
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 :مقدمة

حبسب ، تسعى اللسانيات التداولية لدراسة اللغة أثناء االستعمال يف مقامات متباينة  

كما تعىن باالهتمام بأقطاب العملية التواصلية فتهتم باملتكّلم  مقاصد وأغراض املتكلمني

ومقاصده والفائدة من خطابه واألساليب واآلليات اليت يعتمدها كما تراعي أحوال السامعني 

ولعّل هذا ، فهم ومقاما�م املختلفة وغريها من األبعاد األخرى كاحلجاج واألفعال الكالميةوظرو 

ونظرا للمكانة اليت حظي ، ما جعلها تتقاطع مع الرتاث العريب القدمي وخباصة الدراسات البالغية

كرب وبيان �ا الرتاث اللغوي البالغي كانت الرغبة يف الكشف عن اآلليات واألبعاد التداولية فيه أ

  .مدى تأثريها لفكر علمائنا

التداولية اليت حيويها كتاب  ما األبعاد -:وهذه الدراسة انبعثت من إشكالية كانت كالتايل  

  العمدة البن رشيق بعّده كتابا يضّم كثريا من علوم البالغة وعناصر التواصل؟

والتقاطع بني الرؤيتني واهلدف من دراستنا هذه هو كو�ا حتاول الكشف عن أهم نقاط التقارب 

، الرتاثية واملعاصرة والكشف عن األبعاد التداولية للرتاث العريب القدمي وعن أهم عناصر التداول

وقد اعتمدت يف هذه الدراسة املنهج التداويل الّذي رأيته كفيال �ذا البحث مع االستعانة باملنهج 

  .ة والعناصر من سياق ولغة وغريهاالوصفي نظرا لطبيعة املوضوع الّذي يصف الظواهر اللغوي

  :مفهوم التداولية: أوال

تُعّد الّتداولية من املفاهيم احلديثة اليت تعىن بدراسة اللغة يف الواقع واالهتمام بعالقا�ا مع      

املتضمنة من  مستعمليها وفقا للظروف واألحوال املطابقة هلذا الواقع وبالتايل فهي �تم باملقاصد

وجند يف سياق هذا احلديث نصا مقتبسا من . ني مع مراعاة السياق الكالميخطاب كال الطرف

 :يتحدث فيه عن التداولية ومقاصد اللغة املختلفة ويندرج هذا يف النص األّول" أكسفورد"معجم 

 النص األّول: 

Pragmatics (noun, linguistique) : the study of the way in which 
language is used to express what’s b really means in particular 
situations especially when the actual words used may appear to mean 
sth different. 
-pragmatism: noun(u) (formal) thinking about solving problems in a 
practical and sensible way rather than by having fixed ideas and 
theories.1  
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 :ترجمته

حيث تدرس كيفية ، هي علم دراسة اللغة، اللسانيات/اسم):الرباغماتية( الّتداولية

والسيما عندما تكون ، استعمال اللغة لتعّرب بصفة واقعية حقيقية عن املقصود يف حاالت خاصة

والتداولية تعين  ،اليت استعملت ميكن أن تظهر لتعين لك شيء خمتلف) الواقعية(الكلمات الفعلية

  .التفكري حول حل املشكالت بطريقة عملية وعقالنية بدال من امتالك أفكار ثابتة ونظريات

فالتداولية تعين االستعمال الفعلي للغة وفق ظروف وسياقات حتددها لكي يُفهم منها    

املرسل (مقاصد ومضامني هذه اللغة خالل تبادل االحاديث عن طريق طريف العملية التواصلية 

  ).واملرسل إليه

جوزيف  "و) j.Greimas( "جوليان غريماس"ويف سياق آخر يرى كل من    

أّن هدف التداولية هو إرساء مبدأ التفاعل وعنصر التأثري يف العملية ) J.courtés(كورطي 

التواصلية بني املتخاطبية وذلك لنجاحها وإستمرار عنصر اإلفهام واإليضاح ألنّه كّلما ُفهم املعىن 

 :وقد ورد هذا املفهوم يف النص اآليت، حت عملية التواصل التخاطبيةاملقصود كّلما جن

 النص الثاني: 

     La pragmatique, au sens américain, vise essentiellement à dégager 
les conditions de lacommunication (linguistique), telles par exemple-
que la manière, pour deux interlocuteurs, d’agir l’un sur l’autre-pour 
nous, cette (pragmatique) du linguistique qui a tarait aux 
caractéristiques de son utilisation, constitue un des aspects de la 
dimension cognitive car elle concerne en fait la compétence cognitive 
des sujets communicants, telle qu’on peut la reconnaitre (et en 
reconstruire le simulacre) à l’intérieur des discours-énoncés ainsi: 
Le faire persuasif et le faire interprétatif ne constituent pas des 
paramètres (extralinguistiques) comme pourrait le laisser entendre une 
certaine conception mécanisme de la communication-tel qu’il est 
envisagé par la sémiotique –ou le destinateur et le destinataire ,par 
exemple, ne sont pas des instances vides(tels l’émetteur ou le 
récepteur)mais des sujets compétens. 
Il va de soit que, dans la ligne même de la (pragmatique) américaine 
une sémiotique de être élaborée en la communication (réelle) (en tant 
qu’objet descriptible)peut extrapolant en particulier les modèles de la 
sémiotique cognitive, issue de l’analyse.2  
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 :ترجمته

 :مثال، )اللسانية(  يف املفهوم األمريكي �دف أساسا لتحديد عوامل التواصل :الّتداولّية

كما يعّرب هذا املفهوم أّن تداولّية اخلطاب ،  ل �ا املتخاطبون مع بعضهم البعضاعالطريقة اليت يتف

( اعلني املتحدثنيتدخل يف تكوين جانب من جوانب البعد املعريف أل�ا ختص القدرة املعرفية للف

كما يُعّد هذا االجتاه أّن الفعل ،  الذين يُعتربون عوامل مؤثرة يف عملية التواصل) املرسل واملرسل إليه

فالتداولّية �ذا املفهوم فعل تأثريي يعتمد ، التأثريي له أمهية كربى يف عملية التواصل جبميع مراحلها

) املخاَطب واملخاِطب( بادلة بني طريف العملية التواصليةاملشرتكة واملت) الكفاءة( على القدرة املعرفية

  .اللّذان يسامهان يف تطوير وإجناح عملية التواصل

  :اولية المخاِطب عند ابن رشيقتد- ثانيا

وألنّه الركيزة ، للمخاطب دور بارز يف الرتاث العريب القدمي بصفته املنتج لعملية اخلطاب  

وهو الذي حيدد الدالالت واأللفاظ وهو السبب يف إقناع ، اليت ينطلق منه اخلطاب واملقاصد

الطرف اآلخر وهذا األخري كان نقطة تباين وخالف بني الدرس العريب بشكل عام وبني 

حيث قامت هذه األخرية يف بادئ األمر بإمهال هذا العنصر املهم وهو ، اللسانيات احلديثة

البعيدة عن كل السياقات اخلارجية واألطراف  املتكلم ومتركزت دراستها حول بنية اللغة الداخلية

وظلت على هذه احلال عقودا طويلة حىت جاءت نظرية ، اإلنسانية احمليطة �ا ومن ضمنها املتكلم

كما ،  تشومسكي وتضمنت انتقادات حول املنهج البنيوي وعارضت فكرة انغالقه على اللغة

هتمام بالطرف الغالب يف عملية ومن مث انطلقت فكرة اال، ساندته يف ذلك فالسفة اللغة

وخباصة البالغي كان منذ بداياته ، ولكن بالنظر إىل الدرس العريب، أال وهو املتكلم، التخاطب

  .حيث تعددت أشكال االهتمام به، يهتم ويراعي العناصر املشكلة واملسامهة يف اخلطاب

 العملية حيث نلحظ يف كتاب العمدة البن رشيق أنه ينطلق من الطرف األول يف  

فيهتم بإبداعاته وانتقائه ألحسن األلفاظ ومعانيها جللب " الشاعر"التواصلية اإلبداعية أال وهو 

فاملخاطب يعترب الذات احملورية يف إنشاء الكالم إلبالغ املتلقي مراده ، املتلقي وإقناعه والتأثري فيه

  .وإفادته

الشاعر شاعرا ألنه يشعر مبا إذ مسي ، جمموعة من اخلصائص للشاعر وحيّدد ابن رشيق  

، أو استطراف لفظ وابتدعه، فإذا مل يكن عند الشاعر توليد معىن وال اخرتاعه، ال يشعر به غريه
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وزيادته فيما أجحف فيه غريه من ، أو استطراف لفظ وابتداعه، وزيادته فيما أجحف والخرتاعه

كان اسم ،  وجه عن وجه آخر أو صرف معىن إىل، أو نقص مما طاله سواه من األلفاظ، املعاين

 3.وليس بفضل عندي مع التقصري، ومل يكن له إال فضل الوزن، الشاعر عليه جمازا ال حقيقة

ذو الفكر الراجح والعقل املتزن الذي يصور لنا حقيقة الواقع النابع من ، فالشاعر املرهف احلسن

واملتميز لأللفاظ جيعل  فالتوظيف احلسن، كل هذا يساعده يف موهبته الفنية وإبداعه،  صدقه

  .يستحق هذا اللقب حقيقة ليس جمازا -حسب ابن رشيق–الشاعر 

من حكم الشاعر : حيث يقول، وجند أيضا من مظاهر عناية ابن رشيق باملتكلم وآدابه  

، سهل الناحية، مأمون اجلانب، بعيد الغور، طلق الوجه، أن يكون حلو الشمائل حسن األخالق

وليكن مع ذلك ، ما حيببه إىل الناس ويزينه يف عيو�م ويقر به من قلو�م وطئ األكناف فإن ذلك

لذهابه العامة ويدخل يف مجلة ، أنفا، نظيف البزة، عزوف اهلّمة، لطيف احلس، شريف النفس

  4:وإال فهو كما قال ابن أيب فنن وامسه أمحد، اخلاصة فال �جه أبصارهم

  على الُبْخِل الرجال ويبخلُ  يلومُ     وإّن أحّق الّناِس باللوِم شاعُر 

  حيث جعل إفادة السامع وقصد املتكلم ، ونالحظ أيضا اهتمام ابن رشيق بعلم البيان.  

إبالغ املتكلم : ما البالغة؟ فقال، قيل لبعضهم: يقول يف كتابه العمدة، لّب الدراسة وفحواها 

أن نفهم املخاطب بقدر البالغة : وقال آخر، ولذلك مسيت بالغة، حاجته حبسن إفهام السامع

  5.»من غري تعب عليك، فهمه

كما أكد على أن ،  النية جوهرا للشعرية وأحد ركائزها/ إّن اختاذ ابن رشيق القصد  

املقصدية تؤثر تأثريا بالغا يف املتلقي وتعمل على حتريك عواطفه وانفعاالته ألنّه اجتاه النص الشعري 

وال جيب ، فإن وقع فيه شيء منهما فيقدر، غري الشعرالفلسفة وجر األخبار باب آخر «باعتباره 

، وإّمنا الشعر ما أطرب وهّز النفوس وحّرك الطباع، أن جيعل نصب العني فيكون متكئا واسرتاحة

فالشاعر بشخصيته املبدعة وإحساسه  6.»فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبين عليه سواه

شعرية جيعل املتلقي يتفاعل مع كل ما يقدمه يف النص املرهف ومشاعره اجلياشة وكفاءته اللغوية ال

وهو ما يعكس رغبة الشاعر يف الرقي بشعره والوصول ، الشعري من معاين يف قالب جديد ومتميز

وحتقيق االستجابة ، وبالتايل تتمكن العملية اإلبداعية من حتقيق غايتها، به إىل درجة الكمال

لقا على قول أيب عثمان اجلاحظ يف حديثه عن جودة الشعر املتوقعة من املتلقي وجند ابن رشيق مع
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إذا كان الكالم على هذا األسلوب الذي ذكره اجلاحظ «: وتالحم أجزائه وسهولة خمرجه فيقول

فإذا كان متنافرا ، وجلي يف فهم سامعه، وجذب النطق به، وقرب فهمه، لّذ مساعه وخف حمتمله

فبالتايل ابن رشيق يشرتط أن تتوفر يف املتكلم  7.»طق بهوتقل على اللسان الن، متباينا عسر حفظه

وأن ال تتنافر ، الكفاءة اللغوية اليت متكنه من نظم الكالم فينتقي األلفاظ ويقر فهمها إىل السامع

فبذلك يكون مدركا لإلمكانات اللغوية من تقدمي ، حىت يصعب حفظها وتثقل على اللسان

فجمالية النص وبالغته الشعرية عند ابن ، مالية للنصوتأخري وحذف وذكر وغريها من جهة اجل

ومدى براعته وامتالكه لإلمكانات اللغوية وآلداب ) أو البدع/ الشاعر(رشيق ترتبط باملتكلم 

  .الكالم

املبدع وبآدابه وإحساسه وانتقائه / يتجلى إذا بوضوح وعي ابن رشيق بأمهية املتكلم  

وهذا ما يتقاطع ، لنية يف الكالم إلفادة السامع والتأثري فيهلأللفاظ ومعانيها ومراعاة القصدية وا

يعده حمور العملية ، ويتشارك فيه ابن رشيق علماء اللسانيات التداولية يف عنايتهم باملتلفظ

ومع الدراسات النقدية احلديثة يف نظرية املتلقي والشعرية الباحثة عن ، التخاطبية وذاتا مركزية

  .يت يصنعها املتكّلممجاليات النص األديب ال

قال عبد اهللا بن حممد بن مجيل : وقد أردف ابن رشيق تعريفا آخر يف كتابه العمدة بقوله  

ومعرفة اإلعراب واالتساع يف ، الفهم واإلفهام وكشف املعاين بالكالم:البالغة : املعروف بالباحث

، اإلشارة وإيضاح الداللةوالبيان يف األداء وصواب ، اللفظ والسداد يف النظم واملعرفة بالقصد

  8.واالكتفاء باالختصار عن اإلكثار وإمضاء العزم على حكومة االختيار واملعرفة بالقول

وابن رشيق استند �ذه التعريفات من أجل التأكيد على أن البالغة هي اإلفهام وإبالغ   

 عليه فهو األساس الذي تبىن، القصد حيث يكتسب القصد مكانة بارزة يف الدرس البالغي

  .العملية التواصلية فاملتكّلم إذا مل يؤد يف كالمه مقتصدا ال يعد متكلما

كما ركز ابن رشيق يف كتابه على اإلجياز والفصاحة واإلبالغ واإلفهام حيث يقول يف   

يف كثري أبلغ من «: ويقول أيضا يف باب ا�از هو، "هو دليل الفصاحة ورأس البالغة: "ا�از

  9.»وقعا من القلوب واألمساعاحلقيقة وأحسن م
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الذي هو مرتبط باملتكلم وهو يستخدم هذا األسلوب ، وكذلك يف حديثه عن االلتفات  

وهو جمال حي من جماالت ، جللب انتباه السامع مراعيا حالته النفسية واالجتماعية أيضا

  .اللسانيات التداولية

هو : حيث يقول، العمدة كما جند أيضا أسلوبه االستطراد الذي أورده ابن رشيق يف  

، فإن قطع أو رجع إىل ما كان فيه، الذي أن يرى الشاعر أنه يف وصف شيء وهو إمنا يريد غريه

  .أو أكثر للناس يسمى اجلميع استطرادا، فذلك استطراد وإن متادى فذلك خروج

  :من الطويل 10:فأوضح االستطراد قول السموأل وهو أول من نطق به حيث يقول  

  إذا ما رأْتُه عامٌر وسلولُ     ال نـََرى القتَل سبًَّة  ونحُن أناسٌ 

  وتكرهه آجالهم فتطولُ     يقرُب حبُّ الموت آجالَنا لََنا 

فاالستطراد من املصطلحات البديعية اليت توضح وتكشف براعة اخلطاب ودقة املعىن   

  .وهذا األسلوب يستخدمه الشاعر الفصيح البليغ املتمكن من شعره

وطلب فيه التلطف ، لفظة اخلروج وهي االنتقال من غرض إىل آخر وقد يسمى أيضا  

وهو ما ، ذلك أن اللطافة ومراعاة احلالة النفسية للسامع تشعره باالرتياح، ألبعاد نفسية وفنية

لذلك جند ابن رشيق ، وهو مراعاة أحوال وظروف املتلقي، يصب يف وعاء اللسانيات التداولية

أن يستعملها ويراعي فيها نفسية ) املتكلم(غية اليت على الشاعر أي ينوع يف ذكر األساليب البال

  .السامع

بعد اجلد -فقد ذكر أن أول ما حيتاج إليه الشاعر ، ويف حديثه أيضا عن مقاصد الكالم  

فإن نسب ذل ، حسن التأيت والسياسة وعلم مقاصد القول-وفيه حده الكفاية، هو الغاية

وإن عاتب ، وإن فخر خب ووضع، هجا أخل وأوجع وإن، وإن مدح أطرى وأمسع، وخضع

، ولكن غايته معرفة أغراض املخاطب كائنا من كان، وإن استعطف حن ورجع، خفض ورفع

فذلك هو سر صناعة الشعر ومغزاه الذي تفاوت الناس ، وبداخله يف ثيابه، ليدخل إليه من بابه

كما ،  جاح العملية اإلبداعية التواصليةفالقصد والغاية والغرض هو األساس املهم لن 11.وبه تفاضلوا

أنّه على املخاطب االلتزام ببعض اآلداب واالعتبارات اليت جتعل السامع يف حالة تأثر وإفهام 

  .وبالتايل جناح العملية التخاطبية

  :تداولية المخاَطب عند ابن رشيق - ثالثا
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اس هذا األخري وعلى أس، الطرف الثاين يف عملية التخاطب) السامع(يعد املخاطب    

تتناسب قصده وتراعي حال خماطبه  إسرتاتيجيةفريسم بذلك ) خطابه(حيدد املخاطب رسالته 

ومن مظاهر عناية ابن رشيق بالسامع يف كتابه العمدة ، ومشاعره كل يضمن لكالمه الفائدة

سه ويف وشعر الشاعر لنف: لكل مقام مقال«: اهتمامه مببدأ القصر والنية ومطابقة احلال وقد قيل

  12.»وما أشبه ذلك، مراده وأمور ذاته من مدح وغزل ومكاتبه وجمون وختزية

فهو يهتم أساسا باملقام ومن ضمنه حال السامع فإذا حتققت املطابقة نتجت عنها   

وهذا من مظاهر الدراسة التداولية عند ، وبذلك فهو يشرتط اإلفادة والقصد، اإلفادة يف الكالم

تأليف الشعر من طرف الشاعر يف ضوء املقام وحسن النية والقصد  ابن رشيق حيث يقوم على

واإلفادة يف حد ذا�ا مسة تداولية تستند عليها اللسانيات التداولية يف دراسة اللغة أثناء 

  .االستعمال

ولكي يصل الشاعر ملقصده عليه توخي بعض اخلصائص والصفات اليت جتعله يدرك   

من : للشاعر أن يكون متصرفا يف أنواع الشعر جيب«يق ذلك التمايز بني أغراض الكالم ولتحق

أنفذ منه يف ، وال يف املديح، وأن ال يكون يف النسيب أبرع منه يف الرثاء، وحلو وجزل، جد وهزل

وال يف واحد مما ذكرت أبعد منه صوتا يف سائرها ، وال يف االفتخار أبلغ منه يف االعتذار، اهلجاء

فإنّه مىت كان كذلك حكم له ، واحد مما ذكرت أبعد منه صوتا يف سائرها وال يف، منه يف االعتذار

   13.»وحاز قصب السبق كما حازها شار وأبو نواس بعده، بالتقدم

فقدرة الشاعر على التنويع ووضع األمور ما يالئمها وما يتناسب معها وبراعته وفطنته   

مات واملناسبات فيعطي لكل ذي حق ألنه بذلك يدرك املقا، جيعل هذا من الشاعر شاعرا حقيقيا

مثال يضمن له اجنذاب واستحالة ) اجلد واهلزل(فرؤية ابن رشيق للتنويع بني أغراض الكالم ، حقه

وبالتايل فالتنويع بني األساليب بالنسبة إليه دافع قوي لنجاح عملية التخاطب ، املتلقي إىل النصب

  .والتفاعل بني املتكلم واملتلقي

املتلقي وحالته النفسية تستوجب التوضيح والبيان إلفادة املتلقي فجعل فمراعاة مقام   

برتك إيقاع النصب يف نفوسهم والتأثري فيهم والتفاعل ، بذلك الشاعر يبلغ مقصده من مدح امللوك

  .فيحصل الرضا والتجاوب، معهم
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رة حسب نظ–فإنه يتوجب على الشاعر أن يوظف ، أّما ما يتعلق مبدح الوزراء والكتاب  

وقلة الغفلة وجودة ، ما يناسب حسن الرؤية وسرعة اخلاطر بالصواب وشدة احلزم«ابن رشيق 

، وبأنه حممود السرية حسن السياسة... النظر للخلفية والنيابة عنه يف املعضالت بالرأي أو بالذات

  14.»كان غاية،  فإذا أضاف إىل ذلك البالغة واخلط والتفنن يف العلم، لطيف احلس

ك أن لكل ممدوح ما يناسبه من مدح ومن انتقاء اللغة واأللفاظ والصفات اليت معىن ذل  

ورمبا ألنه يف ، بغية الدفاع عن الشعراء، كل هذه التربيرات املقدمة من ابن رشيق،  تتفق مع املقام

املعز بن باديس : ألنه كان شاعر بالط وصاحبا ألمريين مها، حقيقة األمر كان يدافع عن نفسه

وهلذا ما برح ابن رشيق يدافع عن الشعراء ويبني أن هناك فرقا يف من ميدح ، وابنه متيم الصنهاجي

  .ملكا وفيمن ميدح سوقة

ملا يناسب مقاما�م العلمية والدينية ومن مث ، األمر نفسه ينطبق على مدح القضاة  

يد القريب وتبع، أن ميدح القاضي مبا يناسب العدل واإلنصاف وتقريب البعيد يف احلق«الشاعر 

وبني اجلانب وقلة املباالة ، واألخذ للضعيف من القوي واملساواة بني الفقري والغين وانبساط الوجه

فقد بلغ ، فإن زاد ذلك ذكر الورع والتخرج وما شاكلها، يف إقامة احلدود واستخراج احلقوق

  15.»النهاية

مدوحني من حيث فابن رشيق يدعو �ذا القول أن ندرك الفروقات املوجودة بني امل  

  .املنزلة واملرتبة الدينية والسياسية واالجتماعية من أجل إيصال املقاصد اليت بين من أجلها النص

فتناول ابن رشيق املقاصد املختلفة لألغراض الشعرية وفقا للفروقات الشخصية ووفقا   

ها باملقصدية كمبدأ ملكانة املتلقي جتعلنا ندرك نقاط التالقي مع اللسانيات التداولية يف اهتمام

وبنية ) املتلفظ باخلطاب(فالنص موئل لتقاطعات عديدة بني املتكلم ، أساسي يف عملية التخاطب

حيث عد ركيزة أساسة يف العملية ، النص أو اخلطاب والسامع وما يطرأ عليه من مقاصد املتكلم

  .التواصلية بواسطتها يتحقق الفهم واإلفهام

اخلطاب ومقاصد املتكلم واألغراض الشعرية جعلت من   إّن غاية ابن رشيق بعناصر  

كتابه العمدة جماال خصبا وثريا إلقامة لسانيات تداولية عربية �تم باملعىن وتتخذ من اللغة اللبنة 

ذلك أن الذي يهتم باملخاطب واملخاطب ، والركيزة األساسة للدراسة والتحليل أثناء االستعمال

ومقاصد الكالم واإلفادة كلها مؤشرات للدراسة التداولية ومفاهيم  واخلطاب واملقام ومقتضى احلال
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، والبد له وأن يدرج ضمن االهتمامات التداولية يف الرتاث اللغوي العريب وخباصة البالغي منه، هلا

ولذلك ، حيث تزخر البالغة بآليات متنوعة وعديدة حتقق الرتابط واالنسجام والتضام داخل النص

  16.»البالغة هي السابقة التارخيية لعلم النص«بأن ) Van dijk(صرح فان دايك 

  :المقام ومقتضى الحال - رابعا

واعتربوه مناسبة القول ، حتدث العرب القدامى يف جوانب عديدة عن مسألة املقام  

وهو من املفاهيم اليت تربط بني ، ومالبساته ودعوا إىل ضرورة مراعاته والتقيد به يف اخلطابات

: يف هذا الصدد" صالح فضل"حلديثة وبني فكرة مقتضى احلال يف البالغة العربية فيقول التداولية ا

ويأيت مفهوم التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية منظمة املساحة اليت كان يشار إليها يف البالغة «

قام لكل م(وهي اليت أنتجت املقولة الشهرية يف البالغة العربية ) مقتضى احلال(القدمية بعبارة 

  17.»)مقال

، لكل مقام مقال: وقد قيل«: وقد أورد ابن رشيق هذه املقولة الشهرية يف كتابه فيقول  

ومكاتبة وجمون ومخرية وما أشبه ذلك ، وشعر الشاعر لنفسه ويف مراده وأمور ذاته من مدح وغزل

وما ، و كالمهيقبل منه يف تلك الطرائق عف، غري شعر يف قصائد احلفل اليت تقوم �ا بني السماطني

جيدا ، معاودا فيه النظر، وال ألقى به وال يقبل منه يف هذه إال ما كان حمككا، مل يتكلف له باال

وخماطبته ، وشعره لألمري والقائد غري شعر للوزير والكاتب، وال قلق، وال ساقط، ال غّث فيه

  18.»للقضاة والفقهاء خبالف ما تقدم من هذه األنواع

فإذا كان مقام ، قول أن الشاعر جيب أن يراعي املقام الذي هو فيهواملقصود من هذا ال  

والشعر الذي يقدمه للملوك واألمراء ليس هو نفسه الذي يقدم ، مدح ال ميكن أن يدخل فيه الذم

فكل مقام يستوجب ، للقضاة والفقهاء وذلك الختالف مراتبهم وطبقا�م وعلمهم وثقافتهم

، وفكرة املقام تداولية أساسا، ة النفسية اليت يكون عليها املتلقيخطابا معينا له مع مراعاة احلال

حيث نتجت من الشروط اليت يكون فيه الشعر أو اخلطاب مطابقا للحال اليت يستخدم فيها بني 

  .املتكلم والسامع وخمتلف الظروف واملالبسات اليت تكتنف ذلك

ها باب النسيب ويقول خيصص حسب املقامات أبوابا عدة من بين" ابن رشيق"فنجده   

وأن ، قريب املعىن سهلها غري كز وال غامض، حق النسيب أن يكون حلو األلفاظ رسلها«: فيه
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يطرب ، شفاف اجلوهر، رطب املكسر، لني اإليثار، ظاهر املعىن خيتار له من الكالم ما كان

  19.»احلزين ويستخف الرصني

من حكم النسيب «: وقال احلامتي، ويقول النسيب والتغزل والتشبيب كلها مبعىن واحد  

غري منفصل ، متصال به، الذي يفتتح به الشاعر كالمه أن يكون ممزوجا مبا بعده من مدح أو ذم

  20.»عنه

إّال أّن الشاعر خيص به ، االفتخار هو املدح نفسه«: ويف باب االفتخار يقول أيضا  

وكل ما قبح فيه قبح يف ، اروكل ما حسن يف املدح حسن يف املدح حسن يف االفتخ، نفسه وقومه

  21.»االفتخار

إال أنه خيلط بالرثاء شيء ، وليس بني الرثاء واملدح فرق«: وجنده يف باب الرثاء يقول  

ليعلم ، وما يشاكل هذا" عدمنا به كبت وكبت"أو " كان"حيث مثل ، يدل على أن املقصود به

لوطا بالتلهف واألسف خم، وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع بني احلرة، »أنه ميت

  22.»إن كان امليت ملكا أو رئيسا كبريا، واالستعظام

، وللعتاب طرائق كثرية«: يقول ابن رشيق، أّما ما ورد يف باب العتاب وذكر طرائفه  

ومنه ما يدخله االحتجاج ، وللناس فيه ضروب خمتلفة فمنه ما ميازجه االستعطاف واالستئالف

  23.»واإلجحاف مثل ما يشركه االعتذار واالعرتاف وقد يعرض فيه املن، واالنتصاف

كان العقالء من الشعراء وذوو احلزم يتوعدون «: يقول، ويف باب الوعيد واإلنذار  

 24.»وحيذرون من سوء األحدوثة وال ميضون القول إال لضرورة ال حيسن السكوت معها، باهلجاء

خري اهلجاء ما تنشده «: أنه قال وما نراه يف باب اهلجاء حيث يروى عن أيب عمرو بن العالء

  25.»العذراء يف خدرها فال يقبح مثلها

فأما اهلجو فأبلغه ما خرج خمرج «وهو ما عف لفظه وصدق معناه ومن كالم صاحب الوساطة  .

وتسهل حفظه وأسر ، وما قربت معانيه، التهزل والتهافت وما اعرتض بني التصريح والتعريض

فإّما القذف واإلفحاش فسباب حمض وليس للشاعر فيه إال إقامة ، علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس

  26.»الوزن

وينبغي للشاعر أن ال يقول شيئا «: يوّجه ابن رشيق الشاعر يف باب االعتذار فيقول  

فليذهب مذهبا لطيفا ، وأوضعه فيه القضاة، حيتاج أن يعتذر منه فإن اضطره املقدار إىل ذلك
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ويستجلب ، وكيف ميسح أعطافه، ف يأخذ بقلب املعتذر إليهوليعرف كي، وليقصد مقصدا عجيبا

السيما مع امللوك وذوي ، فإن إتيان املعتذر من باب االحتجاج وإقامة الدليل خطأ، رضاه

  27.»السلطان

واملالحظ ممّا سبق ذكره من املقامات املختلفة اليت أوردها واستدّل �ا ابن رشيق يف    

واالفتخار والعتاب ، والوعيد واإلنذار، النسيب، االعتذار، املديح، اهلجاء: كتابه العمدة واليت هي

وقدمها لكي يبني للشاعر أن لكل مقام مقال ويوضح له كيف يتصرف مع كل ، فهو جاء �ا

  .ظرف ومقام

من هذه املقامات واليت هلا طرائق وأساليب معينة يتخذها سواء من ناحية األلفاظ أو   

لكل مقام منها كيف للشاعر أن يتصرف وأن يعرب وأن يشعر وأعطى ، املعاين أو املقاصد

حسب ) الشاعر(فاملقامات ختتلف لذا على املتكلم ، الستحالة املتلقي وإذعانه وإقناعه والتأثري فيه

وحبسب ، ابن رشيق أن ينظر إىل ألفاظه ودالالت شعره حبسب الظروف واملالبسات احمليطة به

ن رشيق وبنيََّ وشرح يف كل باب من األبواب السابقة الذكر  فقد فصَّل اب، غرض الكالم وقصده

كيفية الطرائق الواجب اعتمادها واختاذها يف أحوال الكالم املختلفة حبسب ما يقتضيه الظاهر 

ويف هذا كله قيم تداولية ومفهوم أساسي تقوم عليه ، والظروف اخلارجية احمليطة باخلطاب أو الشعر

البؤرة اليت تلتقي «فهو األساس يف كل خطاب تداولية ألنه ميثل ، "املقام"اللسانيات التداولية وهو 

فيها مجيع العناصر احلجاجية من مقدرات برهانية وحقائق فعلية وقرائن بالغية وقيم بشىت 

لذا فدور املقام  28.»وعالقة هذه القيم مبراتب الكائنات واألشخاص املعنيني خبطاب ما، أقسامها

  .اصة اخلطابات احلجاجيةفعال يف كل خطاب خب

، فاهتمام ابن رشيق إذا يف باب البالغة ومضامينها مبطابقة احلال ملقتضى احلال  

فقد ربطت البالغة عنده بني التشكيالت الكالمية واملقام ، البعد التداويل لديه«يثبت ، وباملقام

رشيق بالبىن الرتكيبية ويف هذا اجلانب سنوضح أكثر كيفية اهتمام ابن " املتكلم"و" السامع"وحال 

ومن هذه املكونات واآلليات اليت تدخل يف تركيب ، للخطاب والسياقات اخلارجية املنسوبة إليه

) اإلجياز واإلطناب، احلذف، الفصل والوصل، التقدمي والتأخري(اخلطاب ومطابقته للمقام هي 

  .وطريقة بروزها يف البعد التداويل

   :التقديم والتأخير -1
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يث عن ظاهرة التقدمي والتأخري يف املوروث اللساين العريب يستوجب استحضار إن احلد   

وهي البحث النحوي والبحث ، ثالثة حبوث خمتلفة تناولت هذه الظاهرة كل من زاوية معينة

فالنحوي ينظر إليها من حيث عالقتها بالقواعد اليت تضبط الرتاكيب ، البالغي والبحث األصويل

 29.بالداللة نفسها ى البنية األساس وهي العالقة النحوية واالحتفاظ أيضاالعربية مع احلفاظ عل

بينما البالغي يسعى إىل الكشف عن أغراض ومقاصد املواقف التواصلية للتقدمي والتأخري 

بينما جند األصويل ينظر إليها من حيث احلاجة إىل التفسري سواء يف ، ومطابقتها ملقتضى احلال

فكل تقدمي وتأخري إذا ينضوي ، حكام الشرعية مراعيا السياقات الواردة فيهااآليات القرآنية أو األ

كما أن مسألة التقدمي والتأخري حتدث ،  حتته قصد معني يريد املتكلم إيصاله من خالل اخلطاب

فهي من ، من األفعال اإلجنازية اليت سعت اللسانيات التداولية إىل حتليلها وحتقيقها واخلوض فيها

، ملهمة اليت تعرتض طريق املتكلم فرياعيها كو�ا ارتبطت مبقصديته وغرضه من اخلطابالقضايا ا

  .فكلما فهم السامع املقصد املنشود من اخلطاب كلما أدى ذلك إىل جناح العملية التخاطبية

ومن الشعراء من «ونلفي ابن رشيق يف كتابه يقول يف قضية التقدمي والتأخري يف الكالم   

وسهال غري متكلف ومنهم ، ضعها ال يعدوه فيكون كالمه ظاهرا غري مشكليضع كل لفظة مو 

، وإّما ليدّل على أنه يعلم تصريف الكالم، أو قافية وهو أعذر، إما لضرورة وزن: من يقدم ويؤخر

وكذلك استعمال الغرائب والشذوذ اليت يقل مثلها يف ، وهذا هو العي عينه، ويقدر على تعقيده

  30.»الكالم

ورأيت من علماء بالدنا من ال حيكم للشاعر «: احلديث يف هذا اجلانب ويقولويتابع   

وأنا أشغل من جهة ما ، وال يفضي له بالعلم إال أن يكون يف شعره التقدمي والتأخري، بالتقدم

  31.»وأكثر ما جتده يف أشعار النحويني، قدمت

خري يف الكالم ونلحظ من خالل ما سبق من حديث ابن رشيق عن قضية التقدمي والتأ  

أنه يعترب عينا وعيا للمتلقي وهو يستشغل هذه القضية ويرى أنه للضرورة القصوى عند الوزن 

من [ 32:وقد ضرب بذلك أمثلة حنو قول اخلنساء، أما خالف ذلك فيعتربه إعياء، والقافية

  ]:املتقارب

  .إذا ما الرِّماُح نجيًعا َرَويـَْنا    فِنعَم الفتى في غداِة الهياج 
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مبادرة للخري بالري من أي شيء هو وكذلك يقول أيب " روينا"على " جنيعا"قدمت ف  

  ):من السريع( 33:السفاح بكري بن معدان الريبوعي

َهُه    .بالسيِف إال جلَداٌت وجاعٌ     نهنهُتُه عنك فلم ينـْ

أو أراد فلم ينهه إال جلدات وجاع بالسيف وكالما فيه تقدمي ، أراد �نهته عنك بالسيف  

  .ريوتأخ

، »التقدمي والتأخري«فابن رشيق ميدح من ال يضمن شعره سوء الرتكيب والنظم أي   

ومن ناحية أخرى ، فيمدحه بابتعاده عن اإلشكال والتكلف، فيجعل كالمه ظاهرا غري مشكل

من يقدم ويؤخر ما لضرورة الوزن أو قافية وهو  ومنهم«: يذك من يستخدم هذه الوسيلة فيقول

ني لنا الرؤية النقدية املتناقضة ذات وجهني ملسألة واحدة فهو ينبغي على من وهنا يتب 34.»أعذب

ورأيت من علماء بلدنا «: يفعل ذلك إظهارا ملقدرته على تصريف الكالم وتعقيده ويعود فيقول

وأنا ، من ال حيكم للشاعر بالتقدمي وال يفضي له بالعلم إال أن يضمن يف شعره التقدمي والتأخري

: فهو يف هذا اجلانب يعتمد الذم ملن يفعل هذا أو ذاك لقوله، »ن جهة ما قدمتأستقل ذلك م

فهو ، فقد تردد يف الرأي تارة بني معيار اإلجادة وتارة معيار اإلساءة، »وأنا أستقل ذلك«

يستحسن هذه الوسيلة ألمهية توظيفها يف إثراء النظم بينما كثريا ما يستهجن هذه الوسيلة اعتقادا 

ولعل قضييت التقدمي والتأخري يف الدراسات البالغية املرتبطة ، ا وسيلة للتعقيد واملعاضلةمنه بكو�

باملقامات اليت تضفي جناحا لعملية اخلطاب تدعونا إىل استحضار تلك التنظريات التداولية 

" لسور "حيث يرى التداوليون وعلى رأسهم ، املتعلقة بالقوة اإلجنازية للعبارات واألفعال الكالمية

أّن ملسألة ترتيب الكلمات يف الرتاكيب اللغوية دورا طالئعيا يف حتديد مدى قوة القوة اإلجنازية يف 

  35.هذه الصياغات

  :الحذف واالفتراض المسبق -2

يعّد مبحث احلذف من أهم املباحث اليت القت اهتماما كبريا من لدن البالغيني   

هو «: فيقول" دالئل اإلعجاز"خاصا يف كتابه  فنجد عبد القاهر اجلرجاين يفرد له بابا، العرب

أفصح ، شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر، لطيف املأخذ عجيب األمر، باب دقيق املسلك

وجندك أنطق ما تكون إذا مل تنطق وأمت ما تكون ، أزيد لإلفادة، والصمت عن اإلفادة، من الذكر

  36.»بيانا إذا مل تنب
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فاحلذف يف املوضع واحلال ، جاين يأيت وفقا لضوابط معينةفاحلذف كما يشري إليه اجلر   

وبالتايل حيصل تأثري القول الذي مت فيه احلذف إىل ، الذي ينبغي أن يتوفر فيه الشروط التداولية

ومن النماذج القولية اليت يتم فيها احلذف جند ابن رشيق يورد يف ، استحالة السامع والتأثري فيه

  :مبحث من كتابه
حنو قوله عز ، وأن حيذف جواب القسم وغريه«: يقول فيه 37القسم وغيره حذف جواب  -  أ

   38.)))مْ هُ نْـ مِ  رٌ ذِ نْ مُ  مْ هُ اءَ جَ  وا أنْ بُ جَ عَ  بلْ ، جيدِ المَ  رآنِ والقُ  قَ : (((وجل

: فالقصد من القسم يف هذه اآلية الكرمية هو حتقيق وتوكيد اخلرب وقيل اجلواب حمذوف أي

والعبارة ا�اورة بل عجبوا أن جاءهم منذر ، حيتاج إىل جواب والقرآن ا�يد حيث املقسم به«

وتقدير الكالم والقرآن ا�يد إنك لرسول اهللا ، منهم ال تصلح أن تكون جوابا أو تسد مسّده

البد أن  -يقتنع–فجوابه إذا حمذوف فاملخاطب لكي ، أي جئت باحلق والكالم املبني، باحلق

واإلجالل؛ ألن املتكلم إذا علم أن املقسم به هني عند يكون للمقسم به شيئا من التقدير 

لذا أقسم به ، فالقرآن جميد عند رب العاملني، املخاطب فإنه من العبث أن يتخذه وسيلة حجاجية

فقد استوىف ، وحذف جواب القسم ملا يف ذلك من بالغة اإلقناع واالختصار وإعمال الفكر

  .القسم يف هذا املوضع شروطه التداولية

الدال على القسم ومجلة القسم يف هذا املوضع شروطه " الواو"لشاهد إذا هو حرف فا

فاهللا سبحانه ، واملقسم به وهو القرآن ا�يد، مكّونة من املقسم وهو اهللا سبحانه وتعاىل، التداولية

فهو أما جواب القسم ، فمكانة القرآن الكرمي عالية وراقية، وتعاىل أقسم بالقرآن الكرمي بأنه جميد

  .حمذوف يف هذه اآلية الكرمية بالتقدير السابق

 فُ جَ رْ تَـ  مَ وْ يَـ «: إىل قوله» اقً رْ غَ  اتِ عَ ازِ والنَ «: ويستدّل ابن رشيق بآية أخرى لقوله تعاىل

ومل يذكر ، حيث أقسم ربنا جل جالله بالنازعات، فلم يأت جبواب لداللة الكالم عليه، »ةُ فَ اجِ الرَ 

والصواب من القول يف ، ا جعل ترك ذلك ملعرفة السامعني باملعىنبعدها مباشرة جواب القسم ممّ 

وتلقى ابن القيم ، ذلك أن جواب القسم يف هذا املوضع ممّا استغىن عنه بداللة الكالم فرتك ذكره

ال يوجد جواب أصال : يف كتابه البيان يف أقسام القرآن يف عدد من املواضع يقول -رمحه اهللا–

ويكفي هذا عن اجلواب ألنه يشعر به ، �ذه األمور ولفت النظر إليها وإمنا املقصود التنويه

وجواب القسم حمذوف يدل عليه السياق وهو البعث املستلزم لصدق الرسول صلى اهللا عليه «
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أو أنّه من القسم الذي أريد به التنبيه على الداللة فيصل املعىن إىل قلب ، وسلم وثبوت القرآن

مما يعنيه ابن القيم أيضا أن السامع حينما يسمع هذه األقسام ، درالسامع فيفهمه دون أن يق

: يصل إىل فهمه املراد من هذه األمور اليت ذكرها اهللا على سبيل التعيني والتخصيص يف قوله تعاىل

، إىل آخره فيدرك السامع أن جواب القسم حمذوف يدل عليه السياق» اتِ طَ اشِ والنَ  اتِ عَ ازِ والنَ «

أنه حمذوف : ولعل هذا مراد من قال، من اجلواب املقسم عليه وإن مل يذكر لفظاوهذا القسم يتض

فإن املقسم به إذا كان داال على املقسم عليه مستلزما له ، للعلم به لكن هذا الوجه ألطف مسلكا

  39.»استغىن عن ذكر يذكره وهذا كونه حمذوفا لداللة ما بعده عليه فتأمله

: ذكرها اهللا على سبيل التعيني والتخصيص يف قوله تعاىلكما يدرك السامع األمور اليت 

ويف مثال آخر سنده ابن ، إىل آخره وهو قدرة وعظمة اهللا عز وجل ، »اتِ طَ اشِ والنَ  اتِ عَ ازِ والنَ «

 40 »يمٌ رحِ  رؤوفٌ  اهللاَ  وأنَّ  هُ تَ مَ حْ ورَ  مْ كُ يْ لَ عَ  اهللاِ  لُ ضْ  فَ َال وْ لَ وَ «: رشيق يف هذا اجلانب لقوله تعاىل

أو جيعل لكم ، أو حنوه» مْ كُ بَ لعذَّ «ذف جواب الشرط من هذه اآلية وتقدير الكالم أيضا ح

العذاب فجواب لوال حمذوف لداللة الكالم عليه وهذا احلذف تنعقد عليه أغراض ودالالت مبتغاة 

  .يفهمها السامع من خالل السياق

كالم وأنت من ال" ال"يقول يف هذا الصدد ابن رشيق وحذف  :وزيادتها" ال"حذف  - ب

ي وال بِ النَّ  وتِ صَ  فوقَ  مْ كُ واتَ وا أصْ عُ فَـ رْ وا ال تَـ نُ مَ آ ينَ ذِ ا الّ هَ يا أيـُّ « :كقوله تعاىل 41،تريدها

" ال"وزيادة   42»رونْ عُ وأنتم ال تشْ  أعمالكمْ  طَ بَ حْ تَ  أنْ  بعضٍ لِ  مْ كُ ضِ عْ بَـ  رِ هْ جَ كَ   لِ وْ وا له بالقَ رُ هَ جْ تَ 

 نْ ي مِ نِ تَ قْ لَ خَ  هُ نْ مِ  رٌ يْـ قال أنا خَ  كَ تُ رْ إذ أمَ  دْ جُ سْ  تَ أالَّ  كَ عَ نَـ ا مَ مَ  الَ قَ «يف الكالم كقوله سبحانه 

يف الكالم إلباء أو "" ال"وإمنا تراد : وقال، ما منعك أن تسجد: أي 43،»ينٍ طِ  نْ مِ  هُ تَ قْ لَ وخَ  ارٍ نَ 

  .جحد

أال يسجدوا هللا «: لقد استدل ابن رشيق يف هذه املسألة بقوله تعاىل :حذف المنادى - ج

أال «: كأنه قال   44»يخرج الخبء في السماوات واألرض ويعلم ما تخفون وما تعلنونالذي 

عليها ويكون حذف املنادى يف القول " يا"ولقد أضمروا اكتفاء بداللة ، يا هؤالء اسجدوا هللا

  : لتأدية بعض املعاين التداولية نذكر منها

وية املعىن وإدراك السامع للخطاب حذف املنادى قصدا للداللة على األداة اليت قبله عليه لتق -

  .والتأثري فيه وإقناعه دون ذكر املنادى وألن األداة تكتفي بذا�ا للداللة على املنادى دون ذكره
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ألن اخلطاب ، إثبات معىن اجلواب سواء أكان قسما أو شرطا أو غريه خباصة يف القرآن الكرمي -

فاملعىن واضح ، ا ذكرنا يف األمثلة اآلنفة الذكرالواقع يدل على ما يرتتب عنه من نتائج وعواقب كم

فالقرآن الكرمي ألفاظه واضحة ومقصودة ومعلوم خطابه ملن ، وجلي دون احلاجة لذكر اجلواب

  .وما هي العواقب اليت تنتج عنها، يوجه وأي فئة يوجهه

بذلك و ، فاحلذف يف هذه املواضع يزيّن املعىن وميّتعه حىت جيعله أقوى وأبلغ يف التلقي  

فاحلذف حيرك ، تظهر اجلوانب التداولية يف حتليل ابن رشيق واألمثلة اليت استعان �ا يف هذا الباب

  .نفس السامع وجيعله يعمل فكرة للوصول إىل املعىن املقصود

،  وكذلك موضع آخر ذكره ابن رشيق يف احلذف وهو حذف الفاء من جواب اجلزاء  

  )من الرجز: (كما قال

  »إنك إن يصرع أخوك تصرع    يا أقرع  يا أقرع بن حابس

   45.وهو عند املربد على حذف الفاء» إنك تصرع إن يصرع أخوك«: التقدير عنده

حذف الياء من الذي فمنهم من يسكن الذال بعد احلذف ومنهم من يدعها مكسورة على  -

 : أنشد البصريون والكوفيون مجيعا، لفظها

 ْن تَربَّى زُبـَْيًة فاْصطيَداكم  َفظَْلَت في َشرٍّ من الّلْذ كيَدا 

ومجع بني اللغتني وموضع آخر يف احلذف وهو ، كاّلذي تُرىب زبية فاصطيدا«ويروي 

   46.»حذف املوصول وترك الصلة كما قال يزيد بن مفرغ

  نجوِت وهذا تحمليَن طليقُ     َعَدْس َماِ لَعبَّاِد عليك إَمارٌَة 

جيوز أن يكون : الشيخ سراج البلقيينوقال ، أي هذا الذي حتملني طليق، أي والذي  

  على أن الكوفيني ، هذا الذي ميلك، احملذوف هو املوصول على راي الكوفيني أي

  47.جيوزون استعمال اإلشارة مبعىن االسم املوصول فيكون التقدير الذي ميلك

واملوضع هنا ذو غاية تداولية وهي اختبار السامع يف الكشف عن احملذوف والتثنية عند   

  .رائن األحوالق

وما نلحظ من األمثلة اليت استدل �ا ابن رشيق يف كتابه ملواضع احلذف املتعددة واملختلفة أنه تارة 

جيوز للشاعر احلذف يف مواضع معينة وتارة أخرى يستقبح احلذف يف مواضع أخرى ومن دواعيه 

من الذكر وأحيانا أحيانا أن ترك الذكر أفصح  -كما يذكر ابن رشيق  -أن املتكلم أو الشاعر
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، أخرى يرى أنه ال جيوز له أن حيذف يف بعض املواضع أل�ا قبيحة فال جيد فيها فائدة للسامع

بذلك تظهر اجلوانب التداولية يف حتليل ابن رشيق مثال إذا ذكر احلذف يف حاالت معينة وهو 

ى جييز للشاعر ويف حاالت أخر ، يستقبحها إذا نتج عنه كالم غث يستنكره السامع وال يتقبله

احلذف ألنه حيرك نفس السامع وذهنه وجيعله حياول الوصول للمعىن املقصود حيث يعمل ذهنه يف 

  .البحث عن احملذوف ويقف على أسباب حذفه

ويلتقي موضوع احلذف وارتباطه بالسامع مع مفهوم االفرتاض املسبق الذي يعد أحد   

قوانني اخلطاب الذي يتم بني أطراف العملية املفاهيم التداولية املتعلقة جبوانب ضمنية من 

التواصلية وهو أمر يفرتضه املتكلمون ويسبق تفوههم بالكالم تيّقنا منهم بأّن املستمعني عارفون 

لتلك املعارف واملعلومات السابقة ممّا يدفعهم إىل التفكري يف األمور التلميحية واملضامني املندرجة 

مفهوم برامجاتيكي تتضمنه العبارة يف املقام الذي ترد فيه «بق فاالفرتاض املس، حتت هذا اخلطاب

أي أن املتكلم أثناء  48.»من حيث املعلومات املشرتكة املعروفة مسبقا لدى املتكلم واملخاطب

إنتاجه للخطاب جيب أن يكون على دراية بأن السامع له علم وافرتاض مسبق ملا يقوله لنجاح 

  .لمقام الوارد فيهالعملية التخاطبية وذلك وفقا ل

  :اإليجاز اإلطناب -د

» احلصول على املعىن من دون االلتفات إىل أصل اللفظ أو تكراره«يعرف اإلجياز بأنه   

  49.»أداء مقصود من الكالم بأقل من عبارات متعارف األوساط«ويعرفه السكاكي بأنّه 

، نها ما يكون يف السكوناسم ملعان جتري يف وجوه فم«: وقد سئل ابن املقفع ما البالغة؟ فقال

وقد عّلق ابن » فعامة هذه األبواب الوحي فيها واإلشارة إىل املعىن واإلجياز هو البالغة(...) 

ويعرب آخر  50.»فهذا ابن املقفع جعل السكون بالغة رغبة يف اإلجياز«: رشيق على ذلك قائال

  51.»البالغة حملة دالة«: محروقال خلف األ» البالغة إجاعة اللفظ وإشباع املعىن«: عن ذلك قائال

اإلجياز عند : فيقول) هـ386ت (وجند ابن رشيق يف حده لإلجياز يستدل بقول الرماين   

» سل أهل القرية«: الرماين على ضربني مطابق لفظة ملعناه ال يزيد عليه وال ينقص عنه كقولك

ونوع » سأل القريةوا«: ومنه ما فيه حذف لالستغناء عنه يف ذلك املوضع كقول اهللا عز وجل

هو العبارة عن الغرض بأقل ما ميكن : وعرب عن اإلجياز بأن قال، اإلجياز هنا هو اإلجياز باحلذف
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إال أن هذا الباب ، ونعم ما قال«: وقد استحسن ابن رشيق هذا التعريف لقوله، من احلروف

  52.»متسع جدا ولكل نوع منه تسمية مساها أهل هذه الصناعة

احلذف تراعي عدة عناصر تشكل يف جمموعها حدثا كالميا والقصد وعليه فإن قضية   

  : من احلذف هنا

 . قدرة املخاطب على إدراك العنصر احملذوف ومغزى احلذف - 

 .من احلذف قصد املتكلم - 

 .الذي جييز صحة الرتكيب الواقع فيه احلذف) املقام/السياق(املوقف الكالمي  - 

قة بني العنصر احملذوف والعناصر القائمة تركيبيا عناصر الرتكيب الذي يقع فيه احلذف والعال - 

 53.ودالليا

 .أضرب خمتلفة نذكر منها ما ورد عند ابن رشيق يف كتابه ولإلجياز - 

  : اعتدال الوزن -د

وأنشد عبد : يأيت ابن رشيق مبثال يف هذا الضرب عن مساواة اللفظ مع املعىن فيقول  

  .الكرمي يف اعتدال الوزن

  ْفلَيَدْعِني مْن يُلومُ     مِّي إنّما الَذْلَفاُء ه

  حين تمشي وتقومُ   أحسُن الّناس جميعا 

  وهي للحبل َصُرومُ          أصُل الَحْبَل لترضى 

عندهم أنه ليس يف هذا الشعر فضله عن إقامة الوزن وهذه األبيات وأشكاهلا : مث قال  

حد ) "هـ 466ت ( ويرى ابن سنان اخلفاجي. داخلة يف باب حسن النظم عند غري عبد الكرمي

  54".املساواة احملمودة هو إيضاح املعىن باللفظ الذي ال يوضحه

ال «وحقيقة األمر أن اإلجياز قضية متشعبة الرتباطها مبباحث لغوية وأدبية عديدة وأل�ا   

فالقليل من اللفظ والكثري من املعىن صفتان ، تتعلق بالقلة والكثرة يف معناها الكمي اخلالص

وهي عالقة يغذيها ، طان حتديدا خبصوصية العالقة القائمة بني مكوين العالمة اللغويةنوعيتان ترتب

التضاد ويراد منها حتقيق معادلة صعبة ال تتأتى إال للبليغ اخلري بطرائق استثمار الطاقة اإلحيائية 

رب للبالغة للغة ولوال أمهية اإلجياز مبا هو قاعدة مركزية حاضنة لعالقة اللفظ باملعىن يف تصور الع
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البالغة (يف عنوان رسالته  )البالغة(ملا اهتم به اجلاحظ بالغ االهتمام وملا جعله قرين ، النموذج

  55.»فكان اإلجياز لديه من أبرز مرتكزات البالغة) واإلجياز

وإذا نظرنا إىل الرتاث اللغوي العريب كما هو احلال عند ابن رشيق لوجدنا بروز ظاهرة   

والذي يكسب العبارة قوة يف اللفظ واملعىن وجينبها ثقل االستطالة كل هذا ، فةاإلجياز بطرق خمتل

يدل على البعد التداويل لإلجياز يف رغبة املتكلم إللفات السامع وجلبه ومراعاة حالته وظروفه 

  .املختلفة ومطابقة الكالم ملقتضى احلال

  :خاتمة

عنايته بكل ما خيص املخاطب ممّا سبق نتوصل إىل نقطة مهمة وهي اهتمام ابن رشيق و 

وذلك ، وما يتعلق به الختاذه أساليب متنوعة تساعده يف إيصال شعره وجناح عملية التخاطب

كما نّبه ابن رشيق أيضا على التزام ،  مبراعاته لألحوال املذكورة آنفا النفسية والذهنية واالجتماعية 

كل هذه ،  وجيعله يتأثر ويعجب بشعره الشاعر خباصية اخلروج واالنتقال يف الشعر ليقنع السامع

اآلليات واألساليب اليت اختذها ابن رشيق يف كتابه العمدة بعني االعتبار جتعلنا ندرك الرتابط 

ومن النتائج .القوي والتداخل الذي يظهر جليّا بني الدراسات القدمية واللسانيات التداولية احلديثة

  :اليت توصلنا إليها من خالل هذا البحث

إدراجهما يف وجيه الشاعر إىل االهتمام �ما و وت، مام ابن رشيق بعملية القصد واإلفادةاهت - 

علوم البالغة عند ابن رشيق حتمل . شعره بغرض إيصال شعره إىل ذهن السامع وتقبله والتأثري فيه

ضا أبعادا كما حتمل العملية التواصلية هي أي،  يف طيا�ا بعدا تداوليا يف العديد من أساليبها وآليا�ا

أل�ا تقوم على العناية بأهم عناصر العملية اخلطابية واليت �تم بدورها ، تداولية يف صميمها

واليت تعىن �ا التداولية أثناء استعماال�ا املختلفة مع مراعاة املقاصد  -أي باللغة–باخلطاب 

 .والغرض من ورائها

يقوم على اإلفادة واإلفهام والتبليغ دور علوم البالغة يف أغلب تعاريف البالغيني القدامى  - 

الصور البالغية  كما تبّني لنا أنّ ،  وعلى التأثري يف املتلقي وعلى املقام الذي ورد فيه اخلطاب 

بل أداة إلجناز أفعال وحتسني حالة ، ليست جمرد صور للتنميق والزخرفة وتزيني اخلطاب والشعر

 .املخاطب وإذعانه والتأثري فيه
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آليات بالغية عديدة تتباين فيما بينها لكنها تصب وتؤول إىل بنية " عمدةال"يضم كتاب  -

  .خطابية واحدة تقوم على الرتكيب والداللة والتداول
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Abstract:  
The main purpose of the actual work is to illustrate the effect of Double 
Consciousness on the deep structure of the blacks’ psyche. How does whites’ 
oppressive and racist gaze impact black life and destiny? And how should the 
blacks resist such inhuman practices and come out instead with the best of 
them? To achieve the desired objectives and get deeper into the concept, the 
masterpiece novel Native Son by Richard Wright was taken as a sample to be 
studied based on Du Bois’s Double Consciousness theory. The final results 
show that blacks’ obsession with their self -image in the eyes of the other- 
whites- make them wallow in severe identity trauma and crisis.   

Keywords: African American literature, Double Consciousness, black 
psyche, white gaze, self, other. 
 

  

 

. ان اهلدف الرئيسي من هذا العمل هو توضيح تأثري الوعي املزدوج على البنية العميقة لنفسية السود     

وكيف جيب على السود مقاومة مثل هذه . أثر اضطهاد وعنصرية البيض على حياة السود و مصريهم أي

اىل األهداف  من اجل الوصول. املمارسات الالإنسانية عليهم، و اخلروج بدال منها بأفضل ما لديهم

 وفقلريتشارد رايت كعينة من أجل الدراسة '' ابن البلد''اختار الرواية الفنية  مت،املرجوة و اخلوض فيها عميقا

                                                           
*
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النتائج النهائية تبني ان هوس السود بصورة االنا من خالل نظرة االخر . "دو بويس"نظرية الوعي املزدوج ل 

 .جعلهم يتخبطون يف ازمة هوية شديدة

 .وعي مزدوج، نفسية السود، نظرة البيض، انا، أخر ،األدب األمريكي الزجني :ت المفتاح الكلما

 

I. Introduction 
There is no doubt that the blacks in America suffered for centuries 

from racism, alienation, exploitation, marginalization and oppression in 
addition to economic and social tragic living conditions. Although 
slavery was abolished, the whites continue to treat the blacks as an 
inferior unwanted race in America. As a matter of fact, considerable 
masterpiece literary works emerged to depict the blacks’ issue in 
America by a number of talented Black-American authors such as 
Richard Wright, James Baldwin, Ralph Ellison, Zora Neale Hurston, 
Alice Walker, Toni Morrison and Maya Angelou. White offensive gaze 
towards the blacks is an issue of equal importance that should also be 
scrutinized. The present work deals with Richard Wright’s Native Son 
as an accurate sample to illustrate the extent to which the whites’ 
discriminatory looks inflicted the blacks’ psychological equilibrium, 
self-esteem and identity. We attempt to clarify how Double 
Consciousness terribly scrambled blacks’ life and how the blacks ought 
to face such oppressive practices in return. Through Native Son, 
Richard Wright intends to ring the alarm on the biased effects of race 
relations in America through the tragic story of his protagonist Bigger 
Thomas. Throughout the novel, Bigger was deeply obsessed by the 
other white men’s racist gaze towards him and his folk. The 
stereotypical image that Bigger had about the whites became the engine 
that controlled his behaviours and attitudes towards this superior race. 
After committing an unintentional murder and getting in touch with a 
communist white lawyer, Max; Bigger realized his mistake in 
surrendering to his Double Consciousness thoughts and making of the 
whites’ gaze the centre of his life. But, it was too late. 
      II. Du Bois: A Spokesman for the Blacks in America 
W.E.B. DuBois is considered a pioneering theorist and critic and a 
furious defender of his fellow black subjects in the American context. 
The first and foremost aspect that Du Bois emphasizes and feels really 
heart- broken1 towards it is slavery and its aftermath consequences. In 



Ichkalat  journal               ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 2 Année :2021 Pp(1126 - 1143) 
 

1128 

 University of Tamanghasset-  Algeria                                                       اجلزائر  -تامنغست جامعة

his outstanding work, The Souls of Black Folk (1903), Du Bois stresses 
the fact that even after the abolishing of slavery and granting the blacks 
the so-called ‘freedom’, the blacks continue to undergo hard living 
conditions characterized by poverty, homelessness, unemployment and 
above all physical abuse, hatred and racism. In other words, the 
Negroes were deprived from enjoying the privileges that the whites 
live; i.e., they were not allowed to become full respected American 
citizens as supposed to be with the abolishment of slavery. According to 
W.E.B. Du Bois, though white workers get low salaries they receive in 
return respectful public recognition and honorable social status that 
compensate, with no doubt, their financial needs and requirements just 
because they have a white complexion. He carries on: ‘[these whites] 
were admitted freely with all classes of people to public functions, 
public parks, and the best schools.2’ (Du Bois, 1970,p.700) In other 
words, there is no room of comparison between blacks’ and whites’ 
economic and social life conditions in America. In describing the 
blacks' rural housing, Du Bois depicts them painfully as "dirty and 
dilapidated, smelling of eating and sleeping, poorly ventilated, and 
anything but homes." (2007,p.96) This aspect has been well stressed by 
Richard Wright through his depiction of the miserable living conditions 
of Bigger’s family. In the very first scene of the novel, he shows the 
awful inhuman living conditions of Bigger’s family in a nasty one room 
house with rats inside.  In the novel, Bigger and his folk appear to live 
in ghettos far from white districts where the blacks were not allowed to 
roam in without obvious reasons. 

Through Du Bois’s stands and declarations, we can easily notice 
his strong influence by Marxist ideas and thought. Although Marxism 
opposes principally Capitalism, Du Bois refashions it to suit the blacks’ 
situation in America. The black workers’ miserable conditions are due 
to color- line racist laws imposed by another different ‘superior’ race; 
the whites. In other words, Capitalism exercised upon black workers in 
America is not imposed by a similar race -by the rich blacks- as the 
usual other Capitalist doctrines in the World. In fact, Capitalism in 
America is a far more oppressive and exploitative system upon the 
blacks. Therefore, it is a race based division not social class based 
division. Hence, it can be assumed that the Negro workers in America 
are suffering double bondage oppression. The first one is due to the 
Capitalist doctrine adopted by the American economic system which is 
based on two major social classes. Those who own money and enjoy 
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luxury life; i.e., the bourgeois white Americans who flourish and enrich 
their business through exploiting the lower social class in addition to 
those poor workers who work very long hours for very little money. As 
mentioned earlier, according to Du Bois those white workers may suffer 
financially from Capitalism but at least they are compensated by social, 
psychological, and educational privileges, which is not the case of black 
workers. Therefore, the second and most important bondage is racism 
due to slavery and its legacy. Here, the American workers of African 
origins suffer not from low wages but from total exploitation as they 
provide free- labor for the white Bourgeois especially during slavery. 
Stated differently, the oppressed Negroes work for no wage in addition 
to animal- like living conditions and housing. For this reason, Du Bois’s 
Marxist ideas are based on criticizing and fighting imperialism, slavery 
and racism that worsened the situation for the Negro worker under the 
American Capitalist system. In the sample under study, Richard Wright 
stressed the antagonist living conditions of both blacks and whites in 
America. While the blacks were deprived from the very essence of life, 
the whites, on the other hand, were remarkably privileged. Mr Dalton’s 
house was so big and comfortable that they could provide their mere 
driver, Bigger, with an individual room that he never dreamt of. These 
whites had money and very delicious food that Bigger was also 
deprived from in his house. This unfair division between the two races 
in America was the main urge for many black authors to revolt and 
refuse such practices in their notable works. 
III. Du Bois’s Double Consciousness 

For the previously stated reasons and others, Du Bois rebels and 
claims that the major problem of the twentieth Century is based, with 
no doubt, on color-line divisions (Du Bois, 2007,p. 3); i.e., how people 
of various races live and coexist with each other. In the American 
context, it is all about racism and oppression that the whites exercise 
upon the people of color. This aspect has long been the concern of 
several African American authors. Through their works, they intend to 
spot light on the blacks’ legal but immoral situation in America. In The 
Invisible Man, Ralph Ellison wants to illustrate his protagonist’s 
suffering to make himself visible in a society that repudiates his 
presence instead. Maya Angelou’s autobiography All God’s Children 
Need Traveling Shoes is in fact a journey towards the self through 
which she desires to discover her lost identity in the American racist 
system. Similarly, Richard Wright, through his protagonist, wants to 
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show how Bigger was deprived from realizing his dreams to fly an 
aeroplane or to become a soldier and how whites’ oppression rendered 
him a criminal instead. Accordingly, the history of the blacks in 
America is “the history of men who tried to adjust themselves to a 
world whose laws, customs, and [weapons] were leveled against 
them…the Negro is America's metaphor.” (Richard Wright, 1964,p.72)  
Du Bois in his turn wondered if he was an American or a Negro and if 
there was a possibility to be both (Du Bois, 2007,p.184). Du Bois 
personality conflicts reflect the critical situation that all his fellow race 
citizens encounter in their daily life. The answer to this question may be 
as Du Bois claims that the blacks in the United States are “American – 
by citizenship, political ideals, language, and religion – and African, as 
a member of a ‘vast historic race’ of separate origin from the rest of 
America.” (Rampersad, 1976,p.61) Accordingly, the African Americans 
have double identification; Americans but still Africans at the same 
time. This situation urged Du Bois to form his ‘Double- Consciousness’ 
concept to explain and justify the blacks’ psychic trauma in America. 
Du Bois writes: 

It is a peculiar sensation, this double consciousness, this sense of 
always looking at one’s self through the eyes of others, of 
measuring one’s soul by the tape of a world that looks on in 
amused contempt and pity. One ever feels his two-ness—an 
American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled 
strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged 
strength alone keeps it from being torn asunder. (DuBois, 
2007,p.8) 

Here, Du Bois depicts pityingly the situation that the blacks are 
experiencing in an extremely racist society. The blacks become aware 
about their inferiority and their disgusting look in the eyes of the other 
‘superior’ race. This down look becomes an obsession to the blacks 
which, according to Du Bois, hinders them from advancement as their 
entire energy and interest is devoted to fight and brighten the whites’ 
negative perspective towards them. Splitting the African Americans’ 
identity into racial and national identities pushes them to struggle to 
unite their divided souls and antagonist identities. However, the mission 
is not that easy especially in a hostile environment monitored by white 
men’s racist and alienation systems. Du Bois suggests instead that the 
blacks take positively the idea of ‘twoness’ and invest it to create the 
best of the two races in one identity. He calls the blacks to merge 
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between these two antagonist identities as they are an opportunity for 
the blacks to create the best of man; i.e., a mixture of an American who, 
“has too much to teach the world”, and an African whose Negro “blood 
has a message for the world.” (2007,p.9) Instead of antagonism, 
psychological trauma, and identity crisis, the Negroes should benefit 
from the positive aspects of both blackness and Americaness. Du Bois 
clarifies better the idea saying: ‘The history of the American Negro is 
the history of this strife—this longing to attain self-conscious manhood, 
to merge his double self into a better and truer self.’ (DuBois, 2007,p.9) 
In this merging, Du Bois wishes a compromise between American and 
African traits. He wishes that the blacks get rid of these destructive 
conflicts. He calls the blacks not to deny their origins and their 
ancestors’ traits and at the same time Du Bois confirms that the blacks 
can neither Africanize America nor whiten their souls and become 
white Americans. He resumes saying: ‘[the American Negro] simply 
wishes to make it possible for a man to be both a Negro and an 
American, without being cursed and spit upon by his fellows, without 
having the doors of opportunity closed roughly in his face.’ (p.9) 
According to Du Bois, the only remaining possible solution is that the 
blacks and whites put hand in hand as brothers and sisters to coexist and 
live peacefully in America sharing equal opportunities and tolerate 
differences3. All in all, the blacks’ postcolonial experience in America 
depicts the period of slavery and its aftermath consequences. It spots the 
light on the wounds caused by racial prejudice and suggests a cure in 
return. 

Du Boisean “sense of always looking at one’s self through the 
eyes of the other” is similar to Fanon’s experience in the train journey 
where he has confronted racism that made him realize his inferiority. 
This down look gaze towards Fanon was a slap like on his face. He 
suddenly became concerned about his body, race, and ancestors and the 
way they are conceived, as cannibals and intellectually disabled, by the 
‘civilized’ whites. Through the following passage, Frantz Fanon depicts 
painfully blacks’ daily life suffering from the white’s offensive gaze: 
‘In the train I was given not one but two, three places. I had already 
stopped being amused.’ He carries on ‘It was not that I was finding 
febrile coordinates in the world. I existed triply: I occupied space. I 
moved toward the other . . . and the evanescent other, hostile but not 
opaque, transparent, not there, disappeared. Nausea…’ (Fanon, 
1986,p.112 ). Fanon felt really painful towards whites’ attitudes in 
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avoiding sitting near him. They were disgusted and even had nausea to 
see his skin colour. Here in this passage, it is obviously clear the 
vertical relationship that the whites impose upon the blacks as the 
whites consider the blacks as nasty creatures. This down look gaze 
towards the blacks makes them aware about their inferiority and 
repulsive situation in a white society which in return contaminated their 
psych and weakened their identities. Under such oppressive conditions 
and constant assaults, the humiliated black citizen is made to feel 
stranger in a world dominated by the whites and even stranger to 
himself. 
 
IV. Bigger Thomas’s Double Consciousness 

1.White Offensive Gaze 
Throughout the novel, whites’ racist gaze and Bigger’s obsession 

about his image in the other’s eyes was the main engine that enhanced 
the development of events.  At the beginning of the novel, Bigger 
invited his friend Gus to act white through which they imitated white 
manners and their attitudes towards the blacks. The novel showed how 
the whites perceived the black folk as a source of trouble to the country. 
They were referred to as an inferior undesired race in the United States. 
Bigger and his folk knew exactly the extent to which the whites hated 
and disgusted the Negroes. For this reason, Bigger was too much 
nervous about his image in the whites’ eyes when he got the job in the 
Dalton’s house. When he first arrived to the house, Bigger did not know 
from which door these white folks expected him to enter; was it from 
the front way or the back? After hesitating for a while, he decided to 
look for a walk that leads to the rear side instead. Bigger’s hesitation 
and worry about how the whites would allow him to enter their house 
justified his final decision to look for a rear walk. Bigger kept roaming 
in the neighbourhood before he finally decided to enter the house, but 
this again inflicted in his Double Consciousness thinking another fear 
and worry. This time he wondered what would the police think if they 
saw him roam in a white neighbourhood. For Bigger, the police would 
think that he was trying to rob or rape somebody (Richard Wright, 
1940,p.53). Bigger’s negative image about himself and the Negroes 
came from the whites’ stereotypical image they had about the blacks as 
robbers and rapists. Now, Bigger became painfully conscious that he 
was wrong to come to this place; this is not his world. This is not the 
world where he can behave without being enslaved by his Double 
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Consciousness thoughts that hindered him from acting appropriately 
and being himself and not what the others want him to be. Feelings of 
hatred entrapped Bigger before even getting to know the folk he is 
going to work for. Negatives thoughts continue to come to his mind 
even deeper when he entered the house. The white world was so strange 
to him that he was not able to sit appropriately on a chair; 
unconsciously he sat at the very edge of it. When Mr Dalton introduced 
to him his wife Mrs Dalton, Bigger had a quick look at her fearing that 
Mr Dalton had seen him gazing at his wife. For Bigger, the blacks 
should be careful in dealing with the whites (56). A similar behaviour 
Bigger showed with both Mr Dalton and his daughter Mary. When 
Mary saluted him, he kept his eyes on the floor thinking that he should 
not have looked (60). Moreover, ‘he had not raised his eyes to the level 
of Mr Dalton’s face once since he had been to the house’ as ‘ There was 
an organic conviction in him that this was the way white folks wanted 
him to be while in their presence’ (56-7). Accordingly, poor Bigger 
Thomas was so oppressed by his Double Consciousness thoughts that 
he cared only for white men’s expectations and totally ignored his wills 
and being himself. Stated differently, his personal identity is smashed in 
white men’s presence. When Mr Dalton asked Bigger to provide him 
with the paper, Bigger Did not know what he ought to do. What was the 
appropriate behaviour according to Mr Dalton’s view? He was confused 
if he should pick up the cap first from the floor and then find the paper 
or just the opposite (56). Again Bigger did not want to appear stupid in 
front of Mr Dalton. When the latter kept asking Bigger questions, 
Bigger in return used to long for short and brief answers until another 
oppressive thought overwhelmed his mind. Would Mr Dalton think that 
Bigger was stupid and that he could not offer full convincing answers? 
Then, Bigger decided to speak in order to brighten his image; ‘ yessuh, 
there’s four of us’. He stammered, trying to show that he was not as 
stupid as he might appear. He felt the need to speak more, for he felt 
that maybe Mr Dalton expected it. And he, suddenly, remembered the 
many times his mother had told him not to look at the floor when 
talking with white folks or asking for a job. He lifted his eyes and saw 
Mr Dalton watching him closely. He dropped his eyes again’ (58). 
Here, it is strictly clear how Bigger could not bear white men’s looks; 
he felt unease, self-pity, and self- hatred. 

Things went even worse in his first driving mission with Mary, 
the daughter of Mr Dalton. When Mary introduced to Bigger her friend 
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Jan, both Mary and Jan were communists, Jan offered to shake hands 
with Bigger. It was the first time in all his life that Bigger encountered 
with a white man who wanted to shake hands with him. Bigger 
wondered if he really should shake hands with Jan and felt puzzled and 
even angry when Mary laughed. Bigger quickly thought that they were 
making fun of him. Even if Mary and Jan were real to Bigger and were 
serious in treating him as an equal human being, Bigger was enslaved 
by his Double Consciousness thoughts that kept telling him that he was 
just a mere mean of entertainment to them. Such wrong thoughts 
pushed Bigger to hate the couple instead of valuing their unique 
behaviour as whites towards the Negroes. Throughout the time he spent 
with them, Bigger was too much concerned about his skin colour and 
each time Mary and Jan treated him in a human and polite way, he kept 
looking to his black hands in order to remember that he is black and 
thus there is something wrong and unusual in the situation Mary and 
Jan put him in. His black hands and skin , which were a source of 
shame to Bigger, were sufficient reasons to make Bigger feel towards 
Jan and Mary a ‘ dumb, cold, and inarticulate hate’ (72). These two 
whites made him feel naked transparent, their behaviours helped but to 
put Bigger down and deform him (72). Accordingly, Bigger’s negative 
stereotypical4 image about the whites and even about his self and his 
folk prevented him from understanding Jan’s and Mary’s truthful 
feelings towards him. When he was sitting between these two 
communists, Bigger’s legs were aching because he was not comfortable 
but he preferred to bear his pains rather than draw the attention of Jan 
and Mary and remind them about his black disgusting skin colour ; 
‘ These people made him feel thinks he did not want to feel. If he were 
white, if he were like them, it would have been different. But he was 
black. So, he sat still, his arms and legs aching’ (74).  Bigger pitied 
himself that he was not white, that he was not equal to them; a feeling 
that he did not appreciate. In the restaurant, Bigger did not want to sit 
and eat with Mary and Jan as he was too anxious about his image in the 
eyes of both white and black folks. For the whites, Bigger was 
convinced that Jan did it on purpose to appear with a black boy to 
humiliate him and make him conscious about his black skin especially 
when Jan asked Bigger not to call him sir again. Bigger directly looked 
at his black hands and asked himself ; ‘ Did not white people despise a 
black skin ?’ (72). For his black folks and friends, Bigger feared that 
‘they would tease him about such a thing as long as they could 
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remember it’ (74). In going back home, the three were drunk especially 
Mary who was not even able to stand on her feet and walk upstairs to 
her room. In such situation, Bigger was obliged to take her by himself 
to her room. But he feared, he feared that any white would see him, a 
black boy, holding a white rich girl, a thing that was totally forbidden in 
the American racist society. Too much concerned about his image in 
whites folk’s perspective, pushed Bigger unwillingly to kill Mary just 
because he did not want Mrs Dalton to discover his presence in her 
daughters room. This situation could have been easily solved if Bigger 
was not imprisoned by his own image in the whites’ eyes. Bigger knew 
very well that it was absolutely rejected that a black boy be in a white 
girl’s room and that sex relations between whites and blacks were 
repulsive. Seeing him in a White girl’s room, the whites would accuse 
him of rape attempt. Unfortunately, Bigger had no choice but to silence 
Marry, a murder that he did not even intend or plan. After realizing 
Mary’s death and burning her body in the furnace, Bigger did not even 
feel pity for her as he hated her just because she was white. He hated 
her before even he knew her (303). He was not able to understand her 
good intentions towards him. The idea that oppressed his mind was just 
his own image in the whites’ eyes and their reaction towards his crime. 
Bigger ‘started imagining; the vast city of white people that sprawled 
outside took its place… a Negro murderer, a black murderer…he had 
killed a white woman …’ (89). Shortly afterwards he was relaxed, he 
was relaxed that nobody on earth would expect a mere introvert and 
doubtful black boy dares to kill a rich white man’s daughter (104). 
According to Bigger, the blacks are maybe expected to steal, rape, get 
drunk, and make troubles but not to distort a millionaire’s daughter 
(109). Bigger prettily knew that the whites thought that the blacks did 
not dare to approach a white girl, that they were even unable to plan 
such a crime. These white folks did actually underestimated blacks’ 
capacities, a stereotypical image that Bigger wanted to exploit when he 
attempted to convince his girlfriend Bessie to collaborate with him in 
the Kidnap letter. Bigger calmed Bessie not to worry simply 
because they wouldn’t think we did. Just because we are black and 
whites think that blacks do not have enough guts to do it. They think 
Niggers is too scared. (137). Biggers’s expectations went right. He 
heard one of the men who came to the Dalton’s house to report about 
their daughters murder referring to Bigger saying; ‘ Aw. He’s a dumb 
cluck. He doesn’t know anything’(192). This passage shows the 
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negative stereotypical image that the whites have about the blacks. 
They considered them stupid and unable to think appropriately. 
Throughout the investigations, Bigger was answering questions 
intelligently based on his stereotypical image he had about the whites. 
For this reason, he attempted to draw the police’s attention to Jan just 
because the latter was a communist and that the American authorities 
hated communists. However, all of Biggers plans collapsed when the 
remained bones of Mary’s corps were discovered in the bottom of the 
furnace. When Bigger was caught by the police and was surrounded by 
the whites ‘ He closed his eyes and turned his head away sensing that 
they were white and he was black, that they were the captors and he 
was the captive’ (242).  We cannot deny that when Bigger committed 
the crime, he felt an internal satisfaction especially when he puzzled the 
investigators with the kidnap letter. He could prove to the whites that 
the blacks were intelligent enough to fraud the whites. However, his 
sense of joy and revenge turned to self-disgust and hatred when he was 
surrounded by white hate looks. 

2.Bigger’s Unreconciled Worlds  
As Du Bois suggests in his Double Consciousness theory, Bigger 

hated himself because of the pity looks he appeared with when his 
family came. He did not like to appear weak; he did not like to see the 
members of his family in such contempt situation. ‘ Bigger held his face 
stiff, hating them and himself, feeling the white people along the wall 
watching’ (260). Being under whites’ mercy, Bigger saw in the very 
looks of the man’s eyes, his own personality reflected in narrow, 
restricted terms (143). White feelings towards Bigger were in fact 
deeper than hate (241). Bigger knew that the whites felt nothing but 
abhorring him and his race that’s why he disgusted white looks towards 
him. He wished anything to happen so that those white faces refrain 
from staring at him (284). Bigger could not bear white looks which 
made him more conscious about his skin colour. White gaze reminded 
Bigger about his blackness; a thing that he hated because it made him 
feel that he was a mere ape in the whites’ view. Bigger went even 
further in hating and underestimating himself, ‘Maybe they were right 
when they said that a black skin was bad, the covering of an apelike 
animal. Maybe he was just unlucky, a man born for dark doom’ (241). 
Bigger refused even to defend himself in front of the investigators. He 
did not rape Mary but still he considered it useless to say it. In his own 
words, Bigger stated ‘I’m black. They say black men do that (rape 
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white women). So it doesn’t matter if I did or I didn’t’ (300).  Here 
Bigger found the idea of defending himself useless because he knew 
beforehand that the whites wouldn’t believe him. He knew deep in his 
conscious mind that blacks were conceived as rapists for the whites. For 
this reason, when he was asked if he liked Mary, Bigger felt excited and 
started to shout and tremble, No! No! I hated her (300). He knew that 
sex relations between blacks and whites were not allowed. 

When getting in touch with the Lawyer Max, who defended 
Bigger and offered uncompensated help, Bigger could not trust him. He 
felt the same thing when Jan offered to shake hands with Bigger. How 
could Bigger trust Max and all the whites he met knew or heard about 
throughout his life were reluctant at keeping a distance away from the 
blacks (298). Double Consciousness again hindered Bigger from 
understanding Max. A situation that ‘ made him live again in that hard 
and sharp consciousness of his color and feel the shame and fear that 
went with it, and at the same time it made him hate himself for feeling 
it’ (298). We can notice the psychological trauma that the blacks were 
undergoing under whites’ oppressive measures which made the blacks 
hate even themselves for appearing weak and despised. As Du Bois’s 
claim, the Negroes suffered from unreconciled souls, thoughts and 
identities due to whites’ down look gaze and non-acceptance of the 
black race. When talking to Max, Bigger opened his heart and talked 
painfully the way he felt towards the white world. Indeed, Bigger had 
always felt outside this strange white world. He never felt that he 
belonged to such distant world. He could not find a harbour to his soul 
and identity. Yes, he was an American by citizenship but he was not 
accepted as such in fact. He wished to fly an aeroplane, to become a 
soldier but the whites’ wouldn’t allow him. Instead, the whites 
exploited him and his folk, hated them, and repudiated them from their 
district. They just gathered them in horrible and animal like living 
conditions to wallow in poverty, crime and hanger without even 
considering their needs and wills. ‘They say we do things like that and 
they say it to kill us. They draw a line and say for you to stay on your 
side of the line...they don’t care if there’s bread over on your side. They 
don’t care if you die’ (302). The whites were the makers of law. They 
decided for the blacks’ destiny. They did not care about their wills, 
desires, hopes and dreams. All what they were concerned about was to 
make the blacks at their disposal to serve their needs. The best white 
men pretended to care about blacks’ education, and seeking their 
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integration into the society while in fact they were just worsening the 
situation. In the novel, Mr Dalton pretended to help the blacks when he 
hired Bigger although he already knew that the black boy stole tires and 
was in a reform school. Mr Dalton own buildings that were rent to the 
blacks but he refused to rent to the blacks respectful houses in white 
areas. Mr Dalton had considerable charity projects to the blacks, but 
they were useless. What the blacks would do with Ping Pong games 
while they suffered from fragmented selves, while they were refused to 
be full-American citizens, while they were still treated as slaves 
although slavery was abolished. Mrs Dalton in her turn wanted to help 
Bigger and send him back to school but for what? To seat in isolated 
corners? Or to be educated but not allowed to choose their jobs or to 
realize their dreams. There is no doubt that Bigger and his folk had 
always felt outside of this white world and civilization.  They were 
mere savage beasts utterly untouched by the softening influences of 
modern civilization (244). It is true that these blacks live in America but 
they did not enjoy full-citizenship5 as they were absolutely deprived 
from their rights. Therefore, the blacks in America suffered 
unreconciled souls, thoughts and identities. According to Tajfel (1974), 
there are mainly two important elements in social identity formation, 
the cognitive and affective side. For Tajfel (1974), social identity 
involves one’s knowledge and awareness about his group membership 
in addition to his feelings and affections about belonging to that group 
(p. 69). These affective elements are further divided into one's sense of 
belonging in addition to attitudes towards the ingroup (Feitosa, Salas, 
&Salazar, 2012,p. 532). As the name of these two types entail; the first 
means the degree to which an individual is connected and involved into 
group interests and matters and feels part of them, whereas the second 
refers to an individual’s stands, attitudes and feelings about being a 
member of that group and the specific value he gives to it. Bigger knew 
very well that he did not belong to that superiour world, he was 
rejected, alienated, deprived from his rights as an American citizen. 
That world was strange to him and had no positive feelings towards it. 
He knew that the whites hated him and therefore the sole feeling he had 
for the others was hate. Therefore, Bigger and his folk lived without 
sense of belonging, without self-esteem and without even a reconciled 
identity. How can Bigger and his folk belong and have positive feelings 
to a nation which deprived them from their rights, which treated them 
as inferior species who did not have the same living conditions, destiny 
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and future as the other members. According to scholars such as Tajfel 
(1974) and Smith (1991), all these elements are fundamental ingredients 
for personal, social and national identity formation. 

When Max asked Bigger why he killed Mary although she 
accepted him as another human being, Bigger replied that for him she 
acted as all the other white people did. Bigger could not understand her 
because blacks and whites were strangers to each other. Their world 
was split up (301). Here, it is clear how Bigger find difficulties to 
understand and reconcile the two antagonist worlds; black and white. 
Though Mary was kind to him, the stereotypical image Bigger had 
about the whites hindered him from accepting Mary’s helping hand. 
Instead he felt extremely mad and nervous as‘ she made feel like a dog’ 
(301). Feelings of self- hatred and disgust overwhelmed Bigger when 
Mary attempted to know more about Negroes life. She reminded him of 
his sufferings, of his miserable life and dramatically of the whites’ 
racist gaze. She reminded him that because of Mary and her folk that 
Bigger and his folk were suffering. But he could do nothing. He felt 
handicapped towards whites’ power and strength. When Mrs Dalton 
came to Mary’s room, it was like another man took control of Bigger 
and started acting for him (302). He was confused, mixed up and was 
not able to think appropriately. White superiority complex and 
civilization inspired in Bigger’s deep structure of consciousness hate, 
fear, identity fragmentation and psychological trauma to the extent that 
Bigger and the like were losing the very essence of their existence. 
They failed to build a healthy self- identity as they were only obsessed 
about their self- image in the other’s eyes. They could not act as they 
should or as they want to, it was just like another soul-white gaze- was 
controlling their bodies. Bigger hopelessly stressed that each time he 
attempted to forget the whites, he failed. The whites entrapped his 
thinking and would not let him go (360). Bigger sadly asserted ‘ a guy 
gets tired of being told what he can do and can’t do’ (303). Whites’ 
world totally erased blacks’ wills and desires. For this reason, the 
blacks were exhausted, they no more beared such treatment. Therefore, 
they behaved in a violent way. However, the whites failed to understand 
that they were the actual cause of such crimes, and violent terrorist 
behaviours. In the court, Max attempted to convince the judge that the 
way the whites treated the black push the latter to act the way the whites 
did not want them to. Referring to the Negroes who are sitting at the 
back corner of the court, Max blamed the whites for refusing the blacks 
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to sit with them on the same bench (338). Under such tragic 
circumstances, the blacks were victims of misunderstanding and 
negative stereotypes. For this reason, Du Bois suggested to give chance 
to those inferiorised blacks, to try to understand each other; blacks and 
whites, to excuse each other and unite to live in harmony and peace as 
brothers and sisters. 

3.Towards Self- Reconciliation and Promising Future 
Max, Bigger’s lawyer, attempted through his conversation with 

Bigger to help him get rid of these destructive internal conflicts. Each 
time Bigger blamed the whites for the blacks' suffering, Max showed 
understanding. But still, Max tried to make Bigger aware that change 
comes from the self first. When Bigger blamed Mary for her acts 
towards him, Max stressed to Bigger that he should have tried to 
understand her. Max wanted Bigger to reconcile his conflicting ideas so 
that he could think appropriately. After talking to Marx, Bigger started 
to think in another way and change his visions of the world, a thing that 
he had always feared simply because he constantly thought of the 
others’ hate to him. Now that he talked to Max who opened his eyes to 
the world, Bigger started valuing himself. ‘For the first time in his life 
he felt ground beneath his feet, and he wanted it to stay there’ (310). 
Bigger understood then, that he should not have imprisoned his 
thoughts to whites’ expectations, rather he should have concentrated on 
valuing the self to enhance his self-esteem that white gaze ruined. 
Bigger was convinced now that he should overcome his internal 
conflicts and hate first so that he can win the battle for his life (312). 
Bigger should have loved himself first to love the others as hate blinded 
his sight. For the first time, Bigger imagined the sun melting the whites 
and blacks wiping out all differences based on color (311). Now, Bigger 
started to see the world from a different angle full of hope and 
promising future. He imaged the whites and blacks join hands and walk 
towards harmony and peace. Now, Bigger did not want to die not 
because he fears jail and punishment, but to check if his dreams might 
become true one day (311). He wanted to see if it would be possible to 
be a full American citizen and managed to reconcile these antagonist 
worlds that struggle inside him. If he got another chance, he 
would change things and try to understand and fight for the blacks’ 
falling apart identity. Yes, Bigger was wrong in wasting time thinking 
of white people and not seeking for positive change. Bigger was not in 
need to feel that the whites loved him. What he only needed is mere 
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acceptation that he and his folk were deprived from (310). For the 
American society to prosper, both blacks and whites should accept the 
existence of the other. They should live peacefully in America sharing 
equal opportunities and tolerate differences. The blacks need not the 
whites to love them but to accept them as another human being. Under 
such convenient conditions, the blacks would be able to unite blackness 
and Americaness to come out with the best of them. Only then, the 
blacks can achieve high self-esteem and construct a healthy Black-
American identity. But, unfortunately, it was too late. 
V. Conclusion 

Bigger Thomas is just one example of millions of Negroes who 
suffer from white men’s racist gaze in America. What we attempted to 
do in the actual work is to illustrate how oppression and violence may 
lead to reciprocal outcomes. We can never expect positive behaviours 
and attitudes out of negative ones. But still, Richard Wright through 
Native Son attempted to help the blacks see the beauty of the world 
from another angle where the whites are not the center of it. Instead, the 
blacks should reconcile their souls, thoughts and identities to come out 
with the best of them. 
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1 In his Dusk of Dawn (1940), Du Bois asserted that The Souls of Black Folk was 
“written in tears,” was “a cry at midnight thick within the veil, when no one rightly 
knew the coming day.”(1992,p. xxix–xxx) 
2 Concerning schooling and education, Du Bois emphasized the inequality distribution 
of financial spending among the blacks and whites in South America. According to 
him, out of five dollars, the whites get four while the blacks obtain only one dollar 
(Du Bois, 2007,p.122).  
3 Thanks to Du Boisean Double –Consciousness ideas, several writers and authors 
defend and call for a horizontal relationship between the blacks and whites to get rid 
of racism and color-line ideas. 
4 According to Tajfel, “stereotypes can be used strategically to justify particular 
prejudicial group relations that reinforce one group's power or status at the expense of 
another” (Spears, 2011,p. 211). What Tajfel meant here is that stereotyping can be a 
useful element in explaining and justifying group prejudice. 
5 According to Smith (1991), the construction of a nation is based on a certain 
recognized and distinguished group of people who must share ancestral geographic 
location in addition to common past, culture, traditions, customs, economy, and 
conventional codes and laws that define the rights and duties of the members of the 
same nation (p.14). For Guibernau (1996), sharing culture and territory by a certain 
community is not sufficient; having the same destiny for all the members of a certain 
nation is of crucial importance too. According to him, a nation refers to a certain 
group of people who consciously form a community who have a shared culture, past 
and future in addition to a well-defined independent territory (p.47–48). Other 
scholars went even further to claim that members of a certain nation do not need 
merely to belong to a nation, instead what matters is the way they feel towards the 
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nation they belong to- similar to Tajfel’s affective side- (Emerson, 1959,p. 95 ; 
Connor, 1993,p. 376–77). All in all, an individual cannot build his own identity 
outside its social context. Certain elements have to be available to have a sane and 
healthy identity. Living in one nation necessitates the sharing of certain vital elements 
such as geography, culture, history and economy; positive feelings towards the nation; 
acceptance by the other members; and sharing common destiny and future. 
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Abstract:  
One of the key concerns of post-colonial literature has been with exile 
and dislocation as direct effects of migration. The origin of this 
movement with its drastic effects is the displacement of the colonized 
due to colonial occupation, which in its turn leads to disenchantment, 
despair and alienation. This paper tries to lay emphasis on the way 
space determines the relation between the Self and the Other, and how 
each protagonist in Tayeb Salih’s Season of migration to the north and 
V S Naipaul’s The mimic men views his (colonial) past and present 
within complicated diasporic settings.        
Keywords: identity, dislocation, migration, order, disillusion. 
 

 
      

يجة من بني االهتمامات الرئيسية ألدب ما بعد االستعمار هو املنفى والتهجري كنت      

ستعمر بسبب االحتالل احلركة بآثارها الوخيمة إىل �جري امل عود أصل هذهي. مباشرة للهجرة

حياول هذا البحث الرتكيز و . ، والذي بدوره يؤدي إىل خيبة األمل واليأس والعزلةاالستعماري

على الطريقة اليت حيدد �ا الفضاء العالقة بني الذات واآلخر ، وكيف ينظر كل بطل       

                                                           
* Karima Ait Youcef. karima_aityoucef@yahoo.com 
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إىل ماضيه   نايبول الشمال للطيب صاحل و الرجال املقلدين لف سيف موسم اهلجرة إىل 

       .وحاضره ضمن سياقات تشتتيه معقدة) االستعماري(

 .اهلوية ، التفكك ، اهلجرة ، النظام ، خيبة األمل:الكلمات المفتاحية 

 
 

Introduction  
A major element of post-colonial literature is its concern 

with place and displacement, involving the crisis of identity; 
mainly the concern with the development of an effective 
identifying relationship between self and place. Various forms of 
dislocation such as exile and migration have been extensively 
explored in post-colonial literary texts as Bill Ashcroft (1989) 
argues: “A major feature of post-colonial literatures is the concern with 
place and displacement. It is here that the special post-colonial crisis of 
identity comes into being; the concern with the development or 
recovery of an effective identifying relationship between self and place” 
(p. 1). These phenomena are constantly associated with 
colonialism and its aftermath. Indeed, one of the most drastic 
effects of Western expansionism was driving the colonial subject 
to run away his homeland and settle in foreign territories, more 
precisely, on the colonizer’s own land, considered as the 
‘metropolitan centre’, ensuing a movement that is tracked back to 
the colonial time, and forming what is commonly labeled as 
‘diaspora’.  

One of the meanings given to the term ‘diaspora’ covers 
that mass of migrant people who leave their homeland and culture 
to settle in a foreign land, whether willingly in a migratory 
movement, or as exiles having no real choice but to flee 
intolerable personal conditions. It also expresses the deliberate or 
forcible movement of peoples from their homelands into new 
regions, and is a major historical fact and consequence of 
colonization: “the descendants of the diasporic movements generated 
by colonialism have developed their own distinctive cultures which 
both preserve and often extend and develop their originary cultures” 
(Ashcroft et al., 2007, p. 62). This process of developing an 
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originary culture on the colonizer’s land is interpreted in post-
colonial terms as an answer back to the subsequent alienation 
caused by the diasporic movement. In other words, celebrating 
one’s cultural identity could be seen as a means to create a 
disruptive force towards colonial domination. But exile – with its 
various understandings– also illustrates the violence of time and 
place on those who experience it; through the disintegration of old 
traditions of living within one’s community, and the dislocation 
of socio-cultural benchmarks that lead individuals to go far away 
and settle on distant lands. The displacement of the colonized 
usually creates in those people a sentiment of belonging to an in-
between territory and a failure to adopt either space as a 
homeland; hence, homelessness will prevail over their lives. 

Different meanings of exile are expressed in post-colonial 
literature according to whether the experience of 
detteritorialization expresses a sense of uprootedness or 
belonging. In other words, leaving one’s homeland whether 
willingly or not could be expressive of a feeling of detachment 
either from the metropolitan or local space, followed by a sense of 
(be)longing for an existent or a fantasy homeland. Angus Calder 
(1991) explains:  “[Juan Goytisolo] sees exile and the outrages of 
history as phenomena generated over time and in space outside as well 
as inside formal empire” (p. 10). Thus, the traumatic experience of 
the exile caused by an ongoing impact of colonialism, will lead to 
an inability to articulate one’s traditional practices due to the 
cultural transformations this exile generates.      

In this context, Tayeb Salih’s Season of migration to the 
north and V. S. Naipaul’s The mimic men are expressions, in 
different meanings, of exile –their characters’ exile but also their 
authors’ own expatriation; both authors having left their 
homelands to settle in England. This liminal situation creates in 
the protagonists of both novels identity crises; furthermore, 
anxieties, as both feel lost because of their in limbo positions on 
the colonizer’s territories. Indeed, the forced migration both 
characters endure will create in them a feeling of identity 
bewilderment and dilemma in their quest for a moral and physical 
home.  
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The cultural clash that emerged during and after the 
colonial period gave rise to a hybrid being who lost any sense of 
belonging and hence, kept seeking for his true identity along with 
his search for a homeland. Thus, what exacerbates this pursuit is 
the migratory movement, be it sought after or forced; and 
identifying with a particular place plays a major role in 
determining the relationship between the Self and the Other. The 
problematic conditions associated with such a rapport will not 
only complicate the construction of a coherent and stable identity, 
but also prevent any cutting off with the colonial past. 
Consequently, any post-independence projects are hampered by 
the colonial history that keeps haunting the colonized mind. 

This paper examines and illustrates how in both Season of 
migration to north and The mimic men, the relation between ‘Self’ 
and ‘Other’ and between the self and the homeland, the past, the 
present and the future is greatly determined by the space the 
characters occupy. D. H. Pageaux (1994) explains that an 
expedition in a foreign culture is a rewriting of the other’s space 
and culture: “le voyage est un déplacement dans l’espace 
géographique, dans le temps historique, mais aussi dans un ordre 
social et culturel” (p. 80). As travel narratives, both works are 
well-illustrative  in dealing with the experience of exile and 
colonial ‘humiliation’, but above all, with the loss of identity, as 
expressed by ‘native outsiders’, to use Homi Bhabha’s word, both 
in the European Diaspora and their homelands. Hence, showing 
how place and displacement are linked with identity and 
authenticity shall constitute the leitmotif of my discussion. Both 
Salih’s and Naipaul’s protagonists act as hybrids, and as parodists 
of history sharing the desire to emerge as “authentic” through 
‘sexual colonization’ for the former and mimicry for the second.  
Hybridity, according to Bhabha (1994), subverts the narratives of 
colonial power and dominant cultures. The inclusion/exclusion 
dichotomy on which a dominant culture is asserted is 
deconstructed by the irruption of the formerly-excluded subjects 
into the mainstream discourse. The dominant culture is thus 
contaminated by the cultural and racial differences of the native 
self (p. 46). Therefore,  the migration or exile of yesterday’s 
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‘colonized’ from their peripheral spaces to the homes of their 
‘masters’ underlines a blessing invasion that, by ‘moving the 
centre’, creates fractures within the very structure that sustain 
them. With this regard, The mimic men and Season depict these 
encounters between colonizer and colonized as a cultural and 
ideological clash in which each protagonist’s quest for his true 
self/identity is determined by appropriating an empty space, by 
putting himself in the place of the settler. The colonized dislocates 
his sense of place and history from his homeland to his exile land. 
This being said, both Ralph Singh and Mustafa Sa’eed’s 
conscious and imaginative identification with Britain and the 
West affect them psychologically in a number of interrelated 
ways. Salih’s protagonist’s obsession with avenging Sudan from 
the British Empire, and Naipaul’s character’s sense of shame, lead 
both of them to despair and self-destruction. 
I-Ralph Singh: from a sense of shame to a sense of order. 
Naipaul’s The mimic men (1985) is a retrospective of Ralph 
Singh’s life, the story of a personal incompleteness that grows in 
the narrator, a forty-year-old colonial minister who lives exiled in 
London. By writing his memoirs, Singh tries to impose order on 
his life, to reconstruct his identity, and to get rid of the hampering 
sense of dislocation and displacement: “I travelled from small town 
to small town, seeking shelter with my sixty-six pounds of luggage, 
always aware in the late afternoon of my imminent homelessness” 
(Naipaul, 1985, pp. 248-249).  

In his room in a hotel in London, Singh re-evaluates his 
life in a hope of achieving order, as the place in which he is born 
is associated with chaos. As the protagonist says: “to be born on an 
island like Isabella, an obscure New World transplantation, second-hand 
and barbarous, was to be born to disorder” (Naipaul, 1985, p. 118). 
Singh does not follow any chronological order in his writing, but 
he constantly moves backwards and forwards, writes about his 
childhood and adulthood, his life in Isabella and in England, his 
political career and marriage, and his education to give shape to 
the past and his experiences, and to understand himself. In an 
attempt to reconstruct his lost identity, his life is presented as a 
puzzle where each piece is a fragment of his life, and his effort to 
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give meaning to his existence through his constant shifts between 
the past, the present and the future may reflect his internal chaos: 
“chaos lies all within” (Naipaul, 1985, p. 192). Reflecting on his 
adult years in Isabella as a businessman and politician, Ralph, 
who is confused and baffled by the indifferent society he is raised 
in, writes:  

I see that all the activity of these years, existing as I have said in 
my own mind in parenthesis, represented a type of withdrawal, 
and was part of the injury inflicted on me by the too solid three-
dimensional city in which I could never feel myself as anything 
but spectral, disintegrating, pointless, fluid (Naipaul, 1985, 
pp. 51-52). 
Hence, Ralph’s attitudes lead him to adopt a ‘European’ or 

Western view, as when he disdains his given ‘Indian’ name Ranjit 
Kirpalsingh for Ralph Singh. However, the irony is that by 
changing his name, Naipaul’s protagonist has changed the very 
identity for which he was searching so desperately. His alienation 
and quest for a lost identity are linked with his sense of decline 
and ruination. Like his countrymen, his dislocation and 
homelessness are not only physical but also psychological as their 
identities are lost with their lost homelands and origins. The novel 
is, therefore, about the historical legacy of colonialism and its 
disastrous political and psychological impact on the colonized. 
Incontestably, the natives are devoid of their own culture, 
traditions, religion, and race which the colonizer will make sure to 
erase any trace of, or make appear insignificant. In addition to 
opposing the supposed superiority of the colonial culture to the 
inferiority of the colonized one, the order/disorder dichotomy is 
also examined in Naipaul’s novel through Ralph’s permanent 
quest for order in his life and island. The novel presents a people 
who are incapable of establishing order and governing their 
country independently of not only English political but also 
economic dominance. Hence, they identify with all what the 
empire represents. In their belief that order is ‘English’, Ralph’s 
countrymen believe, even from the early childhood, that only 
through denying their own culture and adoption of the English 
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one,  they could make their ‘reality’ on the island seem more 
conventional: 

The laughter denied our knowledge of those things to which 
after the hours of school we were to return. We denied the 
landscape and the people we could see out of open doors and 
windows, we who took apples to the teacher and wrote essays 
about visits to temperate farms (Naipaul, 1985, p. 95).       
Viewing his island as a chaotic place without history, 

Ralph Singh suffers from a lack of belonging and his attempt to 
find a stable ground where he could feel safe ends up 
unsuccessfully. When he starts the process of writing down his 
memoirs, Singh finds out that the order he was seeking in 
Western books actually existed in the reality surrounding him. 
Ralph continuous pursuit for order is actually a quest for an 
identity he was unaware he had lost. The different expressions of 
his personality played through the various roles acted by Ralph; a 
dandy, a politician and finally a writer, were all illustrative of his 
tormented life from his uneasy childhood to his abortive political 
career. The mimicry he incarnates with his countrymen is not 
merely passive identification with the colonial principles or 
lifestyle, but furthermore, depicts a post-colonial expression of a 
malaise that is common to most post-independence peoples. Yet, 
in his desire to severe the ties with his roots and identify with the 
Other, Ralph is not only articulating his difference –although 
unwillingly and ambivalently, but also revealing and refracting 
the image of the colonizer. The way the colonized views the 
colonizer is indeterminate and hence, his aspiration to resemble 
him is sometimes synonymous with disclosing the ambivalence of 
colonial discourse and therefore, disrupting its authority.  

In his attempt to face the reality of colonialism and its 
aftermath, Ralph will ultimately endeavour to reconstruct his 
fragmented personality by writing his memoirs. The protagonist 
goes through different stages in his identity-construction process; 
first self-examination, self-criticism, self-understanding and 
finally self-construction. However, Ralph’s identification with the 
English affects his identity and in his desire to assimilate with 
them, he will end up realizing that neither his own origins nor the 
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English culture seem to fit him. Naipaul’s protagonist has defined 
himself through others, mainly through the Western discourse. 
His image is a refracted one that results from this mimic process. 
His disdaining his Indian name for a Western one is an illustration 
of his inability to assume his Indian origins due to the colonial 
process of taking away the native’s identity, history, and culture.  

Naipaul’s characters, who are products of a racial and 
cultural mix, struggle to find their identities in the multi-cultural 
societies they live in. In this sense, Homi Bhabha (1994)) 
advocates that “the disavowal of difference turns the colonized subject 
into a misfit – a grotesque mimicry or ‘doubling’ that threatens to split 
the soul and whole, undifferentiated skin of the ego” (p. 75). In the 
novel, history is corrupt as colonialism has left Isabella with a 
foul heritage due to the island’s history of slavery. Colonial 
society was morally corrupt in the sense that it was erected on 
slavery and indentured servitude and all this will affect post-
independence Isabella, and corruption will remain anchored in 
Ralph’s country. Accordingly, Ralph fails to adhere to any of the 
two cultures –West Indian and English, which, in its turn, will 
result in his alienation from both history and his society. In this 
context, Dennis Lee (2006) writes: “if we live in a space which is 
radically in question for us, that makes our barest speaking a problem to 
itself. For voice does issue in part from civil space. And alienation in 
that space will enter and undercut our writing” (p. 348).      

Hence, Ralph and his compatriots become mimic men 
who imitate and reflect the colonizer’s lifestyle, values, and 
views; the colonized see themselves as lost in their post-colonial 
society which fails to offer a sense of national unity and identity, 
and that grows up full of complexities and contradictions. The 
influences coming from London and from the descriptions of a 
glorious origin in Asia are stronger than anything the chaotic 
Isabella can offer. Yet for Bhabha (1994), “mimicry is the desire for 
a reformed, recognizable Other, as a subject of a difference that is 
almost the same, but not quite” (p. 86). Ralph’s struggle to recover 
his true self/identity, begins in his childhood: he refuses to 
identify with his family’s history in the island, and his sense of 
shame in his childhood leads him to pull out from the people 
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around him (with whom he identifies himself no more), and looks 
forward to escape to London: “a man was only what he saw of 
himself in others” (Naipaul, 1985, p. 100). The Other in that case, 
acts as a mirror to the Self, a broken mirror that refracts rather 
than faithfully reflects the image of the Self. 
  Singh’s colonial education has taught him that England 
was the symbol of order. When he studies English culture and 
history, he has the feeling that his own culture is inferior to that of 
the colonizer. Within this ambivalent cultural space, Naipaul’s 
protagonist is incapable of constructing his true identity. In his 
attempt to find his identity and the ideal landscape, Singh goes to 
London only to realize that the city does not promise anything to 
an East-Indian colonial subject as he can never identify himself 
with it. Singh travels to different places to overcome his feeling of 
isolation but he is aware of his “imminent homelessness” 
(Naipaul, 1985, p. 249). Without a real and identifiable historical 
background, he constantly tries to impose order on his life. For 
Singh the metropolis (London) is associated with order, while his 
homeland is linked to disorder, the reason is that the only 
education Ralph Singh acquires is English, and in school, he is 
biased by the colonial culture taught to him. The latter will, 
partly, lead him to denigrate his own. But after leaving for 
London, he is disappointed to discover that the city and the life 
there was not as well constructed and untainted as the books had 
given him to believe: “I felt the hopelessness of the wish for revenge 
for all that this city had inflicted on me […] I walked about the terrible 
city” (Naipaul, 1985, p. 224). 

Thus Ralph’s ideal world, the one he had always wanted 
to imitate, disintegrates along with his own life; he is doubly 
excluded from the life in Isabella and the one in London, due to 
the fact that he is unable to identify with any of the two cultures 
and discourses. The same disillusion is shared with Salih’s main 
protagonist Mustafa Sa’eed. Indeed both characters put 
themselves ‘in the place of the settler’, to rephrase Frantz Fanon 
(2008), who claims that a colonized never ceases to dream of 
doing. Both characters are mimic men yet in different ways; 
Sa’eed, unlike Ralph, mocks the West, challenges it, and refuses 
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to compromise on any account. He opposes the Western dominant 
model and the ideologies and values that support it by proposing 
his own. Sa’eed’s London is the territory on which he vents his 
wrath, considering himself over and above all else, the colonizer, 
the intruder who came as an invader into the Britons very homes. 
He sees himself as superior and consequently values his own 
person while denigrating the other. 
II- Mustafa Sa’eed’s fraught vengeance on the West.     

Far off from Ralph’s attitude of shame and humiliation 
Mustafa Sa’eed reverses the power relations of the 
colonizer/colonized by mastering the Other’s knowledge and 
appropriating it to overcome him. As for Singh, the socio-cultural 
circumstances of his life had led him to a state of uncertainty and 
disorder, which prevents him from assimilating to any of his 
surroundings. On the other side, Tayeb Salih makes of Europe, 
not Africa the setting where mystery and terror are the main 
ingredients. Indeed in England, Sa’eed leads a tormented life; he 
aims at dominating an environment that was not his, and seeks to 
impose his leadership on the others, believing he has supreme 
power since he is the ‘invader’ this time. Accordingly, and like 
many writers from colonized countries who attempt to articulate 
and even celebrate their cultural identities and regain them from 
the colonizers, Tayeb Salih also uses his protagonist Mustafa 
Sa’eed as a quester who is proud to show up his Sudanese origins, 
his orientalism and his ‘exoticism’ to his European mistresses. 
Actually, it was easy for him to trap his preys simply by 
exploiting his cultural origins and by incarnating a modern 
Shakespearean Othello. Yet, like Othello, and like Ralph, he 
failed. Returning, burn-out to his motherland Sudan, seeking 
peace of mind and penitence; he is not less desperate and lost. 

Salih’s Sudan is depicted as a place of peace and rest. On 
his return from England, the narrator, who acts as Sa’eed’s 
double, praises the reassuring effect his village has on him: the 
palm tree with its ‘strong straight trunk’, its ‘roots’ striking down 
into the ground, and its green branches; every element gave him a 
feeling of assurance. 
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Thus, the narrator’s village represents for him, unlike London, all 
the stability and integrity he had lost in a land “whose fish die of 
the cold” ; and regaining that life warmth of the tribe which he 
had lost for a time, was for him the most important reward after a 
long absence. The narrator’s relation with his fellow-countrymen 
is greatly determined by the feeling they share towards their land; 
the village, the river, and nature all signify integrity. That what 
also characterizes the villagers themselves and that kinship is the 
source of their unity. Indeed Mustafa Sa’eed is first introduced to 
the narrator in connection with what relates him to the village: 
“my father said that Mustafa Sa’eed was not a local man but a stranger 
who had come here five years ago, had bought himself a farm, built a 
house and married Mahmoud’s daughter” (Salih, 1994, p. 2).         

Yet, Mustafa Sa’eed who tried to integrate the village 
community failed because of his long stay abroad; he remained so 
much in touch with the Europeans for so long that he bore 
resemblance to them more than he did his countrymen who 
nicknamed him “the Black Englishman”. Therefore, he asks the 
narrator in the testament he left him to spare his sons the pangs of 
wanderlust: 

If they grow imbued with the air of this village, its smells and 
colours and history, the faces of its inhabitants and the 
memories of its floods and harvestings and sowings, then my 
life will acquire its true perspective as something meaningful 
alongside many other meanings of deeper significance. (Salih, 
1994, p. 66). 

Salih presents the Sudanese village as a place where one feels 
optimistic, where life is simple and gracious and where people are 
good and easy to get along with, and not as space of resistance.   

Actually, every setting in Salih’s story (the village, 
London, Sa’eed’s room and library, or the Nile River) is a place 
where the relation between the ‘self’ and the ‘other’ is largely 
determined by space. But while their Sudanese village makes the 
two characters feel confident about the future, Sa’eed’s room in 
London is the site of his death-infected ‘oriental conquests’. Used 
by the protagonist as the battleground to avenge himself and his 
whole nation, his room is decorated with a deliberate oriental taste 
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in the hope to turn it into an oriental stronghold implanted in the 
heart of London: “the room was heavy with the smell of burning 
sandalwood and incense, and in the bathroom were pungent Eastern 
perfumes, lotions, powders” (Salih, 1994, p. 31). Imposing his own 
orientalism on a hostile European environment, Sa’eed’s Orient 
suggests a possible or fantasized transgression of the western 
bans. His sexual conquests in London allow him to dominate the 
other and to establish complex and blurred relations with him. His 
roles or different identities are defined through the other people 
and how they see him. The women Sa’eed encounters in England 
fall easy prey to his seducing trap. They are caught up in the 
notions of the ‘exotic’ and ‘sensuous’ other. According to Lance 
Rhoades (1998), each violent act “represents the struggle to attain or 
retain control over one’s own identity and the power which this 
accomplishment represents” (p. 26). This, in its turn, can lead to the 
destruction of the subject, who becomes in the very process of 
hating the oppressor, an oppressor himself; a process which will 
lead him to self-hatred. This self-empowerment will prove to be 
destructive and reactive for him, rather than enable him to 
transcend the negative effects of colonialism. Sa’eed was attracted 
by the West while, at the same time loathing it. His brain could 
grasp the European culture while his soul remained (even in 
England) Sudanese. As a liminal character –witnessing cultural 
change while caught in an ‘in-between’ situation and dwelling in 
the threshold area between a colonial discourse and a post-
colonial one, Sa’eed was torn culturally. He could be viewed, like 
Ralph, a ‘cultural hybrid’, or the resulting offspring of colonial 
union of Great Britain and Sudan: “It seems he was a great one for 
the women. He built quite a legend of a sort round himself –the 
handsome black man courted in Bohemian circles.” (Salih, 1991, p. 
58). 

Salih’s novel is, then, the story of a man searching for an 
identity he was unaware he had lost; of a man trying to assert his 
difference, to reflect the true image of his self, while regarded an 
alien on both sides of the divide. Sa’eed’s journey to England is 
motivated by his desire to conquer and dominate, and his 
assumption about his moral superiority is a way for him to regain 
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his identity; an identity always negated by the colonizer. Thus, 
Salih makes his protagonist explore the heart of the Western 
civilization not as an illiterate ‘savage’, but as an intellectual who 
dares attack the English on their own territory. As a brilliant 
student, Sa’eed is regarded by his English teachers a ‘prodigy’, 
and is advised not to remain in Sudan because this country did not 
have the scope for a brain like his. This statement indorses the 
Western stereotypical view that African countries could not 
provide the right education for brains. In this context, Ngugi Wa 
Thiong’o (1993) claims in Moving the centre, that the imperialist 
cultural tradition in its colonial form, was meant to undermine the 
people’s “belief in themselves and made them look up to the European 
cultures, languages and the arts, for a measurement of themselves and 
their abilities. It was meant to undermine their belief in their capacity to 
struggle successfully for control of their whole social and natural 
environment” (p. xvii). 

Subsequently, Sa’eed’s denigration of the ‘Other’ is 
contrasted with an inflated superiority of the ‘Self’. His attempt to 
impose his African and oriental identity, in the heart of the 
Western world, is synonymous with self-assertion and expresses a 
re-reading and re-writing of the historical colonial record as 
expressed in fiction. Sa’eed is given a voice to shout his rage and 
to avenge himself from those who built a myth of Western 
supremacy over the other races: “The white man, merely because he 
has ruled us for a period of our history will for a long time continue to 
have for us that feeling of contempt the strong have for the weak” 
(Salih, 1991, p. 30). 

Salih’s counter-myth re-evaluates the past of Sudan and 
this is given shape through a re-reading of its colonial past. When 
moving to England, the “centre of power” and being a socially 
and intellectually active and involved citizen in English society, 
Sa’eed aims at dismantling the boundaries set out by the 
colonizer. Hence, Season, as a post-colonial novel, which 
subverts the colonial hegemonic beliefs, asserts itself “by 
foregrounding the tension with the imperial power, and by emphasizing 
[its] difference from the assumptions of the imperial centre” (Ashcroft 
et al., 1989, p. 2).  With his protagonist’s contesting and 
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protesting voice, Salih elevates the native Other into a speaking 
subject engaging in extended dialogue with imaginary 
representatives of the English imperial project. Thus, Salih’s text 
dismantles the hierarchy of Prospero, Ariel and Caliban. Sa’eed 
(as a reincarnation of Caliban) appropriates English and his profit 
on it is that he ‘knows how to curse’.                    

In a ‘Calibanesque’ curse, much like Shakespeare’s 
character, Sa’eed exploits his eloquence, in the colonizer’s 
language, to express a scathing critique of English society, 
exoticism, cultural fallacy and colonialism. He uses the 
carnivalesque to oppose the Western dominant model and the 
ideologies and values that support it: 

As we drank tea, [Isabella Seymour] asked me about my home. 
I related to her fabricated stories about deserts of golden sands 
and jungles where non-existent animals called out to one 
another. […] Half-credulous, half-disbelieving, she listened to 
me. […] Sometimes she would hear me out in silence, a 
Christian sympathy in her eyes. (Salih, 1991, p. 38).                  
As a post-colonial document, Season gives the 

(de)colonized subject a voice; it allows him to speak openly. 
Hence, Sa’eed reverses the power relations of the colonizer and 
colonized. He vents his wrath on the colonizer’s own territory, 
making it his battlefield. But while the protagonist’s sense of 
place relation lacks a sense of belonging to a group or 
community, he is unable to identify even with his own Sudanese 
compatriots due to the complex colonial cultural legacy. Salih’s 
novel delivers a critical interpretation on how migration comes up 
as a direct consequence of the colonial history by portraying the 
cosmopolitan London of the 1920s and the rural countryside of 
northern Sudan through the narrator’s and the protagonist Mustafa 
Sa’eed’s personal experiences, attitudes and exploration of two 
opposing cultures. Stressing the issue of immigration and its 
drastic effects on the migrants, Season presents Mustafa Sa’eed as 
an invader of the West by his sexual exploits considered as a form 
of revenge.  

In Salih’s novel, London is feminized and all European 
women Sa’eed rapes represent, for him, colonial places to be 
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invaded and hence, each successful conquest is viewed as a 
trophy in that vengeful act. In “On Borderline Between shores 
space and place in Season of migration to the north”, Mike Velez 
(2010) points out: “when Sa’eed arrives in England, his mental 
topography of the North becomes conjoined with a feminized Other. 
This Other he intends to conquer and conquer literally, woman by 
woman” (p. 194). When they realize that Mustafa has been 
deceiving them, most of those women are driven to suicide. The 
anti-colonial struggle as sexual revenge, where the woman’s body 
is the battleground, seems to reflect the violence of the colonial 
enterprise, which was based essentially on the imposition of 
Western values on the colonized and enforced culture. 
Subsequently, that presupposes the failure to build a bridge 
between the North and the South. In this regard, Monique 
Tschofen (1995) examines what she labels ‘the allegory of Rape’, 
or the post-colonial use of rape as an allegory of resistance. For 
the author, the European woman’s body becomes “the discursive 
site upon which a battle is waged that will rectify the evils of 
colonialism [and] the site where the colonized and dominated can 
purchase power” (pp. 501-515). Thus, the English woman’s body 
becomes for Sa’eed, the battlefield of his conquest, and his sexual 
prowess come logically out of the violent history of colonialism. 
The ‘rape of Africa’ is retaliated through the ‘rape of Europe’ as 
Wail Hassan (2003) suggests: “Woman also stands for the city. 
Colonial discourse appropriates the masculinist identification of the 
metropolitan site of power and law with the feminine” (p. 93). 
Actually, identifying women with cities within a colonial context 
is depicted early when Mustafa Sa’eed is only a child: 

the smell of the body –a strange European smell –tickling my 
nose, her breast touching my chest, […] I felt as though Cairo, 
that large mountain to which my camel had carried me, was a 
European woman just like Mrs. Robinson… In my mind her 
eyes were the colour of Cairo (Salih, 1991, p. 25).      

It is worth noting that Mrs. Robinson, the British woman is 
identified with Cairo and not London; this is historically plausible 
as Egypt was Britain’s ally in the conquest of Sudan while 
ironically, being itself a British colony. In London, Sa’eed also 
assimilates women with London in a feminizing process of the 
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West, and according to Wail Hassan (2003), “for Mustafa the 
city/woman embodies a power he lacks, and to claim that power he 
must gain control over its site, woman’s body” (p. 96). Thus, all is 
about power, i.e., the relation between space and the Self; space 
and the Other, is defined by who really detains power, and the 
fact that European women are identified with the setting/place 
explains why Sa’eed’s desire for vengeance is deployed on 
women, because conquering their bodies means conquering the 
whole colonial West. 
 What could be labeled ‘spaces of resistance’ are in Salih’s 
novel displaced to the West, to London, to the heart of the 
Empire. The main protagonist’s exile aimed at avenging his 
country from the British colonial past yet, it only led him to self-
ruin due to the drastic effects colonial history along with a deep 
uprootedness had on him. Indeed, the impact of displacement is 
twofold, first because of a feeling of not belonging to either the 
host land, or second, to the homeland, which leads to deep 
changes in identity and experience. After his return to his 
homeland, Sa’eed has also a feeling of displacement due to his 
inability to recognize himself with his own culture or assimilate 
back to it. For the narrator as well, there is a muted phase of 
displacement in his own culture. This is illustrated when, for 
instance, he does not talk about his life in Europe to his relatives 
as he believes they will not be able to grasp his words. Both 
Mustafa Sa’eed and the narrator battle with this issue of 
dislocation, the only difference is how each one interprets it. 
Their attempt to recover their authentic identity is relatively a 
failure especially after their return back to their native village. 
The two characters return back to their small Sudanese village not 
quite the same, although the narrator does not want to recognize 
it, their respective migrating experiences lead both of them to 
view their homeland with a new look; yet, both seek to recover a 
peace of mind they had lost in England. However, the tragedies 
both experience prevent them from reaching this quietude. Yet, 
the narrator’s decision, at the end of the tale; to ‘live’ or to 
‘survive’ and get rid of Sa’eed’s haunting presence in his life, 
suggests that he succeeded to preserve his native roots better than 
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Mustafa Sa’eed did, and that he was not as ‘contaminated’ by 
Western culture as the latter was.          
Conclusion   

Both Ralph and Sa’eed feel estranged from the two 
cultures they live within, and experience an identity crisis that 
results in a persistent and pervasive sense of emotional emptiness. 
They literally lose a feeling of place, or their sense of 
identification with a place, and they equate placelessness with 
loss, disorder, and self-destruction. Due to their sense of 
dislocation all their relationships with others are affected. But 
Ralph internalizes feelings of shame and inadequacy regarding his 
racial and cultural origin, which contrast with the antagonist 
cultural discourses present in the reality that surrounds him. He 
attempts to create a new identity for himself through the narrative 
rearrangement of the past, mixing an imaginary world with the 
real. Sa’eed, on the other hand, dismantles the Western order by 
rejecting the ‘inferior’ position in which the colonized was 
typically placed in colonial literature, and reverses the Western 
discourse by giving a ‘certain’ version of history: its own one. In 
this way, Mustafa Sa’eed, the de-colonized subject, is given a 
voice that allows him to speak his rage openly but also to vent his 
wrath on the colonizer’s own territory. Yet, after his career was 
ruined by a series of sordid love affairs, he ends up without 
‘liberating Africa’, and his true self was gradually revealed within 
the space of his secret room, where most of his mysteries were 
hidden and which the narrator will decide to expunge.It is exactly 
in this room that the narrator discovers that Mustafa and he could 
be holding the same ‘identity’. Indeed, throughout the whole tale, 
the two characters are developing analogously, different 
personalities, yet they cross confusingly in certain diverse points. 
As his possible other self, Sa’eed represents to him the one whom 
he could identify with because of the similar journeys both 
effectuate, while, paradoxically considering him as uncanny or 
the stranger of the village.  

In another perspective, the traumatic experience of Sa’eed 
and Ralph caused by their respective displacements has been 
examined by many scholars as likely expressing an identity crisis. 
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Ralph’s sense of alienation, his career as a colonial politician, his 
continuous quest for a personal identity, and his inability to create 
a bond with others are all significant of the various expressions of 
his sense of loss and uprootedness. Enduring a disillusioned 
existence, Naipaul’s protagonist actually voices many once 
colonized peoples who, like him, aspired to recognition and a 
dignity of existence. Reduced to a passive and inactive role in 
their own societies, the formerly colonized will have to bear even 
more desperate realities as immigrants. Indeed, and in their hope 
for an way out, Ralph’s compatriots seek to get rid of the 
humiliation and suffering they endure, but end up completely 
disconnected from their own reality, leading to a disintegration 
between them and their environment, hence, a sense of loss will 
emerge. Viewing his island as a chaotic place without history, 
Ralph, too, suffers from a lack of belonging and his attempt to 
find a stable ground where he could feel safe likewise, turns out 
unsuccessfully. When he starts the process of writing down his 
memoirs, Naipaul’s protagonist finds out that the order he was 
seeking in Western books actually existed in the reality 
surrounding him, and in his desire to severe the ties with his roots 
and identify with the Other, Ralph is not only articulating his 
difference –although unwillingly and ambivalently, but also 
revealing and refracting the image of the colonizer.  

Yet, it is no surprise that both Ralph and Sa’eed fail to 
construct a patent identity in such an ambivalent cultural space, 
and both end up morally and physically broken down because of 
their failure to survive in hostile environments. Environments, 
where their past traumas emerge to remind them of their doomed 
colonial past. Consequently, each protagonist’s attempt to identify 
himself with the space he occupies by looking for secure ground 
in his milieu is a complete debacle. 
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Abstract : 
It has become axiomatic that assessment impacts powerfully on student 
learning. This study explored the attitudes of EFL  learners and teachers 
towards the effect of summative assessment on the motivation to write 
in middle school. The obtained results reflected that both  learners and 
teachers have positive attitudes towards the effect of summative 
assessment. In short, summative assessment  motivates  learners to write 
better. 
Key words: summative assessment, motivation, writing, learners. 

  

 

استطلعت هذه . على عملية التعليم القوي للتقييم النهائي التأثريجليا  أصبحلقد     

التقييم النهائي على  تأثريجتاه  أجنبيةكلغة   االجنليزيةالدراسة مواقف متعلمي و معلمي اللغة 

بينت النتائج احملصل عليها املوقف االجيايب لكل من . دافع الكتابة يف مرحلة التعليم املتوسط

و بالتايل التقييم النهائي حيفز املتعلمني على . تأثري التقييم النهائيعلمني و املعلمني جتاه املت

  .الكتابة بشكل أفضل

                                                           
* Fadel Houdal.  Houdafadel2014@yahoo.com 
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  .دافع الكتابة ،املتعلمني  ،التقييم النهائي :الكلمات المفتاحية

  
1) Introduction  

 Assessment is a very important activity during foreign 
language teaching  and learning. It is  a scientific method of the 
evaluation of teaching quality and learning outcomes. Efficient 
evaluation is like a mirror, because it timely feeds back the 
information of teaching and learning, makes teachers and learners 
see the achievements and shortcomings clearly and improve 
teaching and learning efficiently. 

2) Background to the Study 
 The ability to write in English is important for both 
professional and academic needs. Professionally, the need to write 
in English has become essential for all people, as it allows 
citizens from different cultures to communicate through letters, 
emails, business reports, web pages… 
 Furthermore, writing is very important in education today. 
So, everyone wants to know the best ways to learn it and teach it. 
Meanwhile, learning to write is usually one of the most difficult 
tasks to foreign language learners to cope with. 
 For teachers, as important as planning activities to help 
learners develop their writing skill is assessing their written work. 
It is invaluable to both learners; who can learn from their errors, 
and teachers; who can check the learners’ progress and identify 
specific problems. 
 Learner assessment is essential to measure the progress 
and performance of individual learners., plan further steps for the 
improvement of teaching and learning and share information with 
relevant stakeholders. Assessment is believed to be one of the 
teacher’s most complex and important tasks. What teachers 
assess, how and why send a clear message to learners about what 
is worth learning, how it should be learned, and how well they are 
expected to learn it. 
 Assessment is a process of collecting and interpreting 
evidence of learner progress to inform reasoned judgments about 
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what a learner or group of learners knows relative to the identified 
learning goals (National Research Council, 2001). Therefore, 
assessment is a key component of all educational programs. It is a 
means of identifying the learners’ knowledge, understandings, 
abilities and skills. 
 There are two types of assessment, which occur in 
different times and different forms to accomplish multiple 
purposes; formative and summative assessments. First, formative 
assessment is used while learning is taking place. It can be 
referred to as continuous assessment. Ouakrime (2000: 62) asserts 
that this type of assessment “has three main characteristics which 
distinguish it from a summative oriented evaluation: it is 
informative, participative and formative”. 
 Second, summative assessment  is characterized by the 
cumulative scoring of student progress, traditionally after a 
section of a course is taught and a cumulating examination is 
given ( Dennen, 2008). In this sense, Anthony and Susan (2005) 
add that summative assessment is to evaluate student learning and 
teacher teaching after a teaching period. 
 The purported benefits of this form of assessment are in its 
ability to rank participants against fellow students, and identify 
learning objective deficits and to provide” accountability for 
various stakeholders” (Shute and Kim, 2014: 313). Moreover, 
Bloom et al. (1971) point out that summative assessment is an 
assessment of the course, the education program’s validity, and 
education research in order to classification, identification and 
evaluation of progress after a teaching program or the end of a 
term. 
 The purpose of summative assessment is to determine the 
learner’s overall achievement in a specific area of learning at a 
particular time (Harlen, 2004).  
 Assessment is the most important way teachers have to do 
to gather some data concerning the matters of students, teachers 
themselves, and the process in teaching-learning activities as well. 
The importance of assessment has been discussed for many years, 
and it has been agreed that the impact of assessment on student 
learning is generally held to be profound. Elton and Laurillard 
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(1979) state that the quickest way to change student learning is to 
change the assessment system. 
 Additionally, Bound et al. (1999) argue that assessment is 
the single most powerful influence on learning in formal courses. 
Then, assessment may well be one of the most powerful tools we 
have at our disposal to influence student learning. 
 Assessment helps to focus attention on the learning 
progress and outcomes of each student. Collecting learner 
assessment information is essential to improve teaching and 
learning strategies and meet information needs at the level of 
students, parents, teachers, school leaders, policy makers and the 
general public. It provides extrinsic motivation  and impacts on 
the amount and distribution of student’s learning efforts. In other 
words, assessment motivates learners to learn, and thus influences 
the quantum of effort expended on leraning (Miller & Palett, 
1974; Snyder, 1971; van Etten at al., 1997). 
 In particular, the strong impact of summative assessment 
on teaching and learning has been widely reported. In many 
contexts, summative assessment dominates what students are 
oriented towards in their learning, this is typically described as the 
‘ back wash effect of summative assessment (Alderson and Walln 
1993; Somerst, 1996; Biggs, 1998; Baartm et al., 2006). 
 The use of summative assessment often rests on the 
assumption that if the assessment matters to students, they will 
seek to influence the results by increasing effort and improving 
performance (Becker and Rosen, 1992). Hence, the need to 
perform on test or to hand in an important assignment may 
concentrate or energize students’ learning activities. The marks, 
transcript, and diplomas that summarize student performance can 
be seen as rewards for learners’ efforts and achievement, which 
provide an extrinsic motivation for learning (Sjogren, 2009) . 
 Assessment is a tool which provides diagnostic feedback 
about learners’ mastery of specific skills and helps teachers to get 
a richer data about the effects of their teaching approach on 
learners. More importantly, it motivates performance for both 
learners and teachers’ self-evaluation, and relates to learner’s 
progress. 
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3) Purpose of the Study  
 The current study seeks to explore EFL learners and 
teachers attitudes towards summative assessment effect on the 
motivation to write  in middle school. 

4) Research questions 
 Tow main research questions are posed: 

1. What are EFL learners’ attitudes towards summative 
assessment effect on the motivation to write ? 

2. What are EFL teachers’ attitudes towards summative 
assessment effect on the motivation to write ? 

5) Assumptions 
 It is assumed that summative assessment has positive 
effect on learners’ motivation to write. 

6) Method  
a) Participants 

 The sample of this study comprises 100 middle school 
learners (third and fourth grade) from 04 middle schools in Ksar 
el Abtal, Setif and their EFL teachers (10). 

b) Instruments and Data Collection 
 Data were quantitatively collected through 
questionnaires.tow questionnaires were administrated. 
Questionnaire 01 (see Appendix A) was administrated to learners, 
and questionnaire 02 ( See Appendix B) was administrated to 
teachers. 

7) Findings and Data Analysis  
a) Learners’ Questionnaire Analysis 
1- Do you like writing? 

 
 yes no 
 Number 60 40 
percentage 60 % 40% 
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Table 01; learners’ Attitudes towards Writing. 
(60%) of the participants answered that they like writing, whereas 
(40  %) answered that they do not. Writing is considered to be one 
of the most challenging skills for EFL learners. 

2- Is writing an easy task?  
 yes No 
 Number 30  70 
percentage 30% 70% 
  
 
 
 
 
Table 02: Writing Difficulty 
(70 %) of the learners declared that writing is not an easy task. 
Writing is a difficult skill as it requires certain steps an criteria to 
be done effectively. 

3- Do you like your writing to be marked?  
 yes No 
 Number 80 20 
percentage 80 % 20% 
 
 
 
 
 
Table 03: learners’ Attitudes towards Assessing Writing. 
(80%) of the participants stated that they like their writing to be 
marked, whereas (20 %) stated that they do not like. Being 
assessed in a summative manner can help learners to assume their 
proficiency level and highlight their mistakes to be refined. 
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4- Do you like motivated to write again when you get a good 
mark? 

 yes no 
 Number  100 00 
percentage 100 % 00 
 
 
 
 
Table 04: Learners’ Motivation. 
All the participants (100%) declared that they feel motivated to 
write again when they have good marks. Summative assessment 
can work as a motivating factor to do more efforts. 

5- Do you try to improve your writing to get a good mark? 
 yes no 
 Number 100 00 
percentage 100 % 00 
 
 
 
 
Table 05: Improving Writing to get good marks. 
(100%) of the participants responded that they try to improve 
their writing to get good marks. Marks given through summative 
assessment are rewards for learners to improve their proficiency. 

b) Teachers’ Questionnaire Analysis: 
1- Do your learners like writing? 

 yes no 
 Number 05 05 
percentage 50 % 50% 
 
 
 
Table 06;  Teachers’ Attitudes towards Learners’ Liking of  
Writing. 
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(50%) of the teachers claimed that their learners like writing, 
whereas (50%)  declared that their learners do not like writing.   

2-  Do you ask them to write in their free time?  
 yes No 
 Number 02 08 
percentage 20% 80% 
  
 
 
 
Table 07:  Free time writing. 
(80%) of the teachers stated that they do not ask their learners to 
write in their free time, and only (20%) stated that they do. 

3- Do  they write just for test, exam and assignment 
purposes?  

 yes no 
 Number 09 01 
percentage 90 % 10% 
 
 
 
 
Table 08:  writing Purposes. 
(90%) of the teachers answered that their learners write just for 
educational purposes an summative assessment. 

4- Do  they perform better when they are marked? 
 yes No 
 Number  10 00 
percentage 100 % 00 
 
 
 
 
Table 09:  performance and Marks. 
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 All the teachers answered that their learners perform better when 
they are marked. Marks motivate learners to perform well to get 
rewards. 

5-  Do you think that good marks motivate them to write 
better? 

 yes no 
 Number 10 00 
percentage 100 % 00 
 
 
 
 
Table 10:  Summative Assessment and Motivation. 
(100 %) of the teachers think that marks motivate their learners to 
write better. 

8) Results and Findings 
 From the analysis of the obtained data, it seems that both 
learners and teachers have positive attitudes towards the effect of 
summative assessment. First, the analysis of learners’ 
questionnaire shows that learners are motivated to write better 
when they are marked, and the try to improve their writing to get 
good marks. Second, teachers see that using summative 
assessment in writing can work as a motivational factor for the 
learners to perform better in their assignments in order to get good 
marks. 

9) Suggestions and Recommendations 
 The goal of summative assessment is to evaluate student 
learning at the end of an instructional unit by comparing it against 
some standard or benchmark. Information from summative 
assessments can be used formatively when student or faculty use 
it to guide their efforts and activities in subsequent courses. 
 The usual procedure is that summative evaluations are 
done at the end of an instructional period. Thus, summative 
assessment is considered to be evaluative in nature rather than 
being mentioned as diagnostic. The real meaning is that 
evaluation is made to find out the learning growth and attainment. 
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Also, the presence of summative assessment is a motivator as it 
assists the individuals and offers them an opportunity to develop a 
learning environment. Likewise, the outcome of summative 
assessment is considered as a boosting factor when it is positive. 

 
10) Appendices 

Appendix A 
Learners’ Questionnaire 

Dear participant,  
 This questionnaire is developed to explore EFL learners’ 
attitudes towards summative assessment effect on the motivation 
to write in middle school. Your response is highly important. 
Your answers will be anonymous and will be used only for 
research purposes. 
Please, put a (  √ ) in the appropriate column. 

1- Do you like writing? 
Yes   No 

2- Is writing an easy task? 
Yes   No 

3- Do you like your writing to be marked? 
Yes   No 

4- Do you feel motivated to write again when you get a good 
mark? 
Yes   No 

5- Do you try to improve your writing to get a good mark? 
Yes   No 

 
Thank you for your cooperation! 

 
 
 

Appendix B 
 Teachers’ Questionnaire 

Dear participant,  
 This questionnaire is developed to explore EFL learners’ 
attitudes towards summative assessment effect on the motivation 
to write in middle school. Your response is highly important. 
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Your answers will be anonymous and will be used only for 
research purposes. 
Please, put a (  √ ) in the appropriate column. 

1- Do your learners like writing? 
Yes   No 

2-  Do you ask them to write in their free time? 
Yes   No 

3- Do  they write just for test, exam and assignment 
purposes? 
Yes   No 

4- Do they perform better when they are marked? 
Yes   No 

5- Do  you think that marks motivate them to write better? 
Yes   No 

 
Thank you for your cooperation! 
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Abstract: 
The present article investigates the poetics and politics of the new canon 
feminist critical dystopia and addresses its potential for creating a space 
for activism and rebellion in The Water Cure and Before She Sleeps. 
Accordingly, the works sheds light on the issue of female oppression in 
enclosed patriarchal societies and highlights the possibility of escape 
from the dystopian nightmare. Thus,the paper relies on feminist 
criticism to analyze the various methods of female objectification as 
depicted in the novels under study, namely: confinement, surveillance, 
and sexual dominion. The article hypothesises that the dystopian 
atmosphere assists writers in creating an authentic image of the gender-
biased attitudes and their impact on women, as well as, it proves that 
women writers of dystopia contribute, positively, in fighting against 
female oppression begot by patriarchal norms.  

Keywords:Feminist Critical Dystopia, Utopia, Ecofeminism, 
Technology, Sexual Oppression. 
 

 

 مساحة خللق إمكانا�ا ويتناول وسياستها، النسوية النقدية الديستوبيا شاعرية يدرس هدا املقال

 قضية على الضوء يسلط العمل عليه، وبناءً . تنام أن رواية العالج باملاء وقبل يف والتمرد للنشاط

 وتعتمد. بياالديستو  كابوس من وإمكانية اهلروب، املغلقة األبوية ا�تمعات يف املرأة اضطهاد
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 قيد الروايات تصورها كما املرأة لقمع املختلفة األساليب لتحليل النسوي النقد على الدراسة

 الكتاب يساعد البائس اجلو أن املقال يفرتض. اجلنسية والسيطرة واملراقبة، احلبس،: وهي الدراسة،

 كاتبات أن يثبت أنه كما .عليها وتأثريها املرأة ضد املتحيزة املواقف عن حقيقية صورة تكوين يف

  .األبوية األعراف ولدته الذي املرأة اضطهاد حماربة يف إجيايب بشكل يسامهن الديستوبيا

الديستوبيا النقدية النسوية، اليوتوبيا، النسوية البيئية، التكنولوجيا، االضطهاد   :الكلمات المفتاحية

 .اجلنسي

 
 

I- Introduction 
In the past several decades, women writers of science fiction 

took a great interest in unveiling, criticizing, and condemning 
female oppression in androcentric cultures. Hence, the overall 
objective of this work is to investigate the critical, artistic, and 
literary approaches employed by female authors to fight for 
women rights. The work examines Sophie Mackintosh’s The 
Water Cure (2018), and Bina Shah’s Before She Sleeps (2018) 
and endeavours to answer the following questions: to what extent 
do Mackintosh and Shah rely on dystopian themes to criticize 
female objectification? Do they succeed in unveiling the impact 
of gender-oppression on women? How do they create a space for 
opposition that can lead to female emancipation? For that, 
theories pertaining to the feminist theory are resorted to in order 
to address themes of female domination and objectification.In 
addition, the paper addresses intersectional oppression from an 
ecofeminist standpoint to tackle domination of nature and women 
as the result of capitalist patriarchal ideology.  

It is noteworthy that, both writers, deliberately, place their 
protagonists in enclosed premises ruled by oppressive structures. 
The Water Cureis set in two settings: an isolated ‘island’ deprived 
from modern means of comfortable life, and the ‘mainland’. 
Whereas, Before She Sleeps takes place in a highly advanced 
setting known as ‘Green City’. Both authors depict misogynistic 
societies. Indeed, what would characterize both narratives as bad 
places for female protagonists is the suppression of female 
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identity and desire brought into effect by King and The Agency; 
the authoritarian structures in both novels. On one hand,The 
Water Cure depicts the lives of King, Mother and their three 
daughters: Grace, Lia, and Sky, who all live in an isolated island 
to avoid the toxins that pervade the mainland. The female 
protagonists live in a microcosm ruled by King. The latter, with 
the help of Mother, inflicts major suffering on the girls to keep 
them disciplined. The narrative details the protagonist’s 
disillusionment and their attempt to escape their oppressive world. 
On the other hand, Before She Sleeps sways between multiple 
perspectives, mainly Ilona Serrati’s, Sabine’s, and Rupa’s, who 
wereformer Green Citycitizens. The narrative dives deep into the 
Agency’s mechanisms of controlling women’s fertility and 
ovaries, and unveils many cruel practices aimed at dominating 
women’s bodies. In fact, the story sheds light on Sabine’s escape 
from Green City which mirrorsthe author’s opposition against 
women’s objectification in the story. The article has shown that 
Mackintosh and Shah succeed in unveiling the negative impact of 
patriarchy on women; moreover, by denying closure at the end of 
the narratives, the authors create a window of hope for the 
protagonists, which would help readers consider an alternative, or 
perhaps, a better reality. And, while many critical oeuvreshave 
been produced on feminist criticism and dystopian fiction, 
nostudy, to our knowledge, has consideredThe Water Cure and 
Before She Sleepsas critical feminist dystopias that treat women’s 
subjugation. Therefore, the present work will contribute in the 
growing debate about the impact of the feminist agenda on 
dystopian fiction. 
II- Dystopia, Critical Dystopia and Feminist Critical 

Dystopia: The Shifting paradigms of a genre 
It is a well-established fact that dystopian fiction thrived in the 

literary arena as a negative byproduct of World War II and the 
fast-scientific progress that threatened human stability, namely 
the creation of the atomic bomb.Many views recognize the shift in 
sentiment from utopian naivety towards a more pessimistic 
worldview by the turn of the twentieth century and which 
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continues until today. On this topic, Dunja Mohr in her book 
Worlds Apart contends that the horrendous crimes committed 
throughout The First and The Second World Wars influenced, 
negatively, the individual’s perception of the world and this 
change was reflected in the literature of that time as well. She 
adds that the exploration of the extreme potentialities of political 
structures and technology gave birth to the dystopian mode which 
warns against the outcome of totalitarianism and unchecked 
technology(Mohr, 2005, p. 33). Equally, Gorman Beauchamp 
(1986) notes that dystopian fiction“reflects, and warns against the 
growing potentialities of modern technology”(p. 53). 
Accordingly, dystopianism reflects the generation’s anxieties 
regarding the rise of dictatorships and thepossibilities of a safe 
future in the midst of rapidly advancingworld. Above and beyond, 
dystopias that mirror theaforementioned themes, are known as a 
technotopias; which are narratives that reflect an image of a near 
future wherein a highly advanced “technological apparatus” rules 
an authoritarian state(Beauchamp, 1986, p. 54). Stranded at the 
edge of fear and depression, dystopian authors depict an 
apocalyptic or a post-apocalyptic world intended for a reader to 
viewas worse than his own. These writers are stimulated by their 
dissatisfaction with their status quo and their aspiration for a 
better future. 

Perhaps the most comprehensive definition of dystopia (along 
with its antithesis utopia) is to be found in Sargent’s article “The 
Three Faces of Utopianism Revisited,” wherein he recognizes 
dystopia or negative utopia as “A non-existent society described 
in considerable detail and normally located in time and space that 
the author intended a contemporaneous reader to view as 
considerably worse than the society in which that reader 
lived”(1994, p. 9).In addition, Sargent introduces the critical 
dystopia which shares the same definition of classical dystopia 
but differs from it by including a “eutopian enclave,” or hope 
toovercome the dystopian nightmare”(2001, p. 222). In the same 
vein, Baccolini and Moylan in Dark Horizons(2003) claim that 
critical dystopias are “texts that maintain a Utopian hope outside 
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their pages”(p. 7). It is worth noting that these critical dystopias 
provide readers and protagonists alike with a window of hope by 
‘resisting closure’ and rejecting conventional endings in favour of 
vague and open ones.Thus, by refusing the suppression of the 
protagonist detailed at the end of traditional dystopia, the critical 
dystopia provides a space for opposition for marginalized groups 
who are suppressed by hegemonic ideologies(p. 7). Indeed, this 
recognitionregarding the social inequalities fueled by the 
androcentric stream of thought leads the present study to shed 
light onCavalcanti’stheory of the feminist critical dystopia. On 
this topic, it is crucial to consider that the union between 
feminism and critical dystopia is inevitable, since the former 
flourished in the midst of rising social anxieties related to gender 
and class, whereas the latter favours the fusion of genres for the 
sake of enlarging its artistic potential. Thus, critical dystopias 
open a space for oppositionneeded for women writers to denounce 
patriarchal transgressions against women. Cavalcanti defines the 
feminist critical dystopiaas a new literary form of utopianism that 
assists women writers in expressing hopes and fears(2003, p. 47). 
Her sense of critical resides on three principles: first, the negative 
critique of patriarchy in the dystopian narrative. Second, the 
creation of a utopian elsewhere(p. 48). Third, the recognition of 
the political implication of the critical mass and its contribution in 
the formation of a critical readership that recognizes and supports 
feminist issues. Therefore, the fusion between feminism and 
critical dystopia allows women writers of this genre to denounce 
the excessive hegemonic control that leads to the objectification 
of women. Moreover, the alliance between the aforementioned 
genrescrushes dystopian pessimism and creates a utopian streak 
that is achieved through escape. 

To sum up, dystopia, as a pessimistic genre, born out of 
calamities and repression, functions as a cautionary tale that 
warns against the negative outcomes of unchecked political 
power, repressive patriarchies and uncontrolled scientific 
progress.Hence, writers of the genre urgeus readers to recognize 
the flaws of our society and urge us to correct them. In acquiring 
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a critical aspect, and by denying closure, the genre allows for a 
glimpse of hope and offers marginalized groups a relief (even 
though fictional), and an opportunity to imagine an alternative 
and positive version of reality. 
III- Eco-disasters: Intersectional Oppression 

Undoubtedly, dystopian narratives under study manifest an 
engagement in depicting the current mass concerns and anxieties 
regarding the environment and the negative outcomes of scientific 
progress on nature and women respectively.The Water Cure and 
Before She Sleeps set their stories in post-apocalyptic worlds. The 
novels engage in criticizing women’s oppression and nature’s 
domination as the result ofcapitalist patriarchal thoughts. This 
tendency finds its core in eco-feminist criticism. The latter derives 
from ecofeminism, whichis defined by Noël Sturgeon as a 
movement that connects feminism and the environmentalism. She 
believes that ideologies that promote gender, and, or, race 
oppression sanctify beliefs that work against the environment  
(1997, p. 23).Hence, ecofeminism is an ideology that links 
ecology and feminist issues and concerns itself with condemning 
patriarchal attitudes that approve gender and nature oppression. 
For instance, the novelists place readers at the edge of a 
devastated world in which women and nature are objectified and 
exploited, respectively, due to male supremacy. In The Water 
Cure, King sails with his family away from the toxicity of the 
mainland, and establishes a refuge in a faraway island. Lia 
captures the sensation of the doomed world beyond the island and 
says: “The air did become lighter; small seabirds came to our 
home, hovered around the garden, the pool, and sang to each 
other. Yet beyond the forest, beyond the horizon, the toxin-filled 
world was still there. It was biding its time”(Mackintosh, 2018, p. 
13).The author unveils, although ambiguously, the deterioration 
of nature beyond the island, Lia notices how the seasons become 
more “warmer” (p. 54). Mackintosh posits that the world of The 
Water Cure underwent drastic transformation prompted by an 
ecological disaster caused by men, she draws on the idea that 
natural catastrophes are “the ultimate outcome of 
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patriarchy”(Mohr, 2005, p. 36). In her aim to link feminism and 
ecology, Mackintosh describes the air in the outside world as 
poisonous to women who might show symptoms of physical harm 
like skin diseases and hair loss along with symptoms of mental 
deterioration like: “Hallucinations. Total collapse”(2018, p. 32). 
Whereas for men, the air in the mainland posits no threat, but 
rather, it reinforces them. Mackintosh goes further to demonstrate 
the harmful effects that men have on women. In The Welcome 
Book, one woman described how she became allergic to her 
husband who was callous about her suffering even when she 
“coughed blood and lost her hair”(p. 85). 

Following the aforementioned statements, Mackintosh depicts 
female suffering as the result of natural destruction and refers to 
the recurrent view that links female to nature within the 
ecofeminist framework. In fact, Ynestra King, in her essay “The 
Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology,” believes 
that oppression of women and nature are related and connected 
for the most part because in patriarchal thinking women are 
perceived as close to nature than men(1989, p. 18). Therefore, the 
harm inflicted upon nature is projected onto women. This view is 
also adopted in Before She Sleeps wherein Shah draws a similar 
world to Mackintosh’s. In the novel, Green City is born out of a 
natural calamity; Ilona Serfati explains the devastation that 
occurred after the nuclear winter: “When we emerged like ants 
out of our subterranean sanctuaries, we learned that huge swathes 
of those blighted countries had become wastelands, poisoned by 
radiation, ozone loss, and toxic frost(Shah, 2018, p. 
34).Unsurprisingly, the post-war period saw the devastation of 
Mazun and the rise of Green City’s totalitarian regime that 
benefits from the exploitation of women’s fertility to revive the 
community. On this topic, Ilona Serfati explains how : “the 
remaining women in Green City found themselves put on an eerie 
pedestal to bring an entire nation back to life”(p. 35). 

It is worth noting that both authors reflect on the destruction 
of the environment as the catalyst of women’s subjugation, and 
posit the view that the freedom of controlling nature and women 
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springs from the Western patriarchal thinking. Indeed, in The 
Water Cure and Before She Sleeps men intoxicate the 
environment, which affects women negatively. The 
objectification of nature and its treatment as “something to be 
dominated, overcome, and made to serve the needs of 
men”(Ynestra, 1989, p. 20)is engraved in the Western 
civilization. The prominence of ecological catastrophes and wars 
serves dystopia’s didactic aim, which is to “warn us of society’s 
drift toward a particularly horrifying or sick world lying just over 
the horizon”(Nilsen, Alleen et al., 2012, p. 181).By linking the 
domination of women and nature, the authors raise awareness 
concerning negative patriarchal attitudes that appropriate women 
and nature alike. 
IV- Technology: Between Use and Misuse 

Undeniably, dystopian fiction “reflects, and warns against the 
growing potentialities of modern technology,”(Beauchamp, 1986, 
p. 53)and modeled societies. The Water Cure and Before She 
Sleeps demonstrate the influence of technology in achieving the 
ideal life, in short, a utopia. While Mackintosh draws a picture of 
a technology free life, Shah presents her readers with an image of 
a highly advanced society dependent on technology; “a 
technotopia”(p. 54). It is noteworthy that both writers entertain 
different views related to technology, science and their extreme 
outcome; however, they both reflect the mass fears related to the 
use/misuse of technology. On one hand, The Water Curepresents 
a society that does not rely on any means of technology. Lia, 
often, gives hints about their primitive-like life especially when 
she describes the prominence of black outs and how they “Mother 
said that she and King orchestrated it themselves, that it was just 
another part of their plan to keep us safe”(Mackintosh, 2018, p. 
18). Lia’s statement gives crucial details about how, electricity, as 
a crucial source of energy, is frequently absent and is also 
regulated by King and Mother. In fact, as the sovereign figures on 
the island, King and Mother represent what Gottlieb views as a 
totalitarian regime that thrives on depravation and restrictions to 
ensure optimal control over the citizen’s lives. She argues that 
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authoritarian states “know that dictatorships can exist only when 
the masses are held in poverty and ignorance”(2001, p. 78).And 
this depravation works against the development of any 
consciousness that could lead to a potential rejection of the 
prevailing power structure. In addition to the exclusion of any 
source of technology, the girls on the island are forbidden from 
reading magazines from the mainland. Lia narrates how they 
frequently received “Magazines for mother, handed over in three 
layers of paper bag, and handled lightly by us sisters who were 
forbidden to read them(Mackintosh, 2018, p. 31).By suppressing 
technology and censoring knowledge, King and Mother 
discourage their daughters from developing a view about their 
present, which would result in an unquestionable acceptance and 
total adherence to their control.  

On the other hand, Before She Sleeps interacts with the impact 
of science in a technologically advanced dystopian society. The 
narrative adheres to what Beauchamp recognizes as a technotopia 
and Shah proves to be a technophile. For Beauchamp, 
technophiles believe that technology is “value-neutral” and is 
simply a means that can be subject to the good or ill intentions of 
its user. (1986, p. 54).Accordingly, in the narrative, technology is 
presented as a crucial element, which has been developed by the 
authoritarian Agency to control the lives of citizens in Green City. 
Thus, Green City officials resort to highly advanced scientific 
means of monitoring to restrict individual freedom. 

Before She Sleeps, as a dystopian narrative, calls for total 
conformity to the regimented life imposed by the state. According 
to Ferns (1999) this conformity is achieved by means of constant 
scrutiny (p. 112). Ilona Serfati provides details about the several 
means employed by the Agency to keep citizen’s moves 
monitored namely: “Electronic tracking, digital surveillance…the 
bugs in the room that could watch or listen to people’s 
conversations”. (Shah, 2018, p. 185). It is palpable that in Green 
City, individual freedom is frowned upon and privacy is degraded 
to a low minimum. The use of technology allows for monitoring 
every aspect of life within the city. Actually, Green City tucks 
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individuals within a confined and monitored space. Their moves 
are registered and stored in the system. Thus, by enforcing a 
dominant sense of visibility, the authoritarian state ensures the 
functioning of its power”(Foucault, 1979, p. 201). 

The Water Cure and Before She Sleeps differ in their 
relationship with technology. Yet, both convey a critical view on 
scientific advancements and demonstrate how science could be 
used, or misused to impose conformity and obedience.  
V- Addressing the Harm of Incest 

In their study about incest, Judith Herman and Lisa 
Hirschman (2000)reveal that incest was revived by feminists in 
the 1970’s who sought to expose and denounce this pejorative(p. 
18). Mackintosh and Shah demonstrate in their narrative that 
sexual relationships occurring between fathers and daughters is a 
residue of patriarchal thinking that allows patriarchs to 
appropriate females in their household. It is worth noting that, 
although King and Z are not biological fathers to Grace and Rupa, 
their sexual interaction with their stepdaughters is considered 
according to Herman and Hirschman as father-daughter 
Incest(2000, p. 70). In The Water Cure, King engages in a sexual 
relationship with Grace which results in pregnancy. It is worth 
noting that due to extreme isolation and imposed ignorance, 
Grace and her sisters live in a state of complete dependence on 
King. Hence, and as the case for many sexually abused children, 
Grace is unable to voice opposition against King’s advances. In 
fact, Herman and Hirschman believe that the child, who is 
subjected to sexual advances from a paternal authority, would 
comply to the wish of his/her caretaker because he/she will strive 
to preserve their relationship with them(p. 27). The relationship 
between King and Grace scarred the latter who was often 
described as emotionally unstable. In fact, she killed James in 
cold blood. She narrates: “I put the gun and the knife in my 
pocket. Close the curtains, get blood on them. I no longer care. 
Let the blood get everywhere. I turn my back on the slumped 
body and sit down on the floor for a long time”(Mackintosh, 
2018, p. 227).  
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Regarding Before She Sleeps, Rupais driven away from her 
house due to sexual advances from her stepfather. The author 
keeps at bay from disclosing graphic details and focuses on the 
role of Rupa’s mother and demonstrates the maternal failure in 
providing protection for the daughter within incestuous families. 
The author describes how her mother was aware of Z’s 
endeavours to seek sexual fulfillment, but failed to protect her 
daughter. Shetells: 

Then came the morning when Rupa came out of the 
shower and saw the bathroom door had been opened a 
crack. Someone was spying on her…When she tried to 
tell her mother that Z was starting to frighten her, her 
mother threatened to lock her in her room. (Shah, 2018, 
p. 86) 

Actually, Herman and Hirschman (2000) in their study explain 
that mothers often conceal their husband’s crime. They describe 
women who tolerate incest as helpless and believe that strong 
women refuse incest, but powerless mothers tolerate, often, child 
molestations(p. 47). Indeed, women, in general, in Green City are 
portrayed as weak and powerless due to the rigid administration 
of the Agency. The author captures the sexual politics in Green 
City in the relationship between Ilona and Reuben: “She’d 
thought they were escaping the system, but when it came down 
toit, she’d still had to ask Reuben for help. Truth be told, she was 
as dependent on a man as if she’d been married to one”(2018, p. 
170). This condition of total dependencyis reflected in the 
household of Rupa; even though her mother is aware about Z’s 
sexual molestation, she deliberately chooses to ignore it and 
instead shegets rid of her daughter. This belief is deep rooted in 
the patriarchal society that depends on the traditional sexual 
division of labor that attributes nurture to women and entitles men 
an extreme right over his female subordinates. Mothers in 
incestuous families are described as “economically dependent and 
socially isolated”(Herman & Hirshman, 2000, p. 78), therefore, 
Rupa’s mother is unable to oppose her husband because, as a 
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woman in Green City, she is supposed to obey the directives of 
the Agency and live in harmony with her husband.  
It is worth noting that daughters who are victims of incest display 
“symptoms included guilt, shame, feelings of inferiority and low 
self-esteem, anxiety”(p. 30). In fact, Rupa showed, frequently, a 
hostile attitude and perceived herself as worthless. On Rupa’s 
behaviour Sabine comments that she is“difficult”(Shah, 2018, p. 
17). She also contends:  

I know that what Rupa went through before coming here 
has loosened something inside her, unleashed a false 
bravado in her, a flag she needs to wave at us—challenge 
and recklessness hiding the fear beneath. And the anger. 
Always there. (pp. 71-72) 

Following Sabine’s statements, Rupa’s behaviour is explained 
in Herman and Hirschman’s work as the residue of the physical 
molestation of a child, they claim that children who are victims to 
incest show signs of “hostile or aggressive behavior, and school 
problems”(2000, p. 30). In addition, Rupa exhibits what Herman 
and Hirschman recognize as the tendency to show “imitative 
ritualized sexual behavior”(p. 30); she attempted to engage in a 
sexual relationship with Joseph who is twice her age. In addition 
to the aforementioned effects, Rupa captured her sense of 
worthlessness when she expressed the following: “Maybe I am 
cheap”(Shah, 2018, p. 77). 

By portraying the extent of harm caused by sexual interactions 
with fathers, Mackintosh and Shah demonstrate that sexual 
division of labour embedded in patriarchal family places women 
in a state of powerlessness in opposition to male who are 
described as providers and essential. Grace and Rupa underwent 
drastic circumstances that result from their mother’s inability to 
provide maternal protectiveness. 
VI- The Rise and Fall of Utopia and Dystopia: Hope in The 

Water Cure and Before She Sleeps 
To start with, The Water Cure and Before She Sleeps 

demonstrate, to a significant extent, “a push and pull between 
utopian and dystopian perspectives”(Gottlieb, 2001, p. 8).  Each 
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story contains a dream of utopia and depicts how authoritarian 
elite rose and promised to fulfill this dream. In The Water Cure, 
King escaped the dangers of the mainland and established a safe 
haven in the island: Lia describes how he sailed away towards “a 
promised place,”(Mackintosh, 2018, p. 25)while “another boat 
was tethered behind, low in the water and almost over laden with 
belongings, with hope”(p. 25).  On the other hand, in Before She 
Sleeps, Green City was established on the promise to save the 
community from dangers of extinction begot by war: “If you 
willingly give your bodies to us in trust, we are honor-bound to 
return your trust a thousand fold. This is our promise to you as 
full citizens of Green City”(Shah, 2018, p. 93). However, 
Mackintosh and Shah describe eloquently how this utopian 
promise of survival, safety, and growth was betrayed. In fact, 
King isolated his daughters and subjected them to cruel practices. 
The disciplinary routines of the drowning game, the fainting 
game, scream and love therapies produced automated bodies that 
embody “small-scale models of power”(Foucault, 1979, p. 136). 
In this sense, the total adherence to King’s therapies, reflects his 
full authority over the girls. The Agency, in Before She Sleeps, 
through means of isolation and surveillance transformed the 
dream of repopulating Green City into a nightmare of ovary-
domination.  

Although classical dystopiais described as “a bleak, 
depressing genre with little space for hope within the 
story,”(Baccolini & Moylan, 2003, p. 7) critical dystopia 
preserves a utopian impulse or hope outside its pages. In fact, by 
considering dystopias as warning, the reader is allowed a glimpse 
of hope to escape the grim nightmare depicted in the narrative. 
Accordingly, Mohr contends that feminist critical dystopias 
engulf a utopian subtext which can be found in the “gap between 
described dystopian present and the anticipation of a potential 
utopian future”(2005, p. 52). Hence, these texts depict the 
dystopian world and move towards a series of historical events 
that anticipate the transaction from dystopia to utopia. In The 
Water Cure, the disappearance of King and the simultaneous 
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appearance of James, Llew and Gwil signaled the beginning of a 
change in the island. Moreover, the death of Grace’s baby, the 
failure of the romantic relationship between Lia and Llew, the 
assassination of Mother at his hands, and the reemergence of King 
drove the girls to escape beyond the barbed wires of the island: 
“Goodbye to all of this…keep walking, we tell ourselves. Keep 
walking” (Mackintosh, 2018, pp. 246-247). Grace, Lia and Sky, 
who have been deprived from enjoying feelings of joy, love and 
touch, departed their island and rebelled against King’s values. 
They tell: “There is far to go, and so we do not stop for long.... 
The three of us, taking step after step. Our own world somewhere 
past it, should we walk far enough. We move into it with no 
fear”(pp. 274-248). 

In a similar fashion, and after the incidents of her rape and 
abortion, and driven by the desire to escape the oppressive regime 
of her community and retrieve the sense of motherhood and 
femininity, Sabine quits Green City and escapes with the help of 
Dr. Julian. She tells how she reaches the borders of Green city 
and Semitia and how the vehicle crashes past the fence: “I hear 
rapid footsteps and cries of alarm all around me…But no guns. 
There are no guns pointed at me(Shah, 2018, p. 274). 

According to the aforementioned, it becomes apparent that 
The Water Cure and Before She Sleeps evade the conventional 
pessimistic ending of classical dystopias. Rather, the authors, and 
through the motif of ‘crossing-over’ resist narrative closures for 
the sake of providing a space for hope.  

VII- Conclusion 
The present work has shown that Sophie Mackintosh and Bina 

Shah set their stories in dystopian worlds to shed light on 
prominent issues regarding female representation, domination and 
subjugation. It has been proved that, The Water Cure and Before 
She Sleeps engage in criticizing chauvinist patriarchal thoughts 
that sanctify the domination of nature and the exploitation of 
women as nature. In addition, the article has determined the role 
of technology in restricting women’s rights and freedom. More 
importantly, the work has unveiled a crucial topic for feminists; 
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which is father-daughter incest. The latter, is regarded as a 
pejorative act that springs from androcentric beliefs that allow a 
father to exploit, physically and sexually his female subordinates. 
Certainly, Mackintosh and Shah have succeeded in criticizing 
female oppression in societies ruled by sexist beliefs.  Moreover, 
the authors helped raise awareness about sexual objectification 
and its impact on women. Both authors, through techniques of 
“transition” and “open-endings,” create a window of hope for a 
better future.  
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Résumé : 
Dans cet article, nous allons voir le lien qui existe entre la jalousie et le 
profil psycho-discursif du personnage. Nous focalisons notre analyse sur le 
rapport du fraternel à travers la relation de deux sœurs jumelles. Notre 
corpus est le roman Alter-ego de Hanane Bouraï. Pour la problématique, elle 
se résume dans la question suivante : quelle est la contribution de la jalousie 
dans la constitution de l’image des deux sœurs jumelles à travers le roman 
d’Alter-ego de Hanane Bouraï ? Pour arriver à une réponse, nous suivons 
une méthodologie qui se structure par la rencontre entre la psychologie, la 
psychanalyse et l’analyse du discours. 
Mots-clés: Jalousie, personnages, fraternel, psyco-discursive, identité. 

--- 
Abstract: 
In this article, we will see the link that exists between jealousy and the 
psycho-discursive profile of the character. We focus our analysis on the 
relationship of the fraternal through the connexion between the twin sisters. 
Our corpus is the novel Alter-ego by Hanane Bouraï. For the problem, it can 
be summed up in the following question: what is the contribution of jealousy 
in the constitution of the image of the characters in the novel Alter-ego by 
Hanane Bouraï ? To arrive at an answer, we will follow a methodology that 
is structured by the meeting between psychology, psychoanalysis and 
discourse analysis. 
Keywords: Jealousy, characters, fraternal, psycho-discursive, identity. 
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Introduction: 
La jalousie est une activité psychique bipolaire. Elle conditionne 
depuis longtemps les relations humaines et participe dans le 
changement des itinéraires individuels et collectifs : « Á quand 
remonte la jalousie ? Il suffit de feuilleter le livre de l’histoire de 
l’humanité pour constater que la jalousie a toujours existé. Comme si 
elle était née avec l’homme.»1  
Concernant le trait binaire, la jalousie a deux types de présence : elle 
peut être apparente comme un bruit tonitruant ou discrète tel un 
silence abyssal. Cette ambivalence trouve aussi une place dans les 
conséquences. La jalousie est l’huile qui donne de la force aux 
flammes de la passion mais peut être aussi un moyen qui provoque les 
pires incendies : « Si la jalousie se traduit simplement par le désir de 
se rapprocher de la personne dont en veut garder les faveurs, elle ne 
pose pas de problème. Mais si elle se transforme en agressivité envers 
la personne aimée ou la personne « intruse », on entre dans la 
jalousie maladive. »2  
Il faut signaler qu’elle n’est pas une propriété exclusive du lien 
idyllique. La jalousie se manifeste également dans d’autres univers. 
Par exemple, dans le milieu professionnel, elle peut engendrer des 
effets négatifs comme les conflits d’intérêts ou des effets positifs telle 
la concurrence entre les collègues de travail.   
La littérature est toujours le miroir qui reflète la complexité des 
comportements humains. Elle donne une visibilité à plusieurs 
phénomènes psychiques par la construction originale des personnages 
textuels. Puisque la jalousie est une thématique singulière, elle est 
constamment convoitée par les écrits fictionnels. Nous trouvons ses 
traces dans des textes emblématiques comme : Médée d’Euripide, 
Othello de Shakespeare, Les liaisons dangereuses de Laclos, L’éternel 
mari de Dostoïevski, Á la recherche du temps perdu de Proust, La 
jalousie de Robbe-Grillet, L’occupation d’Ernaux et Frappe-toi le 
cœur de Nothomb. Ces romans appartiennent à la littérature mondiale. 
Pour la littérature algérienne en langue française, la jalousie est une 
composante significative de beaucoup de textes. Nous pouvons citer à 
titre d’exemple : Nedjma de Yacine, La répudiation de Boudjedra, 
Tombéza de Mimouni, Ombre sultane de Djebar, Cousine K de 
Khadra et Aimer Maria de Belloula.  
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Habitée par l’écriture psychologique (L’arbre infortuné/Aussi loin 
iras-tu), Hanane Bouraï publie un nouvel écrit qui accentue de plus 
son œuvre romanesque. Dans le roman Alter-ego, nous découvrons un 
autre type de jalousie : c’est celui de l’espace familial.  Ayla et Aylin 
sont deux sœurs jumelles qui ne partagent pas les mêmes valeurs : 
« Je suis consciente de ton envie à mon égard, et je sais que le fais 
que tu sois ma sœurs n’y change rien. Je ne peux t’éviter ni les 
déceptions ni les malentendus : ce n’est pas que je ne t’aime pas. Je 
n’y peux rien, c’est tout. »3 Au fil des pages de ce texte, elles 
s’affrontent pour essayer de convaincre le monde de leurs 
raisonnements. Cette attitude, nous montre l’ambigüité du lien 
fraternel et nous pousse à poser la question suivante : Comment la 
jalousie participe dans le façonnement du portrait des deux sœurs 
jumelles dans le roman Alter-ego de Hanane Bouraï ? 
Nous supposons que la jalousie est présente chez les personnages à 
travers deux niveaux : le psychologique et le discursive. Pour 
répondre à cette interrogation, nous suivons dans notre analyse une 
méthode pluridisciplinaire. Elle fonction par la rencontre de la 
psychologie, la psychanalyse et l’analyse du discours. Le premier 
segment, nous offre la possibilité de sonder les profondeurs des 
agissements psychologiques des deux sœurs jumelles : « La tâche de 
la psychanalyse est de permettre au sujet un dégagement progressif de 
ces emprises, par des prises de conscience successive, rendre ces 
parties inconscientes conscientes et donc utilisables ; elle fait là 
œuvre de libération. »4 Pour le deuxième segment, il permet le 
décryptage des représentations discursives de ces personnages : 
« Cette identité discursive est construite à l’aide des modes de prises 
de parole, de l’organisation énonciative du discours et du maniement 
des imaginaires socio-discursifs. Et donc, à l’inverse de l’identité 
sociale, l’identité discursive est toujours un « à construire-
construisant ». »5  
Ainsi, notre objectif sera de cerner la place de la jalousie dans le 
comportement psychique et communicatif d’Ayla et d’Aylin. Cette 
démarche, nous offre l’opportunité de voir sa participation dans 
l’agencement de l’identité des deux protagonistes.  
Avant d’entamer notre analyse, il est nécessaire de revenir sur le 
contexte du roman Alter-ego. La finalité de ce point est le cadrage de 
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l’ensemble des conditions spatio-temporelles qui ordonnent la 
discursivité. 

 
1- Contexte de l’Alter-ego :  

 
Les évolutions universelles ont poussé tout le temps l'algérien à mettre 
des interrogations existentielles. Sa construction identitaire est issue 
de toutes les convergences historiques de son pays mais aussi du 
monde entier. Il est essentiel de prendre cette considération pour 
l'établissement d'une lecture de son identité : « Nul doute que 
l’histoire de l’Algérie depuis l’indépendance est avant tout l’histoire 
de l’émergence d’une « identité algérienne », qui emprunte tout à la 
fois aux modèles républicain, islamique et nationaliste. »6 Pour sa 
part, le statut de la femme algérienne a vu aussi un changement 
perpétuel. Elle a passé de sa position exclusive de femme au foyer à 
un sujet qui a des droits et des devoirs : « La femme, selon ma vision, 
était une esclave, je croyais qu’elle l’était même avec plaisir (…) Mon 
innocence s’est envolée le jour où je me suis rendu compte que j’étais  
entrain de justifier l’injustifiable. »7 Cet aboutissement est venu grâce 
à une lutte acharnée car la femme algérienne a choisi d’affronter tous 
les dangers qui menacent sa liberté : « Il est bien clair que les 
cheminements de l’aspiration à la liberté et à l’égalité pour les 
femmes en Algérie ou au Maghreb actuel sont contrastés, 
contradictoires même et dans tous les cas dramatiques. »8  
Alter-ego, nous dresse un cadre général de la société musulmane 
contemporaine. Le texte discute avec toutes les composantes du 
moment actuel. Il porte en lui les préoccupations de l’individu qui vit 
dans un cosmos de tiraillements et d’antilogies. Comme l’écrivaine est 
une algérienne, nous trouvons dans son texte des projections de son 
environnement.    
Dans ce roman, les lieux ne sont pas nommés. Ce que nous savons sur 
les espaces du texte, nous vient uniquement de l’histoire de la famille 
des deux sœurs jumelles. Il faut rappeler qu’elles sont les personnages 
principaux d’Alter-ego. La majorité des événements se tournent dans 
un village indéterminé. La famille des protagonistes est composée du 
père qui s’occupe des charges du foyer. Pour sa part, la maman est une 
femme qui ne travaille pas. Elle n’a que l’éducation de ses filles 
comme occupation. La maison des deux sœurs se trouve très proche 
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de celle de ses grands-parents et cette situation géométrique marque le 
lien d’attachement à la grande famille. 
Dans ce récit, nous notons un événement majeur qui bouleverse le 
cheminement d’Ayla et d’Aylin. En effet, la disparition du père est 
survenue subitement pour les priver de l’amour paternel. La pauvreté 
va également les obliger à quitter l’école. Nous signalons que ce 
contexte est le point nodal qui indique la séparation entre ces deux 
destinées : « Ce deuil a été moins pénible à surmonter gamines que 
vous étiez, toi et ta sœur, que ça été pour votre pauvre mère : elle 
venait de perdre son premier amour, le compagnon de presque toute 
une vie, le père de ses filles et son plus fidèle ami. »9  
En plus, cette division est ponctuée de jalousie qui ajoute sa touche 
significative dans leurs constructions identitaires.  
Dans l’introduction, nous avons mentionné que la jalousie est de 
plusieurs types. Souvent, elle se présente dans les liens de couple mais 
elle a d’autres manifestations comme dans le milieu professionnel et 
familial. Il faut parler aussi des causes de la jalousie car elles sont très 
importantes pour la compréhension de ce phénomène psychique : « Tu 
étais tantôt navrée pour elle, à cause de cette volonté qui lui manquait 
tant, tantôt envieuse de sa vision limitée des choses qui lui conférait 
cette tranquillité inébranlable. »10  
Restant dans l’espace de la famille, la jalousie peut avoir des origines 
dans l’insécurité sentimentale. Elle se révèle suite un manque 
d’amour. Pour avoir une illustration de cette situation, nous prenons le 
cas des enfants orphelins. Nous observons chez cette tranche de la 
société un sentiment d’inégalité émotionnelle. Ils se sentent moins 
heureux par rapport aux autres petits qui n’ont pas perdu des parents. 
La jalousie peut se montrer dans une circonstance de manque d’estime 
de soi où l’individu doute de ses capacités à souligner sa présence 
dans la société. Il aura constamment une haine contre celui qui jouit 
d’une confiance en soi. La jalousie peut être une sorte de paranoïa, 
c’est-à-dire, un rejet total de l’autre. Ce type provoque les pires 
violences au niveau des relations sociales. Il faut dire que dans la 
plupart des cas, le jaloux a peur de son environnement et pense qu’il 
est parasité par les autres individus : sa parole ne trouve pas place 
dans l’univers des échanges : « L’hénamoration selon le néologisme 
fameux de Jacques Lacan : amour des amants accompagné de 
jalousie et de désir de meurtre, amour et rivalité des enfants pour les 
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parents et réciproquement, amour conjugal, amour désexualisé, 
amour fraternel, amour dévorant, amour criminel (..), etc. »11  
La manifestation de la jalousie dans le comportement psycho-discursif 
intervient dans ce texte pour réguler la circulation des représentations 
de l’identité ambigüe des deux personnages centraux. 

 
2- Ayla : l’émancipation : 

 
L’émancipation de la femme signifie qu’elle peut accéder aux mêmes 
fonctions sociales que l’homme. Avec ce droit, elle souligne sa place 
dans la société en s’exprimant librement sans craindre ni censure ni 
jugement : « Ce que ces femmes réclament, ce n’est pas une 
émancipation superficielle, mais la « décolonisation » de la femme, 
car elles se considèrent comme des « colonisées de l’intérieur »12  
Ayla est une fille libre. Dans toute sa vie, elle était brave et a essayé 
de combattre les préjugés de sa société. La première trace de son 
courage se trouve au niveau de son enfance. C’était un moment très 
exquis pour la jeune femme : « Tu étais aux anges quand elle 
t’accordait ta visite tant convoitée ; tu quittais la maison en sautillant 
et en chantonnant, tu traversais la rue comme un oiseau traverse le 
ciel et empruntais le sentier qui mène vers l’endroit de tes rêves »13  
Dans cette période, elle a profité de tous les occasions pour découvrir 
des nouveaux espaces. Le foyer de ses grands-parents était sa plus 
importante conquête. Ne nous pouvons pas imaginer sa joie lorsque sa 
mère lui donne sa permission pour partir passer quelques jours chez sa 
famille maternelle. Cette maison était différente de celle de ses 
parents. Pour Ayla, ce lieu était une adresse idéale de la chaleur 
humaine : « Ceci dit, tes nuits chez tes grands-parents n’étaient pas si 
traumatisantes que ça ; après le dîner en famille, vous vous adonniez 
à des distractions comme les jeux d’échecs avec ton jeune oncle ou les 
dominos avec lui et tes tantes.»14  
Plus tard, quand cette jeune fille perd son père, elle décide de chercher 
un travail qui lui permet d’aider sa mère dans les charges financières 
du domicile familial. Elle devient une caissière dans une boulangerie. 
Son activité participe à l’augmentation de son autonomie. En plus 
dans cet endroit, elle vivra une expérience très originale qui 
bouleversera par la suite son itinéraire d’une jeune fille condamnée 
aux inégalités de son environnement : « En rentrant chez toi, tu 
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rencontrais souvent, le cœur serré, les filles de ton âge qui revenaient 
de l’école. Tes anciennes camarades de classe ne te saluaient plus et 
riaient parfois à gorge déployée en arrivant juste devant toi, comme 
pour te rappeler ton infortune une millième fois. »15   
Pour Ayla, l’événement qui a changé sa vie, c’était le cadeau de son 
patron. Sur un coup de tête, il a décidé de se débarrasser de son ancien 
guitare. Une fois offerte à sa jeune employée, le gérant était sûr de ne 
plus s’ennuyer à lui trouver après une place dans son armoire. 
Subjuguée par la magie de cet instrument, la jeune caissière manifeste 
encore de l’hardiesse et choisit d’apprendre à jouer à la guitare. Il faut 
signaler que dans la société conservatrice, toutes pratiques musicales 
par les jeunes filles sont interdites. Les responsables de la bonne 
conduite voient cette action comme une clochardisation de la gent 
féminine : « Même les hommes n’osent pas ramener ces choses à la 
maison, par respect pour les autres, par pudeur ! Ils les laissent là où 
ils ont l’habitude de s’en enivrer avec leurs boissons pourries ! »16  
Avec le temps, elle devient virtuose. Puis, un manager détecte sa voix 
magnifique. Pour ce dernier, Ayla est une artiste accomplie qui peut la 
transformer au futur à une star. Effectivement, tous les obstacles de la 
vie n’ont pas pu empêcher cette jeune fille à réaliser son rêve : « Les 
oiseaux, eux, ne sont qu’un dessin sur le tableau : un dessin qu’on 
néglige souvent. Néanmoins, ils en sont la partie la plus fascinante. 
Leur seul souci est de voler, ils ne se mêlent pas à la foule, 
n’attaquent ni l’oppresseur ni l’opprimé. »17 Son courage a fait d’elle 
une chanteuse-musicienne qui occupe toutes les scènes de son pays. 
Or, la célébrité n’est pas durable. Quand, elle affronte son premier 
scandale et constate ses conséquences, elle réalise que ces moments de 
bonheur ne sont qu’un mirage et une période éphémère : « C’est ce 
que tu es devenue en un rien de temps, après avoir été l’ange gardien 
de tant de personnes. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te 
reconnais plus. Où sont passées ta jovialité et ta joie de vivre ? Où est 
cette innocence qui se lisait sur ton visage au temps de ta gloire ? »18  
Dans cette période, elle tombe dans une dépression et perd tous les 
repères.  
Dans le milieu médiatique, le scandale à deux facettes : une négative 
qui consiste à détruire la carrière de l’artiste et l’autre est positive, elle 
participe dans le développement de sa célébrité : « Depuis le scandale 
dont tu as été la vedette il y a quelques mois, les ventes de ton album 



Revue Ichkalat                 ISSN:2335-1586  E ISSN: 2600-6634  

Volume 10 No 2 Année :2021 Pp(1192 - 1207) 

 

1199 

 University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغست جامعة

et le nombre de visionnages de tes vidéo-clips n’ont cessé 
d’augmenter. C’est à croire que les gens n’admirent que ce qui est 
sensationnel ! »19  Ayla aura une autre chance pour se relever de cette 
chute. Elle veut que son prochain projet artistique soit une image de sa 
vraie personnalité : « Or cette clé n’était ailleurs qu’en toi, il suffit 
parfois d’un mauvais coup du sort pour qu’on se tourne vers soi-
même afin d’y puiser le nécessaire (…) et pour pouvoir trouver le 
trésor enfoui mais ignoré qui se cache eu plus profond de nos 
âmes. »20  
Si  la première sœur se présente par son discours et sa constitution 
psychique comme une héroïne, Aylin sera dans ce texte, la figure du 
martyr. 
 

3- Aylin : la soumission : 
 
La soumission est un comportement qui vient du sentiment de la peur 
sociale. Elle pousse le sujet à plusieurs renoncements. Souvent, il fuit 
les affrontements et les conflits. Cette posture psychique augmente 
chez l’individu la fréquence des pensées tristes et les auto-
dévalorisations : « Beaucoup d’émotions négatives toxiques gâchent 
ainsi leur quotidien, pourtant déjà bien amoché par leurs peurs. De 
plus beaucoup parmi eux expriment et (rentrent) leur colère, au lieu 
de l’exprimer de manière adaptée. »21 Le manque d’estime de soi 
pousse l’homme à être dépanadant d’une personne qui a une forte 
personnalité ou un statut sociale supérieur. Dans Alter-ego, Aylin est 
la figure de la soumission car elle accepte d’une manière définitive les 
normes de sa société traditionnelle qui exige que la femme doit être 
sous la domination du masculin.        
Cette deuxième sœur est une fille qui ne cherche pas les brouilles avec 
son environnement. Dès son enfance, elle a préféré rester loin de ses 
semblables : « Aylin a toujours été le symbole de la sérénité et du 
silence pour votre entourage. »22  Lorsque le père quitte ce monde, 
elle était obligée comme sa sœur de ne plus rejoindre l’école. Au lieu 
de sortir pour travailler et épauler sa mère, Aylin a choisi de rester à la 
maison pour s’occuper des tâches ménagères. Donc, elle est le portrait 
de la fille idéale : un produit pur de la société traditionnelle.  
Puisque nous n’avons pas une détermination de l’espace du roman, 
nous allons faire un rapprochement entre les lieux du texte et les pays 
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musulmans. Á titre d’exemple, dans la société algérienne ancestrale, 
les anciens préfèrent que la fille reste au foyer familial et voient que 
son principal rôle dans la vie est d’être une épouse et une mère 
parfaite. Elle doit veiller sur le bien-être de son mari et de sa 
progéniture : « Ils ont choisi la sage Aylin qui acceptera tout pour 
pouvoir se vanter de trouver (enfin !) l’homme qui la sauvera des 
doigts et des orteils-accusateurs et narquois des gens, un homme avec 
qui elle fera sa vie (comme si celle-ci n’était qu’un néant avant 
lui !) »23 
La destinée d’Aylin ne sort pas de cette trajectoire. Rapidement, une 
famille vient pour demander sa main. Sa mère est enchantée par cette 
nouvelle. Elle considère le mariage de sa fille comme une revanche 
contre sa société qui a toujours eu du mépris et de l’humiliation pour 
les veuves et les divorcées : « La joie se dessine sur les rivages, les 
félicitations fussent ça et là, la phrase « Ton père serait heureux s’il 
était là se répète à tout bout de champ : les gens sont-ils contents de 
célébrer l’amour à ce point ? »24 Dès ces premiers pas dans la vie 
d’une épouse, Aylin se rend compte de la nécessité d’avoir des enfants 
dans le nid conjugal.  
Elle était heureuse à la naissance de son premier enfant : « Quand ma 
première fille est venue au monde, je me voyais renaitre. Elle a rendu 
rayonnants tous les objets fades qui m’entouraient, a envahi mon 
cœur et ma vie. Elle est devenue mon passe-temps favori, ma 
préoccupation première et mon occupation quotidienne. »25 En 
revanche, ce climat de tranquillité sera rapidement troublé par 
l’arrivée de la deuxième fille. Sa belle famille aperçoit mal cette 
naissance car la valeur d’une épouse vient de sa capacité à enfanter 
des garçons. Ce principe est aussi une composante des us et coutumes 
des sociétés orientales qui voient dans l’enfant masculin le seul garant 
à la continuité de la lignée. C’est lui le protecteur du nom de sa 
famille : « Sa venue n’était pas aussi bien fêtée que celle de son ainée, 
mais « Tu es encore fertile et le prochain sera un petit garçon. », me 
soufflait-on à l’oreille quand le doute envahissait mes traits. »26 
Dans ce récit, les souffrances d’Aylin progressent dans une évolution 
dramatique. En effet, les hostilités de la belle famille s’intensifient à 
l’accouchement de la troisième fille. Ils ont vu dans cet événement les 
indices d’une fatalité. Avec l’enchainement des malveillances, Aylin 
craint d’être rejeter par son mari : « J’avais beau paraître joyeuse et 
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excitée, de jouer la mère attentionnée à l’égard de cette créature 
boudée par son entourage, d’ignorer la situation précaire dans 
laquelle je me trouvais, rien (…) J’étais désormais une malédiction, 
une insulte et un obstacle. »27   
Dans les deux points précédents, nous avons décrit le portait des deux 
sœurs jumelles. Avec cette démarche, nous avons constaté que 
l’identité d’Ayla et d’Aylin ne peut être définit sans la prise en 
considération du mouvement de va et vient entre leurs deux 
constitutions psycho-discursives : « L’ethos est affaire de croisement 
de regards : regard de l’autre sur celui qui parle, regard de celui qui 
parle sur la façon dont il pense que l’autre le voit. Or, cette image du 
sujet parlant, s’appuie à la fois sur les données préexistantes au 
discours »28   
 

4- Jeu de miroir : 
 
Avant d’entamer notre analyse sur le mécanisme de l’identification 
qui se base sur l’altérité, nous voulons d’abord détecter les traces du 
facteur psychologique dans le roman Alter-ego. 
Le premier clin d’œil à ce domaine se trouve au niveau de la 
description du personnage Ayla. Après une interruption de sa 
scolarité, la jeune fille décide de poursuivre ses études universitaires 
dans la spécialité de la psychologie: « Le professeur sur chaire a déjà 
commencé son interminable litanie habituelle. « Troubles bipolaires » 
et l’expression du jour : intéressant comme sujet ! Dans un monde où 
chacun est en conflit continu avec soi-même pour y survivre, le thème 
te semble moins ennuyant que d’habitude. »29   
Le deuxième indice se situe dans le monde d’Aylin qui suit des 
séances d’hypnose chez un thérapeute. Grâce à la psychanalyse, elle 
arrive à lutter contre ses angoisses : « Rien ! Je voulais juste savoir si 
tu allais bien après ta séance d’hypnose, et je constate qu’elle a enfin 
porté ses résultats cette fois-ci. Ton courage et ta détermination y sont 
pour beaucoup. Bravo ! »30   
Pour la troisième trace, elle se situe dans la manifestation du meurtre. 
Dans le cas des deux sœurs jumelles, l’assassinat est un moyen pour 
éliminer l’autre et monopoliser tous les espaces de la présence. Ainsi, 
Aylin tue Ayla. Cette action ne se réalise pas dans un espace de la 
conscience. Aylin a donné la mort à sa sœur dans ses rêves. Nous 
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interprétons ce geste comme une délivrance car cette jeune fille ne 
supporte plus sa sœur et voit en elle tous ces échecs : « Tu l’as tuée 
pour te venger d’elle et de tout ce qu’elle t’a causé de blessures 
fatales. Tu l’as tuée car c’est elle qui a gâché ta vie, alors tu as 
attenté à la sienne. »31 Aylin pense que ce geste lui donne aussi la 
possibilité de protéger ses filles d’une tante aux comportements non-
conventionnels à la société. Elle a peur de perdre l’amour de ses 
enfants qui préféreront à l’avenir une tante émancipée à une mère 
soumise : « Maintenant que celle-ci n’est plus, tu vas pouvoir 
t’occuper d’elles sans que tu aies à les surveiller pour qu’elles ne 
dévient pas du droit chemin en s’identifiant à une fille sans scrupules, 
sans repères et, pire, sans avenir. »32      
Dans la structure textuelle d’Alter-ego, nous trouvons au niveau de 
l’épitaphe un repère significatif du caractère psychique des deux sœurs 
jumelles. L’écrivaine a cité Nietzche et son traitement de la solitude : 
« Je chanterai mon chant aux solitaires et à ceux qui sont deux dans 
la solitude … »33 Cet intertexte est tiré de son essai Ainsi parlait 
Zarathoustra où il aborde le phénomène de l’incompréhension. Le 
philosophe utilise la solitude uniquement comme illustration. La 
complexité de la situation dépasse le malaise de l’isolement. Même 
bien entouré, l’individu peut se sentir seul et ne trouve pas place dans 
un milieu animé par le contact et l’échange. Cette description 
minutieuse de cette problématique psychique trouve des échos dans 
l’identité d’Ayla et Aylin. Il faut expliquer qu’elles étaient 
constamment ensemble mais chacune est enfermée dans sa solitude. 
Elles essaient de comprendre leur soi à partir du saisissement de 
l’autre : « Ayla n’était qu’une autre toi, ton opposée, mais celle que tu 
voulais réellement être. Elle t’aidée à supporter la vie monotone et 
sans espoir, elle t’a fait rêver pendant que tu n’en avais pas la force, 
elle t’a soutenue en te dessinant la vie sous un autre angle. »34  
Le discours d’Ayla et d’Aylin est marqué par une charge 
émotionnelle. Les sœurs jumelles subissent une pression qui pèse sur 
leurs actions quotidiennes : « La fonction émotive ou « expressive » 
correspond à la trace de l’émetteur dans son message. Par principe et 
par définition, tout message, étant produit par un sujet, porte sa 
marque, nous révèle quelque chose de lui, concernant son état émotif 
ou affectif »35  
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Dans le jeu de miroir, la première paire qui se présente est (amour 
familial/amour du public). Si Ayla est ravie de l’attention qui lui 
donne son public, Aylin sera tout le temps comblée par la 
bienveillance de sa famille : « Quand ta sœur te dit que son mari et sa 
fille sont sa raison de vivre, tu la plains en même temps que tu 
l’envies : tu lui envies toujours ce bonheur simple et facile »36   
Ayla n’a pas eu la tendresse familiale parce qu’elle est une fille 
rebelle. Elle n’accepte guère d’être le modèle de la femme 
traditionnelle qui applique à la lettre les consignes de sa société. 
Depuis sa jeunesse, Ayla a voulu être indépendante.  
Pour sa part, Aylin exprime perpétuellement de la jalousie envers sa 
sœur jumelle : « Ici, il faut rappeler que la jalousie est toujours une 
souffrance qui provoque de l’anxiété à la fois par la baisse d’estime 
de soi qu’elle provoque et par l’anticipation de la perte des liens 
privilégiés : « Jamais les jaloux ne savourent leur bonheur : ils ne 
font que le surveiller. » »37 Elle souffre de son manque de témérité 
pour s’opposer à son environnement qui est plutôt misogyne et 
phallocrate : « Devais-tu faire quelque chose de spécial pour enfanter 
un mâle ? Était-ce un impératif ? Ah ! Oui, la préservation de l’espèce 
ainsi que le nom de famille. N’y-t-il pas assez de monde sur terre pour 
qu’on craigne pour notre disparition ? »38 
La deuxième paire se place dans la relation écriture/enfantement. 
C’est deux lieux sont différents par leur positionnement mais sont 
pareils dans leur processus de création. L’agencement des paroles et 
des rythmes rejoint la procréation dans la finalité : « Toutes tes 
créations artistiques sont tes bébés (…) Tu as créé quelque chose toi 
aussi : tu as passé des semaines à attendre l’inspiration, à la 
provoquer, à la prier de venir à toi, à la repousser aux moments 
inopportuns pour enfin trouver le moment idéal. »39  Il s’agit de mettre 
au monde un produit qui expose notre image. Donc, nous passons 
d’une action intérieure à des effets extérieurs. Dans Alter-ego, Ayla 
est en extasie lorsqu’elle atteint les mots ou les sonorités justes qui 
traduisent ses peurs et ses désirs. Pour Aylin, la naissance de ses filles 
et le meilleur moment de sa vie. Son attachement à ses enfants est sa 
passion la plus extraordinaire. Mais en inversant les rôles, nous 
remarquons qu’Aylin a souvent rêvé de devenir une artiste comme sa 
sœur et de jouir de la notoriété de ce métier : « Ayla te causait une 
pression énorme, elle te bousculait toujours et te devançait souvent. 
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Elle était tout ce que tu ne pouvais pas être : douée, connue, élégante 
et courtisée. Tandis que tu attendais des miracles pour être 
distinguée »40 Alya n’éprouve rien comme amour à avoir des enfants. 
Pourtant, en écoutant ses dialogues intérieurs, nous observons qu’elle 
souhaite le plutôt possible de devenir une mère et de partager les plus 
beaux émotions avec un être de sa chair : « Tu te détournes du groupe 
pour aller observer la petite qui dort à poings fermés : un petit ange, 
comme on dit (…) Tu n’aime pas particulièrement les enfants, mais 
cette petite t’attendrit car tu sais qu’en plus de son innocence 
apparente, mon sang coule dans ses veines. »41 
Avec Alter-ego, nous avons la possibilité de voir l’effet de la présence 
de la jalousie dans une relation fraternel. Sa structure reste entortillée 
mais le peu de signification qu’elle nous donne, nous aide à interpréter 
sa contribution dans la planète des relations humaines.    
 
Conclusion: 
  
Avec le malheur, la vérité devient limpide. Effectivement, nous 
observons ce fait à travers le parcours des personnages du roman 
Alter-ego de Hanane Bouraï. La jalousie qui anime la vie des deux 
sœurs jumelles, traverse toutes les frontières pour nous transmettre 
une lecture de la complexité des rapports humains : « La minute qui a 
fait qu’elle soit ton ainée a marqué plus de distance entre vous deux 
qu’elle en est devenue inestimable ; elle a fait que vous êtes deux 
pôles opposées qui ne se rencontreront jamais. Toi la jumelle qui 
bouge trop» et elle, la fille docile et « facile à vivre ». »42  
Dans ce roman, il s’agit de la réalité du fraternel. C’est le lieu par 
excellence de la cohabitation entre le sentiment de la compassion et 
celui de l’indifférence. Alter-ego, nous montre la capacité de la 
jalousie à dévoiler les espérances de différentes personnes : « les 
émotions sont intentionnelles dans la mesure où elles « se manifestent 
dans un sujet «à propos» de quelque chose qu’il se figure et, du même 
coup, elles s’inscrivent « dans une problématique de la représentation 
». »43  
Entre un désir à conquérir la liberté et l’attente du bonheur, les deux 
sœurs vont continuellement se heurter. Elles trouvent dans cette lutte 
une raison d’exister. Les discours et les agissements d’Ayla et 
d’Aylin, nous révèlent beaucoup de réponses concernant leur 
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constitution identitaire. L’image des deux sœurs vacille entre l’unicité 
et la multiplicité des caractères, c’est-à-dire, leur portrait est à la fois 
pareil et distinct.  
L’écriture de Bouraï, nous donne, aussi, la possibilité de détecter les 
traces de l’altérité dans un espace menacé par les périls de 
l’effacement. Alors, il faut être une caméra qui ne se contente pas de 
l’enregistrement des voix mais capte tous les mouvements des corps 
afin de donner une constitution de la réalité.  
La manifestation de la psychanalyse dans l’espace du roman est 
primordiale car elle fait parler inconsciemment les deux sœurs 
jumelles : « Dans cette option, c’est le texte qui recèle des strates 
inconscientes qui interpellent le lecteur, et, c’est la relation lectoriale 
qui est au centre de l’intention, et non l’écrivain, ni sa personnalité ou 
son histoire. »44  Dans Alter-ego, Ayla et Aylin souffrent de la solitude 
et de la précarité du statut de la femme. Chacune d’elle a choisit sa 
manière de lutter contre une société marquée par l’hégémonie du 
masculin. Dans ce texte, il y a une grande symbolique de 
l’égocentrisme qui se place dans le rêve et le meurtre. C’est un désir à 
supprimer l’autre pour jouir de sa propre liberté : « Toi, tu restais dans 
son ombre. Ton cœur bondissait lorsqu’un inconnu te saluait, t’ayant 
prise pour elle ; ton sourire désolé marquait ton énorme chagrin et 
ton infinie déception, ne pouvant être celle à qui pourtant tu ressemble 
tellement. »45 Finalement, nous pouvons dire que la littérature de 
Hanane Bouraï reste un champ vierge et mystérieux qui demande 
beaucoup d’investigations afin de cerner ses éléments significatifs.   
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