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  :   ����ط �� ا����ث وا������ت ا��� ���� �� ���� ���رف �� ����

  .   �� ا������أ���� ، و���� إ���� ����� 

  .   � أن ����� ��� ا������ وا���� و��� ا�����ب

  � أن ����م ������ ا�������� و������� ا���� ا����� و����� 

  .   أ � ا������د �� ا������ وا�����ف �� ا���ل ، وا������ ��������

�� آ��   ا���ا�� وا������ت ���ن إ�� أ��� ا��� �� ��� ا�����، أو

 .  

  .   د � إ��اد ����� ����در ا���� و��ا���

  .   ��اول �� ��ر��� ا������  � أن ���ن �����ت ا���� �� ��ا�� أو

  .   � ���� أن ���ن ا���� ا������ ������ً ����� ا�����

و���� ��   أو �CD أن ���م ��دارة ا����� ������ً ��� ا��رق و�����ً �� ��ص ���� 

 .   � أن ���م ���ة ذا��� ������ �� ور�� ������ �� ا����

 ��� �� ���� ��� ا������� ا��و��� ،  5000و ��3000د ����ت ا����ث ا����

  .  ����� ا����� ����  )����

��ث  ��ت ا�� �� ������ �����ت ���� �� �)�� ��� وا������� �� وا���� �� ) ا����  �� �

  :   �� ������ أن ا����ث وا������ت

���� ا����� ��������، ��، ��� وا����ي و أ��� ���ن �� أر��� ا���

 .  

و�� ����� ا��دارة ، � ���� �� آراء ������ و���� ، ��� ا����و��ن �� ��� ا�������ت وأ������

/       محكمة    مجلة علمیة مـــعــــارف  
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     � ������ ا���� �� ا������

����ط �� ا����ث وا������ت ا��� ���� �� ���� ���رف �� ����

أ���� ، و���� إ���� �����   � أن ���ن ا���� �����ا أو 1

� أن ����� ��� ا������ وا���� و��� ا�����ب 2

  .   � أ�� ���ن �� ��� ���ه 3

� أن ����م ������ ا�������� و������� ا���� ا����� و�����  4

أ � ا������د �� ا������ وا�����ف �� ا���ل ، وا������ ��������

  .   ب � ��ا��ة ا����� ا�������

ا���ا�� وا������ت ���ن إ�� أ��� ا��� �� ��� ا�����، أو�� � ����� 

.   ا����ل، ������ �� ����� ا����در وا���ا��

د � إ��اد ����� ����در ا���� و��ا���

� أن ���ن �����ت ا���� �� ��ا�� أو 5

� أن ���ن ا���� ا������ ������ً ����� ا����� 6

� أن ���م ��دارة ا����� ������ً ��� ا��رق و�����ً �� ��ص ����  7

  .   �� و���� ا������� �� ���ز ا�����ب

� أن ���م ���ة ذا��� ������ �� ور�� ������ �� ا���� 8 

9 � ��� �� ��د ����ت ا����ث ا����

���� /����  ����300 ����ل ���10�20( أي

��ث 10 ��ت ا�� �� ������ �����ت ���� �� �

 .����وز ا����� ا��ا��ة ��� ��� 

�� ������ أن ا����ث وا������ت

���� ا����� ��������، � ���� ������� ا����� وا����ي و

.   و�� ���� �������� ��اء ���ت أم �� ����

� ���� �� آراء ������ و���� ، ��� ا����و��ن �� ��� ا�������ت وأ������

 .   أي ���و��� �� ذ��
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  )ت��ي وزو(محند آك�� صال��
  )ت��ي وزو(مو��� إمارازن  

  )قسنطينة(سف وغل����  
  )باتنة(  الطيب بودر�الة

  )املغرب(  أحمد بوحسن
 )لي�يا(  أحمد رشراش  
  )العراق(  دمحم كر�م ال�واز
)املغرب(  يوسف ناوري 

  )العراق(أحمد ع�� إبرا�يم. د.أ
  )فر�سا(  امز�ان اعمر    . د.أ
  )�ردن(عبد الرؤوف ز�دي.د.أ
  )قطر(  لقادر فيدوحعبد ا. د.أ
  )تو�س(  عماد محنان    . د.أ
  )فر�سا(  كمال نايت زاراد. د.أ
  

  :قسم �داب واللغات

  

  

  )باتنة(     ع.ت.عبد القادر دام��  أ. د. أ
  )تو�س(           م .أ      عماد محنان   . د. أ
  )بجاية(ب      .م.أ     كر�مة ب��امسة. د
  )البو�رة(    أ    .م.بوعالم ط�راوي     أ. د
  )البو�رة(    .ب.م.حفيظة أيت مختار   أ.د
 )البو�رة(أ        .م.صب��ة قا���        أ. د
  )البو�رة(      أ .م.أ   �عيمة بن علية   . د
  )البو�رة(       أ   .م.ف��وز رشام          أ. د

ــــــام  ــ ــ ــ رشـ
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  :والدولية ال�يئة �س�شار�ة الوطنية
  

  )ت��ي وزو(  أمينة بلع��. د.أ
  )بجاية(  ز��� مكسم. د.أ
  )املسيلة(  عباس بن يح��. د.أ
  )ت�بازة(عبد ا��ميد بورايو. د.أ
  )ورقلة(عبد ا��ميد �يمة. د.أ
  )سطيف(  عبد الغ�� بارة. د.أ
  )ا��زائر(  فاتح عالق. د.أ
)املسيلة(  دمحم الز�ار. د.أ

محند آك�� صال��. د.أ
مو��� إمارازن  . د.أ
سف وغل����  يو . د.أ
الطيب بودر�الة. د.أ
أحمد بوحسن. د.أ
أحمد رشراش  . د.أ
دمحم كر�م ال�واز. د.
يوسف ناوري . د.أ

  

قسم �داب واللغات 21ال��نة العلمية للعدد/ ��نة القراءة
  

  )البو�رة(     ع.ت.أحمد حيدوش     أ. د. أ
  )�ردن( ع   .ت.�سام قطوس       أ. د. أ
  )ملسيلةا(    أ .م.أ   جمال مجناح        . د
  )البو�رة(    أ .م.أ       حفصة�عما�ي    . د
  )البو�رة(      أ .م.أ     رابح ملوك         . د
  )البو�رة(    أ  .م.أ      سالم سعدون    . د
  )البو�رة(    أ.م.عبد ا��من ع�ساوي   أ. د
  )املسيلة(     أ.م.عبد امللك ضيف      أ. د

  

 

  

  

  

ــــــام ك�ينة :  �خراج الف�� و التج��� الطبا��     ــ ــ ــ رشـ
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  �لمة  مدير ال�شر

  
مرة أخرى �غوص مجلة معارف �� أك�� من منظومة معرفية و نقدية و أدبية لتطل 

ع�� القارئ املتمرس بجملة من املوضوعات ا��ادة، حيث تنوع الزاد املقا�� ب�ن البحث عن 

�االت املصط�� النقدي ب�ن ال��جمة و املوروث املصط��ا�ي ، و مازال الدرس السيميا�ي 

�س��وي من خالل آلياتھ �جرائية �� النقد ا��زائري الذي من ح�ن إ�� آخر �ستحضر أدبيات 

  .النص املغر�ي و باملقابل �س�نطق النص الروا�ي ال�سوي ، و كذا

  كما يجد القارئ مواضيع مرتبطة بالدرس اللغوي و التعلي�� ، و�ذا بدي�� باعتبار 

دون ل املوضو�� للنص كخطاب و كرؤ�ة،ا���وذ اللغوي  و امل���� و �لس�� مؤسسا للتحلي

أن �غفل رحلة التجر�ب فب القصيدة املعاصرة مع العودة إ�� تلك الكتابات النقدية و �دبية 

  .ة أ�� بلورة املشروع الثقا�� القاءم ع�� التمحيص، و قراءة الواقع جدليا

�غوص مجلة معارف مرة أخرى �� أك�� من منظومة معرفية و نقدية و أدبية لتطل ع�� 

القارئ املتمرس بجملة من املوضوعات ا��ادة، حيث تنوع الزاد املقا�� ب�ن البحث عن إش�االت 

نقدي ب�ن ال��جمة و املوروث املصط��ا�ي ، و مازال الدرس السيميا�ي �س��وي من 

خالل آلياتھ �جرائية �� النقد ا��زائري الذي من ح�ن إ�� آخر �ستحضر أدبيات 

 .�صالحية،و باملقابل �س�نطق النص الروا�ي ال�سوي ، و كذا النص املغر�ي

ا���وذ    بالدرس اللغوي و التعلي�� ، و�ذا بدي�� باعتبار

اللغوي وامل���� و �لس�� مؤسسا للتحليل املوضو�� للنص كخطاب و رؤ�ة،دون أن �غفل 

رحلة التجر�ب �� القصيدة املعاصرة مع العودة إ�� تلك الكتابات النقدية و �دبية الساعية أ�� 
  .� التمحيص، و قراءة الواقع جدليا

تواصل معر�� مستمر مع القارئ و تنوع �� املش�د البح�� ألقالم ترنو 

من علوم ) معارف(كما �� غ��ه من ا��االت ال�� �عا���ا 

ي وقت م��� إ�� س�� أغوار املعرفة إذ نحن أحوج اليوم أك�� من أ

ُ�غية إضفاء ا��صوصية الثقافية واملن��ية عل��ا وتوطي��ا، بل واس�ثمار�ا �� مشار�ع حضار�ة 

فلم �عد من ا��دي تكد�س أجزاء املعارف ��    تب�� �� ��سان شغف الكشف و�بت�ار،

 �� �يئة 
ّ

ج�وَد الباحث�ن املشارك�ن    )فمعار (و�و �مر الذي �ستحث

  .معنا بمقاال��م وخالصات فكر�م، ل��وض فيھ تحر�را وتحليال

/       مجلة علمیة محكمة   مـــعــــارف  

  

  )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرالسنة  

�لمة  مدير ال�شر

مرة أخرى �غوص مجلة معارف �� أك�� من منظومة معرفية و نقدية و أدبية لتطل                        

ع�� القارئ املتمرس بجملة من املوضوعات ا��ادة، حيث تنوع الزاد املقا�� ب�ن البحث عن 

�االت املصط�� النقدي ب�ن ال��جمة و املوروث املصط��ا�ي ، و مازال الدرس السيميا�ي إش

�س��وي من خالل آلياتھ �جرائية �� النقد ا��زائري الذي من ح�ن إ�� آخر �ستحضر أدبيات 

و باملقابل �س�نطق النص الروا�ي ال�سوي ، و كذاصالحية،الكتابة  � 

كما يجد القارئ مواضيع مرتبطة بالدرس اللغوي و التعلي�� ، و�ذا بدي�� باعتبار                    

ا���وذ اللغوي  و امل���� و �لس�� مؤسسا للتحلي

أن �غفل رحلة التجر�ب فب القصيدة املعاصرة مع العودة إ�� تلك الكتابات النقدية و �دبية 

ة أ�� بلورة املشروع الثقا�� القاءم ع�� التمحيص، و قراءة الواقع جدلياالساعي

�غوص مجلة معارف مرة أخرى �� أك�� من منظومة معرفية و نقدية و أدبية لتطل ع��                 

القارئ املتمرس بجملة من املوضوعات ا��ادة، حيث تنوع الزاد املقا�� ب�ن البحث عن إش�االت 

نقدي ب�ن ال��جمة و املوروث املصط��ا�ي ، و مازال الدرس السيميا�ي �س��وي من املصط�� ال

خالل آلياتھ �جرائية �� النقد ا��زائري الذي من ح�ن إ�� آخر �ستحضر أدبيات 

�صالحية،و باملقابل �س�نطق النص الروا�ي ال�سوي ، و كذا النص املغر�ي   الكتابة

بالدرس اللغوي و التعلي�� ، و�ذا بدي�� باعتبار كما يجد القارئ مواضيع مرتبطة  

اللغوي وامل���� و �لس�� مؤسسا للتحليل املوضو�� للنص كخطاب و رؤ�ة،دون أن �غفل 

رحلة التجر�ب �� القصيدة املعاصرة مع العودة إ�� تلك الكتابات النقدية و �دبية الساعية أ�� 
� التمحيص، و قراءة الواقع جدليابلورة املشروع الثقا�� القائم ع�

تواصل معر�� مستمر مع القارئ و تنوع �� املش�د البح�� ألقالم ترنو    �� مجلة معارف  

كما �� غ��ه من ا��االت ال�� �عا���ا . �� ا��فل النقدي و �د�ي   �متياز

إذ نحن أحوج اليوم أك�� من أ. إ�سانية واقتصادية وغ���ا

ُ�غية إضفاء ا��صوصية الثقافية واملن��ية عل��ا وتوطي��ا، بل واس�ثمار�ا �� مشار�ع حضار�ة 

تب�� �� ��سان شغف الكشف و�بت�ار،

 �� �يئة . رؤ�ة وال اس�شراف   غ��
ّ

و�و �مر الذي �ستحث

معنا بمقاال��م وخالصات فكر�م، ل��وض فيھ تحر�را وتحليال
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  ال��جمة ودور�ا �� عملية وضع 
 .املصط�� النقدي

 

  سعاد طالب 

 

ص  
ّ

 :امل��

ع��      املتأّمل �� واقع ا��طاب النقدي العر�ي ا��ديث سيقف و�ش�ل مباشر إّن  

ال�� وفدت إ��  �ذه املصط��اتعة ي�ب�� عل��ا ج�ازه �صطال��،معالم شبكة مصط��ية واس

�� �ذه العملية ع��  وقد �انت آلية ال��جمة الوسيط الرئ���� ،ثقافتنا النقدية ع�� املثاقفة

غة العر�ّية ِلتدارك �خرى ال��خالف بقية �ليات 
ّ
العلوم الوافدة   ت�يح�ا الل

رت الساحةف�انت رافدا من الرّ ،ومصط��ا��ا
ْ
ث
َ
النقدية العر�ية ا��ديثة   وافد ال�امة ال�� أ

  .بمصط��ات متنوعة

 املصط��يةاملصط�� النقدي،ال��جمة،ال��جمةاملصط��،: ال�لمات املفتاحية       

   

Summary: 

Anyone who looks at the reality of the modern Arab critical discourse 

will stand and directly on terminological wide network parameters underpin the 

apparatus idiomatic, these terms that came to our culture of cash through 

acculturation, has been the main mediator in the process translator mechanism, 

unlike the rest of the other mechanisms offered by the Arabic language to 

remedy that Science expatriate and terminology, was the tributary of the 

important tributaries that have influenced the critical Arabian arena in terms of 

modern variety. 

key words:term,critical term,translation terminology.    

  تم�يد 

سع فروعھ،املصط�
ّ
وت�شّعب طرائقھ و�و وسيلة تخز�ن � �و لغة العلم ح�ن ت�

م �� زمام املعرفة،وإحاطة 
ّ

م املصط��ات مفاتيح العلو " ولذلك قيل قديما واخ��ال وتحك

د قيمة املصط��ا" وثمار�ا القصوى 
ّ

وأّ��ا الس�يل ت أّ��ا العمود الفقري ل�ّل علم،ومما يؤك

وعن طر�ق�ا تتّم مقايضة وج أبوا��ا والوقوف ع�� قضايا�ا،�وحد القتحام غمار املعارف وول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة املسيلةسعاد طالب،  
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  .املعرفة ب�ن املتخّصص�ن و��ن مختلف �مم

قل النقد �د�ي م�انة مرموقة �� وع�� غرار �ل العلوم فقد تبّوأ املصط�� �� ح

املش�د الثقا�� العر�ي ا��ديث خاّصة �عدما ش�ده �ذا ا��قل من ثورات ِم��اجّية تبع�ا انفجار 

جھ النقاد والدارسون النصف الثا�ي من القرن العشر�ن، اصطال�� ر�يب مع حلول 
ّ
حيث ات

رائية للوصول �ر أدوا��م �جالعرب نحو �ذه املنا�� الغر�ية امل�شأ �ستل�مو��ا من أجل تطو 

ونظرا لوالدة املصط�� النقدي ا��ديث �� سياق ثقا�� مغاير فقد اس�ثمر إ�� نقد جاد وفاعل،

غة العر�ّية من إم�انيات 
ّ
الباحثون �� س�يل الّتعامل مع تلك املصط��ات �ل ما جادت بھ الل

أ�م الطرائق  ال��جمة أحد فيلولوجية وطرائق أخرى خدمة ل��طاب الّنقدي العر�ي،و�انت آلية

 .،فرفدت الّنصوص النقدية والدراسات بمصط��ات كث��ة ومتنوعةال�� ساعدت ع�� ذلك

  :مف�وم املصط�� .1

حيث جاء ،)ص، ل،ح(للفظة مصط�� إ�� مادة ترجع الداللة اللغو�ة : لغة  .أ 

  :شرح �ذه املادة �� القوام�س العر�ية �التا��

�،صالحا : سادفالصالح ضد ال: "�� لسان العرب     
ُ

� و�ص�
َ

ص��،يص�

وحا،
ُ
  :وأ�شد أبو ز�دوُصل

يْ 
َ

ك
َ
اَماف

َ
َراقيِإذ

ْ
ٍبِإط

َ
ِ��؟  َش ف

ْ
َمت

َ
تمِ       ت

َ
وُح َماَ�عْدش

ُ
  الَواِلَدْيِن ُصل

�� ��واتصا�� القوم بي��م،والُص�� السلم وقد اصط��وا: والصُّ ا��وا  واصَّ واصَّ

و�� القاموس ا��يط جاء  )1(" د بمع�� واحدمشّددة الصاد قلبوا التاء صادا وأدغمو�ا �� الصا

واستص�� نقيض (...) الصالح ضّد الفساد"شرح �ذه املادة �� فصل الصاد باب ا��اء 

ا��ا وتصا��ا واصت��ا... استفسد   . )2( ..."واصط��ا واصَّ

�ا أجمعت ع�� 
ّ
ومن خالل �ذه التعر�فات ي�بّ�ن لنا أّن املعاجم العر�ية القديمة �ل

  . �صطالح �تفاق والسلم واملصا��ة أّن مع��

ولم تخرج املعاجم ا��ديثة عن �ذا املع�� إال ببعض �ضافات حيث شرح امل��م 

،زال عنھ الفساد،: "ذه املادة بـالوسيط �
ً
،وُصلوحا

ً
َ�،َصالحا

ُ
ل���ء �ان نافعا أو مناسبا واَص�

 أزال فساده و�ي��ما أو ذات بي��ماوال���َء صا�� نافع،أ�ى بما �و : وأص�� �� عملھ أو أمره،(...)

وا  :و�� الت��يل العز�زأزال ما بي��ما من عداوة وشقاق،
ُ
ل

َ
ت

َ
ت

ْ
 اق

َ
ِمِن�ن

ْ
ؤ

ُ ْ
اِن ِمْن امل

َ
ت

َ
اِئف

َ
 ط

ْ
َوِإن

ْصِ�ُ�وا َبْيَ�ُ�َما
َ
أ

َ
وع�� ط�� القوم زال ما بي��م من خالف،واص،]�09ية سورة ا���رات،[ ف

صطالح مصدر اصط�� واتفاق طائفة ع�� ���ء مخصوص و� عارفوا عليھ واتفقوا،�: �مر

  .)3( "ول�ل علم اصطالحاتھ

ومن خالل �ذه التعر�فات نجد أّن املعاجم العر�ية القديمة وا��ديثة اتفقت ع�� 

لم واملصا َ� الّسِ
ُ

�ذا من ناحية الداللة ��ة و�تفاق الذي �و ضد الفساد،أّن مع�� مادة َص�

  .امل��مية
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مصدر مي�� "�� اللغة العر�ية  مصط��: لب�ية الصرفية فصيغةأما من ناحية ا

 �َ
ُ

غ�� أنھ ع�� ما يدل عليھ املصدر العادي، مصدر يدل"و�و ،)4( "للفعل اصط�� من املادة َص�

و�و مأخوذ من الفعل اصط�� الذي وزنھ الصر�� افتعل و�و فعل مز�د ،)5( "يبدأ بميم زائدة

بدلت طاء 
ُ
  ).الصاد(��اور��ا أحد حروف �طباق ) ط��اص(باأللف والتاء ال�� أ

و�ذه الصيغة الصرفية تدل ع�� املطاوعة و�ش��اك واملبالغة أما �صطالح 

  . فم��انھ افتعال و�حمل �� داللتھ مع�� املصدر

مع ت�ّون العلوم �� ا��ضارة �سالمية تخّصصت داللة :اصطالحا  .ب 

  :املصط�� حيث عّرفھ

 "عبارة عن اتفاق قام ع�� �سمية  �صطالح �و: "بقولھ "الشر�ف ا��رجا�ي

وإخراج اللفظة من مع�� لغوي إ�� آخر ملناسبة بي��ما �ء باسم ما ينقل عن موضعھ �ول،ال��

  .)6( "وقيل �صطالح لفظ مع�ن ب�ن قوم معين�ن(...) 

 ھ "أبو البقاء الكفوي  "كما عّرفھ
ّ
اتفاق القوم ع�� وضع ال���ء وقيل : "بأن

وُ�ستعمل �صطالح غالبا �� العلم لغوي إ�� مع�� آخر لبيان املراد،�ء عن املع�� الإخراج ال��

 .  )7("الذي تحصل معلوماتھ بالنظر و�ستدالل

ھ "بطرس ال�ستا�ي"ومن ا��َدث�ن عّرفھ 
ّ
إخراج ال���ء من املع�� : " �� محيطھ بأن

�العموم وا��صوص أو مشا����ما �� اللغوي إ�� مع�� آخر لبيان املراد منھ وذلك ملناسبة بي��ما 

  .)8("وصف إ�� غ�� ذلك

  صطالح اتفاق طائفة مخصوصة ع�� :"  "أحمد فارس الشدياق"وعّرفھ�

  . )9( "أمر مخصوص

زت ع�� فعل �صطالح أك�� من 
ّ

ف�ل �ذه التعار�ف القديمة وا��ديثة رك

�ا ع�� خاصية �تفاق ب�ن ا��ماعة اللغو 
ّ
ّ�ة إال أّن �ناك من الباحث�ن املصط��،كما أجمعت �ل

فقد تاج بالضرورة إ�� اجتماع واتفاق،ذلك أّن إيجاد املصط�� ال يح"من يبطل �ذا الشرط 

فاتھ،ي�تكره �
ّ
و�ذلك قد يجد فيھ �خرون غناء فيأخذونھ، ثم�ص ثم يضعھ �� أبحاثھ ومؤل

ن وضع مجموعة ،فل�س شرطا أن ي�ون املصط�� م)10( "ي�ون �تفاق الحقا لوضع املصط��

بل يكفي أن تلقى مفردة ما إجماعا �� �ستعمال والتداول ،من العلماء أوالباحث�ن أوالدارس�ن

  .ح�� �غدَو مصط��ا مشاعا ب�ن جم�ور املشتغل�ن بميدان مع�ن

  

ورغم أّن �ذه التعار�ف �ل�ا أجمعت ع�� أّن مع�� �صطالح �و نقل اللفظ من 

إال أّ��ا تبقى قاصرة عن �حاطة تفاق ا��ماعة ل�سمية ���ء ما،ر بامعناه اللغوي إ�� مع�� آخ

�� " ع�� القاس��"باملع�� �صطال�� الدقيق للفظة مصط��،حيث عّرفھ الباحث واملصطل�� 

ھ
ّ
أو ،)مصط�� �سيط( �ل وحدة لغو�ة دالة مؤلفة من �لمة: "كتابھ مقدمة �� علم املصط�� بأن
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س�� مف�وما محددا �ش�ل وحيد الوج�ة داخل ميدان و�) مصط�� مركب(من �لمات متعّددة 

  .)11( "ما

ي�اد يقف ع�� �ّل خصائص املصط�� العل�� باملع�� الدقيق  "القاس��"فتعر�ف 

ي�ت�� إ�� تخصص ط�� لفظ لھ مع�� محدد غ�� متعدد،وقد ي�ون �سيطا أو مركبا،فاملص

  . مع�ن

وحدة لغو�ة أو عبارة " :عن  عبارة "عبد الرحيم دمحم عبد الرحيم"و�و عند الباحث 

ل�ا داللة لغو�ة أصلية ثم أصبحت �ذه الوحدة أو العبارة تحمل داللة اصطالحية خاصة 

محددة �� ميدان مع�ن لعالقة ما تر�ط ب�ن الداللة اللغو�ة �صلية وال�سمية �صطالحية 

  .)12( "ا��ديدة

ح كال�ما يدل ع�� ومن جملة �ذه التعر�فات نخلص إ�� أّن املصط�� أو �صطال 

عن ع�� استخدام مصط�� ما للتعب�� ) أي طائفة من العلماء(اتفاق أ��اب تخصص ما 

وذلك بنقل �ذا اللفظ من اللغة العامة إ�� اللغة ا��اصة مف�وم عل�� محّدد �� تخصص ما،

 ط��وقد يأ�ي �ذا املصاللفظة،شرط ا��افظة ع�� رابط ب�ن املع�� اللغوي و�صطال�� لتلك 

با يت�ّون من �لمت�ن أو أك���سيطا يت�ون من مفردة واحدة،
ّ

  .وقد ي�ون مرك

ت و�ذلك يمكننا ضبط �عر�ف خاص للمصط�� النقدي ال يخرج عن أمر التعر�فا

وقد عّرفھ � النقدي جزء من املصط�� العل��،فاملصط�السابقة إال من ناحية التخّصص،

ھ"الشا�د البوشي��"
ّ
وال يلزم من مف�وما معّينا داخل تخصص النقد، اللفظ الذي �سّ��: "بأن

وال �� جميع الب�ئات وال لدى جميع ن ال�سمية ثابتة �� جميع �عصر،ذلك أن ت�و 

�تجا�ات،بل يكفي مثال أن �س�� اللفظ مف�وما نقديا ما لدى اتجاه نقدي ما ليعت�� من 

  .)13("ألفاظ ذلك �تجاه النقدي أي مصط��اتھ

و�و عند ،)14("النقد �لفاظ �صطالحية لتخصصمجموع :"و�و أيضا

أحادي الداللة م��اح �س�يا عن داللتھ رمز لغوي مفرد أو مركب،: ""يوسف وغل����"الباحث

مّتفق عليھ ب�ن أ�ل �ذا ا��قل املعر�� �ع�� عن مف�وم نقدي محدد ووا��،امل��مية �و��،

  .)15("أو ُير�� منھ ذلك

  . ع املصط��ات املستخدمة �� حقل النقد �د�يإذن املصط�� النقدي �و مجمو 

عّد ال��جمة رافدا من الروافد ال�امة ال�� أثرت الساحة النقدية : ال��جمة .2
ُ
�

 .العر�ية ا��ديثة واملعاصرة بمصط��ات كث��ة ومتنوعة

 :مف�وم�ا  .أ 

 ُجمان،: م��ا ُيراد ��ا �� املعاجم اللغو�ة العر�ية معاٍن عّدة: لغة�
ُ
�ِجماال�

َّ
ن وال�

�جمانھاملفّسر للسا
ُ
�ُجمان بالفم والفتح �و الذي ي��جم الكالم ":ن،و�� حديث �رقل قال ل�

ُّ
ال�

  .)16( "أي ينقلھ من لغة إ�� لغة أخرى وا��مع ال��اجم
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وكالم غ��ه وعنھ نقلھ من لغة ترجم الكالم بّ�نھ ووّ��ھ،: "سيطوجاء �� امل��م الو 

  .)17("إ�� أخرى ولفالن ذكر ترجمتھ

  .مدلول ال��جمة �� اللغة �و �يضاح و�بانة والنقلإذن 

 نقل من لغة أجن�ية إ�� ما يقابل النص أو املصط�� العل�� �� "�� : اصطالحا

ف�� فّن ل�و��ا �ستلزم شروط �بداع وإن اعت���ا وال��جمة فّن وعلم،(...) لعر�ية اللغة ا

  .)18("روط محددة �� علمي��اوعلم لضرورة توافر شالبعض إبداعا من الدرجة الثانية،

نقل اللفظ �جن�� بمعناه إ�� ما يقابلھ �� اللغة العر�ية و�� �ذه ا��ال "و�� أيضا 

ال نولد وال ن�تدع لفظا جديدا بل �ستفيد من �لفاظ العر�ية املوجودة للداللة ع�� معان أو 

مة اصطالحا تحمل مع�� فال��ج،)19("ذوات جديدة سّدا ��اجة داللية إزاء �لفاظ �جن�ية

  . الّنقل من لغة إ�� لغة أخرى مغايرة لنصوص ومصط��ات مختلفة التخّصص

نقل ما لدى �خر�ن إلينا ل�ي �ستطيع "تكمن وظيف��ا الرئ�سة �� : أ�مي��ا  .ب 

�ستفادة من تجر���م ولذا �ستطيع تحديث ما لدينا من خالل عملية املعاصرة ال�� تلعب 

و�� البوابة ال�� �ع�� م��ا الذات إ�� �خر أو يقتحم �خر ،)20( "ئ���� ف��اال��جمة الدور الر 

  ."ع�� القاس��"الذات ع�� حد �عب�� �ستاذ 

ف أثر ال��جمة �� التفاعل الثقا�� فحسب،بل يمتّد كذلك إ�� تطو�ر اللغة
ّ
 وال يتوق

حوارا ب�ن ثقافت�ن و�ؤدي �ل  فال��جمة عملية حوار ب�ن لغت�ن باإلضافة إ�� �و��ااملتلقية ذا��ا،

ول�ذا ي�تج عن حوار ال��جمة ب�ن "بديل و�عديل �� مواقف املتحاور�نحوار فّعال إ�� �غي�� وت

لغت�ن �غي�� �� مفا�يم اللغة املنقولة م��ا وتطو�ر اللغة املنقولة إل��ا �� مفردا��ا وتراكي��ا 

  .)21("جديدة ودالال��ا وأسالي��ا باإلضافة إ�� اس�يعا��ا ملفا�يم

فال��جمة فضال عن �و��ا بوابة لإلطالع عما لدى �خر من علوم ومعارف �عمل 

  . �ا باأللفاظ و�ساليب ا��ديدة واملصط��ات العلمية ا��تلفةتزو�دع�� إثراء اللغة املتلقية و 

اختلفت أنواع ال��جمة وأش�ال�ا باختالف معاي�� الباحث�ن ��  :أنواع�ا  .ج 

ال��جمة املباشرة وال��جمة غ�� : جعل�ا صنف�ن كب��ين �ما" الديداوي  دمحم"تقسيم�ا إذ نجد 

�ذا عارة،ال��جمة،�ست�قتباس،: من املفاتيح و��املباشرة، وأدرج تحت �ل صنف جملة 

: نف الثا�ي فمفاتيحھ ��أما بال�سبة للص،)ال��جمة املباشرة(بال�سبة للصنف �ول 

    .  )22( املعادلةالتبديل،التقر�ب،

 "رومان جاكسبون "انطالقا من �نماط ال�� عرض�ا"خالد اليعبودي"وقّسم�ا

  :)23(م���نا ع�� اختالف ��ساق اللغو�ة و�� ثالثة أنماط

  ال��جمة داخل اللغة)Intra linguale:( أو إعادة الصياغة و�� عبارة عن

  ).رح والتفس��بمع�� الش(بواسطة دالئل أخرى من نفس اللغة تأو�ل الدالئل اللغو�ة
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  ال��جمة ب�ن اللغات)Inter linguale:( ك�� إجرائية بالعالم  و�� النمط�

  .و�خص تأو�ل الدالئل اللغو�ة بواسطة لغة أخرى العر�ي،

  ال��جمة ب�ن السيميائية)Inter sémiotique:( أو التحو�ل و�ع�� تأو�ل

  .الدالئل اللغو�ة بواسطة أ�سقة من الدالئل غ�� اللغو�ة

   :)24(إ�� نوع�ن" عبد املالك مرتاض"م�اوقّس 

 و�� حسب رأي الباحث أك�� ان�شارا ب�ن الناس :ترجمة النصوص والكتابات

  .ترجمة النصوص الدي�ية والنصوص �دبية وال��جمة العلمية: و�شمل

 ومعنا�ا ال��جمة الفور�ة :ال��جمة الشفو�ة.    

ة مع�� ال��  وما ��ّمنا �نا من �ل �ذه �نواع �و الوقوف ع��
ّ
جمة املصط��ية بدق

العر�ية بمعناه ال��جمة �� نقل املصط�� �جن�� إ�� اللغة ":بقولھ"ع�� القاس��"حيث �عّرف�ا

،كما يرى )25("فيتخّ�� امل��جم من �لفاظ العر�ية ما يقابل مع�� املصط�� �جن��ال بلفظھ،

ترجمة اللفظ بمعناه ما �ان قابال "الباحث أحمد دمحم الدا�� أّن أول وسائل نقل املصط��ات 

  . )26("ل�ا

عن طر�ق  �ع�� نقل املصط�� �جن�� إ�� اللغة العر�يةفال��جمة املصط��ية 

 )(Methodتندرج ترجمة املصط��ات �دبية من حيث املن�� "حيث البحث عن مقابل ملعناه،

وحسب بدقة ووضوح م�ما تكن �� إطار ال��جمة العلمية أي ال��جمة ال�� ترمي إ�� إيصال املع�� 

  .)27("�لفاظ املستعملة و�� بذلك تختلف عن ال��جمة �دبية

يقع ع�� ال��جمة العبء �ك�� �� تحقيق العديد ":وال شك بأّ��ا عملية شاقة حيث 

بالّتصور فالقالب فشرعية الصيغة،ثم قدر��ا ع�� التداول من املعادالت الصعبة ال�� تبدأ 

ثم �عراج ع�� حثا عن املقابل �صو�� من عدمھ،عد رحلة شاقة إ�� ال��اث بوذلك �والشيوع،

منازل �شتقاق والقياس ح�� إذا ما �انت �ل �بواب موصدة تبدأ رحلة سياقية ومعرفية 

  .)28("أخرى ع�� أن ت�ون الداللة �� محور البحث ال حرفية اللفظ

عر�ي عن مقابالت إّن رحلة البحث �� ال��اث ال:شروط ��ة ال��جمة  .د 

املصط��ات �جن�ية رحلة شاقة تحتاج إ�� الكث�� من الص�� وا��لد و�� ضوء �عّدد �ذه 

أّن ترجمة املصط��ات تطرح "عامر الزنا�ي ا��ابري "يرى الباحث) طرق ال��جمة(جراءات � 

ق باللغة املنقول �ا ما يختص باللغة املنقول م��ا،عددا من املسائل م�
ّ
إل��ا،وم��ا ما  وم��ا ما يتعل

 :)29( يرتبط بامل��جم�ن

فع�� صعيد اللغة املنقول م��ا يختلف أمر �صطالحات ب�ن أن ي�ون �ناك تقارب 

ت�� �ّل م��ا إ�� مجموعة ب�ن اللغت�ن ال�دف واملصدر �أن ت�تميا إ�� مجموعة لغو�ة واحدة أو ي�

اللغة املصدر أو م��جمة إل��ا  كما يختلف �مر إذا �انت �ذه �صطالحات أصلية ��مختلفة،

فاألمر يختلف إذا �انت ال��جمة ب�ن ،باللفظ أو املع�� ودرجة ثراء اللغة املصدر باملصط��ات
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ب�ن لغة اشتقاقية وأخرى لغت�ن ساميت�ن �ش���ان �� البناء و�شتقاق والتصر�ف عن أن ت�ون 

وع�� ولھ عند واضعھ،س بأصل اللفظ ومدلكذلك �ل �صطالح أصيل أو �ستأ�إلصاقية،

صعيد اللغة املنقول إل��ا يختلف أمر �صطالحات تبعا ملا عرفتھ �ذه اللغة من ترجمات إل��ا 

رِجم إل��ا و�و ما �س�ل من عملية ال��جمة ب�ن 
ُ
ف��اؤ�ا اللغوي املصطل�� مرتبط بذخ����ا وما ت

  . اللغت�ن

" عامر الزنا�ي"لباحث وثمة عدد من املعاي�� يجب وضع�ا �� ا��سبان حسب رأي ا

  :)30( عند التعامل مع أي من �ذه �جراءات و��

ع�� امل��جم أن يضع نصب عي�يھ جم�ور القراء،ف�ناك فئات مختلفة من . 1

ا��م�ور، فاملتخصص يطالب باستخدام املصط�� �ص�� �� لغة املصدر �� ح�ن نجد ع�� 

ة ال�دف �عطي من التفاصيل قدر ما الطرف �خر أّن غ�� املتخصص يحتاج إ�� شرح �� لغ

  .�سمح بھ عامل ال�شو�ق

ر ال. 2
ّ

" ا��مزاوي "أو ما أطلق عليھ  درجات املتفاوتة للتعادل الثقا��يجب تذك

�� �� لغة ما مرادف �� لغة مش�لة ال��ادف ال�و�ي الذي يفرض وجو�ا أّن ل�ل مصط

تفرض اعتبار ثقافة �ل لغة وما  وذلك من أعقد املشا�ل ألّن ال��جمة من لغة إ�� أخرى أخرى،

  .يحيط ��ا من �االت

  .من املستحب أن يوجد نوع من �طراد �� ترجمة املصط��ات. 3

  :ع�� امل��جم أن يتجّنب ثالثة أخطاء شا�عة ��. 4

 إعطاء ترجمة جديدة ملصط��ات ل�ا ترجمات معروفة.  

 استخدام مصط��ات من اللغة ال�دف ت�سم بمحلية الطا�ع كث��ا. 

  لمة ب�لمة(ال��جمة ا��رفية�.(  

  : )31(شرط�ن آخر�ن �ما" سمر رو�� الفيصل"كما أضافت الباحثة  

  تفضيل ال�لمة ع�� ال�لمت�ن فأك�� عند وضع املصط��ات إذا أمكن ذلك وإذا لم

  .يمكن تفّضل ال��جمة ا��رفية

   الكشف تل��م صيغة واحدة تجري عل��ا �لمات ا���س الواحد فما ُيَراد بھ مثال

 ).ِمْفعل(وما يراد بھ القياس وضعنا لھ صيغة ) مفعال(وضعنا لھ صيغة 

  : )32(ولذا ُ�ش�َ�ط �� امل��جم

  غت�ن
ّ
نا من حذق الل

ّ
وإن استطاع أن يلّم ببعض أصول (...) أن ي�ون امل��جم متمك

سبانية و�يطالية اللغت�ن املنقول م��ا واملنقول إل��ا كمعرفة الالتي�ية بالقياس إ�� الفر�سية و� 

  .فذلك أمر مفيد حتما

نھ من الف�م ال��يح للمف�وم أو
ّ

 معرفة خفايا ا��تمع اللغوي املنقول منھ يمك

فيقع اختيار املقابل ال��يح وا�عدام �ذا الشرط �� امل��جم اللفظ �� النص املطروح لل��جمة،
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� ورداءة ال��جمة
ّ
  .يؤدي حتما إ�� �ع�

 فيھ،فمعرفة �� ا��قل الذي يود ممارسة ال��جمة  أن ي�ون امل��جم متخّصصا

بل التخّصص العل�� مطلوب ملعرفة املصط��ات املستخدمة و��ذق اللغة ال تكفي أبدا،

  .املفا�يم ا��ار�ة �� ا��قل�ن معا

والذوق الف�� لتجّنب النقل ا��ر�� ا فضال عن ضرورة استعمال الذ�اء،�ذ   

  .� اللغة املنقول إل��الأللفاظ وال��اكيب املنقول م��ا إ�

ن امل��جم من ال
ّ

ع�� "قيام بم�ام املصطل�� أضاف الباحثوح�� يتمك

ره فيھ أال و�وش"القاس��
ّ
أن ت�ون لديھ خ��ة �� علم املصط�� وكيفية ":رطا آخر يجب توف

  .)33("وضع املصط��ات وتوحيد�ا

�� تمّتعھ افة إإذن فإملام امل��جم باللغت�ن ومعرفتھ ألصول�ما وحضار��ما إض

 عن تمّتعھ فضالص �� حقلھ الذي ي��جم منھ وإليھ،والتخصّ بالفطنة والذ�اء،والذوق الف��،

زمة لل��جمة،بالثقافة املوسوعية،
ّ
وكيفية وضع والّدراية�علم املصط��،وا����ة وامل�ارات الال

  .املصط��ات تجعلھ يصل أو يق��ب من ال��جمة ا��ّيدة

ملصط��ات وامل��جم�ن يفّضلون البدء بآلية ال��جمة وال شّك أّن الّنقاد وواض�� ا

ل �� نقل ا��قائق 
ّ
لنقل املصط��ات �جن�ية إ�� العر�ية ملا ف��ا من مزايا علمية وقومية، تتمث

�ة بل
ّ

إال أّن اختيار ال��جمة باس عر�ي و�ذا �عد تطو�ع ماد��ا،العلمية ومصط��ا��ا مو�

، مر�ون 
ً
 بف�م املصط��ات �� لغ��ا أوال

ً
ثم القدرة ع�� انتقاء مصط��ات مقابلة مناسبة نطقا

 ومعً�� ع�� أن ت�ون خالية من الشذ
ً
وال ي�ون �ذا وذ و�غراب �� أصوا��ا و�نا��ا،وصياغة

  .الوضع إال بوضع نظر�ات مش��كة ب�ن علم املصط�� وعلم ال��جمة

  :عوائق وصعو�ات ال��جمة إ�� العر�ية  .ه 

�عّد ال��جمة ا��رفية املرحلة �و��  :باملع��ب�ن ال��جمة ا��رفية وال��جمة  - 1

ال�� يتم من خالل�ا نقل �لفاظ و�ف�ار �� نص ما بلغة إ�� لغة أخرى عن طر�ق إيجاد مقابالت 

فَ�م إال ت وعبارات النص،ملفردا
ُ
فرغم أّن م�مة املصطل�� تتعلق باملفردات إال أّن ال�لمة ال ت

  .دد من خالل موضوع النص وأف�ارهمن السياق الذي وردت فيھ والذي يتح

أما ال��جمة باملع�� ال�لمة بمعنا�ا اللغوي امل����، وُ�قَصد بال��جمة ا��رفية ترجمة         

ا��قل املصطل�� الذي ت�ت�� فُيقَصد ��ا ترجم��ا بمعنا�ا �صطال�� أي بمف�وم�ا داخل 

ممكنة �� ميدان املصط��ات  غ��" ممدوح خسارة"وال��جمة ا��رفية حسب رأي الباحث إليھ،

ھ َيبُعُد أن يتطابق املعن
ّ
فحّد املصط�� �و أنھ لفظ خرج يان اللغوي و�صطال�� ل�لمة ما،ألن

� لبقي �� عداد عن مدلولھ اللغوي إ�� مدلول آخر مّتفق عليھ ولو لم يخرج ع�� معناه �ص�

ا ُعدَّ مصط��ا ومثال ذلك ترجمة مصط�� املفردات العامة،
َ َ
: ترجمة حرفية بـ )(Conférenceومل

وقد أقّر ا��معيون جواز ال��وء إ�� ال��جمة ) مؤتمر(ولكن ترجم��ا باملع�� �� املقارنة،واملوازنة،
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ر ترجمة املصط�� ب�لمة واحدة
ّ

   .)34(ا��رفية إذا �عذ

لقد صادفت حركة ال��جمة إ�� العر�ية صعو�ة  :قضية السوابق واللواحق  - 2

�لصاقية ال�� تتمّ�� ��ا اللغات ال�ندوأورو�ية �� مقابل ا��اصية أخرى نظرا ل��اصية 

فاملصط��ات �ورو�ية سواء �انت "�شتقاقية ال�� تتمّ�� ��ا اللغات السامية بما ف��ا العر�ية 

ذي يحمل املع�� �سا��� فر�سية أم انجل��ية معظم�ا يت�ون من �لمة أساسية �سّ�� ا��ذر ال

ت �� بداية لواحق أو لواصق تضيف للمصط�� مدلوال إضافيا فإذا جاءوت��ق بھ للمصط��،

  )35"(وإذا جاءت �� آخر�ا ُسميت لواحقال�لمة ُسِميت سوابق،

ده الباحث 
ّ

لغة  أّن دخول ال�لمات من":من خالل قولھ "دمحم عصفور "و�ذا ما أك

مر نادر ا��دوث أ) أي السوابق واللواحق(ولكن دخول اللواصق إ�� أخرى ظا�رة مألوفة جدا،

فاالنجل��ية مثال قبلت أعداد كب��ة من اللواصق من اللغت�ن ال ب�ن اللغات ذات �صل الواحد،إ

أّما العر�ية فت�ت�� إ�� � جميع�ا إ�� عائلة لغو�ة واحدة،الالتي�ية واليونانية ألّن �ذه اللغات ت�ت�

و�و قبول يصاحبھ محدود جدا،ل�ذه الوحدات اللغو�ة عائلة لغو�ة مختلفة ولذا فإّن قبول�ا 

  ).  36"(دائما شعور بالقلق

إن ابت�ار مثل �ذه اللواصق تأِسًيا بما يحصل �� اللغات �خرى ال ":و�ضيف قائال

ھ يفرض عنصرا لغو�ا من لغة أجن�ية ت�ت�� إ�� عائلة لغو�ة مختلفة ع�� لغة 
ّ
يقل إثارة للقلق ألن

  .)37("ل�س من طبيع��ا أن ي�ون ذلك العنصر ف��ا

غة العر�يّ 
ّ
ة ذات فصعو�ة إدخال �ذه اللواصق إ�� اللغة العر�ية ترجع إ�� طبيعة الل

  .الصفة �شتقاقية

أمر ال بّد منھ،ألّ��ا جزء ال يتجّزأ من املصط�� ) السوابق واللواحق(إال أّن ترجمة 

بھ بدالالت و�� ذات دالالت �� �ذه اللغات أش"ع�� حد سواء ) الفر���� و�نجل��ي (�جن�� 

  .)38( "الوحدات الصرفية �� لغتنا أو ال�لمات املستقلة

ب ع�� صعو�ة ترجمة اللواصق  .و 
ّ
  :كيفية التغل

ب ع�� صعو�ة �ذه ال��جمة 
ّ
لقد حاول أعضاء ا��امع اللغو�ة واملصط��يون التغل

  :ع�� طرق أر�ع ��

 إ��  بأن نبحث عن �لمة تؤدي مع�� الالصقة نجمع�ا"وذلك :ال��جمة باملع��

  .)39( "مع�� ال�لمة �صل فت�ون ال��جمة تركيبا إضافيا أو وصفيا يؤدي املع�� املقصود

الدال ع�� النفي  )a(مجمع القا�رة قرر ترجمة الصدر اليونا�ي " ومن ذلك أّن 

بة مع ال�لمة العر�ية املطلو�ة) ال(أمام �حرف الصوتية ب�لمة  )an(وُ�كَتب 
ّ

  .)40( "النافية مرك

   "الالزما�ي:"مثل )41" (التعر�ف عل��ا) الـ(أجازوا تركي��ا مع �سم ودخول " كما

رِجمت الالصقة 
ُ
  :إزالة مثلنزع،خفض،: بـ )dé(كما ت

)Décodage(رجمت بـ
ُ
  "نزع ال�شف��: "ت
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رجمت السابقة  
ُ
  :مثل )42( ما فوق عند السعيد علوش: بـ) Méta(وت

 )Méta code (ما فوق الكود: "ترجمت بـ."  

 )Méta langage( ما فوق اللغة: "ترجمت بـ."  

رت �عض �ش�االت حسب رأي أثا) ترجمة اللواصق بمعان��ا(إال أّن �ذه الطر�قة 
الن تركيبا "ألّن ذلك يقت���"خسارة ممدوح"الباحث

ّ
صقي ب�لمت�ن �شك

ّ
ترجمة املصط�� الل

��ا إضافة أو وصفا مع �لمة وصفيا أو إضافيا قد ال تأتلفان دائما، فإّن �لمة ما قد يص�� تركي

  .)43( "وال يص�� مع غ���ا

 Inter)(�� مراياه ا��ّدبة ملصط�� " عبد العز�ز حمودة"ومثال ذلك ترجمة الناقد

Textuality صّية: "بـ
َ
الّتعر�ف ) الـ(ثم أضاف ل�ا ) ب�ن: (بـ )Inter(حيث قابل السابقة ،)44("الَبْ�ن

ص�يعھ �ذا "دمحم عصفور "وقد أنكر عليھ الباحث  )(Textualityونحت السابقة مع ا��ذر 

تلوي عنق اللغة العر�ية لتناسب ظا�رة لغو�ة �� لغة  Inter)(: ف�ذه الَبْيـ مقابل الـ":قائال

  .)45("أخرى 

و�رجع س�ب �ذا النحت الغر�ب حسب رأيھ إ�� اعتقاد �عض امل��جم�ن والنقاد بأّن 

��َجم ب�لمة واحدة �� اللغة ال�دف ال�لمة املفردة �� لغة من اللغات يجب أن 
ُ
  .ت

فاملصط�� املق��ح ال يؤدي املف�وم الدقيق للمصط�� ول�س �ذا بامل��ر ال�ا��،

�جن��،ف�و غ�� مستصاغ وال �عّ�� عن مع�� التفاعل ب�ن النصوص وتداخل�ا إذ نجد نفس 

ق ع�� مصط�� ،)46"آمنة بلع��"املوقف عّ��ت عنھ الباحثة 
ّ
الذي " صوصيةالب�ن"و�� �عل

و�ذه  )Inter(الفرق ب�ن السابقة �نجل��ية "والدراسات ملركز �نماء العر�ي، اق��حھ قسم

ح�� عندما ال ت�ون مّتصلة  �و أّن السابقة �نجل��ية ل�ا مع��) البيـ(السابقة العر�ية املق��حة 

  .)47( "مع��) بيـ(ب�نما ل�س للسابقة العر�ية بجذر،

 �ناك مصط��ات أخرى أدّق من ناحية املع�� فبدال من �ذا املص
ّ
ط�� الشاذ

الذي وضعھ "التداخل الن���: "وأو�� اق��ح�ا �عض من سبقھ إ�� ترجمة �ذا املصط�� مثل

تحليل '�� كتابھ " دمحم مفتاح"الذي جاء بھ " التناص"ومصط�� م، 1979سنة  "دمحم بن�س"

" دمحم عصفور "ما حسب رأي الباحث و�م، 1981سنة ' )إس��اتيجية التناص(ا��طاب الشعري 

  .  )48("أ�سب ألداء املع�� دون إخالل"

 حاول �عض اللغو��ن �فادة من معا�ي �ب�ية �� العر�ية : ال��جمة باألب�ية

تخصيص املواز�ن بمعان "الذي دعا إ�� ،)49("العالي��"ل��جمة اللواصق �جن�ية وم��م الشيخ 

ما دامت العر�ية من اللغات �جن�ية،و�ذا س�يل ال مفر منھ،تقوم ��ا مقام اللواصق وتأديات 

  . )50("�شتقاقية ال ال��كي�ية

ردة �س�ل مع�ا توف�� 
ّ
ولعل ال�دف ا��قيقي ل�ذا �ق��اح �و إيجاد طر�قة مط

  :)51(املقابالت العر�ية لتلك اللواصق و من ب�ن �ذه �ق��احات
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  ).إفعي��(بالبناء ) ما �عد(ال�� �ع�� ) méta(ترجمة الالصقة  .1

 ).فعلياء(استخدام البناء  )logie(و�� مقابل الالحقة  .2

ُعالنية(استخدام بناء ) isme(و�� مقابل الالحقة  .3
ُ
ْعالنية وف

ُ
 .)ف

الفر�سية ال�� تفيد ا�عدام ا��الة أو العمل  )de, des, dé(و�� مقابل السابقة  .4

 ).يفع��(ب�ناء 

 وال�سب واملصدر الصنا�� وجمع  استغلت صيغ التصغ��:ال��جمة بالصيغة

عبد امللك "ومثال ذلك ما اق��حھ الباحث ،)52(املؤنث السالم ل��جمة �عض اللواصق ��ا

نق��ح ":وذلك بقولھ )يات(باملقابل العر�ي  )tique(بأن ت��جم ال�لمات املن��ية بالالحقة " مرتاض

مثل  )tique(: ال�� ت�ت�� بـع�� �ل املفا�يم الغر�ية " يات"أن يطلق املصط�� املنت�� بـ 

وا��ماليات مقابل ) Poétique(والشعر�ات مقابل،)linguistique(اللسانيات مقابل 

Esthétique)(، والسيميائيات مقابل(Sémiotique) و�لم جرا."...)53(  

الفر�سية  )sous(�نجل��ية،والسابقة  )sub(ال��جمة بصيغة التصغ�� للسابقة . 1

  ).تحت أو دون (غ�� كما ترجمت بمعنا�ا الدالتان ع�� التص

  : )54(وترجم بصيغ ال�سبة العر�ية ثما�ي الحقات و��. 2

ترجمت بمعنا�ا  )oide(والالحقة بألف ونون، )forme(ترجمت الالحقة   .أ 

رِجمت بـ)ھشب(
ُ
  .بال�سبة )like(كما ترجمت الالحقة شبھ مع ال�سبة،: ،وت

ّددة مكسور ما قبل�ا اللواحق كما ترجمت بصيغة ال�سبة املن��ية بياء مش  .ب 

)inées, aceae ees, acees(  و�نفس الصيغة ترجمت أيضا الالحقة الفر�سية)ique(  ال�� تفيد

 .مع�� ال�سبة �� الفر�سية

رِجمت ��ا الالحقة 
ُ
و�نفس الصيغة  )isme(أما صيغة املصدر الصنا�� فقد ت

رِجمت الالحقة 
ُ
  .الفر�سية )ité(ت

السالم فقد ِاق��ح أن ت��جم عل��ا أسماء العلوم املن��ية  أما صيغة جمع املؤنث

  . صوتيات)Acostics(  مثل )ics(بالالحقة 

 وذلك عن طر�ق إحياء �عض اللواحق العر�ية للتعب�� : ال��جمة بتوّ�م الحقة

  ...).يت، آ�ي:(عن اللواحق �ور�ية مثل

اللواصق و�ذا ما أكده وتبقى طر�قة ال��جمة باملع�� أك�� الطرق استجابة ل��جمة 

وترجيح املذ�ورة آنفا ال تخلوا من عيوب،ف�ل الطرق حسب رأيھ ،"ممدوح خسارة"الباحث 

ما الضابط ف��ا أن ال تؤدي ترجم��ا إ�� مصط�� ثقيل يتجا�� 
ّ
والب�ية طر�قة ع�� أخرى إن

  .لعر�يةوأن ال تؤدي إ�� �غي�� الدالالت القارة لبعض ال�لمات االصوتية لل�لمة العر�ية،

ترجمة �صطالحات ال�� تتح�� ببعض �ضافات "ون��ص �� �خ�� إ�� أّن 

ميق لداللة �ضافة أو التحو�لية ال ي�ب�� أن تتم ع�� نحو آ��، بل ال بد من ف�م ع
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  .)55("و�سم أو الفعل الذي أضيفت إليھ، ذلك لت�ون ال��جمة دقيقة�ضافات،

  :نماذج وأمثلة  .ج 

النقد �ج�� العديد من ا��قول املصط��ية املتعلقة بمجال لقد شمل الفعل ال�

جعل ا��يل ا��ديد من القراء �ستوعبون مفردات عر�ية تتعامل "�د�ي العر�ي ا��ديد ��دف

   )56("مع املستجدات �� النقد الغر�ي

قلت إ�� حقل النقد العر�ي 
ُ
وسنختار �عض املصط��ات النقدية ا��ديثة ال�� ن

  .ع�� آلية ال��جمة عند �عض النقاد العرب ا��ديث باالعتماد

  مصط��Structuralisme: 57(:�عض�ا م��ا" توفيق الز�دي"جمع لھ الباحث(  

  .1971، 15ع وذلك �� مجلة مواقف، "ب�يانية: "بـ" ر�مون طحان: "ترجمھ

  �� كتاب الب�ية القصصية �� رسالة " �ي�لية: ""حس�ن الواد"

  .1972الغفران، 

  .1976، ��178 مجلة املعرفة، ع "  بنو�ة: ""عدنان بن ذر�ل"

  .��1978 كتابھ نظر�ة البنائية، " بنائية: ""صالح فضل"

والذي رفضھ " الُب�يو�ة"إال أّن أش�ر املصط��ات وأك���ا شيوعا �و مصط�� 

ھ خطأ من الناحية اللغو�ة " عبد امللك مرتاض"الباحث 
ّ
ألّن أصل �ذا املصط�� مشتق من "ألن

ِسب إ�� ِفتَيةِب�ية وال
ُ
ِفْتِ�ّ� ع�� القياس ألنك تر�د مجرى ما ال : بـ: �سبة لھ ت�ون بن�ّية وذلك كما �

 نطقا وأك�� : كما يمكن أن ُيقالتل و�و مذ�ب أ�ي عمرو بن العالء،�ع
ّ

ِبَنِوّي و�و �� رأينا أخف

فإما أن  اقتصادا لغو�ا و�و مذ�ب يو�س بن حب�ب و�مكن العودة إ�� س�بو�ھ �� باب �ضافة

ي�ون الِب�ية فيقال ِبْنِ�ّ� و�و الذي اختاره جميل صليبا �� امل��م الفلسفي وإما أن ي�ون ع�� 

 بالضرورة نطقھ 
ّ

القلب فُيقال ِبَنِوّي و�ذا �طالق باإلضافة إ�� سالمتھ من ا��طأ �و �خف

  )58(". ع�� اللسان و�جمل حقا وقعھ �� �ذان

سواء بضم الباء أم كسر�ا  )الب�يو�ة(مصط�� فالباحث يرى أّن استعمال 

ح�� تتم ال�سبة إليھ  )بن�ية(استعمال خاطئ ف�و م�سوب إ�� لفظ غ�� موجود أصال و�و 

بقلب الياء الثانية واوا وإما أّ��م قلبوا �اء التأن�ث واوا و�ذا مخالف لقواعد العر�ية إذ ال يجوز 

سبة إذ �سقط و��سب 
ّ
م�ّي �سبة إ�� : إ�� ا��رف الذي قبل�ا كقول�مقلب ال�اء عند إرادة ال�

   )59( "مكة

عبد الرحمان "أّن العاِلم اللغوي ا��زائري " يوسف وغل����"كما أكد الباحث 

  )60(.أّول من استعمل �ذا املصط�� بو�� لغوي كب��" ا��اج صا��

لذين �� �ذا املوقف ُيلقي بالالئمة ع�� النقاد العرب ا" عبد امللك مرتاض"والباحث 

و�رون أّن ا��طأ الشا�ع خ�� من ال��يح النادر أو ون املصط��ات دون بحث �� أصول�ا،يضع

و�� مقولة مغلوطة وساذجة ألّن الصواب يظّل أبدا أفضل من ا��طأ وأ�ّ� �� �ل "امل��ور 
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ع عن �قبال ع�� معرفة العر (...) �حوال و�طوار
ّ
�ية وال ي�ب�� أن يجوز ألديب أو ناقد أن ي��ف

   )61( ".فإّن ا��طأ يظل خطأ ب�ل ما فيھ من مشاين ونقائص وعيوب(...) ومدارس��ا

  مصط��)Poétique:( ال�� �ذا املصط�� العديد من املقابالت ال��جمية ال��

أح��� �عض ال��جمات �و��  )62("توفيق الز�دي"اعتمدت ع�� نقل معناه حيث نجد الباحث 

  :د �ل منل�ذا املصط�� وال�� �انت ع�� ي

وذلك أثناء تقديمھ لكتاب الب�ية " ��شائية: "الذي ترجمھ بـ" توفيق ب�ار"

  ).1972(القصصية �� رسالة الغفران 

  .1977، 2عملصط�� �� مجلة ا��ياة الثقافية،بنفس ا" رشيد الغزي : "وترجمھ

�سلو�ية : �� كتابھ" الشعر�ة و��شائية"فزاوج ب�ن " عبد السالم املسدي"أما 

  . 1978و�سلوب 

  .1978 33وذلك �� مجلة مواقف ع " الشعر�ة: "ف��جمھ بـ" �اظم ج�اد"أما 

  .ولقد تنازع �ذا املصط�� ثالث ترجمات �� الشعر�ة والشاعر�ة والشعر�ات

ف�و حسب " ��شائية"ينأى عن مصط�� " عبد هللا الغذامي"إذ نجد الباحث 

��شائية تحمل جفاف "ادي وقد أكد ذلك بقولھ وج�ة نظره يحمل جفاف التعب�� املدر��� الع

�ذا فضال ع�� أّن كتب ال��اث العر�ي أشارت إ�� �ذا املصدر و�و  )63("التعب�� املدر��� العادي

ال يقصد "شعر�ة الشعر والقول الشعري و�و حسب رأي الباحث : بـ" القرطاج��"ما عّ�� عنھ 

  )Poétics.")64ا من معا�ي �لمة ��ما الشعر وال النظم وإنما نلمح �� قولھ ش�ئ

ھ دحض مصط�� 
ّ
ل�ون �ذه املفردة تحيل مباشرة ع�� الشعر " شعر�ة"كما أن

فبدال من �ذه املال�سة نأخذ ب�لمة الشاعر�ة لت�ون مصط��ا جامعا يصف اللغة �دبية �� "

  )65(".�� نفس الغر�ي Poéticsالن�� و �� الشعر و�قوم �� نفس العر�ي مقام 

با��مع " الشعر�ات"يق��ح مصط�� " عبد امللك مرتاض"الباحث : قابل نجدو�� امل

تلف�ن �� مف�وم�ن مخ"وقد بّرر استعمالھ �ذا بمحاولة التمي�� ب�ن ،ذلك قياسا ع�� اللسانيات

ب�ن الشعر�ة ال�� �ع�� ما �� ال��� الشعري من جمال يجعلھ شعرا الفكر النقدي ��سا�ي،

أي يجب أن نمّ�� العلم الذي يبحث �� نظر�ة الشعر،�� عدة معان م��ا رفيعا والشعر�ات ال�� �ع

يقتصر مصط�� "فالباحث يرى أن  )Poétique ) /Poétics(،)66(: و��ن )Poéticité(: ب�ن

الشعر�ات ع�� النظر�ة العامة للدراسة النقدية وا��مالية املتمّحضة للكتابة الشعر�ة وتظّل 

أي بتحديد ل��وض بالوصف الذي �انت من أجلھ،ة ع�� االشعر�ة �� حال �فراد مقتصر 

  )67(".خاصية املوصوف وطبيعتھ

" الشعر�ات: "إذ ترجمھ بـ)68("رابح بوحوش"ه �� ذلك الباحث ا��زائري وقد أّيد

ِبع �� ترجمة    . باللسانيات �� ا��زائر )(Linguisticsأسوة باملن�� الذي ِاتُّ

املادة املعنية بالدراسة والشعر�ات ال�� �� و�و يفّرق ب�ن الشعرّ�ة وال�� �ع�� 
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  )69(املعرفة
ّ
ھ يتعّصب ":قائال"رابح بوحوش"ع�� موقف"أحمد مطلوب"ق الباحثوقد عل

ّ
و�أن

  .)70("لبلده وألستاذه،ف�ذه الطر�قة �� ال�� أّسس�ا �ستاذ حاج صا�� عبد الرحمان

ھ شاع  ال لس�ب" الشعرّ�ة"فقد انتصر ملصط�� " حسن ناظم"أما الباحث
ّ
إال ألن

  )71( .وان�شر وأث�ت صالحيتھ

  مصط��)Signe :( إشارة: "بـ" الغذامي"ترجمھ )"صالح "ووافقھ �� ذلك ،)72

  )73( ".فضل

رافضا ترجمتھ بالعالمة ال�� " الّسمة: "فقد ترجمھ بـ" عبد امللك مرتاض"أما 
�� كتابھ " الدليل: "بـل�ا " مبارك حنون "كما رفض ترجمة صطنع�ا خلق كث�� ع�� حّد �عب��ه،ا

  .ف�و يرى بأّن �ذا �ستعمال جاوز حّد �زعاج إ�� �يذاء وا����ة )74( دروس �� السيميائيات

  )75(:لعّدة اعتبارات م��ا" العالمة"وقد رفض الباحث مصط�� 

  أّن العالمة استعملت �� الفكر النحوي العر�ي بمع�� الحقة ت��ق فعال

مما يؤدي إ�� تجنبھ ح�� ال يلت�س و�ذا املف�وم القديم ) عالمة إعرابية(من �فعال أو �سماء 

  . الذي ال يزال مستعمال

  مصط�� السمة أقرب إ�� مع��)Signe, Sign(  الغر�ي من مصط��

  . العالمة الذي يحيل ع�� مع�� مادي

  اختيار مصط�� السمة كمقابل ل�ذا املف�وم)Signe(  سيحّل مش�لة

  ).(La marque: � العالمة خاصا بمف�وم قر�ب منھ �وأخرى و�� جعل مصط�

  مصط��Déconstruction: من أوائل النقاد " عبد هللا الغذامي"�عّد الباحث

: لھ بـ دمحم عنا�ي"رافضا ترجمة  )76(،"ال�شر�حية: "العرب الذين ترجموا �ذا املصط�� بـ

أل��ما حسب رأيھ  )78(،"ضيةالتقو�: "وترجمة صاحبا دليل الناقد �د�ي )77(،"التفكيكية"

ر :"تحمالن دالالت سلبية وال تفيان باملع�� حيث يقول 
ّ

/ النقض: ت لھ ب�لمات مثلفك

رت باستخدام �لمة والفّك،
ّ

ولكن وجد��ما يحمالن دالالت سلبّية ����ء إ�� الفكرة ثم فك

أن تلت�س مع حلل أي درس  التحليلية من مصدر حّل أي نقض ولك�� خش�ت

قر رأ�ي أخ��ا ع�� �لمة ال�شر�حية أو �شر�ح النص واملقصود ��ذا �تجاه �و واستبتفصيل،

تفكيك النص من أجل إعادة بنائھ و�ذه وسيلة تفتح ا��ال لإلبداع القرا�ي �ي يتفاعل مع 

  . )79("النص

�� م��مھ م��م "فيصل �حمر"وقد أّيده �� �ذه ال��جمة الباحث

 . )80(السيميائيات

  مصط��Stylistique : عّد من املصط��ات النقدية القليلة ال�� لم يحدث�

�سلو�ية وعلم : "ف��ا فو��� ترجمية إذ قو�ل بثالثة مقابالت �ل�ا تصب �� نفس املع�� و��

مصط�� "وقد أكد الباحث نور الدين السد ذلك من خالل قولھ " �سلوب و�سلو�يات
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)Stylistique (سلو�ية : ن �� نقلھ إ�� العر�ية،حيث قو�ل بـلم يلَق خالفا جذر�ا ب�ن الباحث��

  )81( ".وعلم �سلوب، و�سلو�يات و�ل�ا �ع�� الدرس العل�� لألسلوب �د�ي

 )82("عبد السالم املسدي"ف�ان من اق��اح الناقد  "علم �سلوب"أما مصط�� 

جبور "ده �� ذلك وأيّ �سلو�ية و�سلوب،:�� كتابھ "�سلو�ية"الذي زاوج ب�نھ و��ن مصط�� 

فقد  )85("سم�� سعيد ��ازي "و )84("صالح فضل"أما  )83(صاحب امل��م �د�ي،" عبد النور 

  ". علم �سلوب"اكتفيا بمصط�� 

  مصط��Narratologie : ثالثة مقابالت : �� م��مھ بـ" دمحم عنا�ي"ترجمھ

تفاء �علم السرد للداللة و�ان يجدر بھ �ك،"علم الرواية"،"علم القص"،"السرد علم":)86(و��

  .ع�� املف�وم�ن �خ��ين

فق عليھ �ل من  )السرديات(أما مصط�� 
ّ
�� كتابھ " سعيد بنكراد"فقد ات

الرواية : �� ترجمتھ لكتاب" عبد ا��ميد بورايو"والباحث ا��زائري )87(السيميائيات السردية

  )88(.لصاحبھ ب��نارفاليت

  )89(.ب�ية النص السردي: كتابھ�� " حميد ��ميدا�ي"والناقد املغر�ي

  مصط��Allégory  : ة أ: "�ذا املصط�� بـ" صالح فضل"ترجم
َ
ول

ُ
ُ◌ْمث

ب ع�� �عر���ا كما فعل "رمز�ة
ّ

بتعر���ا ونقل�ا " ج��ا ابرا�يم ج��ا"،وفّضل �ذا املصط�� املرك

يُجوَرة"حرفيا إ�� العر�ية تحت مس��  ِ
ّ
 ".الل

ولة الرمز�ة " ال��م��: "بـ: ل�ا" عبد الواحد لؤلؤة"كما رفض ترجمة 
ُ
ْمث

ُ
فحسب رأيھ �

ّردة التمثيل الرمزي لألف�ار ا��: "�� ال�� تؤدي مف�وم �ذا املصط�� الغر�ي والذي يقصد بھ

و�و مصط�� تق�� يتجاوز �قنعة �� العروض املسرحية ل�ش�� عن طر�ق �ش�ال املستعارة،

  )90(".إ�� التقنيات الك��ى �� التعب�� الشعري 

  أدام هللا عطاءه- " حاج صا�� عبد الرحمان"كما أس�م الباحث ا��زائري -  ��

املنا�� : �� كتابھ"رابح بوحوش"ترجمة الكث�� من املصط��ات م��ا ما أحصاه الباحث 

         :                                ب        ترجم�ا             ال��Stylistics-Phonetics Linguistics)(النقدية

ألّن الذوق �� ترجمات قد راجت رواجا مد�شا،"و" واللسانيات�سلو�يات،الصوتيات،"

  )91(".العر�ي استأ�س إل��ا وانتفع ��ا

  ج�ود معت��ة �� ترجمة " عبد امللك مرتاض"كما أّن للباحث والناقد ا��زائري

ة املصط�� ب�ن ال��جمة الكث�� من املصط��ات النقدية الغر�ية ال�� تداخلت ف��ا آليات صياغ

د الباحث ذلك بقولھو�شتقاق وح�� �� كث�� من �حيان �رتجال �� �ش
ّ

إن ":تقاق وقد أك

�� ذات أصول إما إغر�قية وإما التي�ية ومن الضروري ا من املفا�يم النقدية املعاصرة،كث�� 

ل�ا �� أصول�ا �شتقاقية لالست�ناس باملع�� �ول �
ّ
� أصل لغ��ا ثم من �عد ذلك للم��جم أن يؤث

ح�� إذا م ل�ا،يبحث �� اللغة العر�ية ع�� كت��ا ومعاجم�ا ال��اثية محاوال الظفر ف��ا بمقابل مالئ
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ھ ال يوجد مقابل ف��
ّ
إن لم يبُد لھ وجھ �� ابت�ار مقابل ا ملا يبحث عنھ عمد إ�� �عر���ا،اعتقد أن

ھ كث... ل�ا من اللغة العر�ية ا��ديدة
ّ
��ا ما ال ي�ون اللفظ موجودا �� أصل املعاجم ذلك بأن

للمف�وم �جن�� �عد �ضم  العر�ية ال القديمة وال ا��ديثة فيقع �ج��اد �� اق��اح مقابل عر�ي

ھ  )92("وف�م سياق استعمالھ ف�ًما ��يحا �� اللغة املنقول م��امعناه،
ّ
د الباحث أن

ّ
وقد أك

نا نحن �� إيجاد مصط��ات جديدة ملفا�يم وقد استل�م: "اصطنع �عض املصط��ات قائال

غر�ية حداثية ح�ن لم نجد أحدا من النقاد العرب جاء ذلك �� حدود اطالعنا نحن ع�� �قل، 

ْصَنَصة الذي أ�شأناه مقابال لقول�م   ,Textualisation)وذلك مثل مصط�� النَّ

Textualization)، واملماثل الذي نق��حھ مقابال لقول�م)Icone(  �� ،ا �عد تفك�� طو�ل
ّ
ح�ن أن

َواِسم(وتقليب ملعان كث��ة ان��ينا إ�� إ�شاء مصط�� 
ُ
" جوليا كر�س�يفا"ليقابل قول  )امل

)Sémiosis /"(Sémiosis)93( . ُبوب" واق��ح أيضا مصط��
ْ
ت

ُ
" روالن بارط"ليقابل مصط�� ،"ك

"roland barthes) "écrivant ( تُبوب قياسا ع�� : وقد ترجمناه نحن تحت مصط��: "حيث يقول
ُ

ك

عُرور الذي ورد صفة ذاّمة للشاعر الصغ�� �� النقد العر�ي القديم عند ا��احظ وابن 
ُ

ش

ن )94("رشيق
ّ

ھ أراد ��ذه ال��جمة ال�اتب الصغ�� أو غ�� املتمك
ّ
 . و�أن

ھ ترجم مصط�� 
ّ
الذي جاء بھ  )Discursivisation / Discursivization(كما أن

َبَبةا�: "بـ" غر�ماس"
ْ
ط

َ
�.")95(   

 ر سابقة عرف�ا النقد العر�ي ��لعل أش :ترجمة السوابق واللواحق�:) 

(Méta  ال�� القت ترجم��ا اختالفا شديدا ب�ن النقاد وح�� عند الناقد الواحد مع مصط��ات

مثلما  )96(ما فوق : ي��جم�ا بـ" سعيد علوش"ذات جذور مختلفة وسابقة واحدة، ف�ذا الباحث 

  :��فعل مع مصط

Méta discours  ما فوق ا��طاب: "ترجمھ بـ."  

Méta langage  "ما فوق اللغة."  

أثناء ترجمتھ لكتاب مدخل إ�� منا�� النقد  )97("رضوان ظاظا":�� ح�ن ترجم�ا

  "الوظيفة ��ع�اسية للغة"Méta linguistique : الوظيفة ��ع�اسية مثل: �د�ي بـ

فقد �عامل مع�ا بطر�قت�ن مختلفت�ن مرة م��جمة )98("سعيد بنكراد"أما الباحث

  :ومرة معّر�ة مثل

Méta langage  "لغة واصفة."  

 Méta narratif "ميتا سردي."  

فقد بالغ �� �ختالف إذ نجده ي��جم�ا مرة ترجمة حرفية ومرة )99("دمحم عنا�ي"أما

  .باملع��، ومرة �عّر��ا مثلما فعل مع مصط��ات

Métacriticism  "قد، ميتا نقد
ّ
  ".نقد الن

Métalanguage  "لغة تصف اللغة، لغة وراء اللغة،ميتا لغة."  
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Métafiction  "قصة عن القصة ، ميتاقصة ."  

مثلما فعل الشارحة،وما �عد،: اختار ل�ا ترجمت�ن �ما )100("جابر عصفور "كما نجد

  ".ما �عد اللغةاللغة الشارحة،" Métalanguage مع مصط�� 

ظ أّن �ذه ال��جمات اختلفت من ناقد آلخر لنفس السابقة مع اختالف واملالح

فلھ "عبد املالك مرتاض"� اصطالحية نقدية،أما الباحثا��ذر و�ذا ما أس�م �� حدوث فو��

امليتا سابقة ":حيث يرى أّن  (Métacritique)مثال �� مصط�� ) ميتا(رأي آخر بال�سبة للسابقة 

�عنيھ �� الكيمياء العضو�ة �سانية والفلسفية بالذات غ�� ما إغر�قية �ع�� �� حقل العلوم �

ف�� �ع�� �� ا��قول ��سانية �حتواء أك�� مما �ع�� ��عاد و�خراج من أجل ذلك ال مثال،

وقد ي�ون من �مثل مع�� دقيق،) غة أو ما وراء النقدما وراء الل(�عتقد أنھ ي�ون لقول�م 

و�و املصط�� الذي نميل إ�� اللغة ونقد النقد،تحت مصط�� لغة استعمال ذلك 

  )101(".استعمالھ

فالباحث يؤكد أّن ميلھ �ذا �عود إ�� �ون ميتا �نا �ع�� �ضافة و���اق ال  

القدماء مثل ��عاد و�خراج إضافة إ�� �و��ا الطر�قة ال�� اعتمد�ا علماء العرب املسلم�ن 

  )103(.وقد أكد الباحث �ذه الفكرة �� كتابھ �� نظر�ة النقد )102(ومع�� املع��زمان الزمان،:قول�م

وما يقال عن �ذه املصط��ات ال��ينة املت�ونة من سابقة معّر�ة وجذر م��جم  

��ات تحمل �� داخل�ا بذور ضعف�ا،وذلك راجع أ��ا مصط...) ميتالغة، ميتاسرد، ميتا نقد(

لية �� اللغات ال�ندوأور�ية ال يحمل والذي يحمل ��نتھ الدال) Méta(ل�ون ا��ذر اليونا�ي،

فالفر���� عندما �ستع�� سابقة أو الحقة من اليونانية أو "ة ��نة داللية �� اللغة العر�ية،أي

ما �ستع�� جذورا ذات ذاكرة،الالتي�ي
ّ
ھ ي�ت�� إ�� عائلة لغو�ة أخرى ال �ع�� ل�ا ة إن

ّ
أما العر�ي فإن

  )104(".�ذه ا��ذور أي ���ء

سابقة أو (�ذه ا��ال أن يتم ترجمة املصط�� بجذره والصقتھ واملستحسن �� 

ترجمة �املة وإما �عر�بھ �امال ح�� نتفادى إقحام جذور أجن�ية ع�� �لمة عر�ية ) الحقة

  .فنحصل ع�� مصط�� ���ن ال �و عر�ي وال �و أجن��

وما ما فوق،: بـ )Méta(و�مر نفسھ يمكن قولھ حول ال��جمة ا��رفية للسابقة 

لة وتبعد ... اءور 
ّ
ف�� ترجمة مست��نة �� حقل العلوم ��سانية والنقد خاصة ألّ��ا ترجمة مضل

الذي  )Méta textualité(عن الدقة املرجوة من مع�� املصط�� وال أدّل ع�� ذلك من مصط�� 

ال يؤدي إ�� توليد صيغ مرتبطة ) وراء(ف��كي��ا من الظرف ،"ما وراء النصية: "قابلھ النقاد بـ

عالقة �عليق ب�ن نص وآخر يتحدث عنھ دون ضرورة : "وال�� �� )Métatextualité(بالظا�رة 

  )105(".إيراده واستحضاره

ب للتعب�� عن مختلف 
ّ

كما أّ��ا ال ت�ّسر عملية �شتقاق من �ذا املصط�� املرك

  .املقامات �� الصياغة املصط��ية
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ب من جذر وسابقة،املصط�ولعل ا��ل �مثل ل�ذا ا��لط الذي �عانيھ 
ّ

أو � املرك

�� �ستفادة من ظا�رة ال��ادف �� العر�ية ألّن " آمنة بلع��"الحقة يكمن حسب رأي الباحثة 

امل��ادفات دائما ما ي�ون بي��ا فروق �� املع��،�االختالف �� الصفة والدرجة بحيث يمكن 

ال�� غالبا ما �ستعمل ل�ا وال��اية،البداية  التعب�� ��ا عن الدرجة أو الصفة أو امل�ان والزمان،أو

ف�ناك من امل��ادفات ��  )Super /( Supra /Hypo /Hyper/ Arch: الغر�يون �ذه السوابق مثل

إال بالعودة إ�� معاجم  وال ي�سّ�� ذلك"اللغة العر�ية ما �غن�نا عن ال��وء إ�� ال��كيب 

بة ع�� حسب ومعاجم املمعا�ي املفردات كما �و معمول بھ،ول�س املعا�ي،
ّ
عا�ي �� املعاجم املرت

املوضوعات ف�� �عقد أبوابا وفصوال للمسميات ال�� ت�شابھ �� املع�� وتتقارب وتورد �ل 

و�مكن �ستفادة م��ا للتعب�� عن (...) املفردات املتعلقة باملوضوع �ا��صص البن سّيدة 

اللغات �جن�ية ال�� �ع�� أغل��ا عن الدرجة أو الزمن والبداية وال��اية وتقابل معا�ي السوابق �� 

،وغ���ا وعند العرب أول )Hyper / Super / Supra: (صفات �عكس الدرجة أو امل�ان الزمان كـ

�شياء وآخر�ا �أول املطر الرذاذ وآخر�ا الطوفان و�ي��ما معان �عّ�� �ل�ا عن شّدة �طول 

  )106(".املطر

  

ق��حا آخر ��ّل مش�لة اللواصق يق��ح ا"دمحم يوسف حسن":كما أّن الباحث

وذلك بالرجوع إ�� الصيغ الصرفية �� اللغة العر�ية ومدارس��ا لالستفادة ) السوابق واللواحق(

م��ا،عن طر�ق استخراج الصيغة �شتقاقية من ا��ذر املع�� تناسب املع�� الذي يفيده 

  )107(.إلصاق السابقة أو الالحقة بھ

 /   (Architextualitéترجمة مصطل��: �و و�ضرب الباحث ع�� ذلك مثاال 

(Hypertextualité،فالقارئ العادي يرا�ا من ،"النصية الشمولية"و،"النصية الشاملة: "بـ

لة مرتبط ا��لط وا��طل لكن املتخّصص �� علم الصرف يدرك أّن اسم الفاعل الشام

�و الفرق ب�ن �� ح�ن تضيف الشمولية معا�ي أخرى للنص و�ذا باملوصوف الذي �و النص،

  .)108(اسم الفاعل واملصدر الصنا�� الذي يصعب إدراكھ

قة بالتفاعل الن��� �ذه �لية �� ترجمة املصط��ات، ولذلك لو استخدمت
ّ
املتعل

فالباحث �ش�� من خالل �ذا ملتقار�ة �� املع�� ل�انت موفقة،ال�� جاء ��ا ج��ار جينات مثال وا

��تلفة املوجودة �� اللغة العر�ية للتعب�� عن املعا�ي إ�� ضرورة استغالل الصيغ الصرفية ا

كدتھ ا��تلفة باختالف الدرجة أو الزمن أو غ�� ذلك فضال عن الرجوع إ�� ال��اث و�ذا ما أ

إن السوابق واللواحق وال�� �عد جذورا �� اللغات الالتي�ية ":الباحثة آمنة بلع�� بقول�ا

إل��ا الغرب ��ل �ش�الية املصط��ية عند�م فلماذا ال  واليونانية،وال�� �� لغات ميتة قد ��أ

بل لو التفت امل��جمون إ�� ال��اث لوجدوا فيھ من ��ذور الراكدة �� اللغة العر�ية،ن��أ إ�� ا

  )109(".ال�لمات ما يتجاوز املصط��ات املرتبطة بالتفاعل الن��� عند الغرب
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اضطرابا واختالفا كب��ْين ب�ن ومن خالل �ذه �مثلة وكث�� غ���ا نرى أّن �ناك 

النقاد �� ترجمة املصط�� النقدي الغر�ي ونقل معناه إ�� اللغة العر�ية فتعّدد ال��جمات 

ھ تلق فردي "
ّ
�عكس حقيقة تلقي ا��طاب النقدي العر�ي للمفا�يم الغر�ية ا��ديدة و�� أن

ت �عوزه روح ����ام والتناسق قائم ع�� ج�ل ا���ود الفردية �
ّ
عض�ا ببعض و�� حالة مش�

ھ مطبوع ع�� العموم بالتعّصب لأل 
ّ
  )110(".أو القبيلة اللغو�ةنا الفردي،العكس فإن

ولكن تبقى ال��جمة من أ�م �ليات ال�� أس�مت وال تزال �� انتقال النظر�ات 

وال إ�� أحدث النظر�ات بْدًءا باملن�� التار��� وص"واملنا�� النقدية الغر�ية إلينا 

و�ذا العر�ية من الداخل،وتبقى أفضل من آلية �ق��اض ألّ��ا تقوم ع�� إنماء اللغة ،�السردية

ده ا��م�� أحمد مطلوب الذي يرى أّن 
ّ

ترجمة املصط�� من الوسائل امل�ّمة �� وضع "ما أك

املصط�� العر�ي و�� خ�� من التعر�ب أو �ق��اض أو الّنحت،وال بأس إذا �انت ال��جمة أك�� 

ھ ال �ش��ط �ل �ش�من �لمة 
ّ
غات ولعل ما �� الل�اط أن ي�ون املصط�� �لمة واحدة،ألن

واعد والسيما املصط��ات املنحوتة من عدة �لمات بموجب ق�جن�ية أو�� دليل ع�� ذلك،

ت ترجمة املصط��ات كث��ا من املصاعب وال يخص ذلك النحت �� اللغات �لصاقية،
ّ
وقد حل

رفة أو التطبيالعل   . )111( "وإنما �شمل العلوم ��سانيةقية وحد�ا،وم الّصِ

ال��جمة رافد رئ�س ال غ�� عنھ �� علم املصط��،حيث �ستقي منھ الو�� النقدي ف

ما تتحاور بال��جمة ف��داد 
ّ
كث��ا من املصط��ات و�طّور�ا،ألّن العقول و�ذواق والثقافات إن

  .ثراًء وتق��ب من كث�� من ا��قائق ع�� حوار ال��جمة

  :من خالل �ل ما سبق نخلص إ�� :ا��اتمة  

ش�د حقل النقد �د�ي العر�ي ا��ديث ثورة م��اجية مع حلول النصف الثا�ي  - 

  .من القرن العشر�ن جراء انفتاحھ ع�� املنا�� النقدية الغر�ية ��دف تطو�ر أدواتھ �جرائية

ب ��ب عملية املثاقفة �ذه إس�اال مصط��يا ر�يبا حاول النقاد العر  - 

نحت،وال��كيب اس�ثماره بمجموعة من �ليات م��ا ال��جمة،�شتقاق،وال

  .والتعر�بوا��از،و�حياء،

�عّد آلية ال��جمة من أك�� �ليات اعتمادا �� عملية النقل املصطل�� ال��  - 

  .يقصد ��ا �� �ذا ا��ال نقل املصط�� �جن�� بمعناه ال بلفظھ

موعة من الشروط و��ب�� أن ي�ون امل��جم ل��ة ال��جمة ي�ب�� التقّيد بمج - 

نا من اللغت�ن؛اللغة �صل واللغة ال�دف،وأن ي�ون متخّصصا �� ا��قل الذي ي��جم منھ 
ّ

متمك

ره ع�� ا����ة �� ميدان علم املصط��
ّ
  .وإليھ،إضافة إ�� وجوب توف

تقابل عملية ال��جمة عدة صعو�ات م��ا وقوع امل��جم �� عملية ال��جمة  - 

ة ال�� قد تُودي بمف�وم املصط��،إضافة إ�� قضية اللواصق ال�� تتمّ�� ��ا اللغات ا��رفي

  . ال�ندوأورو�ية وال�� جعلت عملية نقل�ا إ�� اللغة العر�ية من الصعو�ة بم�ان
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�ناك فو��� ترجمية عارمة للمصط��ات �� حقل النقد �د�ي العر�ي  - 

ھ �� كث�� من �حيان يتم ا��ديث و�ذا ما يظ�ر جليا من خالل �مثلة املذ
ّ
�ورة آنفا، حيث إن

  . مقابلة املصط�� �جن�� الواحد بالكث�� من املقابالت العر�ية

�ا بلباس عر�ي رغم  - 
ّ

تبقى آلية ال��جمة أ�م آلية لنقل املصط�� النقدي مو�

ة أوما تحدثھ من فو��� اصطالحية �س�ب ال��عة الفردية ال�� تمّ�� الباحث�ن العر 
ّ
عدام ا� ب وقل

 .الت�سيق فيما بي��م

 :قائمة �حاالت وال�وامش 

أم�ن دمحم عبد الو�اب ودمحم الصادق العبيدي، : لسان العرب، تح) : ه 711ت (ابن منظور ) 1( 

، 3طبعة جديدة م���ة وملونة، دار إحياء ال��اث العر�ي،مؤسسة التار�خ العر�ي، ب��وت، لبنان، ط 

  .384ص) ص ل ح(، مادة7م، م  1999

القا�رة، مصر، ، ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب،القاموس ا��يط): ه 817ت(الف��وز أبادي) 2(

   233، ص1، ج  1978، 3ط

  .545، ص)د ت( ،2امل��م الوسيط، ط : ابرا�يم أن�س وآخرون) 3(

�سس اللغو�ة لعلم املصط��، دار غر�ب للطباعة وال�شر والتوز�ع، : محمود ف��� ��ازي ) 4(

  .07ص) د ط ، د ت(مصر،

) د ط، د ت(التطبيق الصر��، دار ال��ضة العر�ية للطباعة وال�شر، ب��وت،: عبده الراج��) 5(

  .72ص

م��م التعر�فات،قاموس اصطالحات و�عر�فات علم الفقھ ): 816ت(الشر�ف ا��رجا�ي) 6(

 صديق امل�شاوي، دار دمحم:واللغة والفلسفة واملنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبالغة،تح

  .27الفضيلة، القا�رة، ص

عدنان : م��م �� املصط��ات والفروق اللغو�ة، تح: ال�ليات): ه 1094ت (أبو البقاء الكفوي ) 7(

  . 129صم، 1998، 2الة، ب��وت، لبنان، ط درو�ش ودمحم املصري، مؤسسة الرس

  .515صم، 1987، )ط د( ة لبنان، ب��وت، محيط ا��يط، مكتب: بطرس ال�ستا�ي) 8(

، )د ط، د ت(ا��اسوس ع�� القاموس، دار صادر، ب��وت، لبنان،: أحمد فارس الشدياق) 9(

  .437ص

مصط��اتنا اللغو�ة ب�ن التعر�ب والتغر�ب، مجلة التعر�ب، املركز : مصطفى طا�ر ا��يادرة) 10(

  .45، ص26م، ع  2003العر�ي للتعر�ب وال��جمة، دمشق، د�سم�� 

  .215م، ص 1987، 2مقدمة �� علم املصط��، مكتبة ال��ضة املصر�ة، ط : القاس��ع�� ) 11(

أزمة املصط�� �� النقد القص���، مجلة مجمع اللغة العر�ية، : عبد الرحيم دمحم عبد الرحيم) 21(

  .163، ص63، ج1988القا�رة، مصر ، نوفم�� 

قضايا (�ا�لي�ن و�سالمي�نمصط��ات النقد العر�ي لدى الشعراء ا�: الشا�د البوشي��) 31(
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  . 64،ص 2009، 1، عالم الكتب ا��ديث،إر�د ،�ردن، ط )ونماذج ونصوص

  .65املرجع نفسھ، ص) 41(

إش�الية املصط�� �� ا��طاب النقدي العر�ي ا��ديد،الدار العر�ية للعلوم، : يوسف وغل����) 51(

  .24، ص 2008، 1ناشرون، ب��وت، لبنان، م�شورات �ختالف، ا��زائر، ط 

 .26، ص)ت ر ج(، باب التاء، مادة 2لسان العرب، ج : ابن منظور ) 61(

  .104امل��م الوسيط، باب التاء، ص: إبرا�يم أن�س وآخرون) 71(

عن ال��جمة وال��جمة اللسانية باملغرب، مجلة عالمات، النادي الثقا��، جدة، : أحمد الفو��) 81(

  .43، ص2م، السنة �و��، ع  1994السعودية، 

توّج�ات أساسية �� وضع املصط��، مجلة التعر�ب، املركز العر�ي للتعر�ب : ��ادة ا��وري) 91(

  .51، ص30م، ع  2006وال��جمة والتأليف وال�شر، دمشق، سور�ا، 

، 1مصر، ط ، دار الفكر العر�ي،القا�رة،)اءقضايا وآر (ال��جمة إ�� العر�ية : �ش�� الع�سوي ) 20(

  .43م، ص 1996

، مكتبة لبنان ناشرون، )دراسات �� النظر�ة والتطبيق(ال��جمة وأدوا��ا: ع�� القاس��) 21(

  .16، ص 2009، 1ب��وت،ط 

ال��جمة والتعر�ب ب�ن اللغة البيانية واللغة ا��اسو�ية، املركز الثقا�� : دمحم الديداوي : ينظر) 22(

  . 83م، ص 2002، 1العر�ي، الدار البيضاء، املغرب، ط 

آليات توليد املصط�� و�ناء املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة : لد اليعبوديخا) 23(

  .65، ص 2006، 1اللغات،م�شورات ما �عد ا��داثة، فاس، املغرب، ط 

مقاالت ودراسات �عا�� قضايا فكر�ة ونقدية (مائة قضية وقضية : عبد امللك مرتاض:ينظر) 24(

  .158 - 154م، ص 2012، )د ط(، دار �ومة، ا��زائر، )متنوعة

  . 101مقدمة �� علم املصط��، ص: ع�� القاس��) 25(

�� الطر�ق إ�� مصط�� عل�� عر�ي موحد، ضمن سلسلة ا��صائل �� علوم : دمحم أحمد الدا��) 26(

 1، السفر �ول،دار النوادر،سور�ا،ط )بحوث، دراسات، مقاالت، نصوص محققة(العر�ية وترا��ا

  .181،   ص 2011،

الشركة املصر�ة ،)دراسة وم��م انجل��ي عر�ي(ديثةاملصط��ات �دبية ا��: دمحم عنا�ي) 27(

  .31ص،3،2003نو�ار للطباعة،القا�رة،مصر،طالعاملية لل�شر لونجمان، دار 

،  1،2002طيئة املصر�ة العامة للكتاب،مصر،نظر�ة املصط�� النقدي، ال�: عزت جاد) 28(

  .56ص

مصط�� الصالة ب�ن العر�ية والع��ية (إش�الية ترجمة املصط��؛ :ابري عامر الزنا�ي ا��:ينظر) 29(

، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، مجمع امللك ف�د لطباعة امل��ف، املدينة املنورة، )أنموذجا

  .347،ص)6، 5(، س9، ع2011اململكة العر�ية السعودية، ماي 
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  .   348املرجع نفسھ، ص : ينظر) 30(

  .76م، ص 2009، )د ط(قضايا اللغة العر�ية �� العصر ا��ديث، : لفيصلسمر رو�� ا) 31(

  . 348إش�الية ترجمة املصط��، ص: عامر الزنا�ي: ينظر) 32(

  .92ال��جمة وأدوا��ا، ص: ع�� القاس��) 33(

علم املصط�� وطرائق وضع املصط��ات �� العر�ية، دار الفكر، : ممدوح دمحم خسارة: ينظر) 34(

  .39، ص 2013، 2، ط دمشق، سور�ا

  .40، 39علم املصط��، ص ص: ممدوح خسارة) 35(

دراسات �� ال��جمة ونقد�ا، املؤسسة العر�ية للدراسات وال�شر، ب��وت، : دمحم عصفور ) 36(

  .23م، ص 2009، 1لبنان، ط 

  .املرجع نفسھ، الصفحة نفس�ا) 37(

لدال��، دار املعرفة ا��امعية، مصر، املصط�� العر�ي �صل وا��ال ا: ص��ي ابرا�يم السيد) 38(

  . 11، ص1م،ج1996، )د ط(

  .48علم املصط��، ص: ممدوح خسارة) 39(

  .49ص: املرجع نفسھ) 40(

  .11املصط�� العر�ي، ص: ص��ي إبرا�يم السيد) 41(

دار الكتاب ،)عرض وتقديم وترجمة(ة املعاصرة م��م املصط��ات �دبي: سعيد علوش) 42(

  .261- 259ص،1985، 1سوش���س، الدار البيضاء، املغرب، ط/ت اللبنا�ي، ب��و

  .48علم املصط��، ص: ممدوح خسارة) 43(

د (، )232(املرايا ا��دبة من الب�يو�ة إ�� التفكيك،سلسلة عالم املعرفة ع : عبد العز�ز حمودة) 44(

  .300، 299م، ص ص 1998، )ط

  .24دراسات �� ال��جمة ونقد�ا، ص: دمحم عصفور ) 45(

مجلة التعر�ب، ،)وج�ة نظر(حق �� اللغة العر�ية إش�الية ترجمة السوابق واللوا: آمنة بلع��) 46(

، 24م، ع  2002د�سم�� ل�شر، دمشق، سور�ا، �انون �ول،املركز العر�ي لل��جمة والتأليف وا

  .113ص

  .24املرجع السابق، ص: دمحم عصفور ) 47(

  . 24قد�ا، صدراسات �� ال��جمة ون: دمحم عصفور ) 48(

  .50علم املصط��، ص: ممدوح خسارة) 49(

مطبعة العصر، ،)�� كيف نضع امل��م ا��ديد(عرب مقدمة لدرس لغة ال: عبد هللا العالي��) 50(

  .56ص) د ط، د ت(الفجالة، مصر،

  .52، 51علم املصط��، ص ص: ممدوح دمحم خسارة) 51(

  .58املرجع نفسھ، ص) 52(
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  .71ص،   2007، )د ط(دار �ومة، ا��زائر،ر�ة النص �د�ي، نظ: عبد امللك مرتاض )53(

  .62 -  61 - 60علم املصط��، ص: ممدوح خسارة: ينظر) 54(

�صطالح مصادره ومشا�لھ وطرق توليده،مجلة اللسان العر�ي، : يح�� عبدالرؤوف ج��) 55(

  .156، ص 36،ع  1992مكتب ت�سيق التعر�ب، الر�اط، املغرب، 

�ش�الية، �صول، (مصط��ات النقد العر�ي السيماءوي : بوخاتم  موالي ع��) 56(

  .81، ص 2005، )د ط(،اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)�متداد

أثر اللسانيات �� النقد العر�ي ا��ديث، الدار العر�ية للكتاب، مطبعة : توفيق الز�دي: ينظر) 57(

  .173، ص  1984،)د ط(الشركة التو�سية لفنون الرسم، تو�س، 

  .191، ص2005، )د ط(�� نظر�ة النقد، دار �ومة، ا��زائر، : عبد امللك مرتاض) 58(

  . املرجع نفسھ، الصفحة نفس�ا: ينظر) 59(

  . 127إش�الية املصط��، ص: يوسف وغل����) 60(

  .365مائة قضية وقضية، ص: عبد امللك مرتاض) 61(

  .170،171عر�ي ا��ديث، ص صأثر اللسانيات �� النقد ال: توفيق الز�دي: ينظر) 62(

قراءة نقدية لنموذج ( ا��طيئة والتكف�� من الب�يو�ة إ�� ال�شر�حية: عبد هللا دمحم الغذامي) 63(

  .20ص   1998، 4،ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب، مصر، ط)معاصر

  . 21املرجع نفسھ، ص) 64(

  .22،23املرجع نفسھ، ص ص) 65(

، )متا�عة وتحليل أل�م قضايا الشعر املعاصر(شعر�اتقضايا ال: عبد امللك مرتاض) 66(

 14، ص)د ط، د ت(م�شورات �لية �داب، جامعة �م�� عبد القادر للعلوم �سالمية ، قسنطينة،

  ).ال�امش(

  .  371مائة قضية وقضية، ص: عبد امللك مرتاض) 67(

علوم لل�شر اللسانيات وتطبيقا��ا ع�� ا��طاب الشعري، دار ال: رابح بوحوش) 68(

  .40،  ص2006، )د ط(والتوز�ع،عنابة، ا��زائر،

  )ال�امش.(56املرجع نفسھ، ص) 69(

، ��2002 املصط�� النقدي، م�شورات ا��مع العل��، مطبعة ا��مع العل��:أحمد مطلوب ) 70(

  .153، �152غداد، العراق، ص ص

املركز الثقا�� ) � واملفا�يمدراسة مقارنة �� �صول واملن�(مفا�يم الشعر�ة: حسن ناظم) 71(

  .17، ص1994، 1العر�ي، ب��وت، لبنان ،ط

  .46ا��طيئة والتكف��، ص: عبد هللا دمحم الغذامي) 72(

  .142، ص 1992،)د ط(بالغة ا��طاب وعلم النص، عالم املعرفة، ال�و�ت،: صالح فضل) 73(

  . 1987، 1اء، املغرب، طدروس �� السيميائيات، دار تو�قال، الدار البيض: مبارك حنون ) 74(
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  . 377مائة قضية وقضية، ص : عبد امللك مرتاض) 75(

، املركز )مقار�ات �شر�حية لنصوص شعر�ة معاصرة(�شر�ح النص: الغذاميعبد هللا دمحم  )76(

  . 113،  ص2006، 2الثقا�� العر�ي، الدار البيضاء، املغرب، ط

  .131ة، صم��م املصط��ات �دبية ا��ديث: دمحم عنا�ي )77(

إضاءة ألك�� من خمس�ن تيارا ومصط��ا (دليل الناقد �د�ي : ميجان الرو��� وسعد الباز�� )78(

  .53، ص2000، 2، املركز الثقا�� العر�ي، الدار البيضاء، املغرب، ط)نقديا معاصرا

  )ال�امش(.52ا��طيئة والتكف��، ص: الغذاميعبد هللا دمحم  )79(

لسيميائيات، الدار العر�ية للعلوم ناشرون، لبنان، ب��وت، م�شورات م��م ا: فيصل �حمر )80(

  332، ص 2010، �1ختالف، ا��زائر، ط

دراسة �� النقد العر�ي ا��ديث،تحليل ا��طاب (�سلو�ية وتحليل ا��طاب: نورالدين السد )81(

  .12، ص1، ج 2010،)د ط(، دار �ومة ا��زائر،)الشعري والسردي

،  3تو�س، ط/ �سلو�ية و�سلوب، الدار العر�ية للكتاب ،طرابلس : املسدي عبد السالم  )82(

  .34، 20ص

  .20، ص1984، 2امل��م �د�ي، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، لبنان، ط: جبور عبد النور  )83(

، 1998، 1علم �سلوب، مبادئھ، وإجراءاتھ، دار الشروق، القا�رة، مصر، ط: صالح فضل )84(

  .141ص

مدخل إ�� منا�� النقد �د�ي املعاصر و�ليھ قاموس املصط��ات : سم�� سعيد ��ازي  )85(

  .163، ص 2004، 1النقدية، دار التوفيق، سور�ا، ط

  60م��م املصط��ات �دبية ا��ديثة، ص: دمحم عنا�ي )86(

،م�شورات الزمن، الدار البيضاء، )مدخل نظري (السيميائيات السردية: سعيد بنكراد )87(

  .148ص،  2001،)د ط(املغرب،

  .89، ص2002، )د ط(عبد ا��ميد بورايو، دار ا��كمة، ا��زائر،: الرواية، تر: برنار فاليت )88(

ب�ية النص السردي من منظور النقد �د�ي، املركز الثقا�� العر�ي، ب��وت، : حميد ��ميدا�ي) 89(

   12، ص1991، 1لبنان، ط

  .101، ص1995، 1املعاصرة، دار �داب، ب��وت، طأساليب الشعر�ة : صالح فضل )90(

د (املنا�� النقدية وخصائص ا��طاب اللسا�ي، دار العلوم، عنابة، ا��زائر، : رابح بوحوش )91(

  .154، ص2010، )ط

  .366، 365مائة قضية وقضية، ص ص: عبد امللك مرتاض )92(

  .366، 365، ص صاملرجع نفسھ) 93(

  .367املرجع نفسھ، ص )94(

معا��ة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية (تحليل ا��طاب السردي : عبد امللك مرتاض: ينظر )95(
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  .262، ص)د ط، د ت(، ضمن سلسلة املعرفة، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر،)زقاق املدق

  .261- 260- 244م��م املصط��ات �دبية املعاصرة ص: السعيد علوش )96(

، )د ط(رضوان ظاظا، عالم املعرفة، :مدخل إ�� منا�� النقد �د�ي، تر: مجموعة من الكتاب )97(

  .186، ص1997

  .147، ص)مدخل نظري (السميائيات السردية، : سعيد بنكراد) 98(

  .54املصط��ات �دبية ا��ديثة، ص: دمحم عنا�ي )99(

، 1993، 1طجابر عصفور، دار سعاد الصباح، ال�و�ت، :عصر الب�يو�ة، تر:إديث كر�زو�ل )100(

  .395ص

  .52مائة قضية وقضية، ص: عبد امللك مرتاض )101(

  .52املرجع نفسھ، ص: ينظر )102(

  .��224 نظر�ة النقد، ص: عبد امللك مرتاض )103(

املصط�� مشكالت وآفاق، حولية �لية ��سانيات : عبد الكر�م �� و سم��ة بن عمو )104(

  .105، ص18،ع  1995والعلوم �جتماعية، جامعة قطر،  

  .117إش�الية ترجمة السوابق واللواحق �� اللغة العر�ية، ص: آمنة بلع�� )105(

  .123، 122إش�الية ترجمة السوابق واللواحق �� اللغة العر�ية ،ص ص : آمنة بلع�� )106(

�� تمك�ن العر�ية من �داء العل�� وصياغة املصط��ات ا��ديثة : دمحم يوسف حسن: ينظر )107(

  .40، ص39، ع 1995شاع��ا، مجلة اللسان العر�ي، مكتب ت�سيق التعر�ب، الر�اط، املغرب، وسبل إ

�� تمك�ن العر�ية من �داء العل�� وصياغة املصط��ات ا��ديثة : حسن دمحم يوسف: ينظر )108(

  .40وسبل إشاع��ا، ص

    .124ة، صإش�الية ترجمة السوابق واللواحق �� اللغة العر�ي: آمنة بلع��: ينظر )109(

  .130إش�الية املصط��، ص: يوسف وغل���� )110(

، 2006، )د ط(بحوث مصط��ية، م�شورات ا��مع العل�� العرا��، : أحمد مطلوب )111(

  .189ص

  

  : قائمة املصادر واملراجع 

  .القرآن الكر�م 

  :القوام�س واملعاجم- 

  ).د ت( ،2امل��م الوسيط، ط : إبرا�يم أن�س وآخرون )1(

د ط، د (ا��اسوس ع�� القاموس، دار صادر، ب��وت، لبنان،: شدياقأحمد فارس ال )2(

  ).ت

  .م 1987، )د ط( محيط ا��يط، مكتبة لبنان، ب��وت، : بطرس ال�ستا�ي )3(
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م��م �� املصط��ات والفروق اللغو�ة، : ال�ليات): ھ1094ت(أبو البقاء الكفوي   )4(

 .م 1998، 2ن، ط عدنان درو�ش ودمحم املصري، مؤسسة الرسالة، ب��وت، لبنا: تح

  .1984، 2امل��م �د�ي، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، لبنان، ط: جبور عبد النور  )5(

، دار )عرض وتقديم وترجمة(م��م املصط��ات �دبية املعاصرة : سعيد علوش )6(

  .1985، 1سوش���س، الدار البيضاء، املغرب، ط/الكتاب اللبنا�ي، ب��وت 

تعر�فات،قاموس اصطالحات و�عر�فات م��م ال): ھ816ت(الشر�ف ا��رجا�ي )7(

دمحم صديق :علم الفقھ واللغة والفلسفة واملنطق والتصوف والنحو والصرف والعروض والبالغة،تح

  .امل�شاوي، دار الفضيلة، القا�رة

القاموس ا��يط، ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب، ): ه 817ت(الف��وز أبادي )8(

 . 3،1978القا�رة، مصر، ط 

م��م السيميائيات، الدار العر�ية للعلوم ناشرون، لبنان، ب��وت، : فيصل �حمر  )9(

  2010، 1م�شورات �ختالف، ا��زائر، ط

، الشركة )دراسة وم��م انجل��ي عر�ي(املصط��ات �دبية ا��ديثة : دمحم عنا�ي )10(

 .2003، 3املصر�ة العاملية لل�شر لونجمان، دار نو�ار للطباعة، القا�رة، مصر، ط

أم�ن دمحم عبد الو�اب ودمحم الصادق : لسان العرب، تح): ھ711ت(ر ابن منظو  )11(

العبيدي، طبعة  جديدة م���ة وملونة، دار إحياء ال��اث العر�ي، مؤسسة التار�خ العر�ي، ب��وت، 

  .م1999  3لبنان، ط 

إضاءة ألك�� من خمس�ن تيارا (دليل الناقد �د�ي : ميجان الرو��� وسعد الباز�� )12(

 .2000، 2، املركز الثقا�� العر�ي، الدار البيضاء، املغرب، ط)ا معاصراومصط��ا نقدي

  الكتب العر�ية - 

 : أحمد مطلوب  - 

  .2006، )د ط(بحوث مصط��ية، م�شورات ا��مع العل�� العرا��،  )13(

، �غداد ��2002 املصط�� النقدي، م�شورات ا��مع العل��، مطبعة ا��مع العل��  )14(

  .العراق

، دار الفكر العر�ي، القا�رة، )قضايا وآراء(مة إ�� العر�ية ال��ج: �ش�� الع�سوي  )15(

    1996، 1مصر، ط

أثر اللسانيات �� النقد العر�ي ا��ديث، الدار العر�ية للكتاب، : توفيق الز�دي  )16(

  .1984،)د ط(مطبعة الشركة التو�سية لفنون الرسم، تو�س، 

املركز ) � واملفا�يمدراسة مقارنة �� �صول واملن�(مفا�يم الشعر�ة : حسن ناظم )17(

  .1994، 1الثقا�� العر�ي، ب��وت، لبنان ،ط
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ب�ية النص السردي من منظور النقد �د�ي، املركز الثقا�� : حميد ��ميدا�ي  )18(

  . 1991، 1العر�ي، ب��وت، لبنان، ط

آليات توليد املصط�� و�ناء املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة : خالد اليعبودي  )19(

 .2006، 1ما �عد ا��داثة، فاس، املغرب، ط  اللغات،م�شورات

 : رابح بوحوش  - 

اللسانيات وتطبيقا��ا ع�� ا��طاب الشعري، دار العلوم لل�شر والتوز�ع،عنابة،  )20(

  .2006، )د ط(ا��زائر،

، )د ط(املنا�� النقدية وخصائص ا��طاب اللسا�ي، دار العلوم، عنابة، ا��زائر،    )21(

2010.  

،م�شورات الزمن، الدار )مدخل نظري (ئيات السردية السيميا: سعيد بنكراد  )22(

  . 2001، )د ط(البيضاء، املغرب،

  .م 2009، )د ط(قضايا اللغة العر�ية �� العصر ا��ديث، : سمر رو�� الفيصل )23(

مدخل إ�� منا�� النقد �د�ي املعاصر و�ليھ قاموس : سم�� سعيد ��ازي   )24(

  .2004، 1املصط��ات النقدية، دار التوفيق، سور�ا، ط

مصط��ات النقد العر�ي لدى الشعراء ا��ا�لي�ن : الشا�د البوشي��  )25(

  .  2009، 1، عالم الكتب ا��ديث،إر�د ،�ردن، ط )قضايا ونماذج ونصوص(و�سالمي�ن

املصط�� العر�ي �صل وا��ال الدال��، دار املعرفة : ص��ي ابرا�يم السيد )26(

  . 1م، ج1996، )د ط(ا��امعية، مصر، 

  :صالح فضل - 

  .1995، 1أساليب الشعر�ة املعاصرة، دار �داب، ب��وت، ط )27(

  .  1992،)د ط(بالغة ا��طاب وعلم النص ، عالم املعرفة، ال�و�ت،  )28(

  .1998، 1علم �سلوب، مبادئھ، وإجراءاتھ، دار الشروق، القا�رة، مصر، ط  )29(

 تو�س،/ �سلو�ية و�سلوب، العر�ية للكتاب ،طرابلس : عبد السالم املسدي  )30(

  ).  د ت(،3ط

املرايا ا��دبة من الب�يو�ة إ�� التفكيك، سلسلة عالم املعرفة ع : عبد العز�ز حمودة  )31(

  .م 1998، )د ط(، )232(

، مطبعة )�� كيف نضع امل��م ا��ديد(مقدمة لدرس لغة العرب : عبد هللا العالي��  )32(

  ).د ط، د ت(العصر، الفجالة، مصر،

 : عبد هللا دمحم الغذامي - 

، ال�يئة )قراءة نقدية لنموذج معاصر( التكف�� من الب�يو�ة إ�� ال�شر�حيةا��طيئة و  )33(

  .1998، 4املصر�ة العامة للكتاب، مصر، ط
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، املركز الثقا�� العر�ي، )مقار�ات �شر�حية لنصوص شعر�ة معاصرة(�شر�ح النص  )34(

  . 2006، 2الدار البيضاء، املغرب، ط

 : عبد امللك مرتاض - 

، )�ة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق املدقمعا�(تحليل ا��طاب السردي  )35(

  ).د ط،د ت(ضمن سلسلة املعرفة، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر،

  .2005، )د ط(�� نظر�ة النقد، دار �ومة، ا��زائر،   )36(

، م�شورات �لية )متا�عة وتحليل أل�م قضايا الشعر املعاصر(قضايا الشعر�ات  )37(

  ).د ط، د ت(قادر للعلوم �سالمية ، قسنطينة،�داب، جامعة �م�� عبد ال

، دار )مقاالت ودراسات �عا�� قضايا فكر�ة ونقدية متنوعة(مائة قضية وقضية   )38(

  .م 2012، )د ط(�ومة، ا��زائر، 

  .2007، )د ط(نظر�ة النص �د�ي، دار �ومة، ا��زائر،  )39(

د (ل�شر، ب��وت،التطبيق الصر��، دار ال��ضة العر�ية للطباعة وا: عبده الراج��  )40(

  ).ط، د ت

 1نظر�ة املصط�� النقدي، ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب، مصر، ط: عزت جاد  )41(

،2002 .  

 : ع�� القاس�� - 

 1، مكتبة لبنان ناشرون، ب��وت،ط )دراسات �� النظر�ة والتطبيق(ال��جمة وأدوا��ا )42(

،2009.  

   .م 1987، 2مقدمة �� علم املصط��، مكتبة ال��ضة املصر�ة، ط   )43(

 1دروس �� السيميائيات، دار تو�قال، الدار البيضاء، املغرب، ط: مبارك حنون  )44(

،1987 .  

رضوان ظاظا، عالم :مدخل إ�� منا�� النقد �د�ي، تر: مجموعة من الكتاب  )45(

  .1997، )د ط(املعرفة، 

�� الطر�ق إ�� مصط�� عل�� عر�ي موحد، ضمن سلسلة ا��صائل : دمحم أحمد الدا��  )46(

، السفر �ول، دار النوادر، )بحوث، دراسات، مقاالت، نصوص محققة(�ية وترا��ا �� علوم العر 

  2011  1سور�ا، ط

ال��جمة والتعر�ب ب�ن اللغة البيانية واللغة ا��اسو�ية، املركز الثقا�� : دمحم الديداوي   )47(

  . م 2002، 1العر�ي، الدار البيضاء، املغرب، ط 

ا، املؤسسة العر�ية للدراسات وال�شر، دراسات �� ال��جمة ونقد�: دمحم عصفور   )48(

  .م 2009، 1ب��وت، لبنان، ط 
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�سس اللغو�ة لعلم املصط��، دار غر�ب للطباعة وال�شر : محمود ف��� ��ازي  )49(

  ).د ط، د ت(والتوز�ع، مصر، 

علم املصط�� وضع املصط��ات �� العر�ية، دار الفكر، : ممدوح دمحم خسارة  )50(

  .2013، 2دمشق، سور�ا، ط

�ش�الية، �صول، (مصط��ات النقد العر�ي السيماءوي : ي ع�� بوخاتم موال   )51(

  .2005، )د ط(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )�متداد

دراسة �� النقد العر�ي (�سلو�ية وتحليل ا��طاب ،: نور الدين السد )52(

  . 1، ج 2010،)د ط(، دار �ومة ا��زائر،)ا��ديث،تحليل ا��طاب الشعري والسردي

الدار . إش�الية املصط�� �� ا��طاب النقدي العر�ي ا��ديد: وغل���� يوسف )53(

 .2008، 1العر�ية للعلوم، ناشرون، ب��وت، لبنان، م�شورات �ختالف، ا��زائر، ط 

  :الكتب امل��جمة - 

، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، ال�و�ت، ط:عصر الب�يو�ة، تر:إديث كر�زو�ل  )54(

1993.  

  2002، )د ط(عبد ا��ميد بورايو، دار ا��كمة، ا��زائر،: ة، ترالرواي: برنار فاليت  )55(

  : ا��الت - 

عن ال��جمة وال��جمة اللسانية باملغرب، مجلة عالمات، النادي : أحمد الفو��  )56(

  .2م، السنة �و��، ع  1994الثقا��، جدة، السعودية، 

، مجلة )ج�ة نظرو (إش�الية ترجمة السوابق واللواحق �� اللغة العر�ية : آمنة بلع��  )57(

م، ع  2002التعر�ب، املركز العر�ي لل��جمة والتأليف وال�شر، دمشق، سور�ا، �انون �ول، د�سم�� 

24.  

توّج�ات أساسية �� وضع املصط��، مجلة التعر�ب، املركز العر�ي : ��ادة ا��وري )58(

  .30م، ع  2006للتعر�ب وال��جمة والتأليف وال�شر، دمشق، سور�ا، 

مصط�� الصالة ب�ن العر�ية والع��ية (إش�الية ترجمة املصط��؛ :ا��ابري  عامر الزنا�ي )59(

، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، مجمع امللك ف�د لطباعة امل��ف، املدينة املنورة، )أنموذجا

  ).6، 5(، س9، ع2011اململكة العر�ية السعودية، ماي 

القص���، مجلة مجمع اللغة أزمة املصط�� �� النقد : عبد الرحيم دمحم عبد الرحيم )60(

  .63، ج1988العر�ية، القا�رة، مصر ، نوفم�� 

املصط�� مشكالت وآفاق، حولية �لية ��سانيات : عبد الكر�م �� و سم��ة بن عمو )61(

  .18،ع  1995والعلوم �جتماعية، جامعة قطر،  

ة �� تمك�ن العر�ية من �داء العل�� وصياغة املصط��ات ا��ديث: دمحم يوسف حسن )62(

  .39، ع 1995وسبل إشاع��ا، مجلة اللسان العر�ي، مكتب ت�سيق التعر�ب، الر�اط، املغرب، 
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مصط��اتنا اللغو�ة ب�ن التعر�ب والتغر�ب، مجلة التعر�ب، : مصطفى طا�ر ا��يادرة )63(

 .26م، ع  2003املركز العر�ي للتعر�ب وال��جمة، دمشق، د�سم�� 

مشا�لھ وطرق توليده، مجلة اللسان �صطالح مصادره و : يح�� عبد الرؤوف ج�� )64(

  .36،ع  1992العر�ي، مكتب ت�سيق التعر�ب، الر�اط، املغرب، 
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قدي عند
ّ
  "حازم القرطاج��"مقار�ة نفسّية للمصط�� الن

 

  قارة حس�ن

عند حازم القرطاج�� من خالل " الّنفس"يتمحور بحثنا �� �ذا املقال حول مصط�� 

شروع الّنقدي باعتباره مفتاحا من مفاتيح قراءة وف�م امل" م��اج البلغاء وسراج �دباء"كتابھ 

و�شتغل �ذا املصط�� عند ". التخييل"ومصط�� " التلقي"عند حازم،باإلضافة إ�� مصط�� 

ضمن مجموعة من التعالقات مع مصط��ات أخرى ل�ش�ل منظومة مصط��ّية " حازم"

نفسّية �� طبيع��ا ونقدّية �� تطبيق�ا ع�� الّنص �د�ي عموما، والشعر ع�� وجھ ا��صوص، 

ال�� " التحر�ك"و" الت��يب"و" التحس�ن"صط��ات ال�� استوقفتنا مصط�� ومن �ذه امل

�� قول أو  استقبال  �قاو�ل الشعرّ�ة عل حد �عب�� حازم " الّنفس"توصف أحيانا بأ��ا حر�ات 

  .القرطاج��

Abstract: 

In this article our study is focused on the term “Nafs” (psyche) such as it 

developed in “Hazim El Carthajani’s ” famous work “El Minhaj”, this choice is due to 

our conviction that to understand the critical theory of “hazim” will be done only by 

a good comprehension of its terminology, and her psychics signification, we can 

quote as example the terms: “el talaqi”, “el takhyil”, “el tahssine”, “etâjib”, “and 

tahrik”, these terms “hazim”  use them  in a  very determined notional- system,and 

often in a  psychic context. 

  :تم�يد

وف�مھ ثالثة " حازم القرطاج��"�عتقد جازم�ن أن مفاتيح قراءة الفكر الّنقدي عند 

، "التلقي: "يمكن أن ي�ون ل�ا را�ع أو أك��، لكننا �� �ذا املقال س�سلم انھ أ��ا ثالثة ��

باعتباره محور�ا " الّنفس"، وس�س�� �� �ذه الدراسة الستقراء مصط�� "الّنفس"، و"التخييل"

نظر�ة التلقي عند حازم، خاصة كما ورد �� كتابھ م��اج البلغاء وسراج �دباء الذي  حققھ �� 

�� فر�سا، وقد " السر�ون "، ونال بھ درجة الدكتوراه من جامعة "دمحم ا��ب�ب ابن ا��وجة"

م، ثم صدر �� طبعة ثانية عن دار الغرب 1966صدر الكتاب �� طبعتھ �و�� �� تو�س سنة 

م بب��وت، قد اعتمدنا�ا 1986م، أما الطبعة �خ��ة الصادرة سنة1981ب��وت عام �سالمي ب

  .�� �ذا املقال

عند كث�� من الّدارس�ن ضمن منظومة علوم البالغة،  "م��اج البلغاء"ُيصنف كتاب  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةقارة حس�ن،استاذ مساعد أ،�لية �داب و اللغات،جامعة البو�ر.  
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ولكنھ �� ا��قيقة لم ي�ناول املسائل البالغّية �� تفصيال��ا ا��زئّية كما �� عند أر�اب البالغة 

بأنھ كتاب يندرج ضمن اج��اد  "امل��اج"املعروف�ن، وإنما تناول ال�لّيات بحيث يمكن أن نصف 

ھ �عا�� ما وراء علوم البالغة، وإن �ان �ش��ك مع املنجزات �خرى �� )ما ورا�ي(فلسفي أو 
ّ
، ف�أن

م �� جميع ذلك مسل« :ميدان العمل الّنقدي، فحازم يقول عن من��ھ
ّ
�ا وقد سلكت من الت�ل

فإ�ي رأيت الناس لم يت�لموا إال �� �عض [...] لم �سلكھ أحد من قب�� من أر�اب �ذه الصناعة

قصدنا أن نتخطى [...] ظوا�ر ما اشتملت عليھ تلك الصناعة، فتجاوزت أنا تلك الظوا�ر

وإن �ان ). 1(»ظوا�ر �ذه الصناعة، وما فرغ الناس منھ، إ�� ما وراء ذلك مما لم يفرغوا منھ

إن �ذا : من قولھ تخطي ظوا�ر �ذه الصناعة، �ستطيع القول " حازم"صعب ف�م قصد من ال

�� �ذا الكتاب ولعل ترك��ه ع�� قوة الّنفس �� إدراك " حازم"الكالم �ش�� إ�� فرادة ما جاء بھ 

  .مسالك قول الشعر وف�مھ ضرب من �ذه �صالة

  :أ�مية املصط�� عند حازم القرطاج��- 1- 

غوّ�ة و�دبّية، ومن إن ��ازم القرطاج
ّ
ّ�� قدرة فائقة ومتم��ة ع�� ف�م القضايا الل

إّن املعا�ي �� الصور ا��اصلة �� �ذ�ان عن �شياء املوجودة �� « :�ّدلة ع�� ذلك قولھ

ھ إذا أدرك حصلت لھ صورة �� الذ�ن، تطابق ملا 
ّ
�عيان، ف�ّل ���ء لھ وجود خارج الذ�ن، فإن

ُ� بھ �يئة أدرك منھ، فإذا عّ��   املع�َّ
ُ
فظ

ّ
عن تلك الصورة الذ�نّية ا��اصلة، عن �دراك أقاَم الل

تلك الصورة الذ�نّية �� أف�ام السامع�ن وأذ�ا��م، فصار للمع�� وجود آخر من ج�ة داللة 

  ).2(»�لفاظ 

 " مل��اج البلغاء وسراج �دباء"إّن القارئ 
ً
��ازم القرطاج��، يجد إحساسا قو�ا ووعّيا

 من لدن صاحبھ بقضية �صطالح، فقد قال و�و بصدد ا��ديث عن ضروب ال��كيبات كب
ً
��ا

ال �شاح �� �لفاظ كما أنھ ال حرج ع�� من عدل عما تقتضيھ تلك « :�� أوزان الشعر العر�ي

�سامي �� املسمّيات إذا أراد �فصاح عن ج�ات مشا��ا��ا ملا نقلت إل��ا منھ ال�سمية والتمثيل 

�س�� تضاد املعني�ن ت�افؤا، وال �شاح �� « كما يقول �� موضع آخر 3»يح �� ذلكال��

  )4(.»�صطالح

لالصطالح أو املصط�� ف�ذا " القرطاج��"أقّر كث�� من الّنقاد ��ذه ��مّية ال�� أوال�ا 

 لم ي��ك مصط��ا يمكن �فادة] القرطاج��[ و�و لذلك يدّل ع�� أنھ « : يقول " إحسان عباس"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمحم ا��ب�ب بن ا��وجة، دار الغرب : حازم القرطاج��، م��اج البلغاء وسراج �دباء، تح -  (1)
  .18ص  ،م�1981سالمي، ب��وت،ط

   19 – 18املرجع السابق، ص  - )2( 
  (3   .48نفسھ، ص  - )3
4 - 252نفسھ ، ص.  
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  )1. (»منھ �� من��ھ النقدي إال حشده ل�ذه الغاية

 
ً
أّن كث��ا من مصط��ات حازم ثنائية مزدوجة أو مركبة، كما « أدرك الباحثون أيضا

والتعليل غالبا ما . أن مصط��اتھ الّنقدّية إما مبتكرة أو معدلة فل�س ثمة موروث بقي كما �و

مف�وم بتعميقھ وإغناء أ�عاده �� �سق يأ�ي معمقا، و�ضيف إضافاتھ بمز�د من التحديد لل

   2.»مف�ومي وشبكة عالقات مع مصط��ات أخرى 

بالغّية، وعروضّية « :س�� نفٌر من الّنقاد إ�� تص�يف املصط��ات عند حازم إ��

موسيقية، وأخالقية، وأق�سة منطقية، إال أ��ا حافظت ع�� دالال��ا النفسية كما حّدد�ا 

ر�ن بطبيعة الشعر العر�ي وموضوعاتھ أرسطو، وفسر�ا فالسفة العال
ّ
م �سالمي متأث

�� �ذا �قتباس بضرور ال��ك�� ع�� البعد " رشيد سليم"وإّن أكدنا ع�� قول . 3»وتقاليده

الّنفسا�ي للمصط�� الّنقدي عند حازم، فال يجب �عتقاد أن �ذه الدالالت �� أرسطية 

  .خالصة 

  :امل��اج مصط��ات نقدّية نفسّية �� كتاب  - 2- 

للمصط��، دراسة "  حازم القرطاج��"سنحاول �عدما عرضنا ��مية ال�� أوال�ا 

، مقرونة "امل��اج"�عض املصط��ات الّنفسانّية، وقد اخ��نا دراسة تلك ال�� أورد�ا صاحب 

ْفس " بمصط��   �� نظرّ�ة حازم"النَّ
ً
 ومحور�ا

ً
  .النقدية" ، و �ذا �خ�� �عد أساسيا

، "�رتياح"، "ا��ا�اة"، "التحر�ك"، "التخييل"، "ا��سن"ت مثل، مصط��ا« فـ 

، "الت��يب"، "العذو�ة"، "القبح"، "القبض"، "الطبع"، "السرور"، "ال��ين"، "�ذعان"

إ��، ال يمكن أن ت�ون إال … "ال�زة"، "اللطافة"، "الكرا�ية"، "�ك��اث"، "امليل"، "�فتنان"

عند استقبال�ا " النفس"أو بتعب�� آخر سلو�ات ت�تاب �ذه . 4»أفعاال للنفس وأوصافا ل�ا

  .الكالم ا��يد والقول ا��ميل

ْفس" وأّول مصط�� ندرسھ �� �ذا املقام مصط��  ، وقد حاولنا إحصاء توظيف "النَّ

، وتت�� "أنفس"و" نفوس"، وا��مع أي "نفس"، بصغت��ا، املفرد أي ]ن ف س[ حازم ملادة 

عند حازم من خالل �ن�شار الكب�� ل�ذا املصط��  �� �ذا "  فسالنّ "مصط��   أ�مية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  1992، 4ب��وت، ط  إحسان عباس،  تار�خ النقد �د�ي عند العرب، دار الثقافة، - )1(
562  

2  - فاطمة عبدهللا الو�ي��، نظر�ة املع�� عند حازم القرطاج��، املركز الثقا�� العر�ي، الدار
   .259م، ص 2003، 1البيضاء، ط 

، رسالة )أصول�ا وتطبيقاتھ �� النقد العر�ي ا��ديث(رشيد سليم، الّدراسات الّنفسّية لألدب، )3(
  .112- 111ص،2004ار، عنابة، ماجست��، جامعة با�� مخت

  
4 - ،املؤسسة العر�ية للدراسات  دمحم رضا حس�ن ع�� مبارك، استقبال النص عند العرب

  .33م، ص1999وال�شر، ب��وت ، عمان ، 
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موضعا بصيغة املفرد، كما جاء ] 191[الكتاب، فقد وظفھ حازم �� مئة و واحد و�سع�ن

ثالثمائة وثمانية عشر ] 318[موضعا أي بجموع ]  127[بصيغ�� ا��مع �� مئة وسبعة وعشر�ن

 
ً
) 1(الّدالة ع�� ا��ركة "فعالن"ع�� وزن  "�ينفسا"كما �ستعمل القرطاج�� صيغة . موضعا

و�و �� ذلك ) 3.(»ف�ذا حكم الفضائل الّنفسانية« :أو قولھ) 2(»انفعاال نفسانيا« : كقولھ

السائدة عند ] الصيغة[وغ���م، ف��  "ابن س�نا"و "الفارا�ي"يحذو حذو الفالسفة أمثال 

] ن ف س[مادة) 4"(لسان العرب"�� يقول ابن منظور . القدامى �� وصف �ل ما يتعلق بالّنفس

ْفس �� كالم العرب يجري ع�� ضر��ن« :  ي ُروُحھ، و�� : النَّ
َ
ْفس فالن أ

َ
َرَجْت ن

َ
حد�ما قولك خ

َ
أ

ي �� ُروِعھ
َ
ن يفعل كذا وكذا أ

َ
ْفس ما ي�ون بھ التمي��، : قال ابن خالو�ھ. نفس فالن أ [...]. النَّ

ْفس ال�� ي�ون ��ا ا مره بال���ء وتن�� والعرب قد تجعل النَّ
ْ
ْفس قد تأ ن النَّ

َ
ْفَسْ�ن، وذلك أ

َ
لتمي�� ن

��ا نفس 
َ
 وجعلوا ال�� ت��اه �أ

ً
ْفسا

َ
مره ن

ْ
مر مكروه، فجعلوا ال�� تأ

َ
عنھ، وذلك عند ِ�قدام ع�� أ

خرى، 
ُ
ْفسان[...] أ

َ
ْفس التمي�� و�� ال�� تفارقھ ِإذا نام فال �عقل ��ا، : ل�ل ِإ�سان ن

َ
[...] ِإحدا�ما ن

َفِس م��ا و  د النَّ
ّ
 لتول

ً
ْفسا

َ
ْفُس ن َفُس، وسميت النَّ خرى نفس ا��ياة وِإذا زالت زال مع�ا النَّ

ُ
�

ُس، قال َنفَّ
َ
ْفس : واتصالھ ��ا والنائم َي�

َ
� ن ِ

ّ
و�

َ
ْفس النائم �� النوم وت

َ
� ن ِ

ّ
َو�

َ
و�ذا الفرق ب�ن ت

  ).5(»ال��ّ 

َفس[و�� و�� ومن الطرافة �� �ذا املصط�� أنھ حافظ ع�� داللتھ �   �� التعب�� ] النَّ

 الدارج ع�� وجھ ا��صوص، و�و املع�� نفسھ �� �صل الالتي��، و�� �ذا الصدد يقول 

A.M.Goichon   نقل املصط��ات إ��  "ابن س�نا"ضمن حديثھ عن الصعو�ات ال�� واج�ة ��

 ,L'adaptation serait plus complexe quand il s'agit d'un terme tel que nafs»: العر�ية

dont la racine donne l'idée de souffle, comme en latin, spiritus ». (6)  والباحث نفسھ

َفس ا��يوي للروح  لتحمل مع�� النَّ
ً
 le souffle vital»يرى أن داللة �ذا املصط�� تطورت الحقا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 2003، ب��وت، لبنان،3ابن قت�بة، أدب ال�اتب، دار الكتب العلمية، ب��وت، ط: انظر- )1(
  .385ص 

دمحم ا��ب�ب بن ا��وجة، دار الغرب : ج البلغاء وسراج �دباء، تحم��ا :حازم القرطاج��- (2)
  .85م، ص�1981سالمي، ب��وت،ط

  .168نفسھ، ص - (3)
 ع�� م��م - ) 4(

ً
غو�ة امل��مية ل�ذه املصط��ات اعتمادا

ّ
علينا أن ن�بھ أننا س�ستع�ن باملفا�يم الل

م��م جامع ��مسة معاجم �� ع�� لسان العرب « البن منظور ألن " لسان العرب"واحد فقط، و�و 
غة: "التوا��

ّ
البن " حاشية ال��اح"و - ل��و�ري " ال��اح"و - البن سيده" ا��كم" - لألز�ري " ��ذيب الل

، مجلة "لسان العرب"ياس�ن صالح �يو�ي، م��م الشعراء �� : ينظر» البن �ث�� " ال��اية"و - بّري 
  .25م، �غداد، ص1977املورد، العدد السادس،

ت، - جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة وال�شر، ب��وت، د: ينظر - )5(
  ].ن ف س: [مادة

 (6) -A.M.Goichon: La philosophie d'Avicenne et son influence en Europe 

médiévale, librairie d'Amérique et d'orient, 2ed, paris, 1979, p66. 
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d'âme»  (1)فھ املسيحيون ، الذي كث��ا ما حملتھ �يات القرآنية، و�و نفس املع�� الذي عر  .  

: مصط�� الّنفس عند الفالسفة عموما وعند ابن س�نا  ع�� وجھ ا��صوص  

ثر 
َ

ؤ
ُ
 باملدر�ات، بمع�� ت

ٌ
 فيھ، ومنفعلة

ٌ
 عنھ وفاعلة

ٌ
 للبدِن مستقلة

ٌ
 �� ��سان مالزمة

ٌ
�و قوة

 للمعقوالِت دون �الت، أو بتعب�� آخر
ٌ
ة

َ
ثر، و�� ُمْدِرك

َ
َتأ

َ
كمال أّول ل�ل الّنفس عبارة عن «:وت

  )3.(و�و �� ا��قيقة مف�وم أرسطي 2.»جسم طبي�� من شأنھ أن يفعل أفعال ا��ياة

ع�� �ذه " ابن س�نا"النبات، ا��يوان، ��سان، و�صط�� : ومن �جسام الطبيعية 

" الّنفس النباتية"، و�� بخالف "الّنفس الناطقة"أو " الّنفس ��سانية: "القوة �� ال�شر بـ

، تفعل �فعال ال�ائنة باالختيار الفكري، و�ست�باط بالرأي، ومن ج�ة "فس ا��يوانيةالنّ "و

�� أفعال ا��ياة " الّنفس ا��يوانية"و" الّنفس النباتية"تدرك �مور ال�لّية، و�� وإن شا��ت 

وامل�م من ). 4(، تختلف ع��ا بتفرد�ا بال�شاط الذ��� الصرف]الغاذية، النامية، ا��اسية[

 )5(قّوة "اعتبار�ا  "الّنفس"ه املعا�ي ا��تلفة ملصط�� �ذ
ٌ
َ�ة ألن أ�سط �عر�ف للنقد ) 6" (ُمَمّ�ِ

  .�د�ي �و تمي�� ا��ّيد من الرديء وا��سن من القبيح �� �عمال الفنّية أو �دبّية

الغاذي وا��اس : القوى العظ�� ال�� للّنفس خمسة« وعند جم�ور الفالسفة 

واملتخيلة �� ال�� تحفظ رسوم ا��سوسات، �عد غيب��ا عن [...] و�� والناطقواملتخيل وال��

مباشرة ا��واس ل�ا، ف��كب �عض�ا إ�� �عض تركيبات مختلفة، وتفصل �عض�ا عن �عض 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) -ibid. p66. 
2  - عبد �م�� �عسم، املصط�� الفلسفي عند العرب، الدار التو�سية لل�شر، تو�س :ينظر 
  . 397- 396م، ص1991

 (3)- «Avicenne transposa aisément en arabe la définition qu'Aristote donne 

de la ψυχή » 

 - A.M.Goichon, ibid. p66 
 م، ا��زائر2001، 2، دار الفارا�ي، طتوفيق سلوم: ارثور سعدييف، ابن س�نا، تر - )4(

  .157- 156ص
ُوصف بمحرك أي " Habilité"أو قدرة " Force"القّوة - )5(

ُ
 .Moteur""�� �ل مس�ب ومنتج ألثر وت

                             »Toute cause capable de produire un effet. habileté, habile, qui a 

la capacité«    
  Petit dictionnaire français, librairie Larousse, paris, 1984, p270 -271,304ُينظر,  

 ملصط�� " الطاقة"و�� علم الّنفس ا��ديث غالبا ما �ستعمل مصط��  
ً
كقول " القّوة"بديال

 ع« �� حديثھ عن مصط�� اللي�يدو" فرو�د"
ً
ن استخدام مصط�� �ان لنا ا��يار ب�ن أن نقلع ��ائيا

فسيةاللي�يدو �ذا و��ن أن �ستعملھ لإلشارة إ�� 
ّ
سيغموند فرو�د، : ينظر »إجماال الطاقة الن

، 1جورج طرا����، دار الطليعة للطباعة وال�شر، ط:محاضرات جديدة �� التحليل النف���، تر
 .122م، ص1980ب��وت

والقّوة الناطقة �� ال�� ��ا �عقل « :و�و املف�وم نفسھ الذي نجده عند الفارا�ي ح�ن يقول  -  (6)
: ينظر» ��سان، و��ا ت�ون الرو�ة، و��ا يقت�� العلوم والصناعات، و��ا يم�� ب�ن ا��ميل والقبيح 

م، 1978، ��لية لل�شر والتوز�ع، 2ماجدي فخري، الفكر �خال�� العر�ي، الفالسفة ا��لقيون، ج
  .68ب��وت، ص
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 2)1.(»تفصيالت كث��ة مختلفة، �عض�ا صادق و�عض�ا �اذب وذلك �� اليقظة والنوم جميعا
 يقول " الفارا�ي"��ذه القّوة �� ��سان فـو�م يرون أن الغرض من الشعر مرتبط 

ً
إّن « : مثال

ثالثة م��ا محمودة : �شعار �ل�ا إنما استخرجت، ليجود ��ا تخييل ال���ء و�� ستة أصناف

فالثالثة ا��مودة أحد�ا الذي يقصد بھ إ�� إصالح القّوة الناطقة، وأن �سدد . وثالثة مذمومة

�ي الذي يقصد بھ إ�� أن يص�� و�عّدل العوارض امل�سو�ة إ�� والثا. أفعال�ا وفكر�ا نحو السعادة

و�ذه . القّوة من عوارض الّنفس، و�كسر م��ا إ�� أن تص�� إ�� �عتدال، وتنحط عن �فراط

العوارض �� مثل الغضب وعزة الّنفس والقسوة والنخوة والقحة ومحبة الكرامة، والغلبة 

ص�� و�عدل العوارض امل�سو�ة إ�� الضعف والل�ن، من والثالث الذي يقصد بھ إ�� أن ي. والشره

عوارض الّنفس، و�� الش�وات واللذات ا��س�سة ورقة الّنفس، ورخاو��ا والرحمة وا��وف 

والثالثة املذمومة �� املضادة للثالثة ا��مودة، فإن �ذه . وا��زع والغم وا��ياء وال��فھ والل�ن

 )3(». ل إ�� �فراطتفسد �ل ما تص�� تلك وتخرجھ عن �عتدا

القّوة ا��افظة ف�� أن ت�ون خياالت « : قوى الّنفس �� كتابھ و�قول " حازم"و�ذكر 

القّوة املائزة �� ال�� ��ا «).4(»الفكر منتظمة، ممتازا �عض�ا عن �عض، محفوظا �ل�ا �� نصابھ 

القوى الصا�عة �� و . يم�� ��سان ما يالئم املوضع والنظم و�سلوب والغرض مما ال يالئم ذلك

� العمل �� ضّم �عض أجزاء �لفاظ واملعا�ي وال��كيبات النظمّية واملذا�ب �سلو�ية 
ّ
ال�� تتو�

إ�� �عض والتدّرج من �عض�ا إ�� �عض، و�ا��ملة ال�� تتو�� جميع ما تلتئم بھ �لّيات �ذه 

  )5. (»الصناعة 

ھ " حازم"واملالحظ �� وصف 
ّ
الّدالة ] فاعل[�ستعمل صيغة ل�ذه القوى الّنفسانية أن

، ذلك �ع�� أن �ذه القوى �شارك �عض�ا �عضا، وتتعلق جميع�ا بحر�ات )6(ع�� املشاركة

ــــــــــــــو�ذه القوى تختلف من إ�سان آلخر، أو من شاعر إ�� آخر، و�� ذلك يق. الّنفس ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : ول حازمـــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ��لية لل�شر والتوز�ع، 2ال�� العر�ي، الفالسفة ا��لقيون، جماجدي فخري، الفكر �خ - )1(
   .68، ص م، ب��وت1978

وعند ابن س�نا القوى . تنقسم قوى الّنفس عند فالسفة املسلم�ن عموما إ�� مدركة ومحركة
ظا�رة و�اطنھ، والظا�رة �� قوى ا��س ا��مسة املعروفة نحو : املدركة  تنقسم بدور�ا إ�� قسم�ن

، القّوة ا��يالية: لبصر والشم والسمع والذوق واللمس، أما الباطنة �� خمس أيضا و��حاسة ا
 ع�� العكس من والقّوة الو�مية

ً
، وال�� تدرك املعا�ي، واملراد باملعا�ي ما ال �ستد�� وجوده جسما

 .الصور ال�� البد لوجود�ا من جسم
  .77، ص2نفسھ، ج - )3(

  .42القرطاج��، امل��اج، ص- (4) 
  .43القرطاج��، امل��اج ، ص- (5)
دراسة نظر�ة وتطبيقية (عا�شة عوجان، أولّيات علم الداللة �� الفكر اللغوي العر�ي القديم - (6)

غة العر�ية وآدا��ا، جامعة ا��زائر)ع�� ديوان ا���ساء
ّ
  .110م ، ص1999،، رسالة ماجست��، مع�د الل
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  ) 1.(»�ّبھ إل��االنب��ة �� �سبة مع�� إ�� مع�� والت/ لقوى الّنفوس تفاضل �� مالحظة ا���ة« 

، ووظيف��ا إنتاج "القوة الشاعرة"" حازم"و�اإلضافة إ�� �ذه القوى الثالثة يذكر 

احد�ما تقت�س منھ ��رد ا��يال : والقتباس املعا�ي واس�ثار��ا طر�قتان« : املعا�ي بحيث يقول 

 قّوة الشاعرةفاألّول ي�ون بال. و�حث الفكر، والثا�ي تقت�س منھ �س�ب زائد ع�� ا��يال والفكر

و�حصل ل�ا ذلك بقّوة التخّيل واملالحظة ل�سب �عض �شياء من �عض وملا يمتاز بھ �عض�ا من 

  ).2(»�عض و�شارك بھ �عض�ا �عضا

و�� صيغة مصدر�ة ّدالة  "فعالن"ع�� وزن  "نفسا�ي"صيغة " القرطاج��"�ستعمل 

، والقدام) 3(ع�� ا��ركة
ً
 كما اشو�� املتواترة عند الفالسفة خصوصا

ً
ــــــــى عموما ــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رنا إليھ ـــ

 
ً
و�غراض �� « : مرة واحدة �� امل��اج وذلك �� قولھ "نفسّية"وقد استعمل صيغة . سابقا

�نو�ة كقولھ " حازم"وكث��ا ما �ستع�ن ). 4(»ال�يئات الّنفسّية باالصطالحات الّنفسانية الّسِ

 
ً
ا غ�� فكري « : مثال " ابن س�نا"رأي  - �ا�نا- نقل ف�و ي) 5(»و�ا��ملة تنفعل لھ انفعاال نفساني�

تنفعل لھ انفعاال نفسانيا غ�� فكري سواء �ان املقول مصدقا « : مف�وًما واصطالًحا الذي يقول 

ْ�َس فيھ بأن "نفسانّيا غ�� فكري "ومع�� ) 6. (»بھ أو غ�� مصدق
َ
، أي تلقا�ي، و�و تصر�ح ال ل

ي ت�تجھ �ذه القّوة ال�� �س�� القدامى مّ��وا ب�ن ما �و فكري ي�تجھ العقل، وما �و نفسا�

ومن و�ه �� العصر ا��ديث، باك�شاف " فرو�د"و�� الفكرة ال�� س�� إ�� تكر�س�ا ". الّنفس"

و�غي�ب سلطة العقل ع�� ا��ياة الّنفسّية والسلوك ال�شري، وإسناد�ا إ�� " التحليل النف���"

  .الالشعور والغرائز ا���سية ا��تلفة

املقار�ات ب�ن ما توّصل إليھ علم الّنفس الغر�ي �� العصر وقد تحاش�نا مثل �ذه  

ا��ديث، و�س�امات الّنفسانّية �سالمّية ا��تلفة، ألن مثل �ذا �جراء امل���� يجرنا إ�� حقل 

أنھ ل�س من ا��اور �ساسّية  - �� الوقت نفسھ - بح�� آخر ح�� وإن أقررنا بأ�ميتھ، نؤكد 

  .  لدراس�نا �ذه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 44القرطاج��، نفسھ، ص- (1)
  .38نفسھ، ص- (2) 

  . 112ص ،عا�شة عوجان، نفسھ: نظرا- )3(
    .77ص ، نفسھ،القرطاج��- (4) 

  .85القرطاج��، امل��اج، ص- )5(
عبد الرحمن بدوي، القا�رة، ط :، تح)قسم الشعر( ابن س�نا،  الشفا، فن املنطق : ُينظر - ) 6(

عرض �نفعاالت أحوال ت�بع استعدادات � «:و�عّرف ابن س�نا �نفعاالت و�قول  .24م، ص 1966
للبدن بمشاركة الّنفس الناطقة �االستعداد لل��ك والب�اء وا���ل وا��ياء والرحمة والرأفة و�نفة 

 م،1980، دارالقلم، ب��وت، لبنان 2عبد الرحمان بدوي، ط: ابن س�نا، عيون ا��كمة، تح: ينظر» 

 . 46ص
 كقولھ" ابن س�نا"أقول "حازم"ينقل  وكث��ا ما

ً
 ومف�وما

ً
إ��م �انوا : ل أبو ع�� ابن س�ناوقد قا« :لفظا

�ذا ع�� أن . ك�انتھ يصّدقون ��كمھ و فينقادون ي�ّ�لون الشاعر م��لة الن�� ] غ�� العرب من �مم[ 
  122امل��اج، ص: ينظر» العرب ان��ت من إح�ام الصنعة
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ف " ازمح"إّن 
ّ
 أي كمصط�� ال �لفظ " الّنفس"وظ

ً
 نقدّيا

ً
توظيفا اصطالحّيا فلسفّيا

فظ من دالالتھ العامة ال�� جاء ذكر�ا �� لسان العرب وذكرنا �عض�ا، 
ّ
قل �ذا الل

ُ
عام، بحيث ن

إ�� داللة خاصة عند قوم مع�ن �م الفالسفة، و�ذا املف�وم أو الّداللة �� قّوة ممّ��ة �� 

سا�م �� إنتاج املعا�ي و�قاو�ل �� الشعر، باإلضافة إ�� استقبال وتمي�� ��سان، و�� �

وتندرج تحت مصط�� ). 1(ا��سن والقبيح منھ، و�و �� ا��قيقة مف�وم أرسطي محض

القوى "، "القّوة املائزة"، "القّوة ا��افظة"��ذا املف�وم عند حازم مصط��ات مثل، " الّنفس"

  ".القوة الشاعرة"، "الصا�عة

فسانية عند حازم - 2
ّ
    :�عض املصط��ات الن

كث�� من املصط��ات النفسانّية �خرى تدل ع��  " حازم"تن�شر �� كتاب   

، وسبق أن ذكرنا ع�� س�يل املثال "ع�� مبارك"حر�ات للّنفس أو أوصاف ل�ا، كما ذكر ذلك 

، "التخييل"، و"الطبع"، و"القبض"، و"ال�سط"، و"�لف"، و"�لم"، و"�ثر:" مصط��ات

،  "ا��سن"و" السرور"، و"ال��ين"، و"�ذعان"، و"�رتياح"، و"ا��ا�اة"، و"التحر�ك"و

طافة"و" الكرا�ية"، "�ك��اث"، "امليل"، و"�فتنان"، و"العذو�ة"، و"القبح"و
ّ
… "ال�زة"، و"الل

  )2. (إ��

: لھ،وقو )3(».والت��ب حركة للّنفس« : يقول حازم" الت��يب"ففي مصط�� 

] 5[تذعن« :حيث يقول " ال�سط"ومصط�� ) 4(».���يب للّنفس وانقياد إ�� مقت��� الكالم«

و�ناك من املصط��ات ). 7(»لي�سط بذلك من الّنفوس  و�حّرك« و) 6(»لھ الّنفس فتن�سط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقل ابن س�نا املف�وم �سا���  - ) 1(
ْ

عن " فسللنّ "لكن من باب �نصاف �شارة إ�� أنھ ح�� وإّن
فع�� ح�ن يرى « : أرسطو، قد خالفھ �� ترت�ب قوى الّنفس وذلك ما أشار إليھ سعد مصلوح بقولھ

يرى ابن س�نا أن  صور ا��سوسات . أن �نفعاالت ا��سية تحفظ ��  أعضاء ا��س الظا�ر"أرسطو 
 . الظا�رةوتبعا لرأي أرسطو �ستمد التخيل مادة وظيفتھ من أعضاء ا��س ...تحفظ �� املتصورة

ً
وتبعا

سعد مصلوح، املرجع : ينظر. »لرأي ابن س�نا �ستمد التخيل مادة وظيفتھ من املتصورة وا��افظة
  .117السابق، ص

املؤسسة العر�ية للدراسات وال�شر، ب��وت، عمان،  استقبال النص عند العرب، :ع�� مبارك- )2(
  .33م ، ص1999

  .71القرطاج��، امل��اج ، ص - )3(
  .295صنفسھ، - )4(

وإن يكن ل�م ا��ق يأتوا إليھ مذعن�ن قال ابن �عرا�ي  : قال هللا �عا��  «:قال ابن منظور - (5) 
غة �سراع مع 

ّ
مذعن�ن مقر�ن خاضع�ن وقال أبو إ��ق جاء �� التفس�� مسرع�ن، قال و�ذعان  �� الل

: وقال الفراء. إليھ ملا كنت ألتمسھ منھ وصار �سرع طاوع��أذعن �� بحقي معناه : تقول  الطاعة
وقيل مذعن�ن منقادين وأذعن �� بحقي أقر وكذلك أمعن بھ أي أقر  غ�� مستكر��ن مطيع�نمذعن�ن 

  ].ذع ن[ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر. »طا�عا غ�� مستكره
  .85القرطاج��، امل��اج، ص - )6(
  .330القرطاج��، نفسھ، ص- )7(
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الّنفس ] ي�سط[�مر قد « : ، مثل قولھ"القبض" / "ال�سط"، "القبح"/ "ا��سن: "ال�� تتقابل كـ

لي�سط الّنفوس لھ أو يقبض�ا عنھ « أو) 1(»باملسّرة والّرجاء و�قبض�ا بال�آبة وا��وف و�ؤ�س�ا

�و الكالم « والكالم ا��يل: الذي يقول " ابن س�نا"، و�و بذلك يحا�ي فيلسوفھ املفضل )2(» 

  ) 3. (»الذي تذعن لھ الّنفس فتن�سط عن أمور وتنقبض عن أمور 

شار �� كتاب حازم، وخاصة عندما تق��ن و�ذه املصط��ات تختلف من حيث �ن�

 أن "الّنفس"بمصط�� 
ً
 ما �ستعمل صيغة املصدر بوزن " القرطاج��"، واملالحظ أيضا

ً
كث��ا

، وقولھ �� )4(»تحس�ن موقع �سلوب من الّنفوس « ": ا��سن"كقولھ �� مصط�� ) تفعيل(

و�حّسن موقع . قتضاهما يراد من تأث�� الّنفس مل« ":التخييل"، ومصط�� "�ثر"مصط�� 

ر الّنفس ملقت��� 
ّ
التخييل من الّنفس أن ي��امى بالكالم إ�� أنحاء من الت��يب فيقوى بذلك تأث

  ).5(».الكالم

يتوصل �عد ذلك إ�� الغرض املقصود بالشعر من « :يقول " التحر�ك"و�� مصط��  

ھ تأث�� �� أن يجعل موضوع صنعتھ ما يت�� فيھ حسن صنعتھ و��ون ل[...]تحر�ك النفوس

من أك�� أوزان املصادر أ�مية �� « و�ذا الوزن ) 6.(»الّنفوس وتحر�ك ل�ا وحسن موقع م��ا

ص �ذه املصط��ات �التا��)7(»ت�و�ن املصط��ات 
ّ

يقع الشعر �� الّنفس : ، و�مكن أن ن��

 ومن مظا�ر �ذا التأثر ال�سط  والتحر�ك
ً
و�عت�� مصط�� . حسن موقع، فيحدث ف��ا أثرا

  ". الّنفس"و�و مقرون بمصط��  - "حازم"�� كتاب - من أك�� �ذه املصط��ات ان�شارا " ْسنا�ُ� "

َحُسَن : تقول [...] ا�ُ�ْسن ضد الُقْبح ونقيضھ« ]:ح س ن[يقول ابن منظور �� مادة 

ال���ء وإن ش�ت خففت الضمة فقلت َحَسن ال���ء وال يجوز أن تنقل الضمة إ�� ا��اء، ألنھ 

َس وذلك خ�� وإنما يجوز ا
ْ
لنقل إذا �ان بمع�� املدح أو الذم، ألنھ �شبھ �� جواز النقل بِنْعَم وِ��

س فسكن ثان��ما ونقلت حركتھ إ�� ما قبلھ 
ُ
ُعم وُ��

ُ
وحّس�ت ال���ء تحس�نا [...] أن �صل ف��ما �

والعرب تقول  أحس�ت بفالن وأسأت بفالن أي أحس�ت إليھ [...] ز��تھ وأحس�ت إليھ و�ھ 

وقولھ �عا�� والذين اتبعو�م بإحسان أي [...] وتقول وا��س��  ضد السوء. ليھوأسأت إ

وقولھ �عا�� إن ا��سنات يذ��ن [...] باستقامة وسلوك الطر�ق الذي درج السابقون عليھ

إن تمسسكم حسنة �سؤ�م أي : �عا�� وإن تص��م حسنة أي �عمة وقولھ: وقولھ[...] الس�ئات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11نفسھ، ص - )1(
   .23نفسھ، ص- )2(
   .24ابن س�نا، املرجع السابق، ص : ُينظر -  ) 3(

  .357القرطاج��، املرجع السابق، ص- (4)
  .90نفسھ، ص - (5)
  .31نفسھ، ص - (6)
�سس اللغو�ة لعلم املصط��، دار غر�ب للطباعة وال�شر والتوز�ع، القا�رة، ف��� ��ازي،  - (7)
  .52، صم 1995
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وأحسن بھ الظن [...] و�حسان ضد �ساءة[...] أي محلغنيمة وخصب وإن تصبكم س�ئة 

والعرب تقول أحس�ت بفالن وأسأت بفالن أي أحس�ت . �حسان عكس �ساءة. نقيض أساءه

  ) 1(» .إليھ

ا��س�� ضد  - 1:  لھ الدالالت التالية" ا��سن"�ست�تج من قول ابن املنظور أن لفظ 

حّس�ت ال���ء  - 5.ا��سنة ضد الس�ئة - 4. �عمة حسنة أي- 3.�حسان أي �ستقامة- 2. السوء

  .تحس�نا ز��تھ

 دالالت كث��ة فـ 
ً
[...] يوصف ا��سن بأنھ حالل، يراد بھ مباح« أما اصطالحا فلھ أيضا

 ووصف ا��سن بأنھ صواب ��يح[...] وقد يوصف ا��سن بأنھ حق إذا �ان واقعا من العالم

اده، وان �ان قبيحا، كما يقال �� الرامي انھ أصاب وإن �ان يفاد بھ أنھ وقع ع�� الوجھ الذي أر 

ووصف ا��سن بأنھ ��يح يفيد فيھ وقوعھ ع�� وجھ حصل بھ الغرض، ولذلك [...] ال�دف 

�ستعمل ذلك �� القبيح، إذا وقع موقع ا��سن، فيقال ط�ارة ��يحة وإن وقعت بماء 

 الكذب �� الشعر  «، ولذلك مثال )2(» .مغصوب، وش�ادة ��يحة، إذا وجب ا��كم ��ا
َ

ُوِصف

  ) 3.(»با��سن عند تحقيقھ املع�� أو الغرض املقصود بھ 

ومن التذاذ الّنفوس بالتخّيل أن الصور القبيحة املست�شعة عندما « ": حازم"و�قول 

قد ت�ون ُصَوُر�ا املنقوشة وا��طوطة واملنحوتة لذيذة إذا بلغت الغاية القصوى من الشبھ 

ا، ال ألّ��ا حسنة �� نفس�ا بل ألّ��ا حسنة بما �� أمثلة لھ، في�
ً

ون موقع�ا من الّنفوس مستلذ

  ) 4(»ا��ا�اة ملا حو�ي ��ا عند مقا�س��ا بھ 

�� ذاتھ إنما " ا��سن"ال يّدل ع�� ال���ء " حازم"عند " ا��سن"نف�م أن مصط�� 

تھ وقبلتھ، يوصف"الّنفس"بموقعھ �� : مرتبط من ج�ة نفسانية أي
ّ

با��سن وإن  ، فإذا استلذ

 
ً
ومن ج�ة . ف�و قبيح وإن َحُسَن " الّنفس"وإن وقع موقع املنافرة و�ست��ان من . �ان قبيحا

  . ال���ء، وإن ساءت ساء" حسن"ثانية بطر�قة محا�اتھ، فإْن حس�ت 

وغالبا ما يتعلق التحس�ن والتقبيح بالصدق والكذب، فح�� وإن �ان �� الواقع الكذب 

، ألن قبيح والصدق حسن، ففي 
ً
مطلوب �� ا��طابة، و�� " التصديق"الشعر غ�� ذلك تماما

جودة التخييل غ�� « : و�� فكرة أرسطية نقل�ا الفارا�ي الذي يقول " التخييل"الشعر يطلب 

جودة �قناع والفرق بي��ما أن جودة �قناع يقصد ��ا أن يفعل السامع ال���ء �عد التصديق 

��ض نفس السامع إ�� طلب ال���ء ا��يل وال�رب منھ، أو بھ، وجودة التخييل يقصد ��ا أن ت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ].ح س ن[ابن منظور، لسان العرب، مادة  - (1)
  . 45، ص ماجدي فخري، الفكر �خال�� العر�ي، الففق�اء واملت�لمون  - ) 2(
   .46ماجدي فخري، املرجع نفسھ، ص �ذا قول للفارا�ي نقلھ- )3(

.116ص  القرطاج��، امل��اج،  -   (4) 
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  )1.(»ال��وع إليھ أو الكرا�ة لھ، وإن لم يقع لھ ��ا التصديق

ف 
ّ
�ذا املصط�� ع�� وج��ن �ّول �سيط عام �� حديثھ عن ا��ا�اة " حازم"يوظ

صد ��ا إال محا�اة تحس�ن، ومحا�اة تقبيح، محا�اة مطابقة ال يق« : كقولھ �� أنواع ا��ا�اة

، )3(أو موقع التحس�ن والتقبيح من الصدق والكذب) 2(».ّضرب من ر�اضة ا��واطر

 "موقع"وغالبا ما يأ�ي مقرونا بـ" الّنفس"واستعمال آخر متعلق بـ
ً
، بالتا�� يصبح مصط��ا مركبا

الذي نفر امل�ان : الذي يّدل ع�� امل�ان، كـاملفر أي] َمْفعْل [، وَمْوقع ع�� وزن "حسن املوقع"أي 

" حازم"و�قابل عند ). 4(ا��...إليھ، ومسكن الذي �سكن فيھ، ومن�ت، ومدخل، وم��د

، ثم مصط�� "التحر�ك"، و�ليھ من حيث �ن�شار مصط�� "القبح"مصط�� " ا��سن"مصط�� 

  ". �ثر"، ثم مصط�� "ال�سط"

دت �� �ذا و�� ا��قيقة �ذه عّينة �سيطة من املصط��ات الّنفسانية الكث��ة ال�� ور 

 
ً
الكتاب، وال�� يجب أن تتضافر ا���ود لدراس��ا، ألن �ل مصط�� يص�� أن يخصص لھ بحثا

، أو بتعب�� املنا�� ا��ديثة، أن ي�ون مدونة بحث مستقل
ً
  .منفردا

البحث « وكما أشرنا إليھ �� بداية �ذا الفصل �ذه محاولة للفت النظر إل��ا، ألن   

، واملصطل�� منھ ع�� ا��صوص، �عت�� من أ�م العوامل العل�� �� ال��اث ع�� العموم

 
ً
 �ان أم مج�وال

ً
والبحث �� املصط�� ! املساعدة ع�� إعمال املصط��، و�عث ا��ياة فيھ ُم�َمال

ال��ا�ي كيف ما �ان �و حركة ل��و�ضھ، وتجديد العمل بھ، ولفت �ن�باه إليھ، وكذا تطو�ره 

 
ً
 �� مجال البحث والدراسات العلمّيةألن التطور ال ي�ون إال باالس! أيضا

ً
  ).5(»تعمال أوال

 " القرطاج��"يظ�ر لنا مما تقّدم أن 
ً
 أدبيا

ً
 من��يا

ً
استطاع أن يقدم لنا تطبيقا

" حازم"كما أدرك ". م��اج البلغاء وسراج �دباء"��موعة  من املصط��ات الّنفسانّية �� كتابھ 

اء �ان ذلك ع�� صعيد التصور والف�م النظري، أو أ�مية املصط�� فاعت�� بھ عناية كب��ة، سو 

، �ما مصط��ان "الّنفس"و" التلقي"كما الحظنا أن  مصطل�ّ� . �� �ستعمال النقدي �د�ي

أساسيان ومحور�ان لف�م نظر�ة حازم النقدية والبعد الّنف��� ل�ا ، و�اإلضافة إ�� �ذين 

فسانّية عند 
ّ
مصط�� : م��ا املركبة مثل ��ة ومتنوعة،كث" حازم"املصط��ّ�ن �ناك مصط��ات ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
77، ص2ماجدي فخري، املرجع السابق، ج :نظري- ) 1) 

  .92نفسھ، ص - )2(
تحس�ن قبيح ال  - 2.تحس�ن حسن ال نظ�� لھ - 1: نحاء التحس�ن والتقبيح ثمانية و��يرى حازم أن أ: يقول سعد مصلوح - )3(

7.  تقبيح قبيح ال نظ�� لھ - 6. تحس�ن حسن لھ نظ�� - 5. تقبيح حسن ال نظ�� لھ - 4.       تقبيح قبيح لھ نظ�� - 3. نظ�� لھ
 . تحس�ن قبيح لھ نظ�� - 8.     حسن لھ نظ��

  .169ملرجع السابق، صسعد مصلوح، ا: ينظر
  .368- 367ابن قت�بة، املرجع السابق، ص - (4)
فر�د �نصاري، من��ية دراسة املصط�� ال��ا�ي، نحو من��ية للتعامل مع ال��اث �سالمي،  - (5)

   .215م، ص2000، 1مع�د الدراسات املصط��ية، املع�د العال�� للفكر �سالمي، ط
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  ".الت��يب"و" التحس�ن"القّوة ا��افظة، ومصط�� القّوة املائزة، وم��ا ال�سيطة كمصط�� 

  

  :املراجع

، دارالقلم، ب��وت، 2عبد الرحمان بدوي، ط: ابن س�نا، عيون ا��كمة، تح .1

 . م1980لبنان 

، ب��وت، 3، طابن قت�بة، أدب ال�اتب، دار الكتب العلمية، ب��وت .2

  .م2003لبنان،

، 4إحسان عباس،  تار�خ النقد �د�ي عند العرب، دار الثقافة، ب��وت، ط  .3

  .562ص  1992

م، 2001، 2توفيق سلوم، دار الفارا�ي، ط: ارثور سعدييف، ابن س�نا، تر .4

  .ا��زائر

جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة وال�شر، ب��وت،  .5

  ].ن ف س[ :ت، مادة- د

6. 

دمحم ا��ب�ب بن ا��وجة، دار الغرب �سالمي، : م��اج البلغاء وسراج �دباء، تح: ازم القرطاج��

  .م1981ب��وت،ط

دمحم ا��ب�ب بن ا��وجة، : حازم القرطاج��، م��اج البلغاء وسراج �دباء، تح .7

   .18، ص م1981دار الغرب �سالمي، ب��وت،ط

أصول�ا وتطبيقاتھ �� النقد العر�ي (ّية لألدب، رشيد سليم، الّدراسات الّنفس .8

  .، رسالة ماجست��، جامعة با�� مختار، عنابة)ا��ديث

جورج طرا����، :سيغموند فرو�د، محاضرات جديدة �� التحليل النف���، تر .9

  .م1980، ب��وت1دار الطليعة للطباعة وال�شر، ط

دراسة (ي القديم أولّيات علم الداللة �� الفكر اللغوي العر�عا�شة عوجان،  .10

غة العر�ية وآدا��ا، جامعة )نظر�ة وتطبيقية ع�� ديوان ا���ساء
ّ
، رسالة ماجست��، مع�د الل

 .م1999ا��زائر،

عبد �م�� �عسم، املصط�� الفلسفي عند العرب، الدار التو�سية لل�شر،  .11

  .م1991تو�س، 

وال�شر،  استقبال النص عند العرب، املؤسسة العر�ية للدراسات: ع�� مبارك .12

   م1999ب��وت، عمان، 

فاطمة عبدهللا الو�ي��، نظر�ة املع�� عند حازم القرطاج��، املركز الثقا��  .13

  م  2003، 1العر�ي،الدار البيضاء،ط 
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فر�د �نصاري، من��ية دراسة املصط�� ال��ا�ي، نحو من��ية للتعامل مع  .14

   .م2000، �1 للفكر �سالمي، طال��اث �سالمي، مع�د الدراسات املصط��ية، املع�د العال�

، ��لية 2ماجدي فخري، الفكر �خال�� العر�ي، الفالسفة ا��لقيون، ج .15

  م، ب��وت،                          1978لل�شر والتوز�ع، 

دمحم رضا حس�ن ع�� مبارك، استقبال النص عند العرب، املؤسسة العر�ية  .16

  .م1999للدراسات وال�شر، ب��وت ، عمان ، 

�سس اللغو�ة لعلم املصط��،دار غر�ب للطباعة محمود ف��� ��ازي،  .17

  .م1995وال�شر والتوز�ع،القا�رة،

، مجلة املورد، العدد "لسان العرب"ياس�ن صالح �يو�ي، م��م الشعراء ��  .18

  .م، �غداد1977السادس،

  

19. A.M.Goichon: La philosophie d'Avicenne et son influence en Europe 

médiévale, librairie d'Amérique et d'orient, 2ed, paris, 1979. 

20. Petit dictionnaire français, librairie Larousse, paris. 
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قد ا��زائري املعاصر
ّ
  مالمح املن�� الّسيميا�ي �� الن

  مقار�ة وصفّية

  عّمار بن لقر����

  

    

ھ �شأ مع�ا و�� أحضا��ا،            
ّ
�عّد املن�� الّسيميا�ي من منا�� ما �عد الب�يو�ة مع أن

�� تواجھ ال
ّ
باحث عند ا��ديث ع�� �ذا املن�� �� قضّية املصط��، فتارة ولعّل القضّية ال

املن�� " وتارة أخرى ،"املن�� السيميوطيقي" ،وتارة "املن�� السيميولو��" �سّ�� 

سمية �خ��ة اصطالح عر�ّي ،"الّسيميا�ي
ّ
  .و�ذه ال�

عيات ولعّل الّس�ب الّرئ�س �� �عّدد �سمّية املصط�� �عود أساسا إ�� �عّدد املرج      

قافية ا��تلفة للّنقاد والباحث�ن العرب؛  فمن نقل م��م عن 
ّ
" أو " دي سوس��" الفكر�ة والث

قافة ،"الّسيميولوجيا"آثر استعمال مصط��  " مدرسة جنيف
ّ
ومن نقل عن الث

غ�� أّن �عض الباحث�ن العرب ". (الّسيميوطيقا"آثر استعمال مصط�� " �نجلوسكسونية"

تؤّدي �ش�ل تقر��ّ� أو  اث لغتنا العر�ية عن �لمة مناظرة للمصط�� الغر�يفّضل أن يبحث �� تر 

غو�ة املطلو�ة �� ال
ّ
ومن ،"الّسيميائية" ،واشتّق م��ا "الّسيمياء" علم ا��ديث فاختار الّداللة الل

  ).     1.)(املالحظ أّن املصط�� �خ�� قد شاع استخدامھ ب�ن نّقاد بالد املغرب العر�ّي 

" �ما اختلفت �سمّية �ذا املصط��، فامل�ّم �و البحث عن ما�ية وم        

  ".املن�� الّسيميا�ي"أو " الّسيميولوجيا

ذي ��تّم  (�و ،أو الّسيميا�ي،أو الّسيميوطيقيإّن املن�� الّسيميولو��          
ّ
املن�� ال

غو�ة وغ�� ا بدراسة حياة
ّ
غو�ة �� الّنّص دراسة منتظمة،العالمات الل

ّ
�ك�� ع�� و�نطلل

ّ
لق من ال�

ھ ��تّم 
ّ
عالقة الّدال باملدلول، و�و من �ذه الوج�ة ال ي�اد يختلف عن املن�� الب�يوي سوى �� أن

�� تحيل ع�� ما �و خارج الّنّص بما �� ذلك الّدال واملدلول 
ّ
غو�ة ال

ّ
  ).2)(باإلشارات غ�� الل

غة �نوالّسيميولوجيا أو الّسيمياء �� أيضا �لمة منقولة           
ّ
جل��ية �عّ�� ع��ا عن الل

و�ذان املصط��ان منقوالن عن �صل اليونا�ي ).  semitics(و) semiolog( :بمصط���ن �ما

)semeoin(أي �شارة؛ .  

و�ذا �ع�� أّن الّدالة م�ما �ان نوع�ا وأصل�ا، والسيميولوجيا �عر�فا �� علم �شارة        

الّسيميولوجيا �� (ارات ورموز �و نظام ذو داللة،و�كذا فإّن إش الّنظام ال�و�ي ب�ّل ما فيھ من

ذي يدرس ب�ية � 
ّ
و�درس بالّتا�� توّزع�ا ووظائف�ا شارات و عالئق�ا �� �ذا ال�ون،العلم ال

  ).3)(الّداخلية وا��ارجية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر بن لقر����، جامعة املسيلةعّما  
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ومن �نا فالّسيميائية أو الّسيميو��ية  تو�� أ�ّمية لدراسة الّرموز و�شارات            

ل ا���ِّ و 
ّ
�� �ش�

ّ
غة ال

ّ
فإّن و�مع�� آخر؛.� الّداخ�� ل��طاب أنظم��ا حّ�� ما �ان م��ا خارج الل

غوي،الّتحليل الّسيميا�ي ينطلق من حي
ّ
ولذلك عّدوا الّسيمياء جزء من ( ث ي�ت�� الّتحليل الل

سانيات ع�� خالف 
ّ
سانياتية الك�)4")(دي  سوس��"الل

ّ
ذي أس�م �� تلك ا��ركة الل

ّ
�� ؛ ال

ّ
�ى ال

ح�ن � للّسيميائية أو الّسيميولوجية،سادت �� أور�ا �� مطلع القرن العشر�ن وأّدت إ�� الّتنظ�

ھ من املمكن أن نتصّور علما يدرس حياة الّدالئل �� صلب ا��ياة �جتماعية :( ... قال
ّ
وإذا فإن

ا العلم ية سوى قسم من �ذول�س �لس�،"علم الّدالئل" "semiologie"ونق��ح �سميتھ 

�� يكشف�ا علم الّدالئل سي�ون تطبيق�ا ممكنا ع�� �لس�يةالعاّم،
ّ
  ).5)(والقوان�ن ال

س( ورأى أّن قلب �طروحة السوس��ية،" ن بارتروال " لكّن          
ّ
انيات ل�ست جزء الل

سانياتمن علم العالمات،
ّ
ل فرعا من الل

ّ
�� �ش�

ّ
  ).6)(بل الّسيميائية �� ال

 مع الّست�نيات من القرن �ذا ولم        
ّ

جاه الّسيميا�ي بوصفھ من��ا نقديا إال
ّ
يظ�ر �ت

  العشر�ن 

م �� فر�سا �ثر العاّم �� وقف املّد الب�يوي �1968ان ألحداث وع�� �ذا �ساس،          

�عّد�ا من��ا ونظر�ة جاءت ن�يجة " الّسيميائية"ومضاعفة الّنقد و�دء ثورة الّسيميولوجية 

ت�بّ�� طر�قة تركي�ية �� كث�� من املفا�يم، و�� ور�ثة ّنقد الّصارم للّنظر�ة الب�يو�ة،العلمية 

سانيات الب�يو�ة �� نمطّية جديدة 
ّ
�� ( الل

ّ
��دف إ�� القراءة املفتوحة ع�� نقيض الب�يو�ة ال

  ).7)(تدعو إ�� تأصيل القراءة وفق قواعد موضوعة سلفا بقراءة فاعلة منفعلة

شر�ة الّست�نيات استعر أوار الّسيميائية �� الّنقد �د�ي حيث برز عمالقة و�� ع        

" جوليا كر�س�يفا " و،"جوليان غر�ماس " ،و"روالن بارت :" بفر�سا أمثال الّنقد الّسيميا�ي

  ".ج��ار جن�ت "و

ماني�ياتأّما الّسيميائية �� الوطن العر�ي         
ّ
حيث عرفت ( فقد انتقلت إليھ �� الث

��ركة الّنقدية املعاصرة رّجة قوّ�ة �عد �سّرب املن�� الّسيميا�ي إ�� حدود العالم العر�ي ا

عر�ة،و�غلغلھ �� املمارسات الّتحل
ّ

والّروائية خاّصة،فانكّب عدد من يلية الّنقدية للّنصوص الش

من بّوابة  الّنّقاد ع�� الّتلّقي النظري �جرا�ي والّتطبيقي ملعطيات �ذا املن�� ا��ديد خاّصة 

�� أس�مت �� �ذا ا��قل،و�ذا من خالل �،)8)(املغرب العر�ي
ّ
نذكر ع�� س�يل املثال ال قالم ال

" و  من املغرب" ومحّمد املاكري، و سعيد بن كرادحّمد مفتاح، وعبد الفّتاح �ليطو،م: "ا��صر 

،�
ّ

يد بورايو، و عبد عبد املالك مرتاض، و عبد ا��م" من تو�س، و " و سم�� املرزو�� ع�� الع��

ا�ر رواي�ية  وفيدوح، و رشيد بن مالك، القادر
ّ
امي عب" و من ا��زائر ،" الط

ّ
من " د هللا الغذ

  .وغ���م من الّنّقاد من لبنان ومصرمن سور�ة،" محّمد خ�� البقا�� " و الّسعودية،

يميا�ي لقد أّدى ان�شار الّسيميائية �� فر�سا بفضل منجزات عمالقة البحث الّس         

ماني�يات،" ك مرتاض عبد املال" إ�� ت�س�� نقل�ا إ�� ا��زائر من طرف الباحث 
ّ
حيث �� مطلع الث
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ية الّنظرة،شمولية  متطّورة تحاول أن ت�ون ( دعا إ�� إرساء قواعد �ذه الّنظر�ة باعتبار�ا 
ّ
�ل

�عة،
ّ
ط ع�� �ّل ما �و لغة وخطاب ونص وداللة وتركيب وتأو�ل ومدلال�

ّ
ول و�ّل بحيث ت�سل

سانيات ��ّ� ��ا قبل ظ�ور �ذا العلم
ّ
�� �ان م��م الل

ّ
  ).9)(�ذه املصط��ات ال

أف�� " تحليل سيميا�ي تفكي�ي لـ ح�اية حّمال �غداد : ألف ليلة وليلة : " و�� كتابھ         

ره بالّدراسات الغر�ية قائال 
ّ
فلتكن �ذه محاولة من��ية لدراسة : ( عبد املالك مرتاض عن تأث

�اث ال
ّ
  ).10)(ولتكن أيضا دعوة إ�� التجديد ... ولتكن مدرجة إلثارة الّسؤال عر�ّي الّسردّي،ال�

أّما ما نوّد نحن، ف�و أن نفيد : (... ولتأكيد إفادتھ �� مجاالت الّنقد الّسيميا�ي يقول        

�اثة القائم الكث�� م��ا ع�� العلم،من الّنظر�ات الغر�ي
ّ
ه يات و��ضم �ذكما نفيد من �عض ال�

ثم نحاول �عد ذلك ��ن �ذه مع تلك ��نا مكينا، ثم �عد ذلك نحاول أن ن�ناول الّنّص وتلك،

ة مستقبلية
ّ
  ).11.)(برؤ�ة مستقل

ف الباحث �� دراستھ الكث�� من         
ّ
تقنيات الّسرد " أّما ع�� املستوى �جرا�ي فقد وظ

مختصرة عن �ذه الّتقنيات الّسردية للمتلّقي قاصدا إفادة غ��ه ��ا؛من خالل تقديمھ نبذة " 

غات الغر�ية ا��ديثة 
ّ
ن من الل

ّ
  ).12(غ�� املتمك

العديد من املستو�ات؛ فدرس ��  قّدم عبد املالك مرتاض دراستھ من خالل          

ف�و رصد بوصفھ مف�وما أسطور�ا واقعيا،"  حّمال �غداد" ا��دث �� ح�اية " املستوى �ّول "

ذي يف��� تالحمھ ا���ا�ّي إ�� للواقع 
ّ
ومثل �ذا الّتصّور �شكيل ماّدة ح�ائية �� حّد ذاتھ،ال

سانية والفنية شديدة 
ّ
جعلھ يرى أّن العمل ا���ا�ّي يقوم بوجھ عاّم ع�� شبكة من املعطيات الل

  .الّتعقيد، ومن العس�� الفصل بي��ا 

ا��ظور،وا��دث  ا��دث(الباحث قّدم أنواعا ل��دث أ�ّم�اومن �نا نجد          

  ).13... )(وا��دث ا���ض، وا��دث املا�ع، وا��دث العتيقامل��ور،

� " كما اعتمد ع�� آلية         وأثار نية أخرى اشتغل �� ضو��ا ب�يو�ا،باعتبار�ا تق" ا��ِ�ّ

 ثّم �عامل مع �ذه الّتقنية،"ا��ال " ،و "الفضاء " ،و "امل�ان : " الل�ا مصط��ات مثل من خ

ب" وفق 
ّ

  ).14..."(املن�� املرك

عبد " وما دمنا �� ا��ال الّسيميا�ي الّسردّي فال بّد من ذكر إس�امات �ستاذ              

وقد ظ�رت ل��ركة الّسيميائية �� ا��زائر، واحدا من الّرواد املؤّسس�ن( �ونھ " ا��ميد بورايو

ر من خالل الّد 
ّ

�� �ادعوتھ إ�� �ذا الّتّيار �� وقت مبك
ّ
ماني�يات،روس ال

ّ
وف��ا ن يلق��ا �� بداية الث

�علن عن تمّرده ع�� الوضع الّنقدّي �� ا��زائر وتصّديھ للّنصوص الّسردية بالّدرس 

بعھ �� دراساتھ بقولھ و�صّرح الباحث باملن�� ) . 15)(والّتحليل
ّ
ذي ي�

ّ
أدواتنا  �ستمّد أغلب:(...ال

�� يمكن أن نطلق عل��ا فس املدرسة الّسيميائية،ل��ا لن�� أغ املن��ية من نصوص ت�ت��
ّ
وال

كال�ي،املدرسة الغ
ّ

و�� �� تطو�ر الّسرديات أور�ماسية ذات الّتوّجھ الش
ّ
�� �ان ل�ا اليد الط

ّ
" وال

منذ الّست�نيات حّ�� اليوم و�ان امتداد�ا �� الّدراسات الّسردية ا��ديثة ع�� دوائر " علم الّسرد 
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ّ

  ) .16.)(رق والغربالبحث العل�ّ� �� الش

دراسة سيميائية : املسار الّسردي وتنظيم ا��توى : " و�ذا ما نجده �� أطروحتھ           

و�اإلضافة إ�� أعمالھ الّنقدية �خرى �� مجال ". لنماذج من ح�ايات ألف ليلة وليلة 

�جمة تظ�ر �� كتاب�ن �ما 
ّ
عن املع�� ��  الكشف: " الّسيميائيات الّسردية لھ مسا�مات �� ال�

و�� تجر�ة خاّصة �� مواج�ة مسألة ترجمة "( الّنظر�ة الّسيميائية الّسردية  –الّنّص الّسردّي 

املصط��ات، كما أّ��ا تجر�ة واكبت مرحلة البحث عن املصط�� العر�ّي املناسب �� ميدان 

؛ "يات الّتطبيقية الّسرد: الكشف عن املع�� �� الّنّص الّسردّي " و �خر ). 17.)(الّسيميائيات

عبية 
ّ

  .حيث عا�� الّتحليل ا��ما�� وم�ّونات ا���اية الش

علب الغراب" لقّصة " ية ا��طاب- الّسرد" إضافة إ�� مقار�تھ          
ّ
ومقار�تھ ،"والث

  ) .18"(الّصّياد والعفر�ت : " الّسيميائية ���اية

ائري املعاصر ما أنجزه �ستاذ ��ز ومن �س�امات الّسيميائية الّرائدة �� الّنقد ا         

كتحليلھ (من دراسات تحليلية عديدة ��ملة من الّنصوص الّروائية ا��زائر�ة " رشيد بن مالك "

وز " و " أحمد رضا حوحو" لل�اتب " عا�شة " الّسيميا�ي لقّصة 
ّ
) 19")(واس�� �عرج" لـ " نّوار الل

.  

الّسيميائية " Jean Claud Coquet: ن �لود �و�يجا: " باإلضافة إ�� ترجمتھ لكتاب          

رصد أل�ّم �نجازات ( حيث أعلن امل��جم �� مقّدمة كتابھ بأّن �ذه الّدراسة " مدرسة بار�س:
�� حّقق��ا مدرسة بار�س 

ّ
�� ي�ت�� إل��ا ) 20)(الّسيميائية ال

ّ
ھ من أيرز أعالم�ا " غر�ماس " ال

ّ
بل إن

.  

فقد �ان ��دف من خاللھ إ�� �سليط الّضوء " ّسيميائيات الّسردية ال" أّما كتابھ            

بوصف�ا خيارا من��يا مغايرا للمنا�� الّنقدية الّتقليدية بما �ساعد ع�� "( الّسيميائية "ع�� 

  تطو�ر 

و  ) .21.)(ل�ست ���ة حرفية أو مطابقة للّسيميائية �� الغرب " سيميائية عر�ية "        

يجد صاحبھ قد خّصص مدخال نظر�ا لقراءة �عض �نجازات الّسيميائية  املتصّفح للكتاب

العر�ية الّرا�نة ومعا��ة مشا�ل�ا العالقة، و�� القسم الّتطبيقي تناول مجموعة من الّنصوص 

�� أسدا�ا الفيلسوف " الّنصيحة " الّسردية بالّدرس والّتحليل، كنّص 
ّ
" للملك " بيدبا" ال

وز " ، و رواية "ابن املقّفع " لـ " �ليلة ودمنة " تاب  كما ورد �� ك" د�شليم 
ّ
�غر�بة صا��  - نّوار الل

يور " ، و رواية "واسي�� �عرج " لـ " بن عامر الّزوفري 
ّ
ص " لـ  "عواصف جز�رة الط

ّ
  " .جيال�� خال

من خالل " حس�ن خمري " نذكر أيضا �ستاذ " رشيد بن مالك " وإ�� جانب          

�� أّسست لعلم العنوان " العنوان و الّدالالت " : ما تبّقى لكم" ّرائدة دراستھ ال
ّ
" Titrologie" ال

  العنوان " من باب تجاوز الّدراسة الّسيميائية للّنّص إ�� محيطھ كـ �� ا��طاب الّنقدّي ا��زائرّي،

" سيميائية ا��طاب الّروا�ي "وكذلك دراستھ... ".��داء،الّتوطئة،عالمات الوقف
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�� �عرض رواية ا
ّ
� سمات (وفق رؤ�ة سيميائية " عبد املالك مرتاض " لـ " صوت الك�ف " ل تتق��ّ

  ) .22")(نظام �شياء"�� إطار ،"ا��نجر/املرأةا��قد،/العقدالك�ف،/الّصوت: " 

من " عبد القادر فيدوح " كما توجد �عض ا���ود الّنقدية الّسيميائية لألستاذ         

عر ا��زائرّي درا: ئلية الّنّص �د�يدال " خالل كتابھ 
ّ

" الذي يرى �ستاذ،"سة سيميائية للش

أّن الباحث فشل �� تنظيم ج�ازه املصطل�ّ�؛ إذ استعمل مصط���ن ملف�وم " يوسف وغل����

  "Semiotique: " تقابل �لمة " الّدالئلية " حيث غاب عنھ أّن " الّدالئلية و الّسيميائية " واحد 

ت �مور �عقيدا عندما استعمل الّناقد مصط��ات أخرى أثناء املمارسة وازداد       

  ) .23.(و الّتأو�ليةوطيقية،و الّسيمي�� املف�وم نفسھ �الّسيميولوجية،للّداللة ع

ورغم �ذا الّتداخل �صطال�� املف�وما�ي نجد الباحث وا��ا �� اختياره امل����          

�� اعتمدت  لم �عد( ف�و يصّرح بأّن الّنّص 
ّ
ب�ية ا��لل �جتما�� يحمل الّراية �يديولوجية ال

بوصف�ا علبة سوداء �ساعدنا ع�� استكشاف لبطاقة �س�بار�ة و�ستخبار�ة،و ال امظ�را ل�ا،

 
ّ

ما محاولة الكشف عن غموض كينونتھ ات الواعية الفردية و ا��ماعية،عبقر�ة الذ
ّ
إن

  ،)24... )(تنظيم والدتھ املتجّددة �حتمالية صفة ممّ��ة لھ ضمن إجراء

" ر�ان " و�دخل مع الّنّص �� ،"الّنّص جواب جا�ز " ع�� مقولة و من �نا �ع��ض 

ئ لھ بمدخل�ن نظر��ن 
ّ
البعد الّتأو��� " و " سيميائية الّنّص �د�ي : " استف�امّي ال ي�ت��،يوط

  للّسيميائية 

�� ا��زء الّتطبيقي نّصا شعر�ا جزائر�ا والقارئ للكتاب يجد الّناقد قد عرض          

  :قديما �و 

��متھ، و تحليل محاوال فّك شفراتھ من خالل فضاء النّص و " نونية بكر بن حّماد " 

وضمن �ذا �طار ":( فيدوح  " ودراسة إيقاعھ ا��ار�ّ� و الّداخ�ّ�،يقول الب�ية السطحّية،

ار�ة نّص قديم �� ضوء أساليب و أدوات محاولة ملق" بكر بن حّماد " جاءت قراءتنا لنّص 

  ) .25... )(حديثة  و �� محاولة أيضا ملقار�ة تصبُّ �� قالب الّتأو�لية

من خالل تناولھ ��موعة من " شعر�ة �قالم الغّضة " ي�تقل الباحث �عد ذلك إ��    

عراء ا��زائر��ن املعاصر�ن أمثال 
ّ

عر�ة ��موعة من الش
ّ

" فّ��  عاشور : " الّنصوص الش

وس" عثمان لوصيف،و "و
ّ
والّتحليل مبّ�نا خصائص بالّدراسة ،"الّسعيد �ادف " ،و "��ضر فل

شا�ل " وسما��ا كسمة شعر���ا،
ّ
شابھ " و " ال�

ّ
�� شعر�ة ا��يل ا��ديد ما ( فالباحث يرى ،" ال�

 زاتھ من خاللإفراو  و ما �عيد الّصلة ب�ن الّناّص ب�ية العميقة للّتغي�� بالّسؤال،ي���ن ع�� ال

عر�ة جرأة الّتمّرد ع�� الواج�ة جابية الّتأس�س املغاير �� توقيعا��م،
ّ

وقد تضّمنت فاعلي��م الش

ات �نا �� س�يل دفع نبض الواعية ا��ماعية
ّ

  ) .26... )(ا�تمام�م الّتعب�� عن الذ

 نتجا�ل�ا وقد قد" الّسيميائية"ومن �سماء       
ّ
�� ي�ب�� أال

ّ
مت إس�امات ا��زائر�ة ال

ا�ر رواي�ية " نقدية معت��ة �ستاذ 
ّ
سرديات ا��طاب الّروا�ي " من خالل أطروحتھ " الط
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د أبان الباحث مسلكھ �� وق،"قية �� آليات ا���ي الّروا�ّي مقار�ة نّصانّية تطبي: املغار�ّي ا��ديد 

وقد اعتمدت �� ( :وائية املغار�ية ا��ديدة بقولھورسم خطوط تحليلھ للمدّونة الرّ أطروحتھ،

بدًء ب��اث  و ما أنجزتھ الّسرديات �� �ذا ا��المن��ا �س�ند إ�� نظر�ة ا���ّي، دراس��ا

كالني�ن الّروس،
ّ

كالنية    ولكّن�� آثرت ا��مع ب�ن توّج��ن يزاوجان ب�ن املقالش
ّ

ار�ة الش

ل�ن �� دراسة والّتأو�لية،
ّ
و �� الّدراسة � الّرواية،للّداللة الّسردية � " M. Bal: مايك بال " ممث

  ).W. Krysinski)"27: فالديم�� كر�ز�س�ي " الّسيميائية الّتعاقبية للّرواية ا��ديثة لـ 

وتحديدا ّنّصا�ّي، جعلھ �عود إليھ ثانية،و نزوع  الباحث نحو الّتحليل الّسيميا�ي ال        

: ملتقى العالمات" ك �� كتابھيميائية �عاقبّية، وذلمن س" فالديم�� كر�ز�س�ي " إ�� ما أنجزه

Carrefour des Signes " لكّنھ ال �ستقّر ع�� ذلك ،"املوت والبحر وا��زر " رواية ( فيقارب بھ

  ) .28)(حّ�� ي�تقل إ�� معمار�ة الّنّص �ستع�ن ��ا ع�� القراءة والّتحليل

إس�امات  و ال يمكننا ا��ديث عن الّنقد الّسيميا�ي �� ا��زائر دون ا��ديث عن       

: " دراسة سيميائية لرواية - �شتغال العام��" من خالل كتابھ " الّسعيد بوطاج�ن "�ستاذ  

نة " لعبد ا��ميد بن �دوقة " لـ " غدا يوم جديد �سيمات " عّيِ
ّ
ذي حّدد فيھ ال�

ّ
: " العاملية ال

كما حّدد ( ،"وضوعامل - �رض" ،" املوضوع- الّزاو�ة" ،"املوضوع - الكتابة" ،"املوضوع - املدينة

ثات العاملية،
ّ
ث�ن عامل�ن شّيد�ما ع�� تحّول �عض املثل

ّ
من خالل توّصلھ إ�� اق��اح مثل

ل�ن، وم��م 
ّ
م " و " ابن القيد " املمث

ّ
إ�� ذوات صغرى ل�ا برنامج�ا الّسردّي،ول�ا أيضا " املعل

  ) .29... )(انتماءا��ا امل�شّعبة و املتناقضة

ِفھ كما تّت��            
َّ
مقار�ات �� : الّسرد وو�م املرجع " مالمح الّسيميائية أيضا �� مؤل

� ذلك من خالل قراءتھ لنماذج روائية كرواية " الّنّص الّسردّي ا��زائرّي ا��ديث
ّ

" و�تج�

  " و رواية ،"رشيد بوجدرة " لـ " تميمون "  و رواية،"حّداد مالك " لـ " �نطباع �خ�� 

عبد ا��ميد بن " لـ "  ذكر�ات وجراح" و ،"ا��ب�ب الّسايح " لـ " ا��ن�ن ذاك " 

ابت واملتحّول " و�ذه �خ��ة  درس�ا من خالل ثنائية ،"�ّدوقة
ّ
ه مف�وما سيميائيا م�ّما " الث �عّدِ

ابت وا��ركة؛( من ثنائيةحيث ال خلو أّي نّص أد�ّي 
ّ
و الّتحّول باملف�وم أي ا��الة الث

إذا أردنا تحديد املصط�� و �دوات �جرائية املنت��ة حديثا �� تحليل أو الّسردية الّسيميا�ي،

ل مجتمعة الّنّص أو ما �سّ�� 
ّ
سيج " الب�� الّنّصية إ�� ب�يات متآلفة �ش�

ّ
�جمة الّدقيقة " ال�

ّ
�� ال�

).30. (  

أحمد " رحمھ هللا،و " بخ�� بن عودة " تال �ذا فضال عن دراسات أخرى لل�اتب املغ    

أسس�ا الّسيميائيات العاّمة " من خالل دراستھ " عبد القادر ف�يم ش�با�ي " و،"طشر�ب

فضاء نظري ملساءلة قوان�ن املعرفة الّسيميائية ( و الّسيمياء العاّمة �� نظره �� ،"ومفا�يم�ا 

 عن الّتحليالت ا��اّصة، و �س�� لطرح جملة من ... وحدود�ا 
ّ

و�� فلسفة للمفا�يم �عف

�� املقوالت الع
ّ
  ) . 31.)(الوقا�ع الّسيميائية �شرف ع�� احتواءمختلفاّمة ال
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وما يمكن إجمالھ �� �خ�� �و اعتبار �ذه املقار�ات محاولة جاّدة إلرساء معالم         

نظر�ة سيميائية عر�ية �س�� إ�� تأصيل مفا�يم�ا و نحت مصط��ا��ا وإبداع أدوا��ا �جرائية 

قافيةا��اّصة ��ا، و�ستفادة م
ّ
  .ن �بداع ��سا�ي املش��ك من غ�� إسقاط ل��صوصّية الث

  
ــــــــــــــاالت      ــ ــ   :�حــ

جا�ات الّنقد �د�ي العر�ي �� القرن العشر�ن، ط: إبرا�يم عبد العز�ز الّسّمري  .1
ّ
، دار 1ات

  .285م، ص �2011فاق العر�ية، القا�رة، 
 .املرجع نفسھ ، الّصفحة ذا��ا .2
 .156دراسات لسانية تطبيقّية، ص : الوعر  مازن  .3
 .286- 285إبرا�يم عبد العز�ز الّسّمري، مرجع سابق، ص،  .4
صا�� القرمادي، الّدار العر�ية : دروس �� �لس�ية العاّمة، تر: فرديناند دي سوس��  .5

 .354، ص 1985للكتاب، 
مّية، مجلة املوقف �د�ي، املنا�� الّنقدية املعاصرة من الب�يو�ة إ�� الّنظ: حالم ا��يال��  .6

 .30ص 
 .31الّتفكيك �صول واملقوالت، ص : إبرا�يم عبد هللا  .7
الّنقد ا��زائري املعاصر من الال�سونية إ�� �لس�ية، د، ط، : يوسف وغل����  .8

 .133، 2002املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، ا��زائر، 
" أين ليالي؟ " ة تفكيكية لقصيدة  دراسة سيميائي –ي /أ: عبد املالك مرتاض  .9

 .��21مد العيد آل خليفة، ص 
، ص "تحليل سيميا�ي تفكي�ي ���اية حمال �غداد" ألف ليلة وليلة : عبد املالك مرتاض ) 10(  

11.  
  .املرجع نفسھ، الصفحة ذا��ا ) 11(  
 .84املرجع نفسھ، ص ) 12(  
  .15املرجع نفسھ، ص ) 13(  
عبية ا��زائر�ة، دراسة �� ألغاز الغرب ا��زائري، : املالك مرتاضعبد : ينظر ) 14(  

ّ
�لغاز الش

  .83، ص 1982ديوان املطبوعات ا��امعية، بن عكنون، ا��زائر،      د، ط، 
شر، تو�س، : سليم لو�ام ) 15(

ّ
  ، 2009تلّقي الّسرديات �� الّنقد املغار�ي، د، ط، دار ��ر لل�

  .241ص   
لنماذج من  املسار الّسردّي وتنظيم ا��توى، دراسة سيميائية: بورايو عبد ا��ميد ) 16(

غة العر�ية وآدا��ا، جامعة ا��زائر، "مخطوط دكتوراه "  ح�ايات ألف ليلة 
ّ
، 1996- 1995، قسم الل

  .01ص 
الكشف عن املع�� �� الّنّص الّسردي، الّنظر�ة الّسيميائية : عبد ا��ميد بورايو ) 17(

  .، من املقّدمة2008دار  الّس�يل، بن عكنون، ا��زائر،  ،1الّسردية، ط
الكشف عن املع�� �� الّنّص الّسردّي، الّسرديات الّتطبيقية، : عبد ا��ميد بورايو: ينظر ) 18(
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  .2009، دار  الّس�يل، بن عكنون، ا��زائر، 1ط
  .138- 137 النقد ا��زائري املعاصر من الال�سونية إ�� �لس�ية، ص: يوسف وغل���� ) 19(
    ، دار الغرب لل�شر1رشيد بن مالك، ط: الّسيميائية، مدرسة بار�س، تر: جان �لود �و�ي ) 20(

  .05، ص 2003و الّتوز�ع، و�ران، 
شر والّتوز�ع، عّمان، 1الّسيميائيات الّسردية، ط: رشيد بن مالك ) 21(

ّ
، دار مجدالوي لل�

  .07ص   �2006ردن، 
  .138- 137د ا��زائري املعاصر، مرجع سابق، ص النق: يوسف وغل���� ) 22(
  .135- 134املرجع نفسھ، ص : ينظر) 23(
عر ا��زائري، ط: عبد القادر فيدوح ) 24(

ّ
، ديوان 1دالئلية الّنّص �د�ي، دراسة سيميائية للش

  .02، ص 1993ا��امعية، و�ران،    املطبوعات
  .33املرجع نفسھ، ص ) 25(
  .63- 62املرجع نفسھ، ص ) 26(
ا�ر رواي�ية ) 27(

ّ
سرديات ا��طاب الّروا�ي املغار�ي، مقار�ة نّصانية نظر�ة تطبيقية �� : الط

  .د : آليات       ا���ّي الّروا�ي، ص 
  .213تلّقي الّسرديات �� الّنقد املغار�ي، ص : سليمة لو�ام ) 28(
  .362املرجع نفسھ، ص ) 29(
، مقار�ات �� الّنّص الّسردّي ا��زائري ا��ديث، الّسرد وو�م املرجع: الّسعيد بوطاج�ن ) 30(

  .165، ص 2005م�شورات �ختالف، ا��زائر،      1ط
�با�ي ) 31(

ّ
، م�شورات 1الّسيميائيات العاّمة أسس�ا ومفا�يم�ا، ط: عبد القادر ف�يم الش

  .   07، ص �2010ختالف     ا��زائر، 
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  ��زائر�ة ع�� أدباء ال�سعي�ياتتجلّيات ا��نة ا
  - أنموذجا -  1رواية كّراف ا��طايا ج

                                              حّرار   �سيم                                                                                               

د/ د: إشراف                  .                          يبواد  محمَّ

  :   امل��ص
دت �زمة ال�� عاش��ا ا��زائر �سعي�يات القرن املا��� ع�� مس

ّ
توى ا��طاب ول

وع�� مستوى ا��طاب مستوى ا��طاب النقدي أزمة النقد،فع�� �د�ي أزمات مختلفة،

ل واختالف مقارنة لت نقطة تحوُّ
ّ
ردي ظ�ور تقنيات جديدة �� الكتابة ش� بالف��ات ال��  السَّ

ا ع�� مستوى ا��طاب الشعري انحصار مجال الشعر لت��ز الرواية ج�س أد�ي ط��  سبق��ا أمَّ

الت وال��اكمات ال�� عرف��ا ا��زائر وق��ا  �� الساحة �دبية محاولة أن �عكس مدى تأث�� التحوُّ

صعدة وتراكماتھ ولعلَّ مرد ذلك إ�� قدرة الرواية �� تصو�ر ا��راك املع�ش ع�� مختلف � 

ا��واق��،/ طو�لة وفق منطلق تخيي��بامتداده لف��ات    .اووفق رؤى ومواقف  كتَّ

Abstract: 

The Algerian crisis during the nineties resulted in various crises at the 

level of literary discourse. Perhaps the most noticeable aspect of it, at the level 

of critical discourse, during such period was the crisis of criticality. The 

criticality was missing sufficient critics who would evaluate creative works, 

which were widespread at the time. At the level of narrative discourse, however, 

new technologies have emerged in the writing, which formed a point of change 

and difference compared to the proceeding phases. Yet, at the level of poetic 

discourse, the field of poetry has been straitened for the novel to emerge as a 

literary genre that dominated the literary scene by trying to reflect the impact of 

shifts and accumulations, which Algeria experienced at the time. This could be 

due to the capacity of the novel in representing the living changes that were 

taking place at various levels and their accumulations across long periods of 

time. This is done based on a  imaginative /realistic approach, and based on the 

visions and attitudes of its writers. 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب دكتوراه،���يل خامس،تخصص تحليل ا��طاب،قسم اللغة و �دب :�سيم حّرار
 العر�ي �لية �دب و اللغات،جامعة عبد الرحمان م��ة،بجاية،
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  :ال�لمات املفتاحية

   Literary discourse/ا��طاب �د�ي، Algerian crisis /ا��نة ا��زائر�ة     
   Literature ordeal/ أدب ا��نة         

  :تقديم           

ص واملبدع قبل  يمرُّ العمل �د�ي شعره ون��ه بف��ات مخاض عس��ة، ت�ون ب�ن النَّ

ٍر  موذج غ�� مكتمل املعالم،عام أو مخطإنتاجھ و�شره �� ش�ل تصوُّ
َ
و�عد إنتاج �ذا وط أو ن

ص �د�ي عن صاحبھ،العمل �د�ي بطبعھ و�شره،  �شبھ النطفة ال�� تقذف ��«ف�وي�سامى النَّ

ولكنَّ الوليد ع�� شرعيتھ البيولوجية والوراثية ال يحمل الرحم في�شأ ع��ا وجود بيولو��،

ھ �ستقل ���ص�تھ عن ..) (.ا��سدية والفكر�ةبالضرورة �ل خصائص أبيھ النفسية و 
ّ
إن

ورسالة مبدعھ ت�ت�� لدى الفراغ من (...) م�ما حاول �ب أن ي�شئھ ع�� �عض ما يحب �ب،

  .1»تدبيجھ ف�و ال يرافقھ إال ��ظة ا��اض أو ��ظة الصفر

ق �عد�ا النَّ 
ُ

 فُي�ّوِن عالقات مصاحبة ب�نھص �د�ي رحلة بحثھ عن �كتمال،َ�ش

اء  النص �و ا��د املكمل لثنائية «ألنَّ ،- فا��م و��ئا��م ورؤا�م النقديةباختالف ثقا- و��ن القرَّ

فعن سيط ب�ن طر�� العملية �بداعية،و�ؤدي دور الو واملتلقي �� ضوء نظر�ة التوصيل، املبدع

ص �د،2»ومن خاللھ يصل املبدع إ�� املتلقيطر�قھ يتعرف املتلقي ع�� املبدع، �ي �سمح فالنَّ

ة،واك�شاف ُمنتجھ أيضا، لنا بالغوص �� عواملھ ل للذوات ال�� تتفاعل مع الفنيَّ ِ
ّ
و�مكن أن نمث

�ھ الش�ل رقم  ص بما يوّ�ِ   .1النَّ

ص �د�ي:1ش�ل وات ال�� تتفاعل مع النَّ
َّ

ل العالقة ب�ن الذ ِ
ّ
  .يمث

ص �د�يعا                                                             لم النَّ

  

  

                          

اقد                               القارئ                         املبدع                                     النَّ

ھ يحاول �� نصھ التوفيق ب�ن ثالثة عوالم  ص �د�ي فإنَّ ا املبدع و�و صاحب النَّ أمَّ

ة ة �� الكتابة أو النظم،ة �عتمد ع�� ا����ة واملمارسبطرق فنيَّ ،3أساسيَّ و�ذه العوالم ة الفنيَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د (عبد امللك مرتاض، النص �د�ي من أين؟ وإ�� أين؟، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر،  - 1
  .42- 41ص ،1983، )ط

شر  - 2
َّ
ة التوصيل �� ا��طاب الروا�ي العر�ي املعاصر، دار ا��وار لل� أسماء معي�ل، نظر�َّ

  .317، ص2010، 1والتوز�ع، سور�ا، ط
يمثلھ ا��يط أو ا���� ا��غرا�� الذي �ع�ش فيھ املبدع و��ت�� إليھ فيؤثر فيھ : العالم ا��ار��- أ 

  .را أساسيا لفكر املبدعو�ـتأثر بھ، و��ون العالم ا��ار�� مصد
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ل ل�ا بالش�ل رقم ِ
ّ
  . 2نمث

� تتفاعل �� ذات املبدع إلنتاج نص أد�ي :2ش�ل رقم  � العوالم الثالثة الّ�ِ   .يوّ�ِ

  املبدع                                                                

  

  

  

        

فظي                       العالم ا��ار��             
َّ
�                             العالم الل   العالم الفّ�ِ

ة، لِ  كسب �ذه العالقات للعمل �د�ي قيمة فنيَّ
ُ
ون القارئ ت

َ
�عطي للمقروء «�

� بالقراءة ول�س املع�� موجودا سلفا فارضا نفسھ، فقراءتھ تدخل ضمن ما يد�مع��،

فالقارئ �و الذي �ستقبل �ذا العمل �د�ي و�حاول كشف  1»ال�ش�يدية �بداعية

�ذا �نا الذي «كما يمكنھ ا��كم ع�� مدى جودة �ذا العمل �د�ي،ألنَّ خفاياه،والولوج فيھ،

  . 2»يق��ب من النص �و نفسھ م�ش�ل من �عدد نصوص وأ�ساق ال��ائية

و�سراه النقد الذي يمناه ا��لق الذي ي�تج و��تكر،« �دب : يمكن أن نقول أيضا أنَّ 

ط ت�ناسب ومتطلبات جم�ور ، فعملية ا��لق أي �بداع ت�ون وفق شرو 3»ينظم و�فسر

ة لالقراء،واحتياج السوق، �ل الواقع ضمان م�انة مناسبة للعمل �د�ي،والقدرة التنافسيَّ ِ
ّ

وُ�ش

ة، ألنَّ  - �2 الش�ل رقم كما أشرنا � - ) العالم ا��ار�� (املع�ش  حًدا م�ما �� العملية �بداعيَّ

و�ذا �ع�� أنَّ الواقع املع�ش حقل ،4»�بداع �� �ل صوره ومدارسھ وتقسيماتھ نقد للواقع«

واسع �ستوعبھ مختلف �جناس �دبية ال�� ���ن من ماء وتراب وم�� �ذا الوطن، لت�ون 

ة �ع�� عن �ذا الواقع بصور  ة مختلفة تحًفا أدبيَّ   .فنيَّ

ل واقع ا��زائر ف��ة ال�سعي�يات منعرجا حاسما وحرجا �� تار�خ ا��زائر ا��ديث  
َّ
ش�

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فظي - ب 

َّ
غة ال�� يكتب ��ا، ومن العالم : العالم الل

ُّ
غوي الذي يملكھ املبدع من الل

ُّ
و�و الرصيد الل

فظي ي�تقي املبدع ألفاظھ وعباراتھ
َّ
  .الل

غة ال�� يكتب : العالم الف�� - ج
ُّ
و�� الطر�قة ال�� يصوغ ��ا املبدع ألفاظھ وعباراتھ وفق قواعد الل

ووفق ما�ية �ل ج�س أد�ي، فنظم الشعر وتركيبھ �� قصيدة ما يختلف عن كتابة الن�� والتأليف  ��ا،
 .�� الرواية أو القصة

دمحم مفتاح، النص �د�ي من القراء إ�� التنظ��، شركة ال�شر والتوز�ع، املدارس، الدار  -  1
 .57، ص2000، 1البيضاء، ط

ع�� نصوص من التوراة و�نجيل والقصة القص��ة،  روالن بارت، التحليل الن���، تطبيقات -  2
 .16، ص2009،)دط(،دمشقليف وال��جمة وال�شر،دار الت�و�ن للتأعبد الكب�� الشرقاوي،:مة وتقديمترج

 .10، ص1998، 1توفيق ا��كيم، فن �دب، دار مصر للطباعة، مصر، ط -  3
إ�� التفكيك، سلسلة عالم املعرفة، ال�و�ت، عبد العز�ز حمودة، املرايا ا��دبة، من الب�يو�ة  -  4

 .18، ص1998، أفر�ل )دط(
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ة � طلق ع�� َعقد ال�سعي�يات عدَّ
ُ
ة السوداء،سن�ن ا��مر،: (سميات م��افأ ب ا��ر العشر�َّ

ة �ر�اب  ا��طاب  وقد �انع�� ما حصل وق��ا، �ذه ال�سميات كفيلة أن تدل،...)القذرة  عشر�َّ

ة يحاول أن يرصد ال��اكمات ال�� عرف��ا الف��ة ومحاوال  ة والفكر�َّ �د�ي ا��زائري بمعاملھ الفنيَّ

فأزمة ا��زائر ��زائري بأقالم أدباء �ذا الوطن،أن �عكس أيضا أثر �ذه التحوالت �� ا��تمع ا

ة لدى كث�� من �دباء  اب وش–وق��ا �انت ُمحفزا �� توليد الِ�مَّ الذين عا�شوا ا��نة  - عراءكتَّ

دت آثارا ر�
َّ
الذين سايروا �ذه �وضاع يبة وتراكمات �� نفسية املبدع�ن،�ذه ا��نة ال�� ول

ألن محاولة عزل �دب عن التأث�� السيا��� و�جتما�� لن تؤدي إال إ�� ضياع «ورصدو�ا 

فاألديب مرتبط بب�ئتھ ،1»�دب وا�غالقھ ع�� تجارب ش�لية أو زخارف بال جم�ور أو فعالية

ر �� أثر �ذه الظروف ِ
ّ
  .يتأثر بظروف�ا و�ؤث

باعتبار أنَّ ،1"كراف ا��طايا ج"�نة �� رواية أحاول مما سبق أن أرصد تجليات ا�

وقد �ا أدى بھ إ�� الصعود نحو ا��بل،عاش وق��ا تمردا فكر " عبد هللا ع���� ��ي��"صاح��ا 

ھ اخ��ت الرواية من ب�ن مختلف �جناس  �� وقتنا ا��اضر ال وجود لش�ل أد�ي « �دبية ألنَّ

قة �ل الدقة إذ أننا �ستطيع أن نر�ط ��ا بطر�قة دقيبالقوة ال�� تتمتع ��ا الرواية، يتمتع

حوادث حياتنا اليومية ال�� ال قيمة ل�ا �� الظا�ر و�ف�ار وا��دس بالعاطفة أم بالعقل،

فالرواية ��ذا املنظور �ستطيع ،2»�عيدا عن لغتنا اليوميةو�حالم ال�� �� ظا�ر�ا أك�� ما ت�ون 

اج �ذه ا��وادث من والروا�ي �ستطيع أن �عيد إنتحتواء حوادث ش�ورا وسنوات وعقود،ا

ي�ون وفق رؤاه السياسية والثقافية و�جتماعية وغ���ا، ذلك ألنَّ الروا�ي ف��ة منطلق تخيي��،

�ا بالثقافة وم�شبعا لقاة عليھ ال بد أن ي�و ال�سعي�يات بالنظر ���م املسؤولية امل
َّ

ن مس�

ة من خالل ��ا، تجدد رؤى كتا��ا امل�سائلة عن الرواية « وقد استمدت الرواية تجار��ا الفنيَّ

شروطا وأدوات ووظيفة �� ا��تمع من خالل إعادة النظر �� العالقة بالذات وا��تمع 

ئر عن ا��نة و�غ��اب وا��وف والصراع فع�َّ�ت رواية ال�سعي�يات �� ا��زا،3»واللغة

  .�يديولو��

  ": 1كرَّاف ا��طايا ج"تجليات ا��نة �� رواية 
  :ضغط ا��نون  - أ

ش�� �� البد          
ُ
ي لست بحاجة أر�د أن أ ِ

ّ
اية أنَّ ا��نة ل�ا معان كث��ة،أرى أ�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مكتبة "دراسات نقدية �� الرواية السياسية العر�ية"أحمد دمحم عطية، الرواية السياسية،  -  1

 .10، ص 1981، )دط(مذبو��، القا�رة، 
ت عو�دات، ب��وت فر�د أنطونيوس، م�شورا:م�شال بوتور، بحوث �� الرواية ا��ديدة، ترجمة -  2

 .12، ص1986، 3و بار�س، ط
بن جمعة بوشوشة، سردية التجر�ب وحداثة السردية �� الرواية العر�ية ا��زائر�ة، املغار�ية  -  3

 .221، ص 2005، 1للطباعة وال�شر، تو�س، ط
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مع ذاتھ أو محنتھ مع أ�ل واملع�� أو القصد الذي أعنيھ �نا �و أنَّ محنة منصور سواء لذكر�ا،

و�ما أن الت مؤقتة ل�ست مستمرة أو دائمة،القر�ة ومؤسسات الدولة ما �� إال عوارض أو حا

ة أو باإلرادة يفرض ع�� املمتَحن بذل  ا��نة �ع�� أيضا �متحان سواء �ان �ذا �متحان بالقوَّ

ة تؤ�لھ لبلوغ ما �س�� إليھ  ة أو بدنيَّ و�� الن�يجة ال�� أتطلع إل��ا من أق��� ج�د وطاقة ذ�نيَّ

  .خالل �ذه ا��ن

ين �سالمي �� الكتاب والُس    ة إ�� مختلف مصط��ات ا��نون،أشار الّدِ كما نَّ

فات �� ال��اث العر�ي م��ا كتاب 
َّ
فردت لھ مؤل

ُ
" أبو حيان التوحيدي"نجد أنَّ �ذا املوضوع أ

فرد لھ ،"نعقالء ا��ان�" "الن�سابوري"و"  �متاع واملؤا�سة"
َ
�� قاموسھ " ابن منظور "كما أ

عطيت لھ �عر�فات مختلفة باختالف الثقافات،وقد اعَت�� "  ج�ن"مادة " لسان العرب"
ُ
وأ

فا��نون يتحدث عن بة أ�اديمية و�و موضوع ل��طابات،ا��نون بأنھ لع" م�شال فو�و"

السعادة وا��قيقة  نفسھ من خالل نفسھ، يدان و�دافع عن نفسھ  و�طالب أن ي�ون قر�با من

ي بصدد دراسة محنة ا��نون �� خطاب 1والعقل ِ
ّ
، اخ��ت �ذا التعر�ف من �عر�فات عديدة أل�

" ا��نون "و�تطابق �عر�ف ل منصور صاحب الت�و�ن ��ادي��،مارسھ البط - الرواية–أد�ي 

و�و الذي «تمام التطابق  ف�و إ�سان مثقف " منصور "مع طقوس جنون " م�شال فو�و"عند 

خذ من،2»...يحمل ش�ادة من أعرق جامعات فر�سا حاول  اتَّ
ُ
تلُ�س ا��نون بلوغ غايات عديدة،أ

ا اختيار �ديب قدر املستطاع ت�يا��ا، مجنون فذلك راجع " منصور "البطل " ع���� ��ي��"أمَّ

  .وملمارسة لعبة التخفي وراء البطل ء بطلھ حر�ة �� تصرفاتھ وأقوالھ،إلعطا

ّن ال��صية نتاج عمل تأليفي و�و���ا موزعة �� النص ع�� يرى روالن بارت أ« 

و�� �ذا امل�ن الروا�ي نجد كث��ا ،3»�وصاف وا��صائص ال�� تخ��نا ع��ا ال��صيات �خرى 

يصفھ " ع�� صا��"ففي بداية الرواية نجد با��نون،" منصور "صيات تصف البطل من ال��

 سيجن طال الزمن أم �مر قلبھ،لقد أحرقت ا�« : ز�ائنھو�و ُيناول ق�وة ألحد 
ّ
وما أضّنھ إال

" منصور "س مقتنع �عد بأّن احتمالية وقوع ا��نون و�و ل�" ع�� صا��"ففي قول   4»قصر

د العالقة ب�ن مجنون،
ُّ
نجده يلصق صفة " منصور "و" ع�� صا��"وِ�تقدم السرد وتوط

يا « و،5»..أنت أ��ا ا��نون �ذا « : و�خاطبھ مباشرة �� كث�� من املواقف م��ا "منصور "بـا��نون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعيد بن كراد، املركز : م�شيل فو�و، تار�خ ا��نون �� العصر الكالسي�ي، ترجمة وتقديم -  1
 .36ص  2006، 1ا�� العر�ي، الدار البيضاء، طالثق

 .1، ص 1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا  -  2
، 1حس�ن عالم، ال��ائ�� �� �دب من منظور شعر�ة السرد، م�شورات �ختالف، ا��زائر، ط -  3
 .111، ص2009

 .8، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  4
 . 130، ص 1راف ا��طاياعبد هللا ع���� ��ي��، ك -  5
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كما نجد الز�ائن الذين ،2»إنھ حكم نز�ھ أ��ا ا��نون « ،1»لك من مجنون محظوظ شقي

اب�سم الرجل اب�سامة « ون يرون منصور مصاب كذلك با��ن" ع�� صا��"ي��ددون ع�� مق�� 

ن ثم قال �عد أم�شغال بتحر�ك السكر �� الفنجان،وسكت قليال عن رد ا��واب ��ر�ة،

  :ار�شف رشفة واحدة

وز�ون آخر لم يكشف السارد عن اسمھ ملا دخل ،3»!..وم�� �ان عاقال ح�� يجن؟ -      

ف من قبل أنھ سوف يص�� إ�� كنت أعر « " منصور "ورأى املرآة حطم�ا " ع�� صا��"مق�� 

و " ع�� صا��"املق�� وصفة ا��نون ال ترد ع�� لسان صاحب ،4»..أو ما �شبھ ا��نون جنون،

ل، ومن طرف بل نجد�ا لصيقة بھ أينما حل أو ارتحائنھ فقط،وال داخل املق�� فقط،ز�

�� الشارع " منصور "يتحدث مع " جمال" فلما رأى والد أحد �بناء ابنھ مختلف شرائح ا��تمع،

  .سأل الطفل وقد تألقت عيناه الواسعتان. ر�نا يحبنا يا منصور؟  - « : محاوال �جابة عن سؤالھ

  أجابھ منصور و�و يم�� ع�� رأسھ"... جمال"حبنا يا �عم ي - 

  يحبنا ملا ال نكذب وال �سرق وال نخدع - 

،فجذبھ من يده �� غ�� "منصور "رَّ والد الطفل ورآه مع �� �ذه ال��ظة بالضبط م

  : وقال لھ و�و يم��� بھ �� الطر�قرفق،

" منصور "يرون فالناس ،5»إنھ يكذب .. ال تصدقھ يا ب�� إنھ مجنون .. ال تؤاخذه - 

صف بصفات عادية أو ارتكب حماقات، وسواء اتَّ  صف بم�ارم �خالق أو مجنون سواء اتَّ

ا مساو��ا، ا بلغ�ا أنَّ " �م"أمَّ
َّ
�ا حاولت أن تحصل ع�� " منصور "مل ُجنَّ لم تقتنع بجنونھ لك�َّ

  ..  �ل جن�ت حقا يا ولدي؟ - «: إجابة منھ واستطالع تصرفاتھ لتعرف بنفس�ا حقيقتھ

  : اب�سم ل�ا ومد يده إ�� يد�ا ال�� صارت تداعبھ �ن خلف أذنھ وأجاب - 

ل�س �� مقدور أي �ان أن يص�� مجنونا ألنھ ير�د ذلك، .. وما الدا�� إ�� ذلك يا أمي؟ - 

د كتب هللا ع��َّ أن أ�ون وكما تر�ن فق.. عاقال م�� شاء ي�ون كما أنھ ل�س �� مقدور ا��نون أن 

�س�نج أنَّ جنونھ " منصور "فمن جواب ،6»فص�� جميل.. قى �عق�� وأشقيك م��وأن أشعاقال،

و�ال�سبة لھ �و تحول فقط ھ و�و �� حالتھ الطبيعية السو�ة،ل�س بمقدور أي إ�سان اصطناع

 أما أن يتحول ا��نون و�إرادتھ،) مجنونا يص��ل�س �� مقدور أي �ان أن ( من حال إ�� حال 

، فرَ�ط ا��الة )عاقال م�� شاء ي�ون ل�س �� مقدور ا��نون أن (تحيل بإرادتھ إ�� عقلھ ف�ذا �س
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60املصدر السابق، ص . -  1
 .130املصدر السابق، ص   -  2
 .6املصدر السابق، ص  -  3
 .  10املصدر السابق، ص  -  4
 .   19املصدر السابق، ص -  5
 . 46، ص 1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  6
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، ف�مت أّمھ خالل�ا أنَّ ولد�ا يصطنع "ي�ون "وا��الة الثانية بالكينونة " يص��"�و�� بالتحول 

"  ا��نون "باسم ا��نون وعنده �� نفسھ غاية و�و �� س�يل �ذه الغاية ال ي���� أن ُينادى 

كيف تر�د�ي أن أصدق أنك مازلت ع�� ���ء من العقل  . هللا إنك ��نون و « :فخاطبتھ ممازحة

ا ،1»..وأنت ال ت��ل من أمك وال أبيك ھ �و �خر يرى " شيخ القر�ة"أمَّ مجنون " منصور "فإنَّ

" الشيخ"ملا �ان « لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أو��� املصل�ن بإخراجھ من امل��د مستدال بحديث

  :وف رآه بي��م، فأشار إليھ �سبابتھ قائاليتفقد الصف

" منصور "امل��د لـ" شيخ"�شتد نكران ،2».."جنبوا مساجدكم الص�ية وا��ان�ن" - 

نا،إنھ �ذا ل�س مجنو  - «: �عد أن وصفھ با��نون �� امل��د ف�ا �و يقول للمصل�ن

ھ �� نظر ،3»أخرجوه من ب�ن صفوفكمزنديق، ف��ذا ة وُ��ن،تمرد ع�� الدول" القر�ة شيخ"ألنَّ

نرى املصل�ن أيضا يت�نون موقف شيخ�م و�ساندونھ �� رأيھ ألنَّ " شيخ القر�ة"التصرف من 

من " منصور "أو منع إخراج " الشيخ"السارد لم يخ��نا أَن �ناك أحد اع��ض ع�� قرار 

ة �و�� أو املرة الثانية،سواء �� ا��د،امل نظر فئات �� " منصور : "و��ذا يمكننا القول أنَّ ملرَّ

بة بمظ�ر شك�� أو سلو�ي أو و�� ال��صية الشاذة أو الغر�« ا��تمع ��صية غ�� عادية، 

أو �انت �شمل ع�� �غليب أحد العناصر �ن تلكم �وضاع وال�يئات جميعا،ف�� تجمع بنف���،

كذلك من ألسن املارة الذين يمرون " منصور "ولم �سلم   4»�الف�ا�ة النادرة أو ال�شوه ا��لقي

  .5»دعنا من �ذه ال�رطقة أ��ا ا��نون «" مجنون " بب�تھ ف�م أيضا يلصقون بھ لقب 

وردَّ ع�� الذين � الب�ت و�� املق�� و�� تنقالتھ،جنونھ �� قر�تھ و�" منصور "مارس 

لتقولوا ع�� مجنون، ال بد أن أس��جع حر��� ال�� اغتص�تمو�ا باللغة « :يلقبونھ با��نون 

إ��ا ال تحرق �ذه النار وقود�ا �عالوا مدوا أطراف أصا�عكم،.. لباملنافقة والكالم ا��

ف�و �شد ان�باه القارئ أنَّ الكالم املشاع عنھ والذي يجري ع�� ألسن الناس ال أساس ،6»الز�ف

لھ من ال��ة ح�� النار ال�� �ستد�� عل��ا من كتب وجرائد وأوراق ال ��ة �� أخبار�ا ال�� 

�� مجتمعھ وع�� ال�يئات املسؤولة، بل ال يرضيھ أن ي�ون عاقال ب�ن ت�شر�ا، و��ذا ف�و ثائر ع

فل�ن أص�� مجنونا تحت شمس ا��قيقة خ��ا من أن أظل « القطعان ال�� �ساير �ذه ال�يئات 

�م ،7»عاقال ب�ن أضالع القطيع وحوافره � مجنون أل�َّ سيعرفون �� ال��اية من  - « وليقولوا عّ�ِ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 50املصدر السابق، ص  -  1
 .110املصدر السابق، ص  -  2
 .233املصدر السابق، ص  -  3
، 1سليم بتقة، تر�يف السرد الروا�ي ا��زائري، دار ومكتبة ا��امد لل�شر والتوز�ع، عمان، ط-  4
 . 120، ص 2014
 . 98، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا ج -  5
 .11املصدر السابق، ص -  6

 .13، ص املصدر السابق -  7
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ا أن نت�بع �حداث إ�� ��اي��ا  �شركنا،1»..الغ�� ا��نون  اء �� متنھ الروا�ي و�ر�د منَّ السارد كقرَّ

و�ما أنَّ لقب �ل �ان مجنونا حقا؟،وما �دفھ من اصطناع ا��نون؟،" منصور "ع�� لنحكم 

طلق ع�� " ا��نون "
ُ
قب،وصار �ل أ" منصور "أ

َّ
جدير �ي أن أتحرى �ل القر�ة ينادونھ ��ذا الل

  .س جنونھ �� القر�ة وغايتھ منھ؟يمار " منصور "كيف �ان 

ر لنا السارد    وشاب أعزب من �عليمھ العا�� ف�و بدون عمل، بالرغم" منصور "يصّوِ

ة القر�ة وشوارع�ا،م�
َّ
ألنَّ ا��نون يفقد رف ا��ميع،محل ��ط واس��زاء من طشرد ب�ن أزق

ن املنطقي أن ل�س م«،وكيف ��نون أن يطالب بحقوقھ؟،فـحقوقھ املدنية إذا لم يطالب ��ا

ول�س من حق�م أن ت�ون ل�م حشرجة �� الصدور وحزن �� شعر ا��ان�ن باإل�انة و�ذالل،�

يمارس ،2»..ول�س من حق�م أن ي�ون ل�م إحساس بالشرف والكرامة. القلب  ودموع �� املآ��

ھ مجنون حقا،فتارة يمارس ا��نو نونھ مرَّات عديدة و�طرق متنوعة،ج ثل ما من إل��ام الناس أنَّ

ا رأت ما آل إليھ حالھ ينادي 
َّ
ھ مل وسط الناس ا��تمع�ن " ع�� سعيد"نجده ح�ن أغ��� ع�� أّمِ

  :حول أّمھ بأع�� صوتھ �� الشارع

�نا .. ف�نا �ومة من الط�ن ،�ات املك�سة،"ع�� سعيد"�ات النقالة يا  - « 

ھ  فرغم أنَّ مشاعر اتجاه املوقف بل زاد عليھ،ف�و لم ُيْبِد ،3»!!..جيفة � عل��ا إال أنَّ والدتھ َمغ��ِ

تة ة مّيِ
َّ
  .اعت���ا جث

يديھ بالدعاء للفقيد " الشيخ"�� املق��ة ح�ن �ان الناس أثناء �ش�يع ا��نازة، ورفع 

ع�� " منصور "اع��ض ،4»ما ي�ب�� أن يقال إال �� السيد ع��«معددا خصاال حميدة بكالم 

ولم ي��ك�� أحد الشيوخ أد�� .. بل أش�د أنھ �ان. .أنا ال أش�د.. أنا أخاف هللا «:قائال" الشيخ"

�ش�اد�ي بل رما�ي بذراع الفأس ال�� انكسرت أثناء ا��فر فاتقي��ا بأن خ�ست ل�ا ل��تطم برأس 

بجنونھ �ذا �ستطيع أن ُيحّوِل مواقف ا�ِ�د والوعظ إ�� مواقف " منصور "فـ 5»". ��� العر�ي"

ع�ن ع�� " ��� العر�ي"برأس  اس��زاء و�زل، فمشا�دة ذراع الفأس يرتطم يجعل �عض املشّيِ

  .�قل ي���ون ع�� �ذا املوقف

« :ألبيھ املش�د قائال" منصور "وقد وصف من الصالة،" �مام"��د ح�ن فرغ �� امل  

وأن البعض قد ساء�م � ال أعرف أن البعض قد سر�م ذلك،صليت �� امل��د ولست غبيا ح�

رأوا ف��ا وجو��م أخرجت ل�م مرآة من صقيل الكالم، الةو�� ��اية الص(...) �ل ذلك وأذ�ل�م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77سابق، صاملصدر ال -  1
 .  133املصدر السابق، ص-  2
 .45املصدر السابق، ص -  3
 .25املصدر السابق، ص -  4
 .26املصدر السابق، ص -  5



مالمح املن�� السيميا�ي �� النقد ا��زائري املعاصر                                                                   69  

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  ةالثانیة عشر  السنة

فاملرآة �� ال�� �عكس ،1»ا��قيقية ففزعوا وخافوا وأخذوا يحوقلون و�ستغفرون مس�نكر�ن 

�و محاولة للفت أنظار " منصور "فالفعل الذي بدر من قيقية كما �� دون �شو�ھ،الصورة ا��

و�عد املرآة �� �دب معادال للذات ف�� إم�انية «اق،س�م ال�� مس�ا الزَّ�ف والِنفاملصل�ن إ�� أنف

ف حقيقتھ،2»وتقنية كتابية ي��أ إل��ا املبدع
ْ

وإسقاط �قنعة ع�� وجوه ،لتعر�ة ا��تمع وكش

طب امل
ُ

ف ز�ف خ
ْ

و�� ،"الو�� ا��م��"ر ال�� يظ�ر ��ا ف�و رافض للصو ،"الشيخ"تخاشع�ن وكش

  .تناثرة �� �ل زوايا القر�ة�ذه الرواية عكست املرآة شظايا النفس امل

أودع �� م��ة " منصور "أَن يحدثنا السارد " العثمانية"مع ا��ان�ن �� مس�شفى 

و�و �جراء الذي يتعرض لھ غالبية ا��ان�ن ملا يصبح مرض�م �ش�ل مصدر خطر ع�� عقلية،

ملا  وفررت من مس�شفا�ا" العثمانية"كنت �� «": منصور "الناس و�قول السارد ع�� لسان 

ا��نون " منصور "فاصطناع ،3»ولم يفقدوا عقول�م كما ي�ب�� وجدت أن �ل ا��ان�ن أميون،

من يودع �� مس�شفى �مراض العقلية،جعلھ 
َّ
إنھ «ففي س�يل بلوغ الغاية ال بد أن يدفع الث

فا��نون ينام حيث رعاية من طرف الذات،عذاب من نوع جديد حيث التألم �� غياب أية 

  .4»�عبأ باملو�قات ال�� يصادف�ا يوميااتفق، وال 

ح�ن زار ق�� والده لوضع باقة الورد عليھ وجد �� الطر�ق دراجة نار�ة ما : �� تنقالتھ  

وضع باقة الورد �� صندوق�ا ا���� الصغ�� ثم امتطا�ا وم��� مسرعا «يزال محرك�ا مشغوال 

  5»ي��ك �� �شوة عامرة ب�نما �ان �و ياح صاح��ا الغاضب وصغ��ه امل��،ال �سمع إال ص

ة أ" منصور "فجنون  ر لنا مواقف جادَّ ھ ُيحّوِل حيانا ومواقف �زلية أحيانا أخرى،يصّوِ بل إنَّ

ة ة إ�� �زلية واملواقف ال�زلية إ�� جادَّ   .املواقف ا��ادَّ

ــــــــــــــوح�ن أكمل من وضع الباقة ع�� الق�� رفع ي  ــــ ــ ــ ــــــوجد ل« ديھ بالدعاء فـــ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــسانھ يـــ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ردد ــ

  :سية حفظ�ا �� السنة الثالثة من التعليم �بتدا�ي�� طالقة محفوظة مدر 

  صباح ا���� والنور    صباح ا���� مدرس��          

  6»إليك اشتقت �� أم���          فزاد اليوم تكب��ي 

ھ ا" �ب"��ذين الب�ت�ن �شكر                   يھ ألنَّ م ف��ا،وُ�حّيِ
َّ
و�و من أنقذه �� ملدرسة �و�� ال�� �عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  1

، م�شورات �ختالف، "من مساءلة الواقع إ�� سؤال املص��"دمحم معتصم، ب�ية السرد العر�ي -  2
 .35، ص2010، 1ر العر�ية للعلوم ناشرون ب��وت، طا��زائر، و الدا

 .60، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  3
مقار�ة سردية "إبرا�يم ا���ري، املتخيل الروا�ي العر�ي، ا��سد، ال�و�ة، �خر، -  4

شر ، الشركة ا��زائر�ة السور�ة لل�شر والتوز�ع  ا��زائر، ومحا�اة للدراسات وال�"أن��و�ولوجية
 .100، ص2013، 1والتوز�ع، سور�ة، ط

 .28، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  5
 .30، ص املصدر السابق -  6
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  .�� ا��نازة ملا علق سروالھ �شا�د أبيھ" شيخ القر�ة"فھ مع موق

ن لنا أنَّ جنون                  ل�س لھ نمط سلو�ي أو صورة معينة " منصور "من خالل ما سبق ي�ب�َّ

ة صو  حسب ما تقتضيھ املواقف ما يجعل ر ظل يرسم�ا لنفسھ من موقف آلخر،بل لھ عدَّ

ناسب بل أج��د �� إيجاد ضروب جديدة ��نونھ تجنونھ،ا��يط�ن بھ ُيجزمون حقا باعتقاد 

ففي تركي�تھ يندرج �ل ل��نون أعراض ال عد ل�ا وال حصر،« ألنَّ الظروف ال�� �ع�ش�ا القر�ة،

وأمام �ذا ،1»إنھ يقرب ما �و موغل �� البعديناه و�ل ما تأملناه وفكرنا فيھ،ما سمعناه ورأ

س بھ التحد « جده أحيانا �شعر بصعو�ة املواقف و���زام ن،"منصور "ي الصعب الذي تل�َّ

لصعب أن �سبح �عزل عكس فمن ارة أن �عود إ�� سابق ع�ده وعقلھ،فكر أك�� من م

ومن العسر أن تنظر متأبط ا��ر�ة ب�ن قطعان العبيد،ومن الصعب كذلك أن �ع�ش التيار،

حواف ا��مر، عند�ا سوف تم��� ع�� ..�عيون القلب، وأن تضع عمرك تحت تصرف الضم��

قر�با .. أن ت�ون حرا معناه أن ت�ون قر�با من ال��مة.. �� ظل املشانق ب�ن سعار ا��ناجر الصدئة

ف�و أراد أن �ع�� عن آرائھ و�سمع صوتھ و��تقد ،2»قر�با من املوت بمنظور العبيد. من �دانة

وخاصة أن ،ه أن يفعل وحده و�و وحيدا مقيدا�وضاع ال�� �ع�ش�ا قر�تھ  لكن ما عسا

فاألمر فيھ مشاق ألنَّ ذلك �عا�ي أيضا الق�ر والتصفية،) ف�ناملثق(الطبقة ال�� ي�ت�� إل��ا 

�دانة  ف��ة عقلھ تقر�ھ منمتا�عات واعتقال أو ح�� موتھ،�عرضھ ملا ال تحمد عقباه من 

�و ستار " منصور "فاختيار ا��نون ع�� حساب ا��ر�ة من طرف وتختصر لھ الطر�ق لذلك،

  .تخطي حدود الصمت املفروض عليھ وفعل للمقاومة وكسر القيودل

مجنونا باملع�� الشر�� واملتداول بل اصطنع جنونھ وان��ك حدود " منصور "لم يكن      

العقل فح�ن ي�ون وحيدا ينكبُّ ع�� قراءة كتبھ ب��م وح�ن ي�ون �� القر�ة ُيث��عديد �سئلة 

نطقھ ال يخضع ملنظومة ا��موعة ال�شر�ة، وقد وجد �� فمل�� ال �ستطيع عاقال الرد عل��ا،ا

ألّن ا��نون �ش�ل ع،ممارسة ا��نون طر�قة نا��ة �� است�باط ا��قيقة من عمق �ذا ا��تم

انتصارا ل��سد ع�� سلطة الو�� وكسر ل�ا عن طر�ق إتاحة الفرصة للمكبوت واملس�وت « 

ا��نون سلوك مجازي يخالف مألوف «  ف�و يرى بأّن ،3»عنھ �ي يت�لم �عيدا عن �ل ا��وافز

الناس ومعاي�� العقل ا��م�� �� �ش�لھ التار���، أو �و لغة مجاز�ة رمز�ة ال يف�م�ا الناس إال 

نظور راح �س�� إ�� تجسيد ومن �ذا امل،4»عندما يقع ما ي��جم�ا إ�� لغ��م من أحداث ووقا�ع

وقد ع�ا ع�� �عض أ�ل القر�ة،شر�ط ووز فبدأ ب���يل أصوات �عض ا��يوانات ع�� جنونھ،

لتختلف تأو�الت الشر�ط و�ل ��ص يرى اجا كب��ا وا�تمام منقطع النظ��،لقي الشر�ط رو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .272م�شيل فو�و، تار�خ ا��نون �� العصر الكالسي�ي، ص -  1
 . 76، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا  -  2
 .100لروا�ي ا��زائري، صسليم بتقة، تر�يف السرد ا -  3
 .133، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  4
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أنا « :أجاب بل ملا سئل عن س�ب ���يل الشر�طنھ مس��دف ح�� �حزاب السياسية،نفسھ أ

وأن أ�رب من ل،بالسأم،وأن أطرد امللل باملل ول�ذا قررت أن أقاوم السأملم أرد ش�ئا من �ذا،

وذلك  - �حزاب السياسية - لكن الشر�ط �� حقيقة �مر �س��دف الدولة  1»العبث إ�� العبث

لعدم قناعتھ بمشار�ع�م  و�عد الشر�ط الذي �عرض �س�بھ لل��ن أراد أن ي�تقم من س�ان 

ھ حقَّ ين صاروا �ستفزونھ و����ون عليھ،القر�ة الذ َق ما �ان حي��ا أراد أن ُين�� املسرحية ألنَّ

تثقب�� سوف أخرج م��ا،عار�ا �ا��قيقة،وكما دخل��ا كما بدأت اللعبة ت�ت��،..أ�ي «  يصبو إليھ

فلقد �ان ،2»ولك�� أعددت ل�م ما يجعل�م مثال لآلخر�نون الناس و�لسع�� �مز�م و ملز�م،عي

ال " اياتك�� ا��طمر "و" الزناة"من أ�ل القر�ة و" العصاة"يتظا�ر با��نون و�ان " منصور "

��دف ا �� مناش�� بتوقي��ا وتوار�خ�ا،فراح يلتقط �ل كب��ة وصغ��ة و���ل�يأ��ون بوجوده،

فضو�� ألن رغبة الكتابة ال �سك��ا إال بمع�� من املعا�ي، �ل �اتب روا�ي فضو�� «فضو�� فـ

  .3»بالبحث والوقوف ع�� معرفة �شياء الغامضة وا���ولة

  

« � �و توز�ع املناش�� �� شوارع القر�ة و�ذا ما حدث بالفعل و�ان �دفھ الفضو�          

 فقد �ان الشارعاملبكرون إ�� أعمال�م ما أد�ش�م،�� وقت صالة الصبح الحظ املصلون و 

و�ان �عض �ذه املناش�� معلقا ع�� الرئ���� للقر�ة مغطى باملناش��،ال�� يحرك�ا ال�واء،

فإ��م سرعان ما يردون د دفع �عض�م إ�� القراءة،لفضول قا��دران وأبواب ا��الت وملا �ان ا

لقد أحدثت املناش�� �لعا وفو��� كب��ة ب�ن س�ان ،4»أيد��م �� أفوا��م د�شة وخوفا و���با

وم��م من اعتكف �� امل��ل ال يخرج منھ أبدا  ،"شيخ القر�ة"ن غادر القر�ة مثل القر�ة م��م م

ة د اسم�ا �� املناش��،الزوجات ور  وم��م من حاول �نتحار مثل أحد وفتاة حاولت شرب مادَّ

ة  وما دقت الساعة الثامنة ح�� �انت القر�ة �ل�ا ���� تحت وقع الصدمة والفضيحة  « سامَّ

بل إنَّ رئ�س ،5»والناس يل�ثون وراء املناش�� ليعرفوا من أساء إل��م أو إ�� أ�ل�م و�م ال �علمون 

ا وجد اسم
َّ
�م �سرقة ا��ديد من مرآب أك�� حزب سيا��� �� القر�ة مل ھ رجال �من �� املناش�� م�َّ

ل
َ
ة التحقيق،البلدية أ وا عليھ القبض بذمَّ

َ
لم �غفل املناش�� حقيقة غالبية أفراد القر�ة بل ق

ة ال
َّ
قاع عاشت القر�ة ع�� إي«و�س�ب �ذه املناش��قليلة فقط من است�ن��م املناش��،القل

الل�ا الد�اك�ن مغلقة واملصا�� ا���ومية معطلة ولم يرفع �انت خالفو��� ا��نونة ثالثة أيام،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  118، ص1د هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طاياعب -  1
 . 265املصدر السابق، ص  -  2
 . 60، ص"من مساءلة الواقع إ�� سؤال املص��" دمحم معتصم، ب�ية السرد العر�ي  -  3
 .276- 275، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  4
 . 276، ص  املصدر السابق -  5
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ا ،1»وا القر�ة �لما أر�� الليل سدولھوالناس ي��صدون �عض�م �عضا و���ر ..آذان صالة أمَّ

و��ذا يتج�� لنا �ولة اختلفت �نباء �� تحديد�ا،فقد آثر مغادرة القر�ة إ�� وج�ة مج" منصور "

نھ من رصد " منصور "أنَّ جنون 
َّ

��ا أن ي�بھ أ�ل القر�ة وال�� أراد مّلِ ا��طايا واملعا���،�مك

وتوز�ع املناش�� �� القر�ة ف�انت ن�يجة أفعالھ �غ��اب عن أ�ل �غفل��م،بإصدار الشر�ط،

  . قر�تھ وعن القر�ة أيضا

  :ضغط �غ��اب - ب

تھ،�ع�ش ��سان �� بي�تھ ف��تبط ��ا مص�        انتمائھ و �ه ووجوده وتار�خھ ورمز �و�َّ

روابط  ف��بطھ بأفراد مجتمعھو��ون �� بي�تھ اجتما�� بطبعھ، ا��ضاري 

لكْن قو�ة �حساس باالنتماء وال�و�ة،�سا�م �ذه الروابط �� تثقافية،سياسية،عقائدية،

ه الروابط �ناك حاالت تختل ف��ا �ذه الروابط فُيحس فردا من جماعة ما �عدم جدوى �ذ

خذ الوحدة س�يال لھ،زل ع�فينعفيثور أو يتمرد عل��ا،  «و�و ما ُيطلق عليھ �غ��اب � نفسھ و�تَّ

و�تمفصل السرد ع�� أساس سع��ا املب�� ع�� ف�و ذات مضادة �س�� نحو �دف ما،

صبح �ذه الذات املضادة مغ�� ،2»الصراع
ُ
وإذا أردنا أن �عطي �عر�ف للمغ��ب�ن بة،و��ذا ت

�� بلد غر�ب ألسباب ��صية  املغ��بون �م أناس اختاروا الع�ش« : فنقول 

  .3»ولك��م قد �شار�ون املنفي �عض الشعور بالوحدة و�غ��اب(...)واجتماعية

ا املنفي أمَّ غ��ب ي�ون اغ��ابھ بمحض إرادتھ،إال أنَّ امل�ما ذوات مضادة،: ملغ��ب واملنفيفا           

ا��،تؤدي إ�� ...ماعية�س�ب ظ�ور أزمات سياسية أو ثقافية أو اجتفاغ��ابھ ي�ون إجباري،

ا من طرف السلطة أو فئة من فئات  صدام�م أو �عارض أو انتفاضة غ�� مرغوب ف��ا إمَّ

و ما �� نتائج " منصور "و��ذا سأحاول من خالل �ذا العرض أن أتطرق إ�� اغ��اب ا��تمع،

  .اغ��ابھ عن أسرتھ؟

� �غ                دان طموحھ �� محيط و���اب �� الرواية عن أزمة املثقف،ع�َّ و مأزق ومحنة يقّيِ

ومنذ أن .. بدأت تظ�ر أوساخ الع�ر �� أزقة القر�ة« قروي �ع�ش التعفن وصور �نحطاط 

الذين قد يصفق ل�م .. ك�� الزناة السر�ون الشرفاءالزناة املعروفون من بقعة الضوء،ا���ب 

و�� �عب�� عن ا��يار ،4»..الغةالناس بحرارة  وقد �ستمعون إ�� مواعظ�م �� خشوع وروحانية ب

ت فيندفع �ذا املغ��ب مطاردا بالشقا�� مجتمع محافظ، القيم �خالقية 
َّ
ء جراء الف�ن ال�� حل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 283املصدر السابق، ص -  1

ج��الد بر�س، قاموس السرديات، ترجمة، السيد إمام، م��يت لل�شر واملعلومات، القا�رة،  -  2
 .19، ص 2003، 1ط

، ، دار أزمنة لل�شر والتوز�ع"1967الرواية العر�ية �عد عام "دمحم ال��ات، سرديات املنفى  -  3
 .21، ص2006، 1عمان، ط
 . 39، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  4



مالمح املن�� السيميا�ي �� النقد ا��زائري املعاصر                                                                   73  

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  ةالثانیة عشر  السنة

وال�� جرَّدت �حزاب من املسؤولية فيصف�ا لنا ع�� لسان أحد أبطال حرب التحر�ر بقر�تھ،

ب بـ .. مع من؟.. و���مھ بالتواطؤ - !ھو�و منخرط في- ف�و يلعن ا��زب الواحد« "العفر�ت"امللقَّ

 - بل ا�عدام- و�لعن �حزاب الكث��ة و���م�ا بالطمع وقلة ..إنھ ال ير�د أن يبوح باإلجابة..ضد من؟

و�شتم �سالمي�ن و�رم��م .. و�سب الشيوعي�ن و�صف�م بالكالب الضالة..الروح النضالية لد��ا

(...) ي�ن و���م�م بالنفعية والعمالة و�رتزاقو�حقد ع�� الوطن.. بالبدعة �� الدين واملتاجرة بھ

�م أبناء قياد و �انت املبادئ فخا خط��ا وقع فيھ الرجال " (...) بقايا �ولون "و�صف الل��الي�ن بأ�َّ

ة ،1»..فاحذروا �ل ثورة تنطلق باملبادئ وت�ت�� باملصا��.. فاألوضاع السياسية �عد التعدديَّ

ة ا��ز�ية أيضا ال ت�شر با���� ف�لُّ    .حزب سيا��� لھ مصا��ھ ا��اصَّ

  

نفسھ محاصرا بأ�ل القر�ة الذين أغر��م امللذات والش�وات " منصور "وجد            

نفسھ �� غرفتھ بأف�اره وقوى السلطة ال�� تخدم مصا���ا ال��صية يحاصر 

  فحسب بل يحس أنھ مغ��ب �� وطنھ ل�س اغ��اب �� قر�تھ" منصور "واغ��اب وكتاباتھ،

�� �� قر�ة م�سية،�� والية م�سية، لك هللا أعظم أن ��زه ساعة فرحا يحيا�ا شاب م����ذ«  

أ�ي يا من صرت أ�ي ألنك «ع�ش حياة �غ��اب �� بلد مغلق �  2»..!  وطن يوشك أن ي�ون م�سيا

غلقة �� قر�ة مغلقة �� أنا وأنت �� غرفة مغلقة �� ب�ت مغلق �� حديقة م..ابن جدي وحفيد أبيھ

  3»ما يفتح �ّوه ع�� زقاق إال ليغلق فوق رؤوسنا سماء ب�ل ما ف��ا من زرقة ونجومغلق،بلد م

بدَّ من س�ب ل�بوب وذلك ألنَّ القر�ة شأ��ا شأن أّيِ بقعة من �ذا الوطن �ع�ش �ضطرابات وال 

 ظم ما ��ؤالء ل�سعند�ا أحس أن أع«ال�� �ع�ش�ا القر�ة غ�� مالئمة ألنَّ الظروفر�اح التغي��،

إنما �وس متجلبب وعقد , وال ��وة أخالقية مب�ية ع�� و�� إيما�ي مس�ن��ال��اما دي�يا،

م�س��ة وحقد ملتح قد ينطفئ يوما ما تحت ضغط الظروف وإ��اح �وضاع والر�اح 

و�ذا ما يدل ع�� ز�ف املظا�ر والتناقضات ال�� نخرت ا��تمع، و�و ،4»املتعاكسة ال�بوب

�ع�� عن ارتفاع وت��ة الالعقالنية �� التعامل مع الذات والواقع ع�� حد  الشقاء ا��تم�� الذي«

  .5»سواء

و�غ��اب عن الذات اغ��ابھ عن ذاتھ بصور مختلفة،" ر منصو "عا�ى البطل       

و�� التفرد والعقل (...)فقدان ��سان لسمة واحدة أو ��ميع سمات الذات �صلية«�و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  1
 .88املصدر السابق، ص -  2
 .  164املصدر السابق، ص -  3
 .  75املصدر السابق، ص -  4

، 1شر والتوز�ع، ا��زائر، طنادية ع�شور، الصراع �جتما�� ب�ن املمارسة، دار ��اء الدين ل� -  5
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�اب عن الذات شعور بالضياع وعدم ��تمام بمظا�ر فاالغ�،1»وا��ب وال�شاط ا��الق

مثل �ل الغر�اء و «اختالل وأزمة ب�ن الروح وا��سد، ف�وواحتياجا��ا ومتطلبا��ا، النفس

ملاذا؟ .. بطا خفھ ال�سوي الالمنتم�ن،�ان يم��� وحده �� الشارع حا�� القدم�ن،متأ

شقر صار يبدو و�أنھ قنھ � شعر ذشعره منفوش، ! ألديك اع��اض أنت كذلك؟�كذا،..

متفردا غر�ب �� قر�تھ،مشرد �� أزق��ا، ف�و،2»أما فحصتھ فقد مال شعر�ا إ�� السواد ��ية،

م الذاتناس،وغ�� م�تم ��ندامھ أو ش�لھ،وغر�با عن ال وتوتر�ا  �س�ب الكبت  ما �ع�� عن تأزُّ

ھ رسم �ار��اتوري ُيناقض ب�ن الواقع و املأمول فـ و�ضطراب، باديا  د �ان ال�مُّ لق« إنَّ

وظلت العيون .. السا��رفع عي�يھ إ�� صورة أبيھ فألقاه ينظر �الشارد عليھ،وال�آبة غ�� خافية،

ف�ذا اغ��اب داخ�� يحاول من خاللھ ،3»�� العيون،والصمت يقول للصمت الكئ�ب و�سمع

الواقع  �روب مند املعلقة ع�� أحد جدران الغرفة،إفراغ مكبوتاتھ �� صمت مع صورة الوال

لقد صرنا  - «والبحث عن مشارك لھ �� عالم �غ��اب الذا�ي ع�ش و�بحار �� عوالم �غ��اب،امل

ضت ع��ا الغبار صرت أشعر فمنذ أن انت��ت إ�� صورتك املعلقة ونف.. أن�س�ن يا أ�ي 

مخيفة .. ال��راء ال�� �انت من قبل خاو�ة �ا��ميمية وا��نان �� �ذه الغرفة،و بالدفء،

�عم صرت أستلطف�ا وأستلطف البقاء .. باردة �ليا�� القطب الشما�� لدغل املوحش،�ا

" منصور "ذي �ان ب�ن املا��� ال 5فوجود صورة الوالد �و محاولة الستحضار التار�خ،4»ف��ا

ا حضور الوالد �� سووالده، ولكنھ ذو داللة كب��ة ألنھ حضور رمزي با�ت،«رد �حداث ف�و أمَّ

  6»�اتب الذي يرفض تكر�س التصور املتداول ل��صية �ب �� الرواية�ع�� عن موقف ال

بل �� أزقة القر�ة أيضا صار الب�ت الذي �ع�ش فيھ وحيدا فقط، ال ي�تابھ ��" منصور "فاغ��اب 

وأغلقوا أبوا��م و�ا�و وحده واقفا �� مخرج املدينة �ا�م الناس قد لزموا بيو��م،«دا وحي

ل لھ �و�و اغ��اب ال   7»الشر��
َّ
ح�ن ال يجد �نا حقيقيا،يختلف عن اغ��ابھ �� ب�تھ الذي ش�

رغم أنَّ الب�ت فضاء اختياري طالعة للكتب أو تدو�ن ملغامراتھ،ما �شغل بھ نفسھ من م
ومن ورا��ا جميعا لف ثالثة أبواب موصدة، بل أر�عة،�ذا أنا كما ترا�ي خ«�اغ��ابھ �ختياري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن دمحم حماد، �غ��اب عند إير�ك فروم، املؤسسة ا��امعية للدراسات وال�شر  -  1
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 .280، ص2009، 2البيضاء، املغرب، ط
 . 85، ص1هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طاياعبد  -  7



مالمح املن�� السيميا�ي �� النقد ا��زائري املعاصر                                                                   75  

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  ةالثانیة عشر  السنة

ر�ات الرن�ن �� ورغم فقري فأنا �غ�� بذك..(...) قر�بأخاطبك وأسمعك أ��ا البعيد ال

  .1»ورغم جو�� املر فقد �شمت من خ��ات بيادرك ال�� �انتجيو�ك،

  

ط �� حالة الفقر املزري وا��وع " منصور "فـ                  لم يكن �عا�ي من �غ��اب فحسب بل تخبَّ

و�� وتحمسھ للمواقف ال�� يتخذ�ا،عبة أيضا ما يدل ع�� قدرتھ �� تحمل مشاق ا��ياة الص

ھ لھ ودخول�ا غرفتھ ال�� وجد��ا غ�� مرتبة ورائح��ا  ب�تھ �ان يمارس عبثھ املطلق، ففي ز�ارة أّمِ

ل الرائحة ع�� عكسھ فونة ا��وارب ورائحة ال��ائر،الكر��ة من ع لم �ستطع التأقلم وتحمُّ

� �ل الزوايا ول�ست �� ب�تھ النظام سائدة �ألنَّ حالة الاندمج مع امل�ان الذي يحيا فيھ، �و الذي

ملا دخل «و�رت��ا فقط حينما ينظم نفسھ،  ل ع�� عفونة القر�ة وفو��� س�ا��او�� تحيفقط،

ھ قبل أن يفعل  غرفتھ تملكھ إحساس مفا�� و�اد أن يدفعھ إ�� تنظيف غرفتھ وتنظيم�ا  ولكنَّ

وتخيل نفسھ  يتحرك �� � م�انھ،�� مرتبة نظيفة �ل ���ء �ذلك أو ش�ئا من ذلك تصور�ا و 

ھ �شعر باالختناق  وأنَّ املوت قد �� صمت و�شمت،" املنضبط"املنظم  �ذا الفضاء فأحس أنَّ

ر أن ي��ك الغرفة.. اق��ب منھ أك�� وسط �ذه النظافة الرت�بة القاتلة كما �� ر�ثما  عند�ا قرَّ

ال تختلف عن ا��يط الذي ما �� إال جزء وصورة " منصور "فغرفة   2»ينظف نفسھ و�نظف�ا

�ة أمرا خط��ا �عرضھ ��طر يحيا فيھ ورغبتھ لتنظيف العفن الذي ان�شر �� الغرفة والقر 

  .و�الرغم من ذلك ف�و يقبل املواج�ة مع املوت و�ستعد ل�ااملوت،

أقصد باالغ��اب عن ا��تمع ا�عزال واختالل : عن مجتمعھ" منصور "اغ��اب           

أو �س�ب العادات �يط�ن بھ �س�ب نبذه الطرف �خر،أل��اص ا�عالقات منصور با

ما  ��ضة فكر�ةوال�� ال يقتنع ��ا كمشروع يحقق يد أو النظم السائدة �� ا��تمع،والتقال

وما يدركھ ع�� أ��ا قيم ع�� أ��ا قيم �امة بال�سبة لھ،« يجعلھ ي�تفض و�ثور عل��ا قصد �غي���ا

  .3»االغ��اب�خر�ن زاد ذلك من إحساسھ ب

إظ�ار املأساوي الذي يتولد �� �عض ا��االت «وُ�قصد باالغ��اب عن ا��تمع             

و�و ناتج عن ،4»دون أي استعداد لتنازل أو �سو�ة من،�� املواج�ة ب�ن وج�ات نظر متنافرة

السائدة أو طر�قة التعا�ش إحساس فرد من ا��ماعة �ع�شون �� مجتمع ما بخلل �� النظم 

طلعنا الرواية من بداي��ا عن اغ��اب ي��م،ب
ُ
و�انت نقطة «وا�عزالھ عن مجتمعھ " منصور "ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  162املصدر السابق، ص -  1
 .    73املصدر السابق، ص - 2
 28دمحم عباس يوسف، �غ��اب و�بداع الف��، ص -  3

د : ، ترجمة دمحم صبع، مراجعة و وتقديم"رغبة �صالح" 1بي�� بورديو، بؤس العالم، ا��زء -  4
، ص 2010ت وال�شر وا��دمات �عالمية، دمشق، طبعة خاصة، فيصل دراج، دار كنعان للدراسا

17 . 
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التحول �� حياتھ ح�ن اع��ل الناس واختفى عن العيون ما يقارب الش�ر أو يز�د عليھ قليال ال 

من  ما �ان �عرف ليال(...) وال يزور وال يزار يجيب مناديا وال يرد ع�� طارق،ي��ح غرفتھ مطلقا وال

" منصور "فـ،1»و�ضواء مشتعلة ع�� الدوام فالنافذة مغلقة بإح�ام وال صبحا من مساء ��ار،

بدل املواج�ة اختار �غ��اب و�دل ال�سكع �� الشوارع ال�� مارس ف��ا طقوس جنونھ اختار 

اتالغرفة وال�رب من أ�ل القر�ة ملمارسة طقوس اغ��ابھ املو�� بالوحدة و�نطواء 
َّ

 ع�� الذ

عا�ي �� صمت،
ُ
م�ِّ ال�� �

ُ
�� « و�عد أن �ان � نظاما اجتماعيا متد�ور الُب��،من �وجاع ال�� ت

ھ مع من يجلس لك��ة املنادين عليھ،يحتار (...) سابق ع�ده ا اليوم ف�و محتار مع من يجلس ألنَّ أمَّ

خروج فبعد ،2»لم ينادي عليھ أي واحد رغم ك��ة الوجوه ال�� �انت من شلة ��س قديما

ة ش�ر أو تز�د" منصور " �تھ عن أ�ل القر�ة مدَّ ، و�عد أن عاش يومياتھ �� من عزلتھ ال�� غيَّ

�ظات اللقاء �� مق�� وجد نفسھ منعزال مغ��با عن أ�ل قر�تھ ال�� �انت تجمعھ ��م � القر�ة

  ي��ح ال�سكع ف��ا ليالأو الشوارع ال�� اليوم ا��م�س،" السوق �سبو��"،أو "ع�� صا��"

ل��ياة " منصور "وأنَّ نظرة ،"أ�ل القر�ة"القة ب�نھ و��ن �ل و�� إشارة الختالل العو��ارا،

فقدان التالؤم و�رتواء إزاء العالم ا��ار�� يولد �نطوائية ال�� «تختلف عن نظر��م و��ذا فـ

ال  ،و�و3»تجعل صاح��ا يب�� لنفسھ عاملا خاصا أغ�� كث��ا من ا��ياة الداخلية ل�ل إ�سان

ة السوداء �ست�ن �وضاع الصعبة  �نا �� تر�ة �ذا املنطق «ال�� مرَّت ��ا القر�ة ف��ة العشر�َّ

وسياط ا��الدين وأحذية العسكر وفتاوى اوات القوات ا��اصة،�خرق نب�ت �ر 

  .والواقع املّرْ الذي عاشھ أ�ل�ا،4»!.�مراء

رت ظروف           
َّ
الت ب�ن  ،"منصور "وظروف " أ�ل القر�ة"أث البطل " منصور "فتباي�ت الّصِ

" بمنصور "بل تال��� �ذه الروابط أدى ع�� مستوى العالقات واملعامالت، و��صيات الرواية

�� .. كعر�ة تجذ��ا �حصنة من ا���ات �ر�عةأنا الضا�ع الكر�ھ، - «�ل القر�ة إ�� غر�تھ عن أ

ولذا أنا واقف �� م�ا�ي (...) ن �� غر�الأم�� كب�� أن أصد الر�ح بال�راوة أو أجمع حفنة من دخا

فغياب ا��لوس ،5»وما أك�� �حاي�ن ال�� يفقد ف��ا �ل ���ء من يطمع �� �ل ���ء.. بال وج�ة

يتحول من إ�سان اجتما�� إ�� إ�سان انطوا�ي �س�ب " منصور "والتجمع مع الناس جعل 

ة ثالثة أيام،الشر�ط الذي عاقبتھ عليھ  ھ خوفا من أن تناب الناس لفاجالدولة و��نھ ملدَّ

د حاالت �ش�ت وضياع �� ذات يالقوا نفس املص��،
َّ
كما " الفاعلة واملنفعلة" "منصور "ما ول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  4، ص 1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا - 1
 .77املصدر السابق، ص  -  2

، مركز "دراسة �� السرد ال�سا�ي"عبد العاطي كيوان، أدب ا��سد ب�ن الفن و�سفاف  -  3
 .72- 71ص  2003، 1ا��ضارة العر�ية، القا�رة، ط

 .128، ص1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا -  4
 .219، ص ملصدر السابقا -  5
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ذات : البطل �� التحليل السيميا�ي �و أحدى ��ص�ت�ن«ُيطلق عل��ا �� التحليل السيميا�ي 

ا العالم �ائنا ة يصنع م��أو ذات منفعل�س�� إ�� �غي�� العالم من حول�ا،فاعلة مستقلة 

�ل أبطال الروايات ع�� اختالف العصور واملدارس �دبية الوجھ الب�� ف��ا،أو يدمر جديدا،

ف�� ذات فاعلة استطاعت أن تلفت ،1»ي�تمون إ�� إحدى �ات�ن الطبيعت�ن، وأحيانا إل��ما معا

الثقا�� أن استطاع بوعيھ ار �سمع غ��ه وال حديث إال عليھ،�ن�باه إ�� الشر�ط وال ���ء ص

حوالت ال�� يتخبط ف��ا ا��تمع  ي�سق أصوات ا��يوانات  �� الشر�ط، وذات منفعلة بأثر التَّ

رتكب �� ا��فاء" أ�ل القر�ة"و
ُ
  .واملعا��� ال�� ت

تتمة "عندما ي�شر �وراق ال�� �ان �سّوِد�ا وال�� سما�ا " منصور "يزداد اغ��اب      

قر�ة  لكشف حقيقة القر�ة أل�ل�ا،و�رحل إ�� وج�ة ع ال�� شوار ،"املغازي �� أخبار ا��ازي 

اختلف أ�ل القر�ة �� تحديد وج�تھ، لكن الروا�ي �� ا��زء الثا�ي من الرواية يخ��نا مج�ولة،

تصو�ر الذات �� �دب يجري غالبا «أنَّ �ذا �غ��اب دام عشر سنوات، �ر�ا من عواقب فعلتھ 

أو مش�تة تحتاج إ�� إعادة �شكيل مك��ة مرات، ف�ناك ت��اءى الذات من خالل املتخيل

وخوفا من أن يال�� لدولة وأ�ل القر�ة �و س�ب �رو�ھ،فخوفھ من مؤسسات ا،2»و��ذيب

ت محنة فمح "سمفونية العبث"عند اصدرا شر�طھ املص�� الذي القاه  نة ا��نون ولدَّ

د �غ��اب،
َّ
لت ضغوطات �� نفسية منصور ما ول

َّ
أيضا محنة ثالثة و�� و�ذه ا��ن أيضا ش�

  . البؤس

ن                     
َّ

ھ مجنون حقيقةإ��ام أ�ل ا" منصور "فإذا �ان ا��نون قد مك و�جنونھ  لقر�ة بأنَّ

ن من رصد خطايا أ�ل القر�ة،
َّ

ل�ادف من معرفة املعا��� قد مكنھ �ذا ال�سكع اللي�� ا«فـتمك

أي حقد !!..وجوه قردة ع�� أجساد خناز�ر�ذه املعرفة جعلتھ �� ال��ار ال يرى إال والعصاة،

�� ا��وع وال�سكع وال�شرد املتمثل " منصور "لقد �ان بؤس ،3»!..�س�بطن �ذا ا��نون؟

ففي ال��ار يمارس ا��نون و�� الليل ال�سكع، ف�ذه ا��يل مكنتھ من �عر�ة أ�ل القر�ة �ادفا،

  .ومعرفة الصورة ا��قيقية ل�م

  :خالصة
والضغط الذي " منصور "محن�� ا��نون و�غ��اب ال�� عاش�ا : ومّما سبق �ست�تج أنَّ 

لھ املسؤولية ع�� �ل فصول الرو  اية �� مختلف �ان عليھ لم يحرره من �ل��امات، بل حمَّ

وجعلتھ يفكر �� إصالح ما أفسدتھ امل��د ،املق��،والشارع،والب�ت،ال��ن،:�مكنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطيف ز�تو�ي، م��م مصط��ات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، دار ال��ار لل�شر، لبنان،  -  1
 .34، ص2002، 1ط

 .118،ص ملرجع السابقا  -  2
 .259املرجع السابق، ص  -  3
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  .اأيض" أ�ل القر�ة"السياسة والدين، و��تقم من 

لقد عا�ى املثقف ف��ة ا��نة ا��زائر�ة ��ظات بؤس حقيقي أدت بھ إ�� ا��نون أو 

ل البطل املثقف �� الرواية ا��زائر�ة ف��ة نتحار أو التصفية ا��سدية،� 
َّ
لذا فقد مث

  .ال�سعي�يات حضوره البارز �� معظم �عمال �دبية

غة العر�ية
ّ
ھ معظم �دباء الذين يكتبون بالل إ�� كتابة الرواية،ل�ون �ذا ا���س  توجُّ

وقد تم�َّ�ت أعمال �عض �دباء ال�� عرف��ا الف��ة، �د�ي قادر ع�� احتواء ال��اكمات امل�سارعة

بإتمام أحداث الرواية الواحدة �� أجزاء أخرى مثل ما نجده �� �ذه الرواية ال�� أتبع�ا صاح��ا 

  . بجزء ثا�ي

  :قائمة املصادر واملراجع

  
  : ادراملص  -  أ

  .2002، 1، مطبعة املعارف، ا��زائر، ط1عبد هللا ع���� ��ي��، كراف ا��طايا  - 1
 :املراجع العر�ية  -  ب
مقار�ة سردية "إبرا�يم ا���ري، املتخيل الروا�ي العر�ي، ا��سد، ال�و�ة، �خر، - 1

وال�شر  الشركة ا��زائر�ة السور�ة لل�شر والتوز�ع، ا��زائر، ومحا�اة للدراسات"  أن��و�ولوجية
 .2013  1والتوز�ع، سور�ة، ط

، "دراسات نقدية �� الرواية السياسية العر�ية"أحمد دمحم عطية، الرواية السياسية،  - 2
 .1981، )دط(مكتبة مذبو��، القا�رة، 

شر  - 3
َّ
ة التوصيل �� ا��طاب الروا�ي العر�ي املعاصر، دار ا��وار لل� أسماء معي�ل، نظر�َّ

  .2010 ،1والتوز�ع، سور�ا، ط
بن جمعة بوشوشة، سردية التجر�ب وحداثة السردية �� الرواية العر�ية ا��زائر�ة،  - 4

 .2005، 1املغار�ية للطباعة وال�شر، تو�س، ط
 .1998، 1توفيق ا��كيم، فن �دب، دار مصر للطباعة، مصر، ط - 5
ال�شر حسن دمحم حماد، �غ��اب عند إير�ك فروم، املؤسسة ا��امعية للدراسات و  - 6

 .1995، 1والتوز�ع  ب��وت، ط
ال��صية، املركز الثقا�� العر�ي،  - الزمن - حس�ن بحراوي، ب�ية الش�ل الروا�ي، الفضاء- 7

 .2009، 2الدار البيضاء، املغرب، ط
حس�ن عالم، ال��ائ�� �� �دب من منظور شعر�ة السرد، م�شورات �ختالف، ا��زائر   - 8

 .2009، 1ط
ف السرد الروا�ي ا��زائري، دار ومكتبة ا��امد لل�شر والتوز�ع، عمان، بتقة، تر�ي سليم- 9

 .2014 1ط
، مركز "دراسة �� السرد ال�سا�ي"عبد العاطي كيوان، أدب ا��سد ب�ن الفن و�سفاف- 10

 .2003، 1ا��ضارة العر�ية، القا�رة، ط
سلة عالم املعرفة، عبد العز�ز حمودة، املرايا ا��دبة، من الب�يو�ة إ�� التفكيك، سل - 11

 .1998، أفر�ل )د ط(ال�و�ت  
عبد امللك مرتاض، النص �د�ي من أين؟ وإ�� أين؟، ديوان املطبوعات ا��امعية،  - 12

  .1983، )د ط(ا��زائر  
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لطيف ز�تو�ي، م��م مصط��ات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، دار ال��ار لل�شر،  - 13
 .2002، 1لبنان  ط

، دار أزمنة لل�شر "1967الرواية العر�ية �عد عام "ات، سرديات املنفى دمحم ال�� - 14
 .2006، 1والتوز�ع  عمان، ط

  1دمحم عباس يوسف، �غ��اب و�بداع الف��، دار غر�ب للطباعة وال�شر، القا�رة، ط - 15
2004. 

ت ، م�شورا"من مساءلة الواقع إ�� سؤال املص��"دمحم معتصم، ب�ية السرد العر�ي - 16
 .2010، �1ختالف، ا��زائر، والدار العر�ية للعلوم ناشرون، ب��وت، ط

دمحم مفتاح، النص �د�ي من القراء إ�� التنظ��، شركة ال�شر والتوز�ع، املدارس، الدار  - 17
 .2000، 1البيضاء، ط

ائر  نادية ع�شور، الصراع �جتما�� ب�ن املمارسة، دار ��اء الدين ل�شر والتوز�ع، ا��ز  - 18
  .2008، 1ط

  
  :املراجع امل��جمة - جـ     
: ، ترجمة دمحم صبع، مراجعة وتقديم"رغبة �صالح" 1بورديو، بؤس العالم، ا��زء بي�� - 1

 . 2010، )دط(فيصل دراج، دار كنعان للدراسات وال�شر وا��دمات �عالمية، دمشق، 
ت لل�شر واملعلومات، ج��الد بر�س، قاموس السرديات، ترجمة، السيد إمام، م��ي - 2
 .2003  1القا�رة، ط
روالن بارت، التحليل الن���، تطبيقات ع�� نصوص من التوراة و�نجيل والقصة  - 3

، )دط(عبد الكب�� الشرقاوي، دار الت�و�ن للتأليف وال��جمة وال�شر، دمشق،: القص��ة  ترجمة وتقديم
2009. 

فر�د أنطونيوس، م�شورات عو�دات، :ةم�شال بوتور، بحوث �� الرواية ا��ديدة، ترجم - 4
 .1986، 3ب��وت  و بار�س، ط

سعيد بن كراد، املركز : م�شيل فو�و، تار�خ ا��نون �� العصر الكالسي�ي، ترجمة وتقديم - 5
 .2006، 1الثقا�� العر�ي، الدار البيضاء، ط
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 تمثالت اللغة العر�ية �� ظل ا��طاب التداو�� الرق��
 من ا��طابات اللغو�ة ع�� صفحات شبكة  مقار�ة سيميائية لعينة

  الفا�سبوك

  

 سامية عواج . د                                                                                                                 

  رضوان ر�اح                                                                                                                                           

 :امل��ص

ت�ناول �ذه الدراسة إش�الية تمثالت اللغة العر�ية �� ظل ا��طاب التداو��             

،وقد )فا�سبوك(رق�� �زرق الفضاء ال الرق�� ،من خالل التطرق إ�� مالمح اللغة العر�ية ع��

تم تقسيم الدراسة إ�� أر�عة محاور ترتبط بخصوصية وم�انة اللغة العر�ية �� ا��تمعات 

العر�ية �سالمية وا��زائر ع�� وجھ أخص، حيث يتعلق ا��ور �ول بم�انة اللغة العر�ية 

للمجتمع ا��زائري ، وا��ور �أحد تجليات املنظومة القيمية والثقافية  جنبا إ�� اللغة �ماز�غية

الثا�ي لوظائف اللغة ك�سق قي�� سيميا�ي دال عند رومان جا�و�سون، أما ا��ور الثالث 

بخصوصية ا��طاب اللغوي ع�� امليديا ا��ديدة، ثم ا��ور الرا�ع و�خ�� تأ�ي عملية  فيتعلق

لتداو�� ع�� شب�ات وأبرز تمظ�را��ا �� ا��طاب ا قياس املمارسات الفعلية للغة العر�ية

 .التواصل �جتما�� فا�سبوك من خالل املقار�ة السيميائية 

و�ناءا ع�� معطيات العينة ا��تارة من ا��طابات اللغو�ة امل�شورة ع�� مختلف      

صفحات الفا�سبوك توصلت نتائج الدراسة إ�� تد�ي مستوى استخدام اللغة العر�ية ع�� 

م باستخدام�ا وإن تحقق �مر ي�ون بحروف وأرقام تنوب عن الفضاء �زرق، وعدم ��تما

حروف اللغة العر�ية �� طر�ق نحو �شكيل لغة مشفرة بمختصرات متعارف عل��ا ب�ن 

مستخدمي شب�ات التواصل �جتما��، بما يلقي الضوء ع�� املعاناة ال�� �ع�ش�ا اللغة العر�ية 

ا و�عو�ض�ا بلغات أجن�ية فر�سية وإنجل��ية أو �� عمق ب�ئ��ا ، غما بتغي�ب إستخدام�ا ��ائي

باستخدام العامية �� كث�� من �حيان من قبل مستخدمي �ذه الشب�ات ،�مر يدعو لضرورة 

�خد بزمام مبادرة ترشيد �ستخدام السليم لقواعد وتراكيب اللغة العر�ية الفص�� بما 

صية العر�ية �سالمية، و�ما يحفظ يحافظ ع�� ا��صوصية القيمية والثقافية للفرد وال��

 .لغة ا��ضارة �سالمية وأمجاد�ا

  :ال�لمات املفتاحية 

 .الفا�س بوك، ا��طاب الرق��   اللغة العر�ية ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سامية عواج،جامعة سطيف 
 رضوان ر�اح،جامعة �م�� عبد القادر للعلوم �سالمية،قسنطينة 
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Abstract: 
This study deals with the dilemma of the Arabic language representations 

in the digital discourse  by speaking about Arabic language features through the 

blue digital space  (facebook), we have devised our study into four axis that have 

relation with the privacy and the place that occupy the Arabic language in the 

Arabic Muslim Arabic societies and the Algerian society in particular. 

The first axe speaks about  the place that occupy the Arabic language 

with the Tamazight language both as one of the principal features of the 

valuable and cultural system of the Algerian society, the second axe speaks 

about the language functions as valuable semiotic system  at Jacobson. The third 

axe speaks about the privacy of the language discourse through the new media . 

Finally we have measured the real practices of the Arabic language and 

its features in the deliberative discourse through social networks facebook by 

using semiotic approach 

Key words: Arabic language, face book, digital discourse 

  مقدمة
أداة لإلتصال والتواصل وا��طاب الفعال ب�ن ظا�رة اجتماعية و �عد اللغة           

ورابط وثيق لتواصل �جيال ال�شر،و�سق قي�� �ام �� النظام �جتما�� والثقا�� ألي مجتمع 

  .و�مم وحامي ثقاف��ا و�و���ا 

لقيمية �صيلة وتمثل اللغة العر�ية كقيمة إجتماعية وحضار�ة عمق املرجعية ا

للعرب ومحط فخر�م �و��ا لغة الو�� ولسان خاتم �ن�ياء واملرسل�ن وأحد تمظ�رات ال�و�ة 

واملرآة العاكسة ��ضارة حد مقومات كيان ال��صية العر�ية،الثقافية والقيم �سالمية ،وأ

لغ�� وتفك�� العرب وأساليب حيا��م، إذ يتج�� ذلك بوضوح �� ا��طاب اللغوي املتداول ا

باملعا�ي واملرادفات �� التعب�� والتواصل ،فباإلضافة إ�� ما �� �ذه اللغة مما ال ي�اد يح��� من 

�لفاظ الدالة ع�� ا��سيات لم ��مل املعنو�ات وا��ردات، فلم تقتصر العر�ية ع�� 

ا��سيات كما تقتصر �ل لغة �� طور�ا �بتدا�ي فلقد جمع العرب �� لغ��م ب�ن الواقعية 

  .��سية واملثالية املعنو�ة ، فاملادية دليل �تصال بالواقع  والتجر�د دليل ارتقاء العقلا

إن القيمة ا��ضار�ة املرموقة وامل�انة الرفيعة ال�� تبوء��ا اللغة العر�ية �لغة حية 

ب�ن عديد اللغات �خرى لعقود من الزمن ،جعل الت�الب عل��ا مبكرا فمن يراجع الوثائق 

للدول الغر�ية ع�� الدول  - الدي�� والتجاري - ة ال�� بدأت ��ا �ش�ال التقليدية لإلحتالل التار�خي

العر�ية يجد أن محار�ة اللغة العر�ية �انت أول خطوة �� أجندة ا��تل، فأول أعمال �حتالل 
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 �� تقر�ر 
ً
لورد دوفر�ن ال��يطا�ي �� مصر �و وضع خطة لتحطيم اللغة، و�بدو ذلك وا��ا

ما دامت العامة تتعلم اللغة العر�ية ) �� مصر( إن أمل التقدم ضعيف : ح�ن قال  1882عام 

الفصيحة ، نفس الن�� انت��ھ �ستدمار الفر���� �� ا��زائر من خالل محاوالتھ العديدة 

للقضاء ع�� اللغة العر�ية �� معركة ضار�ة مع مختلف التيارات الفكر�ة املدافعة و �صدارات 

  .سنة133من ��ف ومناش�� وخطب ومقاالت ز�اء املتنوعة 

وتمثل العلمانية وصراع العوملة �قتصادية و اللغو�ة والثقافية أحد معاول الش�ل    

�� تمظ�رات تتج�� بوضوح �� فرض التبعية ا��تمية للنموذج  التق��  ا��ديث إلحتالل العرب،

ية بمنتجات فكر�ة وس�نمائية وأساليب و�قتصادي الغر�ي، وإغراق �سواق �س��الكية العر�

حياة  وتواصل تحا�ي النموذج الغر�ي بامتياز بأسوب أقل ما يقال عنھ أنھ ناعم �� محاولة 

جديدة وأخطر من سابقا��ا للسيطرة و�حتالل ،باإلستخدام �مثل ��رجات امليديا ا��ديدة 

  و تكنولوجيا �تصال ال�� تلعب ف��ا شب�ات 

ع�� وجھ أخص الدور الفعال �� فرض أنماط  - الفا�سبوك- جتما��التواصل �   

حديثة لإلتصال والتواصل ب�ن أفراد ا��تمع بخطاب لغوي رق�� مستحدث ،معروفة مقاصده 

  .مج�ولة تأث��اتھ 

انطالقا من �ذا �مر إرتأينا القيام بمقار�ة سيميائية لعينة من ا��طابات اللغو�ة  

تماد ع�� ا��اور ـــــــبوك لكشف مضامي��ا ومداوال��ا وذلك باإلعع�� صفحات شبكة الفا�س

  :�تية 

  �أحد تجليات املنظومة القيمية للمجتمع ا��زائري  و�ماز�غيةاللغة العر�ية  - 

  وظائف اللغة ك�سق قي�� سيميا�ي دال عند رومان جا�و�سون  - 

  خصوصية ا��طاب اللغوي ع�� امليديا ا��ديدة - 

عر�ية �� ا��طاب التداو�� ع�� شب�ات التواصل �جتما�� تمظ�رات اللغة ال - 

 مقار�ة سيميائيةفا�سبوك 

  �أحد تجليات املنظومة القيمية للمجتمع ا��زائري  و�ماز�غيةاللغة العر�ية 

�عت�� اللغة إحدى امل�ونات �ساسية �� الثقافة باإلضافة إ�� الوظائف �ساسية  

ة ل�ل ثقافة، ف�ل ثقافة ل�ا لغ��ا ا��اصة ��ا و�عت�� اللغة للغة فإ��ا �ش�ل السمة املم�� 

الوسيلة الوحيدة ال�� �ستطيع ترجمة ما يجول �� ذ�ن ��سان من أف�ار وخواطر عن طر�ق 

  .)1(الكالم

وقد ارتبطت اللغة والثقافة حيث قال أحد العلماء بأن اللغة بدأت عندما بدأت   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1989، دار املعرفة ا��امعية، �سكندر�ة، ا��تمع والثقافة وال��صية: عبد الرزاق جب�� -  1
  .91ص 
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منذ تلك ال��ظة، حيث ل�ل لغة العدد ال�ا�� من الثقافة، وأخذت تنمو بصورة مستمرة 

ال�لمات واملفردات الالزم لسد حاجيات �فراد للتعب�� عن �ل ما يجول �� ذ���م من أف�ار و�ل 

ما يحيط ��م من ظوا�ر طبيعية و�شر�ة، فبدون اللغة ال �ستطيع ��سان أن �ع�� عن 

ساسية لالتصال ب�ن �فراد والتعاون مشاعره وأف�اره، ومعارفھ، و�عت�� اللغة الوسيلة � 

بي��م، فعن طر�ق�ا �ستطيع الفرد نقل خ��اتھ وم�ارتھ لآلخر�ن وأن ي�سق خ��اتھ وخ��ات أعمال 

غ��ه ،وعن طر�ق اللغة �ستطيع ا��تمع تنظيم العمل ا��ما�� ألفراده وت�سيق ج�ود�م 

  .)1(لفائدة ا��تمع ك�ل

" ال��بر"فجر التار�خ شعوب �عرف تحت اسم  نذسكنت املغرب وا��زائر وتو�س، م  

�عتقدون أ��م " املاور��ن أو النومدي�ن"و�م الذين أطلق عل��م الرومان اسم " �ماز�غ"أو 

ح�� حدود للي�ية، ال�� عمرت شمال إفر�قيا،ي�تمون إ�� العائلة الك��ى، ال�� ش�لت الشعوب ا

��ات تتقارب مع اللغة املصر�ة القديمة ألن ل�ا ل) �ماز�غ(و�ت�لم ال��بر ... مصر الفرعونية 

نفس ا��ذور ا��امية، إ��م أناس بيض ذو ��نة حمراء، �عض�م تيم���غيون ذات لون فاتح 

  .)2(و�شعر أشقر

ال�� �ان ل�ا من قبل �ن�شار الواسع قد صارت ) �ماز�غية(وعليھ فإن اللغة ال��بر�ة  

، وال تزال الكتابة اللي�ية إ�� اليوم متداولة عند )3(لعر�يةبم��� القرون إ�� تراجع أمام اللغة ا

تلك ا��روف اللي�ية نفس�ا، م�ما تكن �عرضت لھ من " التيفيناغت"الطوارق، ف�م �سمون 

 2500التغ��ات ا��تومة إ��ا إذا طر�قة �� كتابة اللغة قيض ل�ا البقاء لدى ال��بر منذ حوا�� 

  .)4(سنة

�ماز�غية كمعطى ثقا�� جزء ال يتجزأ من الثقافة  من خالل �ذا تظ�ر اللغة

  .ا��زائر�ة ال�� �� بدور�ا جزء من الثقافة العر�ية �سالمية

التمازج ب�ن �ماز�غ والفي�يق�ن "واملالحظ تار�خيا �� ا��زائر قد تحقق �عض 

م فاستخدموا اللسان الفي�يقي ع�� نطاق وظيفي واسع، ح�� �عد ان��اء وجود�م، و�ذا ل

يتحقق ل�م مع الرومان مثال، ال�� ظل استعمال اللغة الرومانية مظ�را من مظا�ر ا�سالخ 

ة املرتبطة بالظا�رة ال�و�ة �ماز�غية، ح�� أن ان�شار�ا بي��م لم يتجاوز القل

فاالم��اج العر�� الذي أحدثتھ ال��رات وال��وحات ا��ماعية املتتالية يفند الكث�� �حتاللية،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شركة دار �مة للطباعة وال��جمة وال�شر والتوز�ع، �ذه �� الثقافة: حمد بن �عمانأ -  1
  .115ا��زائر، دون سنة �شر، ص 

عبد العز�ز بل الفايدة، م�شورات أمل : ، ترجمةتار�خ شمال إفر�قيا القديم: ألب�� عياش -  2
  .21/22، ص ص2008، دار البيضاء، 1للتار�خ والثقافة وا��تمع، ط

عبد الرحيم حزل، إفر�قيا الشرق، الدار البيضاء، : ، ترجمةال��بر ذاكرة و�و�ة: غابر�يل �امب -  3
  .46، ص 2014
  .321، ص نفس املرجع -  4
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صفات ال�سب، إذ إن الفتح �سالمي لشمال إفر�قيا قد دشن مرحلة عارمة من  من فرضيات

التداخل العر�� ب�ن �ماز�غ والعرب الفاتح�ن فقط وإنما بي��ما أعراق أخرى مشرقية وإفر�قية 

  .)1("وأورو�ية مختلفة

بن وعن كيفية تحول �مة ا��زائر�ة إ�� العر�ية �سالمية يقول العالمة عبد ا��ميد 

من قديم ع�د�ا وما من أمة من ) بر�ر�ة(ما من نك�� أن �مة ا��زائر�ة �انت أماز�غية "باد�س 

�مم استطاعت أن تقل��ا عن كيا��ا، وال أن تخرج�ا عن أمازغي��ا، أو تدمج�ا �� عنصر�ا، بل 

رب وفتحوا �انت �� ال�� ت�تلع الفاتح�ن فينقلبون إل��ا و�صبحون كسائر ابنا��ا، فلما جاء الع

ا��زائر فتحا إسالميا ل�شر ال�داية ال ل�سط السيادة، وإقامة العدل ا��قيقي ب�ن جميع 

الناس، ال فرق ب�ن العرب الفاتح�ن و�ماز�غ أبناء الوطن �� �سالم و�علموا لغة �سالم 

عرب العر�ية طا�ع�ن ووجدوا أبواب التقدم �� ا��ياة �ل�ا مفتوحة �� وجو��م فام��جوا بال

وقاسمو�م و�م سياسة امللك، وقيادة ا��يوش،باملصا�رة، ونافسو�م �� مجال العلم وشاطر 

  .)2("�ل مرافق ا��ياة

إن �ماز�غ املرابط�ن واملوحدين الذين �شروا �سالم، �انوا يكتبون نصوص�م "

  .)3("�� رسالتھابن تومرت الفق�ية باللغة �ماز�غية و�حروف عر�ية كما فعل 

عت�� بكتابة اللغة ال��بر�ة با��روف العر�ية، علماء الطائفة �باضية، إبان وممن ا

ومن أولئك الشيخ أبو س�ل، والشيخ ��ود بن قر�ش التا�ر�ي، و�ما �وائل، ) الدولة الرستمية(

ومن املتأخر�ن م��م الشيخ ابرا�يم بن سليمان الشما��، الذي كتب عدة كتب باللغة ال��بر�ة 

وقد كتبھ ) وصف جبل نفوسة(وكتاب ) غرب إفر�قيا(ر�ية، نذكر م��ا كتاب وا��روف الع

، وقد طبع النص ال��بري با��زائر "مون�يل�س�ي"وقام ب��جمتھ و�شره " نفوسة"بل��ة قبائل 

، و�ان ال�دف من كتابة �ذه الكتب باللغة ال��بر�ة استمالة ال��بر إ�� 1885العاصمة سنة 

الدين، الذي دانوا بھ رغبة فيھ و�م ألح�امھ جا�لون، قد ي�ون �سالم، وإف�ام�م قواعد 

ونحن ال نرتاب �� عرو�ة الطائفة صول إ�� سلطة سياسية باسم الدين،ال�دف من ذلك الو 

  .)4("�باضية باألصالة

�ل �ذا س�ل عملية التمازج ب�ن العرب و�ماز�غ، كما أن ال��رات ال�اللية سا�مت 

�شر�م للغة العر�ية �� نطاق واسع من بالد املغرب و�قول ��ذا الصدد �� �ذا التفاعل، بفضل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1982، الشركة الوطنية لل�شر والتوز�ع، ا��زائر، عرو�ة ا��زائر ع�� التار�خ: سعدي عثمان -  1
  .87ص 

  .302، ص مرجع سبق ذكره: أحمد بن �عمان -  2
  .87، ص مرجع سبق ذكره: سعدي عثمان -  3
، مطبعة دحلب، ا��زائر، بدون سنة فر�سا و�طروحة ال��بر�ة �� ا��زائر: أحمد بن �عمان -  4

  .�150شر، ص 
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  ".أن ب�� �الل خر�وا ولك��م عر�وا"الشيخ ال�ش�� �برا�ي�� 

ورغم أن قبائل ب�� �الل أرسلوا من طرف الفاطمي�ن للتدم�� والتخر�ب، فقد 

�ن ح�� انص�روا واج��م أمراء ب�� ز�ري و��� حمادة بأسلوب حكيم، فلم يمض عدد من السن

" دولة املرابط�ن"داخل ا��تمع �ماز���، ف�ان ن�يجة ذلك افراز دولت�ن أماز�غيت�ن القيادة �ما 

، اللتان لعبتا دورا كب��ا �� �شر �سالم وتطو�ر ا��ضارة العر�ية "دولة املوحدين"و 

  .)1(�سالمية

شعبا لھ آداب غنية  إن: "ر��شارد كو��يلو�� صفات اللغة العر�ية وأ�ل�ا يقول 

�اآلداب العر�ية، ولغة مرنة ولينة ذات مادة ال ت�اد تف��، ال يخون ماضيھ وال ي�بذ غرثا اتصل 

  .)2("إليھ �عد قرون طو�لة عن آبائھ وأجداده

من خالل ما تب�ن أن �ل من اللغة العر�ية و�ماز�غية حدث بي��ما تمازج اللت�ن 

وأداتان م�متان للوصول إ�� ال��اث املادي والشفوي لألجيال  اصبحتا �شكالن الثقافة ا��زائر�ة

وعرف ع�� أنھ إلھ " �عل"ولنضرب مثال عن ال��سبات اللغو�ة �� ا��زائر فنحن �ستعمل لفظة 

و�قي �� اللغة عند العامة باسمھ يحمل خصائص ا��صب �� الطبيعة و�� ال�شر ) في�يقي(وث�� 

ئر يقولون عن �عض املزروعات ال�� تتأثر با��و الندي كما �عتقد �عض�م، والعامة �� ا��زا

و�� اللغة العر�ية البعل �و ... ، أي أن �عل �و الذي يخص��ا )تن�ت �ع��(لقر��ا من البحر بأ��ا 

) أن النبات الفال�ي ين�ت �ع��(ومن �نا يقال �� ا��زائر ... زوج املرأة ف�و �عل�ا الذي يخص��ا 

  .تن�ت �ع�� ا��لبانة/ كقول�م الطماطم

داللة ع�� ال��ص الذي استعمل حفال وأ�ى ����ء ) �يلولة(وم��ا استعمال�م ل�لمة 

�� حقيق��ا عيد من أعياد ال��ود عرف �� شمال إفر�قيا واستعملھ ) ال�يلولة(يفوق طاقتھ و 

  .)3(الس�ان �� الداللة ع�� ا��فل املر�عد الذي ال يوجد لھ نظ�� �� امل�ان

ماز�غية والعر�ية تحافظان ع�� العادات اللغو�ة وع�� أش�ال التعب�� إذن فاللغتان �  

  .من اللغة �م

   :وظائف اللغة ك�سق قي�� سيميا�ي دال عند رومان جاكو�سون 

إ�� ستة  (Roman Jackobson)�س�ند ا��طاب اللسا�ي حسب رومان جاك�سون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .اة، واملرجع، واللغةاملرسل، واملرسل إليھ، والرسالة، والقن: عناصر أساسية و��
  .87، ص مرجع سبق ذكره: سعدي عثمان -  1
 ، ص2008، دار املنا��، عمان، 1، طم�ارات  التصال اللغوي و�عليم�ا: محسن ع�� عطية -  2

  .16/34ص 
، 1، دار العلوم لل�شر والتوز�ع، ا��زائر، جمحاضرات �� �دب الشع�� ا��زائري : دمحم عيالن -  3
  .30، ص 2013
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يرسل املرسل رسالة إ�� املرسل إليھ، حيث تتضمن �ذه : وللتوضيح أك�� نقول 

الرسالة موضوعا أو مرجعا معينا، وتكتب �ذه الرسالة بلغة يف�م�ا �ل من املرسل 

واملتلقي، ول�ل رسالة قناة حافظة �الظرف بال�سبة للرسالة الورقية، و�سالك املوصلة 

اتف والك�ر�اء، و�ناب�ب بال�سبة للماء، واللغة بال�سبة ملعا�ي النص بال�سبة لل�

: و�ع�� �ذا أن اللغة ذات �عد لسا�ي وظيفي، وأن ل�ا ستة عناصر وست وظائف… �بدا��

املرسل ووظيفتھ انفعالية، واملرسل إليھ ووظيفتھ تأث��ية، والرسالة ووظيف��ا جمالية، 

. اة ووظيف��ا حفاظية، واللغة ووظيف��ا وصفية وتفس��يةواملرجع ووظيفتھ مرجعية، والقن

ومن ثم، فإن الذي وضع �ذا النموذج اللسا�ي الوظيفي التواص�� �و الباحث الرو��� ذي 

 “اللسانيات والشعر�ة“ :   ، وقد أث�تھ �� كتابھ رومان جاكو�سون ا���سية �مر�كية 

التواصل �و الوظيفة �ساسية م ، حيث انطلق من مسلمة جو�ر�ة ، و�� أن 1963سنة 

  :للغة، وارتأى أن للغة ستة عناصر أساسية ول�ل عنصر وظيفة ما

املرسل إليھ الرسالة  -3الرسالة الرسالة شعر�ة  -2املرسل الرسالة انفعالية  - 1

  .1مرجعية اللغة الرسالة وصفية -6املرجع الرسالة  -5القناة الرسالة حفاظية  - 4تأث��ية 
�اِطب ،و�� تحدد العالقات  :ة �نفعالي *

ُ
وتتعلق �ذه الوظيفة باملرسل أو ا�

املوجودة ب�ن املرسل والرسالة ، و�ذه الوظيفة تحمل �� طيا��ا انفعاالت ذاتية ،وقيما ومواقف 

عاطفية ومشاعر و إحساسات �سقط�ا املت�لم ع�� موضوع الرسالة املرج�� ،تر�ط �ذه 

رسل الذي يت�لم انطالقا من حالتھ �نفعالية و�ع�� عن الوظيفة الرسالة الكالمية مع امل

مع �سف ،من �حسن ،من ( مواقفھ وآرائھ وأح�امھ باستخدام عبارات متعددة م��ا 

و�ل�ا �ستعمل من طرف ) �يماءات إشارات �يدي ( ومرافقة كالمھ بحركة ا��سم ) املفروض 

تم التعب�� عن موقفنا إزاء �ذا ال���ء فَنحُسھ املرسل للتعب�� عن مواقفھ ،و�� �ذه الوظيفة ي

 .جيدا  أو ش�ئا ،جميال أو قبيحا

و�� الرسالة �� حد ذا��ا وتتحقق �ذه  )ا��مالية ،البو�طيقية :(الشعر�ة * 

الوظيفة عند إسقاط ا��ور �ختياري ع�� ا��ور ال��كي�� وعند�ا يتحقق ���اك و�نز�اح 

ة بالبعد الف�� وا��ما�� ،و�� وظيفة عاطفية ،جمالية وذاتية كما املقصود، وت�سم �ذه الوظيف

أ��ا تركز ع��  ذاك النص الذي �عتمد ع�� ر�ط الرسالة الكالمية مع نفس�ا أي �عتماد ع�� 

عالقة النص مع نفسھ واملعاي�� ال�� تم�� النص الشعري �� استخدام ا��مل القص��ة أحيانا 

 .2النغمة املوسيقية ، الصور املوجودة �� النص وأحيانا الطو�لة صوت النص أو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة من املؤلف�ن : ترجمة  –التحليل السيميوطيقي للنصوص: جماعة ان��وف��ن   - 1
 .78ص  – 2002–4ع - التو�سي�ن مجلة الدراسات اللسانية

 . 81املرجع السابق ص - 2
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،حيث املوجودة ب�ن الرسالة واملتلقيوتتعلق باملتلقي و�� تحدد العالقات  :التــأث��يــة * 

يتم تحرض املتلقي وإثارة ان�با�ھ ، وإيقاظھ ع�� ال��غيب وال���يب ،و�ذه الوظيفة ذاتية 

الرسالة الكالمية باملستقبل حيث أن  ،توصل جا�و�سون إ�� �ذه الوظيفة من خالل ر�ط

الرسالة الكالمية عبارة عن أوامر إ�� املستقبل إلنتاج سلوك أو �غي��ه عن طر�ق نوع�ن من 

 .�وامر 

،و�� القناة أو �تصال  جاكو�سون أي إقامة �تصال حسب �عب��  :التواصلية * 

ار�ة �بالغ وتث�يتھ أو إيقافھ و�� �� حد ذاتھ ،و��دف  �ذه الوظيفة إ�� تأكد التواصل واستمر 

معرفية موضوعية ،و�� تر�ط ب�ن الرسالة الكالمية واملوضوع حيث ال يجوز تأث�� ميول املرسل 

ع�� الرسالة الكالمية فنقل ا���� �نا �ش��ك فيھ املوضوعية والدقة مع ال��ا�ة دون �عليق أو 

 .ة حكم مسبق من املت�لم الذي ال بد أن ي�تعد عن الذاتي

و�� الس�ن أو الشفرة ،و��دف إ�� تفكيك الشفرة  ):ما وراء اللغة ( امليتالغو�ة * 

اللغو�ة  �س�ي��ا من قبل املرسل ،وال�دف من الس�ن أو ال�شف�� �و وصف الرسالة وتأو�ل�ا 

مستخدما امل��م أو القواعد اللغو�ة والنحو�ة املش��كة ،ب�ن املرسل واملتلقي و�� وظيفة 

و�تم ف��ا الر�ط ب�ن الرسالة والرمز �صطال�� أي نصوص �ستخدم ف��ا  ضوعية ،معرفية مو 

�عار�ف تحديد مفا�يم أمثلة �عاليق و�التا�� يصبح الرمز �صطال�� �� الكالم ما وراء الكالم 

 .بمثابة املع�� أو املغزى �ص�� لنفس الكالم 

الواقع املادي و�� ترتكز ع��  أي املرجع الن��� أو ) :�حالية ،السياق(املرجعية * 

  . موضوع الرسالة

  : خصوصية ا��طاب اللغوي ع�� امليديا ا��ديدة 

يمكن أن نم�� ب�ن ثالث أش�ال أساسية للتواصل اللغوي ع�� وسائل �عالم ا��ديدة 

  :و ��

�عرف ع�� أنھ ملفوظ طو�ل ،أو متتالية من ا��مل ت�ون متعلقة : ا��طاب - 

من خالل معاينة ب�ية سلسلة من العناصر بواسطة املن��ية التوز�عية بموضوع ما ، و�مكن 

�ش�ل يجعلنا �� مجال لسا�ي محض و�و أيضا وحدة مساو�ة ل��ملة أو أك�� م��ا مؤلفة من 

  1.مقوالية �ش�ل رسالة ذات بداية و��اية 

أو و�و مف�وم يق��ب من مف�وم ا��ادثة ال�� �عرف ع�� أ��ا تفاعل شف�� ب�ن طرف�ن 

  :أك�� �� الوقت نفسھ ،ول�ا بن�ية خاصة تحدد�ا ت��كز فيما ي��

بحيث العالقة ب�ن املتحدث و ا��اطب �� عالقة تأث�� و تأثر ،و��ون : التفاعل *
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار ال�شر  -  دراسة لغو�ة �� ضوء نظر�ة �تصال–لغة ا��طاب السيا��� :محمود ع�اشة  - 1
   59، ص2005ل��امعات ، القا�رة ،
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  .�ناك استجابة من �طراف املشاركة �� عملية �تصال 

تتاح و�� مجموعة من التبادالت امل��ابطة ،و�� تحتوي ع�� قطعة �ف: القطعة*

  ).ا��...�عتذار،الوداع،( ، وموضوع التفاعل ، وقطعة �ختتام )�التحية أو غ���ا(

و�ع�� أن ا��ادثة �� عبارة عن نقاش ��دف إ�� تبادل �راء و املعلومات : التبادل*

  1.وغ���ا

إن نمط ا��ادثة ع�� وسائل �عالم ا��ديدة يتجسد �� نمط رق�� يطلق عليھ 

و�عرف ع�� أ��ا   conversatinal hypertext acess technologyاختصار ل و�و   chat لفظ

فضاء اف��ا��� للتعارف وتوطيد العالقات �جتماعية داخل نطاق العالم الرق�� ،و�قوم "

الفعل الكالمي ع�� تحو�ل امللفوظات الشفو�ة و العفو�ة إ�� تفاعالت كالمية  باالعتماد ع�� 

  ".ةال�يئات الرمز�ة �يقوني

و�� ترتبط بلغة التواصل ال�� �عكس حر�ات  :ال�يئات الرمز�ة �يقونية  - 

الوجھ،ذلك أن الوجھ �و الدعامة �ساسية للتعب�� عن نختلف ��واء الكالمية عند 

�إ�سان،و بالتا�� فإن �ذه �يقونات ا��اصة با��ادثة الرقمية تنطلق بصر�ا من تمثيل �يئة 

ار�ة تتخذ من ش�ل ��سان ،أو أش�ال أخرى مرسومة لنجوم أو  الوجھ بأيقونة استع

  2. ا��...��صيات كرتونية،أساسا ��ا�اة ا��الة النفسية لإل�سان �الفرح أو الت��م 

و�� ال�� �عتمد ع�� نقل الوقا�ع املرئية ،و�عتمد أساسا ع�� الوسائط  :الصورة - 

  :3وسائل �عالم ا��ديدة التقنية �� عملية النقل و�مكن أن نم�� ش�ل�ن ��

و�ستعمل ف��ا آالت التصو�ر ،و�تصف �ذا النوع بأنھ : الصورة الفوتوغرافية*

  .���ي��

�ستعمل ف��ا آلة الفيديو ،و�لعب الشر�ط دور الوسيط الذي يحمل : صورة الفيديو*

يلية تلك املنظومة من الصور ا����لة فيھ ،ومثل�ا الصورة الفوتوغرافية ،ت�سم ب�و��ا ���

  .آنية مباشرة، أو ��دث م���

أو املرسومة و�� إبداعية ،و�� مجموع�ا تحقق الوظائف �ساسية : الصورة الفنية*

  .للصور الفوتوغرافية أو ال�يئات الرمز�ة �يقونية

  تمظ�رات اللغة العر�ية �� ا��طاب التداو�� ع�� شب�ات التواصل �جتما�� فا�سبوك 

  / 01 تحليل ا��طاب اللغوي رقم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   21،22مرجع سبق ذكره ،ص : فر�دة رمضا�ي  - 1
،دراسة -  مقار�ة سيميائية ثقافية–خطابات الفا�سبوك وخطابات املثقف :فوضيل عدنان - 2

  . 41،42،ص 2013ة،جامعة مولود معمري، ت��ي وزو،ماجست�� غ�� م�شور 
  . 52املرجع نفسھ،ص :فوضيل عدنان - 3
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متبوعا ب��اء غ�� أخال�� ل�ذا املعلم و��الة العالقة ال�� تجمع�ما 

تدل بوضوح عن بنائية �ذه العالقة ب�ن  وفاإلمتحانات الع��ا معلم

 شبا�ي ضاع وليت نخمم... خ�� ��ز ع�� را��� ��مل

ع�� فقدان �مل وحالة اليأس ال�� �ع�ش�ا التلميذ نتاج نتائجھ وطبيعة العالقة ال�� تجمعھ 

إن مرسل �ذا ا��طاب اللغوي صفحة تلميذ جزائري بالصف 

نھ باإلسم، منو�ا إياه بأنھ س�ب ا��الة الثانوي يوجھ رسالة وا��ة ملعلمھ بالصف دون �عي�

النفسية التع�سة ال�� يمر ��ا، ن�يجة تحصيلھ لنقاط ضعيفة ب�لمات �عب��ية م�ينة ل��ص 

  . املعلم مقرونة بأيقونات بصر�ة �عب��ية م��قة ومكملة ل�ل عبارة

ام �ش�� الرسالة �لس�ية املدرجة �� �ذا امل�شور إ�� استخد

املرسل للغة العر�ية �ش�ل ركيك ��ينة مع الدارجة بصفة كث��ة و�لمات من اللغت�ن الفر�سية 

و�نجل��ية، �� إيصال مضمون واحد وقد وفق املرسل �ش�ل كب�� �� إيصال رسالتھ من خالل 

إعتماده ع�� أسلوب ال��اء والت��م الذي يف�مھ أي قارئ ل�ذا ا��طاب و�درك �س�ولة من 

�ش�� إستخدام الدارجة بك��ة �� �ذا ا��طاب �لس�� إ�� 

حقيقة مشاعر املرسل خاصة باستخدامھ ��مالية النص والتنميق من خالل �عض الصور 

  

ن��كو  wawتفرح نحزنو

فيق مع روحك للناس ظل �ش�ي تب�ي

آه .ل  ��كوا عليك شايفينك مي�ي  

فالقسم ما   منك  ثم آه يا�� سماوك ُمعلم  

منك #  تقر�ش وفاإلمتحانات  الع��ا ًمعلم 

شبا�ي      مان�ش بخ�� ��ز ع�� را��� ��مل 

 تر�حك يا�� روح هللا ال  ضاع وليت نخمم

والقرودة ا��مار ي��ق بقرحتنا راك ت�نعم 

تصفق منك انت وليت نقلق ظل حال فمك مثل 

   dégageوالع��ا ترشقاللقلق بال فايدة 
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 :الوظيفة املرجعية - 

�عت�� �رسالية اللغو�ة ال�� ب�ن 

أيدينا خطابا لغو�ا إلك��ونيا، و�و 

م�شور دون عنوان طرح ع�� 

ة أحد املستخدم�ن صفح

ا��زائر��ن الشباب لشبكة 

ري فيف 27الفا�سبوك يوم 

  .،و�و تلميذ بالصف الثانوي 2017

وقد جاء �ذا ا��طاب �� 

سياق ف��ة ما �عد �متحانات ال�� 

يتلقى ف��ا التالميذ نتائج تحصيل�م 

العل��، و�تمثل موضوع �ذا 

ا��طاب �� تحسر �ذا التلميذ ع�� 

الفصلية  واقع محصلة نتائجھ

وخيبة أملھ �� معلمھ و�ش�� إ�� ذلك 

متبوعا ب��اء غ�� أخال�� ل�ذا املعلم و��الة العالقة ال�� تجمع�ما  آه منك ثم آهالدليل اللغوي 

وفاإلمتحانات الع��ا معلم فالقسم ماتقر�شوعبارة 

خ�� ��ز ع�� را��� ��ملمان�ش بامللعم وتلميذه، كما �ش�� �دلة 

ع�� فقدان �مل وحالة اليأس ال�� �ع�ش�ا التلميذ نتاج نتائجھ وطبيعة العالقة ال�� تجمعھ 

  .بمعلمھ

إن مرسل �ذا ا��طاب اللغوي صفحة تلميذ جزائري بالصف  :الوظيفة التعب��ية - 

الثانوي يوجھ رسالة وا��ة ملعلمھ بالصف دون �عي�

النفسية التع�سة ال�� يمر ��ا، ن�يجة تحصيلھ لنقاط ضعيفة ب�لمات �عب��ية م�ينة ل��ص 

املعلم مقرونة بأيقونات بصر�ة �عب��ية م��قة ومكملة ل�ل عبارة

�ش�� الرسالة �لس�ية املدرجة �� �ذا امل�شور إ�� استخد :الوظيفة �ف�امية - 

املرسل للغة العر�ية �ش�ل ركيك ��ينة مع الدارجة بصفة كث��ة و�لمات من اللغت�ن الفر�سية 

و�نجل��ية، �� إيصال مضمون واحد وقد وفق املرسل �ش�ل كب�� �� إيصال رسالتھ من خالل 

إعتماده ع�� أسلوب ال��اء والت��م الذي يف�مھ أي قارئ ل�ذا ا��طاب و�درك �س�ولة من 

 .د بالذماملقصو 

�ش�� إستخدام الدارجة بك��ة �� �ذا ا��طاب �لس�� إ��  :الوظيفة الشعر�ة - 

حقيقة مشاعر املرسل خاصة باستخدامھ ��مالية النص والتنميق من خالل �عض الصور 

 

منك  ثم آه يا�� سماوك ُمعلم  

تقر�ش وفاإلمتحانات  الع��ا ًمعلم 

مان�ش بخ�� ��ز ع�� را��� ��مل 

ضاع وليت نخمم

بقرحتنا راك ت�نعم 

تصفق منك انت وليت نقلق ظل حال فمك مثل 

اللقلق بال فايدة 
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لبصر�ة املع��ة عن وإدراج �يقونات ا تب�ي ن���و

افة إلستخدام ال�ش�يھ من خالل  تصو�ر املعلم �� صورة حمار ي��ق 

واملالحظ كذلك ل�ذا ا��طاب يدرك وجود شبھ لنظم 

 نقلق تصفق ي��قالقافية �� الشعر من خالل اعتماد جمال ال��ع اللغوي الذي يظ�ر �� 

 .الوظيفة الشعر�ة �� �ذا ا��طاب ومنھ فاملرسل جسد عمق

إن �ذا ا��طاب �و خطاب تواص�� يوجھ املرسل اللميذ 

رسالة إ�� املستقبل معلمھ وقد تم �شره �� وقت الذروة الف��ة الليلية ع�� وسيط إتصا�� تفاع�� 
تقبل من خالل يحظة باستخدام واسع لدى �فراد بما يؤدي إ�� حتمية توفر عنصر املس

  .التعليقات العديدة الواردة أسفل الرسالة �لس�ية

إن الرسالة �لس�ية املدرجة �� �ذا امل�شور غنية 

بالتضمينات العميقة والدالالت النفسية الوا��ة خصوصا مع إستخدام �يقونات البصر�ة 

�ع�� عن إحباط و�أس لدى  ضاع وليت نخمم شبا�ي

كما �ع�� إستخدام حالة املعلم أثناء شرحة للدرس،

 . اص�� �س�� لطمأن��م عن ��تھ و��� فيھ �ل من وقف إ�� جانبھ 

remerciements  

 حبا�ي bonjourصباح ال

azulflawn ga3   را�يhmdlh   ليوم

 all ب�ت �شكرح   atass  atass نقولكم توحشتكم 

my friend سقساو عليا ��surtout  #

نقولكم نتوما ��اري ..ج��ا�ي �� را�م واقف�ن معايا 

كيما �� فر�� لقيتكم �� قر��....ونتوما لي�� 

من جميع واحد  lpardonوحب�ت نطلب ..

عندي مدة وانا فا  �pqاتف�� ومار�بوندي�ش عليھ 

hptl chu m.bacha..وا�ش توحشت ندير ط..lollo

 hhhh  ونزرطي منlyci...حبا�ي 

hamlarkm atass atass mdr   .  
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ن���و تفرح نحزنوالبالغية �الطباق ب�ن الدليل 

افة إلستخدام ال�ش�يھ من خالل  تصو�ر املعلم �� صورة حمار ي��ق إض�ل دليل لغوي،

واملالحظ كذلك ل�ذا ا��طاب يدرك وجود شبھ لنظم تالميذ بصورة القرود ال�� تصفق،وال

القافية �� الشعر من خالل اعتماد جمال ال��ع اللغوي الذي يظ�ر �� 

ومنھ فاملرسل جسد عمق ت�نعم نخمم... ترشق

إن �ذا ا��طاب �و خطاب تواص�� يوجھ املرسل اللميذ  :وظيفة إقامة �تصال - 

رسالة إ�� املستقبل معلمھ وقد تم �شره �� وقت الذروة الف��ة الليلية ع�� وسيط إتصا�� تفاع�� 
يحظة باستخدام واسع لدى �فراد بما يؤدي إ�� حتمية توفر عنصر املس

التعليقات العديدة الواردة أسفل الرسالة �لس�ية

إن الرسالة �لس�ية املدرجة �� �ذا امل�شور غنية  :الوظيفة امليتالغو�ة - 

بالتضمينات العميقة والدالالت النفسية الوا��ة خصوصا مع إستخدام �يقونات البصر�ة 

شبا�يال�� �ع�� �عمق عن الدليل �لس�� فلفظ 

حالة املعلم أثناء شرحة للدرس، �ع�� عن ا��مار ي��قاملرسل والدليل 

 .املرسل للدراجة عمق صدق حالتھ

 

  /2تحليل ا��طاب رقم 

: الوظيفة املرجعية - 

ا��طاب �لس�� املرفق عبارة عن 

م�شور �� صفحة الفا�سبوك ألحد 

الشباب ا��زائر��ن يبلغ من العمر 

سنة مقيم با��زائر العاصمة ،  17

 .2017مارس  09يوم وقد تم ال�شر 

وقد ورد �ذا ا��طاب 

تحت عنوان �شكرات باللغة 

الفر�سية �� سياق حالة مرضية 

ل�ذا الشاب الذي �عا�ي من مرض 

مزمن أحالھ ع�� املس�شفى ملدة 

ثالث أش�ر إفتقده ع�� اثر ذلك 

عديد من أحبتھ وأصدقائھ وحال 

املرض دون تواصل�م معھ عن قرب 

اص�� �س�� لطمأن��م عن ��تھ و��� فيھ �ل من وقف إ�� جانبھ ،و�و �� �ذا ا��طاب التو 

azulflawn ga3 

نقولكم توحشتكم 

my friend

ج��ا�ي �� را�م واقف�ن معايا 

ونتوما لي�� 

.

�اتف�� ومار�بوندي�ش عليھ 

#hptl chu m.bacha

l

hamlarkm atass atass
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إن مرسل �ذه الرسالة �و صفحة أحد الشباب ا��زائر��ن 

طر�ح فراش املرض، يقوم بتوجيھ رسالة إمتنان ل�ل ج��انھ وأصدقائھ وذلك بمشاركة م�شوره 

ا �ع�� عن مدى العالقات الكث��ة ال�� تر�ط صديق ، و�ذ

�ذا الشاب باألخر�ن وم����ا الوطيدة وا��ميمية ��م من خالل إستخدامھ لعديد �دلة 

  .و�متنان والعرفان

جاء ا��طاب اللغوي �� �ذا امل�شور �� مضمون واحد غ�� 

تخدام الدارجة بامتياز و اللغة �نجل��ية واللغة الفر�سية مع غياب ك�� 

للغة العر�ية اللغة �م ،و�و �سلوب ا��ديث الذي فرضتھ مقتضيات العوملة الثقافية �� 

  .                              التواصل زعما بخلق نوع من التحديث ومسايرة مقتضيات العصر 

ل�سيط واملباشر ع�� قدرة كب��ة للمرسل ع�� إيصال رسالتھ 

للمستقبل وإحداث �ثر املرغوب فيھ من خالل عديد العبارات و�ستماالت العاطفية املدرجة 

  .�� ا��طاب والذي تتطلبھ وضعية املرسل �� حد ذاتھ

ة ولم �ستخدم املرسل �� �ذا ا��طاب عديد الصور البياني

فر��، مع إرفاق العبارات التعب��ية عن ا��ال / لي��، قر��

باأليقونات البصر�ة ال�� ترفق الف�م بحالة املرسل وتحيل املستقبل إ�� ما�و عليھ مخاطبھ وقد 

املرفقة خطاب تواص�� �س�� فيھ  �عت�� الرسالة �لس�ية

مرسل الرسالة الشاب إ�� إيصال �شكراتھ وإمتنانھ وموفور إش�ياقھ ألصدقائھ ومقاعد 

 .الدراسة بثانو�تھ ،و�و ال�دف �عالمي ا��سد �� عملية �خبار من بداية ا��طاب إ�� ��ايتھ

امل�شور إستخدام يظ�ر جليا من خالل ا��طاب اللغوي ل�ذا 

ناشره لتضمينات �سيطة عميقة وا��ة مع��ة عن عمق العالقة ب�نھ ومن يقصد�م 

بم�شوره، وأكد ع�� ذلك إرفاق �ل عبارة بأيقونة بصر�ة تؤكد عمق وطبيعة حالتھ، فالدليل 

�ل�ا .hamlarkm . ..توحشت ....حب�ت �شكر...

الة نفسية إيجابية ترغب �� إقامة عالقات إتصالية وج�ا لوجھ، كما ان �ذا 

 .ا��طاب جاء بصيغة مباشرة دون ت�لف ودون إحاالت تضمي�ية تصعب من ف�م مقاصده

  :عينة ا��طابات اللغو�ة تم التوصل إ�� النتائج �تية

�ن لشبكة التواصل �جتما�� فا�سبوك  ع�� لغة ��ية ب�ن 

ا��روف و�رقام مع إستخدام العامية بالدرجة �و�� ثم اللغات �جن�ية �� تواصل�م مع 

�خر�ن، وكذلك �� التعب�� عن ذوا��م وأف�ار�م ،و�ذا �عت�� تمرد وا�� ع�� النظام �جتما�� 
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إن مرسل �ذه الرسالة �و صفحة أحد الشباب ا��زائر��ن  :الوظيفة التعب��ية - 

طر�ح فراش املرض، يقوم بتوجيھ رسالة إمتنان ل�ل ج��انھ وأصدقائھ وذلك بمشاركة م�شوره 

صديق ، و�ذ 202مع عديد �سماء من معارفھ فاق 

�ذا الشاب باألخر�ن وم����ا الوطيدة وا��ميمية ��م من خالل إستخدامھ لعديد �دلة 

و�متنان والعرفان  العاطفية ال�� �ع�� عن الشوق 

جاء ا��طاب اللغوي �� �ذا امل�شور �� مضمون واحد غ�� : الوظيفة �ف�امية - 

تخدام الدارجة بامتياز و اللغة �نجل��ية واللغة الفر�سية مع غياب ك�� مجزء ���ن ب�ن إس

للغة العر�ية اللغة �م ،و�و �سلوب ا��ديث الذي فرضتھ مقتضيات العوملة الثقافية �� 

التواصل زعما بخلق نوع من التحديث ومسايرة مقتضيات العصر 

ل�سيط واملباشر ع�� قدرة كب��ة للمرسل ع�� إيصال رسالتھ وقد ع�� �سلوب ا

للمستقبل وإحداث �ثر املرغوب فيھ من خالل عديد العبارات و�ستماالت العاطفية املدرجة 

�� ا��طاب والذي تتطلبھ وضعية املرسل �� حد ذاتھ

ولم �ستخدم املرسل �� �ذا ا��طاب عديد الصور البياني :الوظيفة الشعر�ة - 

لي��، قر��/ واكتفى بالطباق ب�ن مدلو�� ��اري 

باأليقونات البصر�ة ال�� ترفق الف�م بحالة املرسل وتحيل املستقبل إ�� ما�و عليھ مخاطبھ وقد 

  .أفضت ع�� ا��طاب نوع من ا��مالية

�عت�� الرسالة �لس�ية: وظيفة إقامة �تصال - 

مرسل الرسالة الشاب إ�� إيصال �شكراتھ وإمتنانھ وموفور إش�ياقھ ألصدقائھ ومقاعد 

الدراسة بثانو�تھ ،و�و ال�دف �عالمي ا��سد �� عملية �خبار من بداية ا��طاب إ�� ��ايتھ

يظ�ر جليا من خالل ا��طاب اللغوي ل�ذا  :الوظيفة امليتالغو�ة - 

ناشره لتضمينات �سيطة عميقة وا��ة مع��ة عن عمق العالقة ب�نھ ومن يقصد�م 

بم�شوره، وأكد ع�� ذلك إرفاق �ل عبارة بأيقونة بصر�ة تؤكد عمق وطبيعة حالتھ، فالدليل 

...توحشتكم....�لس�� و�يقو�ي �� حبا�ي

الة نفسية إيجابية ترغب �� إقامة عالقات إتصالية وج�ا لوجھ، كما ان �ذا �ع�� عن ح

ا��طاب جاء بصيغة مباشرة دون ت�لف ودون إحاالت تضمي�ية تصعب من ف�م مقاصده

  :نتائج التحليل 

عينة ا��طابات اللغو�ة تم التوصل إ�� النتائج �تية من خالل تحليل

�ن لشبكة التواصل �جتما�� فا�سبوك  ع�� لغة ��ية ب�ن �عتمد عينة املستخدم�ن ا��زائر� - 

ا��روف و�رقام مع إستخدام العامية بالدرجة �و�� ثم اللغات �جن�ية �� تواصل�م مع 

�خر�ن، وكذلك �� التعب�� عن ذوا��م وأف�ار�م ،و�ذا �عت�� تمرد وا�� ع�� النظام �جتما�� 

ل جديدة بما ��دد مستقبل اللغة العر�يةوالثقا�� ومحاولة إبتداع لغة تواص
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تد�ي مستوى إستخدام اللغة العر�ية الفص�� إ�� العامية أو كتاب��ا بحروف اللغات  - 

���مية نظرا ��الة �ن��ار ال�� �ع�ش�ا مستخدموا التكنولوجيا خاصة م��م الشباب فلفظ 

� مقبول إجتماعيا وثقافيا ع�� �ش�� إ�� �عدي غ� hmdlhا��مد هللا الذي أض�� يكتب بصيغة 

  .اللغة العر�ية و�عت��سوء أدب �� الدين ا��نيف

عدم إتقان قواعد اللغة العر�ية نظرا لك��ة �خطاء �مالئية والنحو�ة �� كتابة املضام�ن،   - 

و�ذا �عكس مردود الت�و�ن العل�� الذي تلقاه املستخدم�ن �� مدارس�م الذي يوصف 

  .بالضعف

لنتائج ال�� تم التوصل إل��ا عن الواقع املر�ر الذي �ع�شھ اللغة العر�ية إذا بحكم ا

ع�� مستوى املمارسة الفعلية ل�ا كتابة و�عب��ا البد من �خذ بمجموعة من التوصيات 

  :املست��لة ال�� نرا�ا كفيلة بحماي��ا وصيانة وجود�ا ومستقبل�ا عن طر�ق 

م ع�� ح��ا والتعلق ��ا منذ مراحل�م �و��،ألن تقر�ب اللغة العر�ية لألجيال وت�شئ�� - 

الرغبة او ا��ب عامل مؤثر وم�م �� التعلم و�س�� �� علم النفس بالدافعية وا��افز وجعل 

  .العر�ية س�لة م�سرة

إحياء اللغة العر�ية وتحصي��ا عن طر�ق التخاطب ��ا والعمل ع�� �شر التعامل ��ا  - 

�ا أ�مي��ا �� التعب�� عن �ل املضام�ن املتداولة �� ا��تمع ، و�عليم�ا ع�� أوسع نطاق، وإعطا�

والقيام بحمالت توعو�ة تحس�سية بأ�مية اللغة العر�ية ودور�ا �� ا��افظة ع�� إستقاللية 

ال��صية الثقافية للمجتمع العر�ي، إضافة لتجديد البحث اللغوي ف��ا، وإتاحة الفرصة 

و�ستفادة من معطيا��ا ووسائل�ا العملية �غية تطو�ر�ا، ��الطة الدراسات اللغو�ة ا��ديثة 

  .و���يع البحوث العلمية �� مجال �دب العر�ي و�ستفادة من معطيا��ا

 : قائمة املراجع
، دار املعرفة ا��امعية، �سكندر�ة، ا��تمع والثقافة وال��صية: عبد الرزاق جب�� - 1

1989.  
، شركة دار �مة للطباعة وال��جمة وال�شر والتوز�ع، �ذه �� الثقافة: أحمد بن �عمان - 2

  .ا��زائر، بدون سنة �شر
عبد العز�ز بل الفايدة، م�شورات أمل : ، ترجمةتار�خ شمال إفر�قيا القديم: ألب�� عياش - 3

  .2008، دار البيضاء، 1للتار�خ والثقافة وا��تمع، ط
الرحيم حزل، إفر�قيا الشرق، الدار عبد : ، ترجمةال��بر ذاكرة و�و�ة: غابر�يل �امب - 4

  .2014البيضاء، 
، الشركة الوطنية لل�شر والتوز�ع، ا��زائر، عرو�ة ا��زائر ع�� التار�خ: سعدي عثمان - 5

1982. 
، مطبعة دحلب، ا��زائر، بدون فر�سا و�طروحة ال��بر�ة �� ا��زائر: أحمد بن �عمان - 6

  .سنة �شر
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الت الذ�نية �� توجيھ مقاصد ا��طاب عند �برا�ي��ّ 
ّ
  دور التمث

  _دراسة �� نماذج من آثاره _ 

 صليحة ش�يح 

 

 :��صامل

يقوم خطاب ال�ش�� �برا�ي�� بتجسيد مختلف القيم الفكر�ة       

ر�ر املقاصد ال�� يحتو��ا و�عمل ع�� تمترتبط بالبعد ��سا�ي العال��، ة،ال��و�جتماعي

ليتج�� �ذا من خالل الدور الذي تمارسھ التمثالت الذ�نية �� توجيھ �ذه خطابھ،

و�عّ�� عن قدرة التمثالت �� توسيع ،املقاصد،لتكشف عن ��عاد املعرفية ال�� �عكس�ا اللغة

و�و ما س�بحث عنھ �ي املس�وت ع��ا �� ثنايا خطابھ،لبحث عن املعامجال القراءة والتأو�ل وا

 .من خالل الوقوف ع�� نماذج من آثاره

  

Abstract:  
The discourse of Elbash  Elibrahim embodies the different intellectual 

and social values which are related to the humanistic and universal dimensions. 

They aim at transmitting the intended notions that the discourse embraces. 

Interestingly, this fact is shown in the role played by the mental representations 

in directing those intended notions. The latter reveals the epistemic 

characteristics that the language reflects. Besides, it represents the capacity of 

the mental representations in broadening the scope of reading, interpreting and 

looking for the implicit meanings in his discourse. Importantly, those former 

points are going to be explored by considering his models. 

 
  :مقّدمة

تتوزع خطابات ال�ش�� �برا�ي�ّ� ع�� جوانب عّدة تمنح�ا الشمولّية      

و�ستمرار؛حيث ت�تقل من الفكر ا��زائرّي بخصوصّ�تھ ا��لّية إ�� الفكر العر�ّي �سالمّي 

أجناس�م  ال�شر رغم اختالف بنو فالفكر العال��؛ بما حوتھ من معالم إ�سانية �ش��ك ف��ا

و��ئا��م الفكر�ة والثقافية،و�و ما كتب ل�ا ا��لود و�ستمرار�ة وجعل ل�ا القبول الواسع عند 

  .املتلق�ن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صليحة ش�يح، أستاذة بجامعة ت��ي وزو  
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و�ذا ما يجعل مقاصده املوضعية و�جمالية ترتبط بالقيم ال�� تميل إل��ا      

ن ما يبحث و��قولھ،النفس ال�شر�ة بحيث يحصل ����ام التام ب�ن ما ير�د ُمنِتُج ا��طاب 

فيحصل ية التفاعل متبادلة،عنھ القارئ و�توقع أن يحصل عليھ �� ثنايا ا��طاب لت�ون عمل

التأث�� املطلوب،و�التا�� الوصول إ�� الن�يجة املرغو�ة من توجيھ مقاصد ا��طاب وفتح 

  .مغاليقھ ع�� أر�ان النفس ال�شر�ة �ي يالئم�ا و�ناسب خلفيا��ا املعرفية

ح�ن يلّم بخصوصية خطاب �برا�ي�� يجده متما�يا �� الفكر إّن القارئ      

ف�و �ستقي منھ خصائصھ الك��ى ال�� تجعلھ خالدا وصا��ا �سان�تھ وشموليتھ،�سالمي بإ

مع اصطباغھ بلمستھ ا��زائر�ة ا��اصة ال�� تظ�ر تمثالتھ الذ�نية حول ،ل�ل زمان وم�ان

فأي . ال�� ير�د تبليغ�ا للمتلق�ن من ج�ة أخرى  رؤ�تھ للعالم ا��ار�� من ج�ة،وكذا املقصدية

والعالم _ بما يحتو�ھ من تفاعالت وم�ونات _ خطاب ي�ون ن�يجة تفاعل ب�ن الواقع ا��ار�� 

الداخ�� للمؤلف بما يحتو�ھ من ب�يات ذ�نية ومعارف فكر�ة وخ��ات مر�وزة �� النظام املعر�� 

الت الذ�نية �� �شكيل خطابات �برا�ي��؟ لإل�سان،و�ذا ما يجعلنا ن�ساءل عن دور التمث

  املقاصد ال�� يرتكز عل��ا خطابھ �� �عده ا���� والعال��؟وعن 

الت الذ�نّية �� �شكيل ا��طاب: أوال
ّ
  :دور التمث

�تج �ستمّد ا��طاب خصائصھ �دبية والفنية من ا��يط املعر�� الذي ي     

و�جّسد عالقة �ذه الرؤ�ا ،الم ا��ار��فنجده �عكس فكر صاحبھ ونمط إدراكھ العفيھ،

لن�ون أمام العالقة ،بالتمثالت �جتماعية ال�� تؤطره فيعّ�� عّما يجري �� الواقع بواسطة اللغة

ُمحفز�ن  الفكر واللغة حقل�ن"ذلك أّن ،ا��دلية ب�ن ما ي�تجھ الذ�ن وما تنجزه اللغة �� ا��تمع

ل حقل ا�تمام واسع 1"�� واللغة ل�سو�قھالفكر إلنتاج املعإلنتاج املع�� و�سو�قھ،
ّ
،و�ذا ما ش�

�ن ال�شري املعلومة 
ّ

زت ع�� طر�قة اك�ساب الذ
ّ

�� نطاق العلوم املعرفية ال�� رك

ومن ثم إعادة إنتاج�ا ع�� ش�ل رموز لغو�ة أو غ�� لغو�ة تحمل معاٍن ومقاصد ،ومعا����ا

  .حسب ما يذ�ب إليھ بيار بورديومعينة �� سياق خاص يرتبط بما اتفق عليھ ا��س املش��ك 

علم النفس املعر��،اللسانيات،فلسفة (وم املعرفية إّن ما يجمع ب�ن العل      

ل ...) الذ�اء �صطنا��،علم �عصابالعقل،
ّ
�و البحث عن طبيعة القدرات الذ�نية ال�� �ش�

ھ املعرفة أو خلفية ألي بناء معر�� بال��ك�� ع�� ما يحصل �� الدماغ ال�شري أثناء تمثل

الواقع،وف�م مختلف تمثالتھ املعرفية عن طر�ق تفس�� العمليات �ست�تاجية و�ستداللية 

�ناك توج�ا قو�ا نحو البحث �� �ليات "و�ذا ألّن ن �دراك وتب�� املعرفة،ال�� تنطلق م

ن��� إ�� أي نقل ��تمام من اليد النص،�� عقد ا��طاب و�� حلھ،الذ�نية ال�� تتحكم �� تول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، �ردن، 1عاصر، عالم الكتب ا��ديث، ط دمحم سالم سعد هللا، مدخل إ�� نظر�ة النقد املعر�� امل -  1
   .49، 48، ص 2013
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�عدما تم �ستغراق �� البحث عن مع�� ا��طاب ب�ن أعطاف اللغة أو �� ا��يط  1"الذ���

  .�جتما�� الذي يحيل إليھ ا��طاب مع املقار�ات السابقة �� مجال تحليل ا��طاب

تندرج ضمن إطار تحليل واملقار�ة ال�� يمّدنا ��ا البحث �� التمثالت الذ�نية       

تھ املعاصرة ح�ن انفتح ع�� العلوم ا��اورة لألدب و��ل من نتائج�ا لفك ا��طاب �� صبغ

شفرات النصوص ور�ط�ا بالُب�� الذ�نية أل��ا��ا؛إذ لم يقف مجال تحليل ا��طاب ع�� 

البحوث �دبية ا��ضة فقط بل استفاد من مجاالت العلوم ا��اورة لألدب واملقار�ات �خرى 

جتماع وعلم النفس املعر�� وغ���ا، لي�ون ��ذا ال��ك�� ع�� ا��انب �غية دراسة اللغة كعلم � 

 
ّ
و�و ما �عكس الب�يات ل املعرفة �� الذ�ن ال�شري،التمثي�� للواقع باعتباره منطلق �ش�

ل م��ا ا��طاب
ّ
  .املعرفية عند املت�لم وال�� تتمظ�ر �� العالقات الداخلية ال�� ي�ش�

ز �� حدي�نا حول الّتمثال      
ّ

�نية ع�� البحث عن عالق��ا بامل�ّون اللغوي نرك
ّ

ت الذ

الذي يجعل�ا رك��ة �امة �� بناء النظام اللغوي عند ��سان �ون اللغة �عد الوسيلة �ساسية 

للتواصل والتعب�� عن املدر�ات واملعارف،و�و ما يحّدد اختيار �سق ذ��� ل�اتب معّ�ن دون آخر 

ط بمجال�ا التمثي�� عند الفرد لي�ون إنتاج �قوال تا�عا يرتب"ع�� اعتبار أّن توظيف اللغة 

برز�ا التمثالت ،فعملية إنتاج ا��طاب �ش��ك ف��ا عوامل عدة من أ2"للمعرفة اللغو�ة عنده

وال�� �ش�ل رائزا م�ما ي�ب�� البحث �� �طر ال�� جعلتھ ي�ش�ل ح�� ال نفقد الذ�نية لصاحبھ،

تحدث ب�ن ا��طاب وما يحملھ من مقصدية،و��ن صاحبھ  حلقة م�مة �� عملية التأث�� ال��

فالتمثل �نا يقوم  "الذي ي�ث فيھ �ذه املقاصد و�ش�لھ وفق ما ي�ناسب مع معرفتھ ا��لفّية

بة لكيفية وطرق �عملية تحو�ل وإعادة إنتاج املوضوع �جتما�� �� ش�ل رموز ت�ون مناس

ولكن باعتبار�ا جتماعية ب�و��ا كذلك فقط،ضيع � فال يتم التفك�� �� املوا�شتغال الذ���،

،و�كذا يحصل ����ام ب�ن ما 3"رموزا تتخذ أش�اال مختلفة تناسب �سق �شتغال الذ���

وما �عيد ال�اتب إنتاجھ �� خطابھ من خالل الرموز اللغو�ة، ،�و موجود �� ال�ون من معارف

إ�� رموز لتمثيل�ا والتعب�� ف�ل معرفة تحتاج طبيعة رمز�ة، ذات"لت�ون املعرفة ��ذا 

ية و�جتماعية �� الذ�ن ،ومن �نا تأ�ي فكرة تمثيل العالم واملوضوعات املعرف4"ع��ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ، لبنان، 1دمحم خطا�ي، لسانيات النص، مدخل إ�� ا���ام ا��طاب، املركز الثقا�� العر�ي، ط  - 1
 .6، ص1991

2 - Hugh Clapin, Phillip Staines, Petre Slezak, Representation in mind : new approaches 
Mental representation, perspectives on cognitive sience, Elsevier, 2004, p 13.   
http: //www.oefd.edu.dz.   

اللغة والفكر: املش�لة ا��زئية الثانية 3 
إسماعيل علوي، مراحل تطور اللغة عند الطفل، م�شور للفصل ا��امس، شعبة علم النفس،  -  4

  .12، فاس، ص �لية �داب والعلوم ��سانية، ظ�ر امل�راز
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تھ املعرفية وطرق لتمتاز ��صية صاحب ا��طاب عن غ��ه من حيث اختالف بن�ال�شري،

ھ تمثيلھ للواقع،
ّ
: قلفقط ح�ن يدرك ��سان بأّن وسائل تنظيم الع"ف��ى فتغ�شتاين أن

التفك�� واللغة ال �عّوض الواقع لذاتھ ولكّ��ا تمثل موديالت لتفس�� العالم انطالقا من قواعد 

  .1"لعبنا ا��اص، حي��ا فقط سنق��ب من ��سان

ونحن إذ نتحّدث عن فكرة ����ام فإننا نرتكز ع�� ما أورده �ل من آن رو�ول     

حا معرفيا ع�� غرار املقار�ات �خرى �� ميدان �و��ا تنحو من* وجاك موشلر �� نظر�ة املناسبة

ي���م القول مع مبدأ املناسبة إذا استطاع املت�لم أن يتوقع من "التداولية املعرفية؛حيث 

إ�� السامع أثناء عملية خالل فرضياتھ أن ي�ون القول مناسبا بدرجة كب��ة بال�سبة 

� التأو�ل املناسب وال يتواصل إ�� بحيث يمكن توقيف مسار التأو�ل عند ا��صول ع�التأو�ل،

فالتأو�ل الذي تت�ناه نظر�ة املناسبة �و الذي نتجنب فيھ ا���ود الكث��ة ونصل . ما ال ��اية لھ

، و�ذا ما ير�ط ا��طاب 2"دنيا) ا���ود(بمعا��ة ) النتائج(فيھ إ�� القدر ال�ا�� من �ثار 

ّول 
َ

ما ال يحتملھ، و�و ما نركز عليھ �� �عاملنا  ك�سيج لغوي بقدر مناسب من التأو�ل ح�� ال ُيق

ظ�ر مدى 
ُ
ِخنة با��موالت الداللية وتحتاج إ�� مناسبة ت

َ
مع نصوص �برا�ي�� �و��ا خطابات ث

  .ا���ام�ا، وتالحم أجزا��ا،وت�امل مقاصد�ا املوضعية و�جمالية

ر ا��طاب بمحا      
ّ
ولة و�كذا يرتبط البحث عن التمثالت الذ�نية ال�� تؤط

ع�� تجسيد جو�ر ا��االت  3"ملكة ذ�نية مخصوصة"التعرف ع�� مدى قدرة اللغة باعتبار�ا 

الذ�نية لإلبرا�ي�� وال�سق املّتبع �� كيفية استخدامھ ل�ا �وسيلة للتأث�� �� املتلقي و�غي�� 

و�ذا ما �عضد فكرة �ون مص��ا ورجل دين بالدرجة �و��، قناعاتھ،و�خاصة �ونھ �ان

لت�ون وسيطا تمثليا للعالم الداخ�� شكيل خطاباتھ وكتاباتھ ا��تلفة،�انت موج�ة ل� تمثالتھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشيد بوطيب، مجلة فكر وفن، : ر��شارد دافيد برشت، ما اللغة؟ قراءة �� فلسفة فتغ�شتاين، تر -  1
  .17، ص 2009، أملانيا، 91ع

، "ولسون "و" س��بر"نظر�ة املناسبة أو املالءمة، �� نظر�ة تنضوي تحت التداولية املعرفية رائد�ا * 
حيث مراعاة سياق التلفظ وخصائص اللغة  تدرس ا��طاب �� عالقتھ بمستعمليھ من

�� تنظيم " بول غرا�س"ا��واري عند الفيلسوف " مبدأ التعاون "املستخدمة، وقد ان�ثقت من 
الكم والكيف واملناسبة : مبادئ التخاطب ��سا�ي الذي يقوم �� نظره ع�� أر�ع مسلمات ��

ق��� بأن ي�ون ا��طاب مناسبا أثناء وا���ة، فقامت نظر�ة املناسبة ع�� مسلمة املناسبة ال�� ت
  . عملية التلفظ

آن رو�ول وجاك موشلر، القاموس املوسو�� للتداولية، دار س�ناترا، املركز الوط�� لل��جمة، : ينظر -  2
  .101، ص2010تو�س، 

شر �ز�ر الزناد، نظر�ات لسانّية عرفنّية، الدار العر�ية للعلوم ناشرون بلبنان، دار دمحم ع�� لل� -  3
  .52، ص2010، 1بتو�س، م�شورات �ختالف با��زائر، ط 
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الرموز مثل "الذي �عكس طر�قة إدراكھ ا��ياة �جتماعية �� مختلف تجليا��ا، و�ذا ألّن 

ال�لمات والتمثالت الذ�نية تتحصل ع�� معان��ا عن طر�ق عالق��ا باألشياء �� العالم 

  .1"ا��ار��

الت القيم ��سانّية �� آثار �برا�ي��: ثانيا
ّ
  :تمث

يالحظ القارئ ��طابات �برا�ي�� أّ��ا واسعة تميل إ�� �نفتاح وت�تعد عن      

بل �� متعددة اة،��غالق حول الذات أو التقوقع ع�� دالالت تنحصر �� زوايا ضّيقة من ا��ي

ج�� الفكر �برا�ي�� بما يحتو�ھ من تم
ُ
ثالت معرفية حول املعا�ي ��سانية ال�� �ان ��عاد ت

لتقوم خطاباتھ بتمثيل مجموعة من القيم املش��كة ال�� تمنح أقوالھ �عدا �� تجسيد�ا،يدعو إ

  .عامليا يجمع ب�ن ا�تمامات املتلق�ن رغم اختالف انتماءا��م الفكر�ة والدي�ية

بأجزا��ا ا��مسة يجد�ا  إّن القارئ ح�ن يقف عند خطابات �برا�ي�� �� آثاره     

تحتوي ع�� العديد من القيم ال�� �عّ�� عن قضايا إ�سانية مش��كة �ان �س�� لتجسيد�ا ع�� 

أرض الواقع من خالل تأكيد وج�ة نظره وت�ي�ن أثر وجود�ا �� ا��تمع،وقد آثرنا أن نقتصر �� 

وقد راعينا �� �ذا ك��ة ى،معا�ي القيم �خر  حدي�نا ع�� ثالث قيم رأينا أ��ا تحمل �� طّيا��ا

  .ورود�ا وتكرار�ا �� �ثار،وكذا شمولي��ا واتفاق أفراد ا��تمع حول�ا

  :قيمة العدل - 1

ل ا��يط املعر�� الذي عاش فيھ �برا�ي�� أ      
ّ
رضية ار�سمت ف��ا معالم ش�

ھ �شّبعبت عملية إنتاج�ا،و�انت تحوي املعلومات السياقية ال�� صاحخطاباتھ،
ّ
��  ذلك أن

ونجده . ت�و�نھ بمختلف القيم السامية ال�� جعلتھ �ستقي تمثالتھ املعرفية من معان��ا ودالال��ا

ر بأف�ار جمال الدين �فغا�ي ودمحم
ّ
و�ان مقتنعا بأّن عالج ا��تمع  عبدو ورشيد رضا،قد تأث

جاعال ،ميا��زائري من �مراض ال�� ��قت بھ إنما ي�ون باالنطالق من �عاليم الدين �سال 

و�ذا ألّن العقل السليم ي�ون ،2ثالثة أس��ة �� أساس �ل إصالح و�� العقل والعلم والعدل

�ونھ أساس ،مّياال إ�� اك�ساب املعرفة ال�� تؤ�لھ ل�سي�� شؤون ا��ياة ع�� الوجھ �كمل

ِذي عقل ��سان بم،3"العقل للقلب �البصر للع�ن"ا��ياة السوّ�ة عند الفرد فـ 
ُ
ا و�لما غ

يك�سبھ من معلومات وخ��ات معرفية ارتقى ليجّسد القيم ا��مودة واملطلو�ة كتحقيق قيمة 

  .العدل �� ا��تمعات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ن�� صفاقس،  دراسات نظر�ة وتطبيقية �� علم الداللة العرفا�ي،دمحم الصا�� البوعمرا�ي،  -  1
  .16، ص 2009تو�س، 

، دار الغرب 1آثار �مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��، جمع وتقديم أحمد طالب �برا�ي��، ج: ينظر -  2
  .14، ص 1991، لبنان، 1سالمي، ط � 

 ،1997املركز الثقا�� العر�ي، الدار البيضاء، طھ عبد الرحمن، العمل الدي�� وتجديد العقل،  -  3
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�ا عن حرصھ الدائم ع�� ف�� الطرائق ال��       
ّ
�عّ�� خطابات �برا�ي�� �� جل

من  وعدم �نصاف الذي يحدث �ل يوم ع�� مرأىستعمار مع الشعب ا��زائري،يتعامل ��ا � 

و�و �� �ذا ي�ب�� مبدأ ا���ر با��ق �� وجھ ،جميع ال�يئات الدولية دون ردة فعل رادعة

السلطان الظالم دون مراعاة السلطة املطلقة ال�� �ان يمارس�ا املستعمر مع ا��زائر��ن،يتج�� 

�ذا من خاللھ دعوتھ الدائمة إلقرار قيمة العدل عن طر�ق إعطاء �ل ذي حق حّقھ ومستحقھ 

  .لعدل و�نصافمن ا

ل �برا�ي�� غياب قيمة العدل �� ا��تمع ا��زائري من خالل ذكر آثاره     
ّ
و�مث

واختم بما ش�ت من ابدأ بما ش�ت،": ونتائجھ ومجاالتھ ال�� ُ�عَرف من خالل�ا، فنجده يقول 

َس 
ُ
حور مباد��ا وغايا��ا ع�� متجد�ا �ل�ا دائرة �� اس ��ا ا��زائر،النظم والقوان�ن ال�� �

كبارا  و�و احتقار املسلم ا��زائري و�غضھ،وانظر ما ش�ت �� أعمال ا��اكم�نواحد،

واملال�سات ح�� �� رة لذلك،تجد �عمال مفّس وصغارا،و�� مال�سا��م للناس،و�� شمائل�م،

ف�و ��ذا يقّر غياب العدالة ال�� �� مطلب ،1"والشمائل ناطقة بذلكديث جار�ة ع�� ذلك،ا��

ھ إ�سا�ي وعال��
ّ
ألّ��ا من الكرامات ال�� منح�ا هللا ،يحق ألّي فرد أو أي شعب أن �ع�ش �� ظل

وعندما يتحّدث �برا�ي�� عن ). املستعمر �� �ذا السياق(لعباده وغص��م إيا�ا بنو ال�شر 

العدل كقيمة إ�سانّية فإنھ ير�ط�ا بمختلف مجاالت ا��ياة أين ي�ب�� تحقق�ا؛فح�ن نتا�ع 

ل غيا��ا �� امليادين �تيةخطاباتھ حول�ا ن
ّ
  :جده يتمث

السلطة املطلقة �� التعامل ) فر�سا(حيث ي�ون ل��اكم ممارسة السياسة؛ - 

و�خدم أغراضھ ،بما يتما��� مع مصا��ھ ال��صية) املواطن ا��زائري (مع ا���وم 

 . �ستعمار�ة دون مراعاة حقوق املواطن�ن أو خدمة شؤو��م

ب�ن الفئات املرموقة �� ا��تمع و��اد �غيب أو التعليم الذي ي�ون من�شرا   - 

إذ �عكس �ن�شار الواسع لألمية ،ينعدم عند الفئات ال�سيطة �س�ب ال��م�ش وغياب العدل

 .�� تلك الف��ة �ثر الذي أحدثھ غياب العدل �� ا��تمع ا��زائري 

القانون حيث اس�بدل شعار العدالة �شعار يجّسده الظلم   - 

ل القوان�ن تخدم السياسات �ستعمار�ة و�عمل ع�� �س�يل شؤون وأصبحت �،وا��ور 

�� ح�ن يتم تجاوز �ل القوان�ن و�عطيل�ا ح�ن يتعلق �مر باملواطن ر�ن �� ا��زائر،املعّم 

 .ا��زائري نا�يك عن تطبيق العدالة معھ

ممارسة شعائر الدين أين �غيب قيمة العدل من حيث عدم اح��ام الديانات  - 

إضافة إ�� ا��اوالت العديدة ،كراه املتكررة ع�� اعتناق املسيحية أو ال��و�دومحاوالت �

لطمس معالم الدين �سالمي وقتل ونفي الدعاة واملص���ن �غرض القضاء ع�� �سالم وعدم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .363، ص 3، ج �مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��آثار  -  1
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ترك ا��يار ل��زائر��ن، لتتمّ�� �ذه السياسة باإل��اف وعدم �نصاف فيتج�� بوضوح غياب 

  .�تمع ا��زائري قيمة العدل �� ا�

ا نجده دائما      
ّ
وح�ن ينحو �برا�ي�� �� خطاباتھ ليالمس القضايا ��سانية فإن

العدل حيث يؤكد ع�� قيمة ھ وشموليتھ ع�� ال�شر�ة قاطبة،ير�ط�ا بتعاليم �سالم وعامليت

وما جاءت و�ش�� إ�� ترك�� �سالم عل��ما ح�ن يقارن ب�ن ما جاء بھ �سالم من عدل و�حسان،

أّما : "فيقول ،بھ الديانات السابقة أو الفاتحون املتعاقبون لبالد الشمال �سالمي من ظلم

وجاء إلقرار ومطالب ا��سم،�سالم فقد جاء بالعدل و�حسان، وجاء وافيا بمطالب الروح،

لل �� النفوس،لطيف التخ��سانية بمعنا�ا ال��يح �� �ذه �رض، لذلك �ان سر�ع املدخل إ

وس�بقى ما دامت مده،قوي التأث�� ع�� العقول، ولذلك طال �� �ذا الشمال أ�� �ف�ار،

ال�سق الثقا�� ا��اص الذي  و�عكس �ذا املن��. 1"الفوارق قائمة ب�ن ��سان وا��يوان

تصوراتنا ا��اصة تأ�ي من ال�سق "�شتغل عليھ التمثالت الذ�نية �� الفكر �برا�ي�� إذ إّن 

فالت�سيق ا��اص للمعرفة يؤدي إ�� ت�و�ن وفقا للثقافة ال�� تحكم مجتمعنا،�ا فيھ الذي نضع

فيت�ون م��ا �سيج معر�� مغاير لأل�ساق اء والصور الذ�نية و�ر�ط�ا ببعض،مفا�يم عن �شي

ومن خالل الطرح الذي يت�ناه �برا�ي�� نالحظ ال�سق املعر�� الذي يوجھ ،2"املعرفية �خرى 

اق �جتما�� والثقا�� الذي أس�م �� بلورة منظومتھ الذ�نية واملعرفية لتتمظ�ر خطابھ والسي

ع�� ش�ل دعوة صر�حة لتب�� مجموعة من القيم ��سانية ال�� تخدم غرضھ �صال�� و�عّ�� 

لھ للواقع �جتما��
ّ
  .عن طر�قة تمث

ما يتما���  و�كذا نجد أّن �برا�ي�� �ان حر�صا ع�� تمثيل قيمة العدل وفق      

ل ا��لفية املعرفية لھ ك
ّ
لتحصل مت�لم وللقارئ كمستقبل ��طاباتھ،مع السياق الذي �ش�

املالءمة ب�ن ما يقصده املت�لم وما يف�مھ املتلقي أو ما �ستطيع أن يصل إليھ من خالل القيام 

ل بمجموعة �ستدالالت ال�� توصلھ إ�� املقاصد ال�� ير�د �برا�ي�� أن يوصل�ا ح�ن 
ّ
يتمث

قيمة العدل �� ش�ل�ا الغيا�ي �� ا��تمع ا��زائري و�و ما تؤكده نصوصھ �� �ثار،و�خاصة 

  . ح�ن يّدعم أقوالھ بما يحصل �� الواقع ا��زائري 

  :قيمة ا��ر�ة - 2

يظ�ر حرص �برا�ي�� ع�� قيمة ا��ر�ة عن طر�ق الدعوة الدائمة للتحرر من       

� ا��زائر أو غ���ا من الدول العر�ية و�سالمية والشعوب ال� ر�ق �ستعمار سواء بال�سبة إ��

ونجده سّباقا إ�� املبادرات ال�� �عمل ع�� لم الشمل وتوحيد الصف ب�ن �عا�ي من و�التھ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .467، ص 2املرجع نفسھ، ج  -  1
، 26، مجلة جامعة دمشق، مجلد )ور املع��دراسة �� تص(سم�� أحمد معلوف، الصورة الذ�نية  - 2 

   .148ص ، 2010، 2+1ع
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الشعوب،يتج�� �ذا من خالل أقوالھ ال�� تظ�ر �� ش�ل أعمال لغو�ة مباشرة �عّ�� عن املقصد 

و�� �ذا دعوة لرفض سياسة �سِ�َتار خلف .  �� قيمة ا��ر�ة�جما�� الذي يدعو إليھ ُمخ�َ�ال

إذ نجده �شارك بخطابھ ،جدار الصمت الذي بات يتعب النخبة ا��زائر�ة الداعية إ�� �صالح

ضد �ستعمار، و�ثّمن �ل ا���ود و�تفاقيات " اتحاد أحزاب املغرب �ق���"�� دعم مبادرة 

�ة لفرض السيطرة،وعليھ ف�و يقّرر ا��قائق ال�� تمر ��ا حول مقاومتھ ورفض سياساتھ امللتو 

ف�ذا : "... و�مثل لرفض�ا �ستعمار بأثر �تحاد عل��ا ح�ن يقول ،البلدان املستعمرة آنذاك

�تحاد العتيد الذي �ّيأ هللا أسبابھ ف�انت �ل�ا ��با، �عد تخس��ا ��ظ �ستعمار،وتوف��ا 

َعّمم مبادرة الدعوة إ�� ا��ر�ة ،و�و ��ذا يجعلھ ن1"��قوق الوطن
ُ
موذجا ي�ب�� أن يحتذى �ي �

  . ع�� با�� البلدان املستعمرة وتن��ع ا��ر�ات من مغتصب��ا

ھ يتخذ من اللغة وسيلة فّعالة �� نقل تمثالتھ     
ّ
يظ�ر من خالل أقوال �برا�ي�� أن

ل��ا خطابھ �صال�� لت�ون املعرفية إ�� املتلقي من خالل بلورة الصورة الذ�نية ال�� �شتغل ع

اللغة واسطة ناقلة للدالالت ال�� �����ا معّ��ة عن دعوتھ املباشرة إ�� تجسيد قيمة ا��ر�ة 

ت�ش�ل ع�� وفق اختيار املبدع ورغبتھ �� "وضرورة العمل ع�� تحقيق�ا، و�ذا ألّن اللغة 

؛حيث 2"دل مع الداللةاستخدام�ا للتعب�� عن املكنون الذ���، ول�ذا ف�� �� حالة نمو وتبا

تتوزع لغة �برا�ي�� ع�� دالالت ومعان ذ�نية واسعة تنفتح ع�� مختلف القيم ��سانية ال�� 

  .يدعو إ�� تحقيق�ا

وح�ن نالحظ أقوال �برا�ي�� عن ا��ر�ة نجد�ا ُمحّملة بمعا�ي الوطنية       

و�و �� ،من أوضاع استعمار�ة والفخر باالنتماء،وُمخ�ِ�ة عن حالة الشعب ا��زائري وما �ع�شھ

ر 
ّ
خطاباتھ عن ا��ر�ة كقيمة إ�سانية ينطلق من ا��ر�ة ا��زائر�ة جاعال م��ا مركزا يؤط

ھ ،اشتغال داللة تيمة ا��ر�ة �� تمثالتھ الذ�نية
ّ
و�ما أّن خطابھ عال�� يتجاوز حدود ا��زائر فإن

ار�ة ا��زائر�ة ال�� �ستد�� من البدي�� أن يدرك القارئ ا��يط الرابط ب�ن ا��الة �ستعم

وتطالب بحق�ا �� لبلدان ال�� �عا�ي من �ستعمار،ا��ر�ة،و��ن واقع الشعوب �� مختلف ا

  .الع�ش بحر�ة أيضا

ال�� ت�نازع ) ا��ياة/ املوت(ينطلق �برا�ي�� �� تمثيلھ ملركز�ة ا��ر�ة من ثنائية      

 ب�ن حياة الذل وال�وان �� غيا��ا حضور ا��ر�ة وغيا��ا �� ا��تمع ا��زائري، جاعال
ً

 م��ا فْيَصال

ف أفعاال بصيغة �مر �� أسلوب يميل 
ّ
أو موت العزة والكرامة �� س�يل تحقيق�ا،فنجده يوظ

إنكم مع فر�سا �� : "إ�� الن�� والتوجيھ �غية اختيار املص�� املناسب ل��زائر��ن ح�ن يقول 

ميتة الشرف ع�� حياة العبودية ال�� �� شر من  فاختارواوقف ال خيار فيھ، و��ايتھ املوت،م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .400، ص  2، ج آثار �مام دمحم ال�ش�� �برا�ي�� -  1

.318دمحم سالم سعد هللا، مدخل إ�� نظر�ة النقد املعر�� املعاصر، ص  -   2  
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واملالحظ أّن خطابات �برا�ي�� تأ�ي دائما متوافقة مع حالة ا��اطب وسياق . 1"املوت

إ�شاء "حيث �عمل تمثالتھ الذ�نية ع�� توجيھ خطاباتھ من أجل ؛التلفظ الذي يتحّدث فيھ

ن ا��يط املعر�� الذي ال�� �ّو��ا م 2"الصور و�ف�ار واملعارف ومختلف التداعيات وا����ات

و�ذا ما جعلھ يحسن اختيار الكالم و�تخّ�� لھ سياقھ املناسب،فيأ�ي متفاوتا حسب �ع�ش فيھ،

و�ذا يتوافق مع �ش�� إليھ الس�ا�ي �� ھ،الفئة ال�� يخاط��ا وحسب املوضوع الذي يرمي إلي

امات الكالم متفاوتة فمقام ال يخفى عليك أّن مق: "حديثھ عن مقامات الكالم حيث يقول 

ذ�ي وكذا مقام الكالم مع ال... الشكر يباين مقام الش�اية ومقام ال��نئة يباين مقام التعز�ة

،و�ست�تج القارئ �� 3"ول�ل من ذلك مقت��� غ�� مقت��� �خر�غاير مقام الكالم مع الغ��،

لة ع�� ا��زائري فقط ال يقصر الدال) فر�سا(�ذا السياق أّن خصوص اللفظ بذكر �ستعمار 

ألّن ا��ر�ة قيمة ،�� البحث عن ا��ر�ة بل يتعدا�ا إ�� مع�� عام ومش��ك عند جميع الشعوب

و�أ�ى �نحصار �� بوتقة ا��تمع مان وامل�ان،إ�سانية ومطلب عام يتجاوز حدود الز 

�ان  ومن �نا يك�سب خطاب �برا�ي�� �عده العال�� و��سا�ي؛�ون القضايا ال��.الواحد

يركز عل��ا تنطلق من مركز�ة جزائر�ة لتنفتح ع�� �خر ب�ل فئاتھ ليغدو ا��طاب ��ذا عامليا 

  .يتجاوز ا��دود ا��غرافية والزمانية

  : قيمة العلم - 3

ة �صالح �� �عّد �برا�ي�� من علماء ا��زائر الذين حملوا ع�� عاتق�م م�ّم       

ملسلم�ن ا��زائر��ن ا��ضن الذي احتوى مشار�ع وقد �انت جمعية العلماء اش�� مستو�اتھ،

واس��اتيجيات التغي�� واملقاومة بمختلف أش�ال�ا، وحرصت برجاال��ا ع�� إحداث الت�امل ب�ن 

مقتنعا أنھ ال "مستو�ات التغي�� سواء السيا��� أو الفكري أو الدي�� أو العل��،و�ان �برا�ي�� 

ك�شر العلم الذي يمحو  �ا للمشروعات العظيمة���ء يّ�� �مة لألعمال ا��ليلة و�عّد 

ي النفسر العقل،و�ن�� العمل،و�طرد ا��رافة،و�حرّ ا���ل،
ّ
فان��ى ع�� التحس�ن ،4"و�ز�

والدعوة إ�� ��تمام بالعلم والتعليم كقيمة عليا ترفع من شأن ا��تمع و�ع�� من ذكره ب�ن 

  .�مم

ب�� توفره �ي تؤ�ي ��رة العلم ثمار�ا من ير�ط �برا�ي�� ب�ن قيمة العلم وما ي�     

 ف��م 
ّ

أخالق ي�ب�� توافر�ا �� املتعلم �ي يحرز الفضل، فنجده يخاطب الشباب ل�ستحث

وثمرات فلذات �كباد،: "فيقول ،التمسك بم�ارم �خالق عن طر�ق أسلوب الوعظ و�رشاد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35، ص 5ج ، آثار �مام دمحم ال�ش�� �برا�ي�� -  1
، م�شورات �لية �داب والعلوم ��سانية، 117لسلة ندوات ومناظرات رقم ندوة ت�ون املعارف، س -  2

  .9، ص 2005، الر�اط، 1جامعة دمحم ا��امس، ط 
  .256، ص1983، لبنان، 1دمحم بن ع�� الس�ا�ي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، ط  -  3
  .27، ص 1آثار �مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��، ج -  4
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زمتھ وتتقوا خالق الفاضلة تمل�وا أفتدرعوا لھ باأل لغد والغد م��وب،إنما أنتم أبناء ا... �فئدة
فأعيذكم أن يقول التار�خ عنكم ما قال محسوب، وإنما أنتم مو�ولون إ�� العمل والعملمذمتھ،

،وقد ��أ �برا�ي�� إ�� ا���� ال�� �عد خلفية معرفية مش��كة ب�نھ و��ن املتلق�ن �ي 1..."عنا

ن ��ا ومن الواقع الذي �ع�شونھ �غية وذلك باالنطالق من املسلمات ال�� يؤمنو قناع�م،�س�ل إ

ھ ح�ن 
ّ
حصول الف�م ووصول الداللة و�التا�� إدراك املنظومة املعرفية ال�� ير�د توج���م إل��ا ألن

ال �ش��ك الناس الذين يتحاورون �� نفس الثقافة ونفس املعرفة ونفس القيم ونفس "

دم توحيد املنظومة املعرفية ،ما ي�تج عنھ ع2"املسلمات فإّن الف�م املتبادل ي�ون صعبا

و�و ما عمل �برا�ي�� ع�� تغل عل��ا أفراد ا��تمع الواحد،والتصورات الذ�نية ال�� �ش

تالفيھ من خالل حسن توظيف اللغة لتوجيھ جم�ور املتلق�ن نحو الغاية ال�� يدعو إل��ا فال 

  . لھيمل�ون إال ال�سليم بما ورد �� القول ومن ثم يتأثرون بھ و�متثلون 

فلذات (� اللفظ املناسب و�ظ�ر جليا أّن �برا�ي�� �ان حر�صا ع�� تخ�ّ       

الذي يؤثر �� املتلقي �ي يقنعھ بما يقول من خالل ذكر النتائج �يجابية ) ثمرات �فئدة�كباد،

حر�صا ع�� أن يحفظ عرى "و�التا�� فقد �ان منھ �ي �عم الفائدة ع�� ا��ميع، ملا يطلبھ

فيج��د �� التوّسل من عاجل املنفعة لنفسھ و��اطبھ،ح�� يجلب أق��� ما يمكن ل،التواص

طمعا �� أن يبادلھ نفس بالقبول،بما يجلب إقبال ا��اطب ع�� سماعھ وف�م مراده وتلقيھ لھ 

ومنفعة مالزمة �خالق للعلم �عود  3"ا��رص ع�� التواصل وع�� الوصول إ�� املنفعة املش��كة

  .�ل بالنتائج �يجابيةع�� ا��تمع ك

وإذ يو�� �برا�ي�� قيمة العلم أ�مية كب��ة؛ فإ��ا تقف خلف �ذا ��تمام       

ج�ود حث�ثة للر�� بمستوى التعليم وا��ث عليھ و�ذل الغا�� والنف�س ألجل إنجاح املنظومة 

�ا جمعية العلماء التعليمية �� ا��زائر، يتجّسد �ذا �نجاز من خالل �عمال ال�� �انت تقوم �

وما يالحظھ املت�بع ��طابات �برا�ي�� أّ��ا تميل إ�� . املسلم�ن ا��زائر��ن �� ا��انب التعلي��

ف�و يقّدم قناع املتلقي،ا��طابات التعليمية التوج��ية ال�� تقوم ع�� �ساليب ا���اجية إل

تل�م من الواقع امللموس �دلة و�علل كالمھ بما �ستمّده من ا��قائق الواقعية؛ فنجده �س

�ون خ�� دليل و�ستقي من �حداث ا��ارجية دعائم بنائھ ليصّدقھ املستمع و�،ر�ائز خطابھ

ن مقامھ عند و�و �� حديثھ عن أ�مية العلم وضرورة ��تمام بھ يب�ّ ع�� مصداقيتھ أيضا،

ال�� �� رأس مال إّن التعليم عند �مم ال�� عرفت ا��ياة معدود �� املقومات ":�مم فيقول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .244، ص 1سھ، جاملرجع نف -  1
، 1996عبد ا��يد ��فة، دار تو�قال لل�شر، : ي�وف وجو�سن، �ستعارات ال�� نحيا ��ا، �عر�بال  -  2

  .216ص 
، 1998، املغرب، 1عبد الرحمن، اللسان وامل��ان أو الت�وثر العق��، املركز الثقا�� العر�ي، ططھ  -  3

  .223ص
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  .1"الوطن

ينطلق �برا�ي�� �� حديثھ عن قيمة العدل أو العلم أو ا��ر�ة من تمثلھ       

ليندرج خطابھ ضمن التمثالت ،الذ��� حول تجر�ة ا��زائر وطبيعة املرحلة ال�� تمّر ��ا

برا�ي�� ل�ذه �جتماعية العامة ال�� تؤطر دعوتھ إ�� �صالح،و�كذا يمكن القول إّن تمثل � 

القيم ي�بع من املعلومات ال�� استمّد�ا من محيطھ املعر�� بمداخلھ املوسوعية املتعددة ال�� 

ت بن�تھ املف�ومية حول مجموع القيم السالفة، حيث ت�ون 
ّ
الب�ية املف�ومية عند "ش�ل

ثلة جاكندوف مستوى تمثي�� مركزي �� النظام العرف��،أما أولياتھ ف�� عناصر أو وحدات مّم 

�� الذ�ن من قبيل تمثيالت �شياء املادية و�حداث وا��صائص أو الصفات و�زمنة 

مّما ساعد ع�� تنمية خلفيتھ املعرفية كعالم ورجل دين مص�� ،2"والكميات واملقاصد وما إل��ا

وما �س�� إ�� تحصيلھ من قيم تحقق ل�ا الع�ش ،وأديب عارف بمتطلبات النفس ال�شر�ة

  .الكر�م

  

  :�والعال� �ب�ن ا���تمثيل املقاصد �� خطابات �برا�ي�� : لثاثا

و�حمل �� طّياتھ املت�لم،يقوم ا��طاب �د�ي ع�� تمثيل غايات ومقاصد         

مواقفھ وأف�اره ال�� تنضوي تحت أعطاف اللغة،ألّ��ا ترتبط بذ�ن صاح��ا من حيث �و 

اما مجردا أو طاقة مخزونة �� ذ�ن ��سان ينظر بنفين�ست إ�� اللغة بوصف�ا نظ"إذ ،منتج�ا

 من خالل عملية التلفظ أو التحدث 
ّ
و�� ال تتحول إ�� كالم حقيقي وال إ�� نص أو خطاب إال

الب�� الذ�نية الك��ى ال�� توجھ استعمال اللغة،وتظ�ر وعليھ يمكن ال�ساؤل عن  3..."ذا��ا

ستعمل اللغة،وما تحو�ھ من مقاصد ����ام املوجود ب�ن ما تحملھ التمثالت الذ�نية مل

  .خاضعة لسياق التلفظ ا��ار��

حقيقة الكالم ال تقوم �� مجرد النطق بألفاظ "و�ذ�ب طھ عبد الرحمن إ�� أّن      

 مرتبة ع�� مقت��� مدلوالت محددة ألّن �ذا النطق قد يقع عرضا كما �� حال النوم، وال��ت�ب

ما والداللقد يأ�ي صدفة كما �� حال اللعب،
ّ
ة قد تن��ع عنوة كما �� حال فلتة اللسان، وإن

والثا�ي " التوجھ إ�� الغ��"أحد�ما يتعلق بـ : حقيقتھ �امنة �� �ونھ ي�ب�� ع�� قصدين اثن�ن

إف�ام �ذا الغ��، أّما القصد �ول فاملنطوق بھ ال ي�ون كالما حقا ح�� تحصل من "يتصل بـ

صد الثا�ي فال ي�ون املنطوق كالما حقا ح�� تحصل من أّما الق. الناطق إرادة توج��ھ إ�� غ��ه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .237، ص 2ج آثار �مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��،  -  1
  .�68ز�ر الزناد، نظر�ات لسانية عرفانية، ص  -  2
مسعود ��راوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظا�رة �فعال الكالمية �� ال��اث  -  3

  .21، ص2008، ا��زائر، 1اللسا�ي العر�ي، دار التنو�ر، ط 
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و�ذا ما نالحظھ ع�� خطابات �برا�ي�� �و��ا موج�ة إ�� املتلقي . 1"الناطق إرادة إف�ام الغ��

  .�غرض إف�امھ غاية مخصوصة،و�� سياق مخصوص حسب ظروف صياغة ا��طاب

ال�� �عّ�� ع��ا انطالقا  و�� ت�بعنا ملقاصد خطابات �برا�ي�� نقف عند الغايات     

من مختلف ال��اكيب والصيغ و�ساليب ال�� تحيلنا إ�� املعا�ي املضمرة املتوار�ة خلف �سيج 

مركز�ن �� �ذا ع�� املسار الذي تتحكم فيھ العمليات الذ�نية عنده وال�� ترتبط مباشرة غة،الل

ن خطاباتھ متوزعة ب�ن ونظرا ل�و . بالسياق ا��ار�� الذي فرض �ذا النمط من �ستعمال

البعد ا���� والبعد العال�� فقد ارتأينا أن نت�بع املقاصد وفق �ذه الثنائية لتتج�� ا��اصية 

  .الشمولية ل�ا �� أفق�ا املنفتح ع�� الفكر ��سا�ي عامة

  :تمثيل مقاصد ا��طاب ا���� - 1

/ �ستعمار(�� حديث �برا�ي�� عن حال ا��زائر نجده يتمثل دوما ثنائية       

�� ش�� معان��ا، فخطاباتھ تنم عن و�� فكري مقاوم يحيل إ�� رغبة م��ة �� رفض ) املقاومة

و�رتبط �� ش�لھ �جما�� بمقصد �صالح الذي ينطلق من رغبة �غي��ه، الوضع السائد وضرورة

، ذاتية ترمز إ�� التحرر كخطوة أو�� من أجل ع�ش حياة كر�مة �� ظل سيادة وطنية شاملة

و�و ،�ع�شھ املت�لم 2"الرموز املرتبطة بالعالم ا��ار�� �� تمثيل داخ�� لواقع خار��"و�ذا ألّن 

سياسية ما يؤكده �برا�ي�� عن طر�ق استحضار ما ُيَحاك ضد ا��زائر��ن من أعمال 

. ومن حيل وخدع �عمل ع�� تمر�ر املقررات الفر�سية،وذر الرماد ع�� عيون ا��زائر��نمتعفنة،

ده يدعو إ�� املقاومة ب�شر الو�� عن طر�ق تضم�ن خطاباتھ ا��لية �عض املقاصد فنج

و�ستوعب ،املضمرة ال�� تنطلق من الواقع الذي �ع�شھ �ل جزائري �ي يف�م الغاية من ورائھ

ولك��ا لم مة ا��زائر�ة فقدت �ل ���ء،إن �ذه � : "ف�و ح�ن يقول مثالل��ا،الفكرة ال�� يرمي إ

م�ا كيف ت�ا�� �حسان وإن قل تفقد دي��ا ا
ّ
م�ا كيف تمّ�� ا��سن من امل���ء وعل

ّ
لذي عل

يوّجھ رسالة ضمنية  3"...وكيف ت�ا�� �ساءة باإلساءة عدال و�اإلحسان فضالحسان الكث��،باإل 

لھ لھ من خالل الرموز اللغو�ة ال�� 
ّ
إ�� ا��زائر��ن �شرح ف��ا الوضع املع�ش وكيفية تمث

ن زمن ،و�و يؤكد من خالل�ا أ4"لغة ل�س ل�ا وجود بمعزل عن تمثيل�ا العق��ال"�ستعمل�ا فـ 

،�
ّ
وأّن ا��رمان املادي الذي �عمل �ستعمار عليھ لن يجدي ما دام نبض الدين الغفلة قد و�

�سري �� عروق ا��زائر��ن، لنتلمس �نا مقصدا ضمنيا يرمي فيھ �برا�ي�� إ�� ضرورة اعتبار 

. و�� ال�� تدعو إ�� �قتصاص من املستعمر وضرورة رفع لواء املقاومةالدين الرك��ة � 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .214طھ عبد الرحمن، اللسان وامل��ان، ص -  1
  .16 الصا�� البوعمرا�ي، دراسات نظر�ة وتطبيقية �� علم الداللة العرفا�ي، صدمحم -  2
  .247، ص 1آثار �مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��، ج -  3
بيداء ع�� العل�اوي، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، : �عوم �شومس�ي، العقل واللغة، تر -  4

  .122، ص1996
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ومقصدية �برا�ي�� �نا تأ�ي مرتكزة ع�� الب�ئة املعرفية ال�� �شتغل وفق�ا فكره �صال�� 

وإ�� �ل أنماط ... ال ترتبط بالنيات فقط بل تتعدا�ا إ�� �راء والرغبات و�مال"التحرري ف�� 

 . 1"الواعية أو الالواعية ال�� تخص العالم ا��ارج عن الذ�ن ا��االت الذ�نية

بالدين وحب الوطن _ �� مف�وم�ا الواسع _ و�ر�ط �برا�ي�� قضية املقاومة       

تصوراتنا ا��اصة تأ�ي من ال�سق الذي "أيضا وفق ال�سق املعر�� الذي يؤطر تصوراتھ �ون 

فالت�سيق ا��اص للمعرفة يؤدي إ�� ت�و�ن  نضع�ا فيھ وفقا للثقافة ال�� تحكم مجتمعنا،

فيت�ون م��ا �سيج معر�� مغاير لأل�ساق و�ر�ط�ا ببعض، مفا�يم عن �شياء والصور الذ�نية

ز �� مختلف خطاباتھ ع�� ا��صوصية ا��زائر�ة بما حوتھ من 2"املعرفية �خرى 
ّ

،و�و إذ يرك

من حبھ الكب�� ل��زائر، و�غّ�� بذلك  نجده قد عّمقسالمية،ثوابت تضرب بجذور�ا �� �و���ا � 

: حيث �ان يقول ن�تھ،وجعلھ ضمن �ساسيات ال�� يقيم عل��ا حياتھ جاعال من حبھ شعارا لوط

يت لك و�مينا لو ت��جت �� املواطن �� حلل�ا، وتطامنت �� ا��بال بقلل�ا، لتفتن�� عنك ملا رأ"... 

باه القارئ ذلك التناغم املوجود �� وما �س���� ان�،3"...وال اتخذت بك بديال عديال،

عباراتھ،ورصف�ا بطر�قة محكمة،ومناسب��ا للداللة ال�� تحيل إل��ا، مما �شد �ن�باه و�غري 

بحيث يحصل الت�امل ب�ن اللفظ ومعناه ليص�ب �� ذ�ن �� ا��طاب،القارئ ملز�د من التمعن 

تحل من الكالم محل �بدان " فاملعا�ي كما يرى العسكري الذي ير�ده صاحبھ، املتلقي القصد

و�برا�ي�� من الكّتاب الذين يحسنون اختيار الكسوة ،4"و�لفاظ تجري مع�ا مجرى الكسوة

و�مكن أن نتلمس �� �ذا الصدد ،املالئمة للمقاصد ال�� يرومون التعب�� ع��ا �غية إقناع املتلقي

ال اتخذت بك (و) يت لك عديالما رأ(املقصد الذي يرمي إليھ من خالل ما ورد �� آخر كالمھ 

حيث تظ�ر دعوتھ إ�� ضرورة تمسك ا��زائر��ن بوط��م وعدم ال�روب من أرض�م بالرغم ) بديال

 .من �ل ا���ود �ستعمار�ة الرامية إ�� إ�عاد�م

�غوص �برا�ي�� �� عمق ا��تمع ل��تم بالقضايا ال�� �ع�ش�ا ا��زائرّ�ون أثناء       

�� صور نتائج متعددة؛لعّل أبرز�ا �مّية ال�� ان�شرت جّراء ��م�ش حقوق �ستعمار و�جمل�ا 

ا��زائر��ن وترّدي �وضاع،ما جعل�م ال يولون التعليم أ�مية كب��ة �� ظل غياب �من،إضافة 

إ�� سياسة �ستعمار ال�� عملت ع�� إ�عاد التعليم عن ا��زائر��ن ل�س�ل عل��ا تفعيل 

ل�ذه الفكرة بال��وء إ�� مقارنة وضع �مية �� ا��زائر مع ما وصلت  مخططا��ا، فنجده يمثل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفكر وفلسفة الذ�ن، م�شورات جمعية �عمال �جتماعية والثقافية مصطفى ا��داد، اللغة وا -   1
   .108، ص 1995ل�لية �داب، تطوان، املغرب، 

  .148سم�� أحمد معلوف، الصورة الذ�نية، ص -  2
  . 184، ص 4، ج�مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��آثار  -  3
عر، مطبعة محمود بك، ط  كتاب الّصناعت�ن الكتابةأبو �الل العسكري، الصناعت�ن،  -  4

ّ
، 1والش

  .51صه، 1319مصر 
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لذلك نرى من آثار�م و�سمع من "... :يقول  إليھ الشعوب �خرى من تقدم وحضارة ح�ن

و�سمع من أقوال�م  أخبار�م �� �شر العلم ومحار�ة ا���ل ما يفوق الوصف، ونرى من أعمال�م

ف�و يجعل محار�ة �مية س�يال ،1"...ق��� معھ بال��بومحار�ة �مية ما ن�� ذم �مية،

للمقاومة ع�� اعتبار أّن العلم سالح فّعال ألي أمة تر�د ا��فاظ ع�� كينون��ا، و�نا يتج�� 

املقصد الذي يرمي إليھ �� خطابھ، فلَم قد يحارب ا��زائر�ون �مية آنذاك؟ ل�سفر ا��واب 

�ا ا��طاب �� �ذا السياق من دعوة إ�� تفعيل سبل الوا�� ع�� املقصدية املضمرة ال�� يحمل

محو �مية عن ا��زائر��ن و�التا�� �لتفاف حول �ل الوسائل ال�� من شأ��ا أن �س�م �� دفع 

  . �ستعمار ومقاومتھ

  :تمثيل مقاصد ا��طاب العال�� - 2

يحمل خطاب �برا�ي�� أ�عادا إ�سانية �امة تجعلھ �� مصاف ا��طابات       

ملّية ال�� تحوي قواسم مش��كة ب�ن ب�� ال�شر فتعّ�� عن آمال�م وآالم�م وتجار��م العا

الواقعية،وإذا �انت �ذه صف��ا فإّن تأث���ا �� املتلقي �ستد�� من املت�لم اختيار املالمح 

��سانية املتفق عل��ا للتعب�� ع��ا �� سياق�ا املناسب بما يتوافق مع تمثالتھ من ج�ة وتمثالت 

�ور املتلق�ن من ج�ة أخرى،و�ذا �ستوجب حضور الكفاءة اللغو�ة ال�� �عت���ا �شومس�ي جم

،و�� ال�� تمنح املت�لم القدرة ع�� تبليغ مرامي كالمھ دون إخالل 2أك�� ُب�� الذ�اء ال�شري تمّ��ا

و�و ما يتوفر بوضوح �� خطابات ،وتمنحھ القدرة ع�� إيصال مقاصده،باللفظ واملع��

ومن حيث الكفاءة ال�� �سعفھ �� التعب�� عن املقدرة اللغو�ة ال�� يتمتع ��ا،� من حيث �برا�ي�

 .مقاصده �� �عد�ا العال��

ولعّل أبرز القضايا العاملية ال�� تناول�ا خطاب �برا�ي�� �عناية فائقة قضية       

إذ ،ود دعاة السالموال�� رآ�ا تلوح �� �فق من خالل ج�ب�ن جميع ال�شر،" خوة ��سانية� "

نجده �ست�شر بتحقيق �ذه الغاية بل و�دعو إ�� تجسيد�ا،وترسيخ حضور�ا ب�ن �ل 

يئات ا����ية ملساعدة الشعوب، و�و يضرب لقضية �خوة والت�افل أمثلة؛ كتأس�س ال�

وحمالت التعليم، وا��معيات الطبية،واملالية،والر�اضية ال�� �س�� ��دمة ال�شر املن�و��ن،

و�� �ذا السياق يخرج �برا�ي�� من بوتقة البعد ا���� ا��زائري لينفتح . 3ق متطلبا��موتحقي

ع�� البعد العال�� �� تحقيق مقصد �خوة ال�� يتوحد ف��ا ��سان مع أخيھ ��سان �غض 

و�و �� �ذا �س�ند إ�� منظومة الُب�� ت العرقية والدي�ية و�جتماعية،النظر عن �ختالفا

اعية الك��ى ال�� تجمع ��سانية قاطبة �� تمثالتھ الذ�نية لت�ون مقاصده خاضعة �جتم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .204، ص 1، ج�مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��آثار  -  1
  .�88شومس�ي، العقل واللغة، ص�عوم : ينظر -  2
  .61، ص 1، ج �مام دمحم ال�ش�� �برا�ي�� آثار: ينظر - 3
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بال�سبة لذات،أي  مجمل �ذا العالم �و فقط موضوع"لرؤ�تھ ا��اصة للعالم ع�� اعتبار أّن 

ل: و�� �لمة واحدةإدراك ُمدِرك،
ُّ
م. تمث

ّ
ا ي�ون قائما بوصفھ ف�ذا العالم الذي يحيط بالذات إن

ال فح
ّ
لھسب،تمث

ّ
،لت�ون مقصدية �برا�ي�� �� �ذا الصدد 1"ف�و قائم بال�سبة للذي يتمث

خاضعة لبن�تھ التصور�ة ونظامھ املعر�� الذي يؤثث رؤ�تھ �صالحية ودعوتھ إ�� �خوة 

 . كمطلب إ�سا�ي عال��

و�� حديثھ عن مقصد �خوة ��سانية يبدو جليا حرصھ ع�� توسيع مف�وم�ا       

املسلم�ن ح�ن ي�تقل من ا��صوصية العر�ية إ�� العاملية �سالمية بالتوجھ نحو �ل  ب�ن جميع

املسلم�ن �� بقاع العالم وتقر�ر مبدأ �خوة ال�� فرض�ا �سالم �شرعھ القو�م ب�ن ا��ميع ع�� 

و�و يؤكد ع�� الصلة الوثيقة ال�� تر�ط ب�ن أبناء ا��زائر ،الرغم من اختالف �جناس و�ش�ال

يظ�ر �ذا �� خطابھ الذي ألقاه بفر�سا أمام الوفود العر�ية ،وإخوا��م من املسلم�ن �� العالم

وكم وددنا لو : "و�سالمية �� �مم املتحدة ح�ن أصّر ع�� اعتبار�م إخوة ل��زائر��ن قائال

و�ب�� خواطركم من ارتباط ف��ون ما �شرح صدوركم،) ا��زائر(اجتمعت �ذه الوفود �� دارنا 

و�نا تظ�ر بوضوح مقصدية لم الشمل وتوحيد الصف ،2"ا��زائر بالشرق والعرو�ة و�سالم

  . والرغبة �� إحالل جو من التآ�� ب�ن املسلم�ن من مختلف البقاع

إ�� ا��ن _ أثناء حديثھ عن مف�وم ��سانية �� �عد�ا العال��_و�ش�� �برا�ي��      

��سانية �� �عب�� ف�� فر�د �ش���ا فيھ باألم ال�� تحضن و�صّور ،ال�� عانت م��ا شعوب العالم

��سانية تلك �م الرؤوم ال�� ال تحا�ي واحدا من أبنا��ا دون : "فيقول �ا بال تفر�ق،�ل أبنا�

تلك �م املعذبة بالو�الت وا��ن فاجر، وال تفّرق ب�ن مؤمن و�افر،آخر، وال تمّ�� ب�ن بار و 

 أخاه(الدعوة إ�� تال�� �سباب ال�� تجعل ��سان يقطع رحمھ  لتتج�� مقصديتھ ��،3"...

و�دخل معھ �� صراع مأساوي ن�يجتھ ا��تمية البعد عن �صل ��سا�ي الذي ) ��سان

  .يجمعھ �غ��ه

و�كذا تتوزع خطابات �برا�ي�� ع�� املقاصد املوضعية ال�� يظ�ر�ا البعد      

و�و ما يكس��ا قوة تأث��ية واسعة ة ال�� �عكس�ا البعد العال��،اليالوط�� ا���� واملقاصد �جم

ر الفكر �صال�� �� تمثالت �برا�ي�� للواقع وسعيھ الدؤوب نحو تجسيد 
ّ

جذ
َ
�عّ�� عن مدى ت

  .القيم ��سانية ال�� تقوم عل��ا مقاصده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل، تر -  1
ّ
، 1، املشروع القومي لل��جمة، ط �1لد سعيد توفيق، ا�: آرتور شو���اور، العالم إرادة وتمث

  .1، ص2006القا�رة، 
  .465، ص�2مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��، ج آثار  -  2
  . 62، ص 1املرجع نفسھ، ج  -  3
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  :خاتمة
غو�ة تجعلھ يتمتع خطاب ال�ش�� �برا�ي�� بمم��ات فر�دة من الناحية الل      

يكشف عن الدور الذي تقوم بھ تمثالتھ الذ�نية �� مت�امل ��عاد متوا�� العالقات،�سيجا 

إذ ينفتح خطابھ ع�� تمثيل القيم ��سانية حو الغايات ال�� �ان يرمي إل��ا،توجيھ مقاصده ن

و�و ما . وتجسيد مختلف ��عاد املعرفية ال�� تجتمع ف��ا ال�شر�ة حول �سق إ�سا�ي مش��ك

ل مجاال واسعا يخلق دينامية وفعالية �� عملية �ستقبال سواء �� تمثيلھ 
ّ
جعل خطاباتھ �ش�

  .للبعد ا���� أو العال�� �� نطاقھ ��سا�ي العام

  
  :قائمة املصادر واملراجع

عر، مطبعة محمود بك، ط : أبو �الل العسكرّي  - 
ّ

كتاب الّصناعت�ن الكتابة والش
 .ه1319، مصر 1

، ج 1جمع وتقديم أحمد طالب �برا�ي��، ج: مام دمحم ال�ش�� �برا�ي��آثار �  - 
 .1997، لبنان، 1، دار الغرب �سالمي، ط 5، ج 4، ج 3، ج 2

ل، تر: آرتور شو���اور  - 
ّ
، املشروع القومي 1سعيد توفيق، ا��لد : العالم إرادة وتمث

  .2006، القا�رة، 1لل��جمة، ط 

نّية عرفنّية، الدار العر�ية للعلوم ناشرون بلبنان، دار نظر�ات لسا: �ز�ر الزناد - 
 .2010، 1دمحم ع�� لل�شر بتو�س، م�شورات �ختالف با��زائر، ط 

مراحل تطور اللغة عند الطفل، م�شور للفصل ا��امس، : إسماعيل علوي  - 
 .شعبة علم النفس، �لية �داب والعلوم ��سانية، ظ�ر امل�راز، فاس

القاموس املوسو�� للتداولية، دار س�ناترا، املركز : وشلرآن رو�ول وجاك م - 
 .2010الوط�� لل��جمة، تو�س، 

بيداء ع�� العل�اوي، دار الشؤون الثقافية : العقل واللغة، تر: �عوم �شومس�ي - 
 .1996العامة، العراق، 

رشيد بوطيب، : ما اللغة؟ قراءة �� فلسفة فتغ�شتاين، تر: ر��شارد دافيد برشت - 
 .2009، أملانيا، 91وفن، ع مجلة فكر

، مجلة جامعة )دراسة �� تصور املع��(الصورة الذ�نية : سم�� أحمد معلوف - 
 .2010، 2+1، ع26دمشق، مجلد 

، 1اللسان وامل��ان أو الت�وثر العق��، املركز الثقا�� العر�ي، ط: طھ عبد الرحمن - 
 ، 1998املغرب، 

ــــــــعـال -                                                   ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قا�ّ� العر�ّي، ط امل: مل الّدي�ّ� وتجديد العقلـــ
ّ
، 2ركز الث

 .1997الّدار البيضاء املغرب، 
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عبد ا��يد ��فة، دار : �ستعارات ال�� نحيا ��ا، �عر�ب: الي�وف وجو�سن - 
 .1996تو�قال لل�شر، 

دراسات نظرّ�ة وتطبيقّية �� علم الّداللة العرفا�ّي، دار : دمحم الصا�� البوعمرا�ي - 
 .2009، تو�س، 1ن��، ط 

 . 1983، لبنان، 1مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، ط : ع�� الس�ا�يدمحم بن  - 

لسانيات النص، مدخل إ�� ا���ام ا��طاب، املركز الثقا�� العر�ي، : دمحم خطا�ي - 
 .1991، لبنان، 1ط

مدخل إ�� نظر�ة النقد املعر�� املعاصر، عالم الكتب : دمحم سالم سعد هللا - 
 .2013، �ردن، 1ا��ديث، ط 

التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظا�رة �فعال : ��راوي  مسعود - 
 .2008،ا��زائر، 1الكالمية �� ال��اث اللسا�ي العر�ي، دار التنو�ر، ط 

اللغة والفكر وفلسفة الذ�ن، م�شورات جمعية �عمال : مصطفى ا��داد - 
 .�1995جتماعية والثقافية ل�لية �داب، تطوان، املغرب، 

، م�شورات �لية �داب 117سلسلة ندوات ومناظرات رقم : ت�ون املعارف ندوة - 
 .2005، الر�اط، 1والعلوم ��سانية، جامعة دمحم ا��امس، ط 
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ية
َ
سو�ة وآليا��ا الفن

َ
  رواية �طروحة ال�

ق"
َ

  .، لر�يعة جلطي، أنموذجا"عرش معش
  

   �فاتح كرغ�
 :تقديـم

رواية "أو " الّرواية ال�سو�ة"تنطلق �ذه الدراسة من الّتصور الذي يرى أّن    
سو�ة

ّ
 la différence(،�� تلك املمارسة �بداعية ال�� �عكس �ختالف �نثوي 1"�طروحة ال�

féminine( ال�سو�ة ا��ديدة " ،وال�� �س�ند إ�� مف�وم" )Le nouveau féminisme(، ��ّال
ا ا��راك ال�سوي ا��ديد الذي ولد �� سبعي�يات القرن املا��� �� الواليات املتحدة أفرز�

نا أمام موقف يرفض اخ��ال املرأة إ�� مجَرد صورة�كية،�مر 
ّ
أو ،)femme image(ومن ثّم فإن

منا�ض سيا���، - ،�� ظل نظام اقتصادي)désir masculin(مجَرد ا�ع�اس لرغبة ذ�ورَ�ة 
ومن .اإل�سا�ي، و�عت���ا مجَرد �ائن يّتصف بالّدونية،سلب منھ عمق�)antisexuel(���س املرأة 

سو ،�نا
َ
بو�� م��ن مارسن الكتابة و الفن،ت�تج �ساء�ا املبدعات الال�ي ي�ة ا��ديدة،فال�

و إدراك ) sexualité(ا���س :و��الَرجل /باالختالف الذي يمَ���ن عن �خر
غة (l’expérience)والتجر�ة(perception du corps)ا��سد

َ
ومن ،2 (le langage)و الل

 xavière(و ) monique wittig(من الواليات املَتحدة و) adrienne rich(و) kate millet(�ؤالء
gautier(   و)héléne cixous (،سو�ة 3.من فر�سا

َ
أمام  يضعنا التنظ�� املّتصل بالرواية ال�

 ستظل عرضة صياغ��ا، عادةوإ تقت��� العمل ع�� تحديد�امفا�يم ملت�سة،
ّ
وإال

للغموض،فال يمكن ا��ديث عن مالمح ل��طاب الروا�ي ال�سوي،وإبراز خصائصھ،دون 
ف�ل ،تحديد �رضية ال�� ننطلق م��ا لرؤ��نا ملا يمكن أن �ش�ل معالم �ذه املمارسة �بداعية

ائية، كما من خالل الوقوف ع�� مالمح الرواية ال�س�اننا ا��ديث عن �سق سردي �سا�ي،بإم
ق"تتجّسد �� السردية العر�ية و�جن�ية،وإ�� أي حّد يمكننا اعتبار رواية 

ّ
ر�يعة "لــ " عرش معش

  ).Roman féminin(رواية �سوَ�ة " جلطي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاتح كرغ��،استاذ مساعد أ،�لية �داب و اللغات،جامعة البو�رة.   
، )الوجود وا��دود( سعيد يقط�ن، الرواية العر�ية ا��ديدة: يمكن العودة إ�� �ذا املصط�� �� 1 

م، 2012- ه1433،  1، ط)لبنان(والدار العر�ية للعلوم ناشرون)ا��زائر(م�شورات �ختالف 
، حيث يطلق سعيد يقط�ن �ذه ال�سمية ع�� نوع من الروايات تكت��ا �ساء، وتنطلق من املرأة 208:ص

( ش�لت مالمحھ الرواية ول�س املرأة باعتبار�ا صورة أو �ائنا ،باعتبار�ا ذاتا وموضوعا للكتابة
وفق منظور �اتب رجل، والذي ��منا بالدرجة �و�� �نا، �و منظور املرأة ورؤ���ا، باعتبار�ا ) الذ�ور�ة

  .الرجل/ ذاتا منتجة لفعل الكتابة عن و�� بخصوصي��ا ال�� تم���ا عن �خر
  

 2 voir : brigitte legars , féminisme – le féminisme de année 1970, dans l’edition de la 
littérature, in encyclopedia universalis, France, t9, p :365 , 
in http://www.universalis.fr/encyclopedia. 

 3 voir : ibid , p :365. 
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Abstract: 

Our approach to the novel "arch moachak" of Rabia DJELTI begins 

with the conception that sees that research into feminist/feminine writing 

characteristics requires the beginning from the narrative experience itself to 

critical remarks because we believe that the preoccupation of the opinions 

formed around the text dips its listening in our quest to reshape its features and 

to construct meaning from what the text says explicitly and implicitly. This does 

not mean ignoring the effects that put the text in the context of a large structure 

that are closely linked to all that is happening in society and what it undergoes 

changes without forgetting that we are faced with a narrative practice written by 

women and which begins from woman as a subject writer rather than woman as 

being a creative image whose characteristics are formed from the perspective of 

a man writer. The feminist novel demands the beginning from woman as being 

subject and object of perception while the category in which this condition does 

not occur cannot be included in feminist novels.This approach tries, through his 

work on two mechanisms and two elements of construction: the polyphony and 

the language of the novel, to answer a number of questions, perhaps the most 

important: to what extent can we consider the novel "Arch moachak" of Rabia 

DJELTI as a feminist novel. 

  :إش�الية املصط�� ومف�وم ال�و�ة الَسردَية
نا مف�وم 

ُ
سائل �نظمة  ال��" ال�سو�ة"يحيل

ُ
 ع�� �ل تّصور نظري أو ممارسة عملية،�

تكَرس�ا �عض الب�يات �جتماعية، القائمة ع�� تحييد دور املرأة أو وضع�ا �� مرتبة أد�ى بكث�� 
�� ظل منظومة قيمّية متحّ��ة، تحّ��ا غ�� مشروط،ففي ظل نموذج ثقا�� اجتما�� جل،من الرّ 
جل يمتاز فالرّ لرجل،أو �ل ما ال يرضاه لنفسھ،تصبح املرأة �� �ل ما ال يمّ�� ا"ك�ذا،

و��سم الرجل باإليجابية فية،واملرأة بالعاطبالعقالنية، صف الرجلو�تّ لقوة،واملرأة بالضعف،با
،�� �ل موقف منا�ض ل�ذه الذ�نيات "ال�سو�ة"ومن �نا فإن ،1"ا��...واملرأة بالسلبية

واملمارسات،إلحداث نوع من التوازن وتحقيق املساواة الغائبة ب�ن ا���س�ن مثلما ترى سارة 
ساء ال�اتبات يرفضن املصط�� واملف�وم طمعا �� أن ي�ّون ل�ّن اسما ،غ�2جامبل

ّ
� أّن �عض ال�

فل�ي تحظى املرأة بر��� نازك �عر��،�� املش�د �د�ي الذي �و رجو�� بامتياز،مثلما ترى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شر، طبعة 2عبد هللا إبرا��،موسوعة الَسرد العر�ي،ج 1
َ
،املؤَسسة العر�ية للَدراسات و ال�

  . 248:،ص) لبنان(، ب��وت2008:موَسعة
أحمد الشامي، ا��لس �ع�� للثقافة : سارة حامبل، ال�سو�ة، وما �عد ال�سو�ة، تر: ينظر 2

  .14- 13: ، ص،ص2002، )القا�رة(
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 بتقديم ،ا��تمع / ا��تمع،وتبقى �� النادي �د�ي الّرجو��،عل��ا م�ادنة الرجل
ّ

وال ي�ون �ذا إال
سعيد "�ع��ف . �1ادة حسن سلوك وانضباط،من خالل �ست�انة لسلطتھ و مما�عتھش

ع�� ال عيب ف��ا، بأّن مثل �ذه التنو�عات،القائمة ع�� الثنائيات الضّدية بوجھ عام،" يقط�ن
، تأ�ي استجابة )الرجل/ا��تمع (، و�خر)املرأة(أساس أّن �ذه ال��عة القائمة ع�� الذات 

ا ا��تمعات عاّمة وا��تمع العر�ي ع�� وجھ ا��صوص، لكن العيب يكمن �� لتحّوالت �عرف�
� الن���

ّ
ل وت�بلور بدئيا خارج حقل ،2أّن محّددا��ا سابقة ع�� التج�

ّ
ما دامت ت�ش�

 لتفتّك م��ونة أيديولوجيا أو اجتماعيا،ثم ت��ق باألدب، �دب،وعادة ما ت�ون 
فالنص .جزءا من مشروعية عاّمة ت�شد�ا املرأة داخل املؤسسة �دبية باعتبار�امشروعي��ا

لھ القصة فقط،بل �و، السردي
ّ
إ�� جانب �ونھ  - ال يحّدده ا��توى ا���ا�ي الذي �ش�

يمثل �نوثة تمثيال يأخذ باالعتبار بناء ف�� وجما�� ولغوي، - )contenu diégétique(محتوى 
غو�ة،ال�� ع�� أساس�ا تب�� ال

ّ
ي�ب�� إزالة الل�س من �نا، .عوالم الروائيةالفوارق البيولوجية والل

ل مالمح�ا بالنظر إ�� ال�و�ة ال�سو�ة،من
َّ
ش�

ُ
خالل التفر�ق ب�ن  الذي يكتنف الكتابة ال�� �

يات، والكتابة ال�سو�ة ال�� كتابة ال�ساء،
ّ
ال�� قد تطابق أحيانا كتابة الرجال �� التيمات وال�ل

ومن ثّم �س�� ،�� إطار ال�و�ة و�طروحة ال�سو�ت�ن�� �� �ساس كتابة واعية ومقصودة، تتم 
سعيا م��ا لتقديم  البديل، انطالقا من فرضيات وتصورات تتم �� إطار " �بوي "إ�� نقد النظام 
ت�بلور فكرة التفاضل ب�ن ا���س�ن لتصبح أك�� حّدة وأك�� وضوحا مع موجة . 3الفكر ال�سوي 

ولعل �ختالف وا�� ب�ن الّتيار �ّول الذي ،"��داثة�سو�ة ما �عد ا" أو" ال�سو�ة ا��ديدة،"
�ان ينافح من أجل تكر�س ال�و�ة �نثو�ة القائمة ع�� أساس التمي�� البيولو�� ب�ن ال�ساء 

زا أك�� ع�� نقد "�نثو�ة"والرجال، والّتيار الثا�ي الذي �س�� إلعادة صياغة و�لورة 
َ

، مرك
ر

ّ
يا، تماما م مركز�ة النموذج الذ�وري الذي تنك

ّ
والشعوب ثلما ق�ر الطبيعة،للمرأة وطبيع��ا �ل

ال�سو�ة "ولعَل أعرق ما يمكن �حالة عليھ �نا، تّيار ما أصبح ُ�عرف ب. 4خارج ا��ال �ور�ي
و،ولو��� اير�غاري،وجوليا �يل�ن س�س�: الذي مثلتھ نخبة من الناقدات أمثال" الفر�سية
ث �� شؤون ال�ساء من خالل ال��ك�� ع�� شبكة من و�و اتجاه كّرس نفسھ للبحكرس�يفا،

املفا�يم ور�ط�ا بالكتابة ال�سو�ة، حَ�� بات من غ�� املمكن ا��ديث عن الكتابة ال�سو�ة،دون 
املرأة كتاب��ا لذا��ا أن تكّرس "تنّص �ذه ع��. أن تطفو �ذه املفا�يم ع�� السطح

ثيل ر لغة خاّصة �عتمد�ا �� تمفتجعل م��ا بؤرة مل�مة، وذلك يقت��� اختيا�نثو�ة،
م��ا ترك�� ��تمام ع�� وال يقصد نفس�ا،و��تمام بال�و�ة �نثو�ة،و�الكتابة �نثو�ة،

ما،فضال عن ذلك،
ّ
زحزحة ال�يمنة الذ�ور�ة املتغلغلة ��  الثنائيات �ن��،فحسب،إن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ال�اتبة، ع: ينظر 

ّ
.5: ، ص15،1995:نازك �عر��، ال�ل يخ��� قطف التفاحة، مجل 1 

.  198: سعيد يقط�ن، الرواية العر�ية ا��ديدة، ص: ينظر  2 
.22: ، ص2عبد هللا إبرا�يم، موسوعة السرد العر�ي،ج: ينظر  3 

4 يم�� طر�ف ا��و��، : ليندا ج�ن شيفرد، أنثو�ة العلم من منظور الفلسفة ال�سو�ة، تر: ينظر 
.14- 13: ، ص، ص1،2004عالم املعرفة، ال�و�ت، ط  
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تابة ال�سو�ة تقاس بمدى وع�� �ذا فإّن أنثو�ة الك. ،ال�� ع�� أساس�ا تبخس املرأة1"املتضاّدة
ما الذ�ورة و�نوثة، "ألّن ،تالف املرأة ودفاع�ا عن مواقف�ا،قدرة �ذه الكتابات ع�� تمثيل اخ

ّ
إن

لت بفعل عوامل اجتماعية،وال عالقة ل�ا باإلختالفات البيولوجية
ّ
" �� مواقع معّينة للذات �ش�

�انت دائما رواية عامة،شأ��ا شأن ال ف��أّما عن الرواية ال�سو�ة،. 2مثلما ترى جوليا كر�س�يفا
  .                                ثقافية الغر�ية والعر�ية- لصيقة بالتحّوالت ال�� اع��ت الب�يات السوسيو

لقد تحّولت املرأة من قضية أو تيمة، أو ��صية روائية،إ�� ذات ممارسة لفعل 
وجورج صاند و إليوت،.وج،وولف.ف: متصّدرة املش�د الّروا�ي، حيث فرضت أمثالابة،الكت

سبة للّرواية العر�ية ال�سو�ة، حيث . 3غ���ن أنفس�ن �� الّساحة �دبية
ّ
�ء نفسھ بال�

ّ
ال��

ألّن اسية ال�� عرف�ا ا��تمع العر�ي،واكبت �� �خرى الّتحوالت �جتماعية والتار�خية والسي
ب مع مسا�مة املرأة �� �ذا املسار، ثقافية، �س�� حتما جنبا إ�� جن - مراجعة الب�يات السوسيو

الصادرة �� أمر��ا سنة " ادبد�عة و فؤ "املعنونة " عفيفة كرم"وال غرابة �� أن ت�ون رواية 
ولعَل . 4"ز��ب"قبل ظ�ور رواية ،أّول رواية عر�ية تتوفر ف��ا الشروط الفنية للرواية،1907

مّرة ال يفتأن ي��زن �� �ل ��ات،ت كثبل ب�اتبات عر�يا،" عفيفة كرم"ال يقتصر فقط ع��  �مر
غادة الّسمان، لي�� ،�وليت خوري: البلدان العر�ية أمثال�� الساحة �دبية �� مختلف

و�إم�اننا أن . 5رجاء عامر، وغ���نن،أحالم مستغان��، �الة البدري،رضوى عاشور،العثما
نا سنكتفي بزليخة السعودي

ّ
ور�يعة �ور ون����،وز  نضيف من ا��زائر الئحة أخرى ،غ�� أن

ألّن ر�ادة املرأة العر�ية مكن أن ���بھ ع�� النقد الروا�ي،ال���ء نفسھ ي. جلطي وغ���َن 
ا يمكن �شارة إ�� �عض ومن �نأة العر�ية الشاعرة أو الروائية،الناقدة،قد تضا�� ر�ادة املر 

  .6ام وغ���َن ز�ور كر ،ن�يلة إبرا�يم يم�� العيد،س��ا القاسم،رضوى عاشور،: �سماء،مثل
  محاولة تأصيل املف�وم: السرد ال�سوي العر�ي- 3

إّن استعمال مصط�� ال�سوي، لوصف ممارسة أو �شاط تضطلع بھ الساردة 
�دد /

ّ
شأة ولم تبدأ أصداؤه �� ال�

ّ
املرأة،و�� تروي ح�اية، وتصوغ ا��طاب الناقل ل�ا،حديث ال�

 �� �سعي�يات القرن املا���
ّ

رأة العر�ية مجال الروائية بدأ،فنيا منذ أواخر رغم أّن اقتحام امل،إال
 أّن تناول �ذه ،7"عفيفة كرم"القرن التاسع عشر لتظ�ر بوادر أّول رواية مكتملة فّنيا مع 

ّ
إال

ن��يث قبل امل��� قدما �� املسألة �� إطار ما �س�� بنظر�ة �جناس و�نواع،يجعلنا 
ب�ن  �س�ب الّتداخل" ا���س الصا��"و غياب ذلك أّن أّول مبدإ تكرسھ �ذه النظر�ة،�مسعانا،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.250:، ص2عبد هللا إبرا�يم، موسوعة السرد العر�ي، ج  1 
.255: ل، ال�سو�ة وما �عد ال�سو�ة، صسارة جامب  2 
.املرجع نفسھ، الصفحة نفس�ا: ينظر  3 

، م�شورات الزمن، "عفيفة كرم"، لــ"بد�عة فؤاد"املقدمة ال�� كت��ا سعيد يقط�ن لرواية : ينظر 
2008. 4 

ئحة ��  
ّ

.201: سعيد يقط�ن، قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة،  ص: ينظر �ذه الال 5 
.ھ، ص نفس�ااملرجع نفس  6 
.من �ذا املقال 8الصفحة : ينظر  7 
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فإذا �انت �صوات والدعاوي تنادي با�عدام التفاضل ب�ن �جناس �جناس و�نواع،
ألي نوع ضد آخر أصبح  وأّن �نتصارا خصائص�ا ومم��ا��ا ومشروعي��ا،و�نواع،ألّن ل�ل م��

وعنصر�ن مختلف�ن بيولوجيا فماذا نقول عن التفاضل ب�ن أسلو��ن روائي�ن من املا���،
ومن �نا فإّن أساس املفاضلة املشروعة يقوم ع�� اعتبارات فّنية .�1شتغالن �� ا��ال ذاتھ

وع��  .ول�س ع�� أساس الّتعصب ���س أو نوع ع�� حساب آخررنا سابقا،وجمالية مثلما أش
 ب

ّ
د ا��ودة والتمّ��،وال ي�ون �ذا إال

ّ
االنطالق من التجر�ة �ذا �ساس،فإّن النص �و ما يؤك

. أو مصادرة مسبقة�عيدا عن أي �عاطف قب��،�بداعية،إ�� املقوالت السردية، ول�س العكس،
�س

ّ
وتحديد الذي يكتنف مف�وم السرد ال�سوي، ثّمة اتجا�ان اثنان حاوال إزالة الل

 البعد ينطلق �تجاه �ّول من. 2ال�سمية،رغم وجود تصورات تصل حّد التناطح أحيانا
فإّن أّي ���ء تكتبھ املرأة  يندرج �� إطار وع�� �ذا �ساس،لتص�يف النتاج الروا�ي،ا������،

،و �و الّتصّور امل�يمن ع�� الساحة �دبية العر�ية،حيث يتم �حت�ام خارج "السرد ال�سوي "
ا�ي،فيمكن أن �س�شفھ من مقال لل�اتبة . املقاي�س الفنية أو ا��مالية

ّ
رشيدة "أّما �تجاه الث

الكتابة : "حيث يقول " عبد الكب�� ا��طي��"�� اس�ش�اد�ا بما صدر عن الناقد  "بنمسعود
ما تزال �� طور التأس�س، ورموز�ا ت�اد تقّدر ع�� ،خاصة �� ا��ال �بدا��(...) ال�سائية 

�� أّن �تجاه الثا�ي ال ير��ن �� تحديد مصط�� السرد ال�سوي إمن �ذا،و نف�م  3"أصا�ع اليد
ج�س ال�اتبة فقط،بقدر ما ير�طھ بمدى قدرة النص ع�� تجسيد منظور املرأة، ورؤ���ا،ف�لما 

و�لما انتفت �عض تجليا��ا اس�بعد ،تحققت مواصفات الكتابة ال�سو�ة كنا بصدد سرد �سوي 
والواقع أن التداخل ب�ن املنظور�ن سيظل قائما ما . 4ع��ا �عت ال�سو�ة،ولو �انت ال�اتبة امرأة

م تحّدد معالم ما اصط�� عليھ بالكتابة ال�سو�ة ال�� ع�� أساس�ا يمحص السرد ال�سوي ل
ثام عنھ �� العنصر التا��، ف�ل يمكن رسم مالمح ما يمكن 

َ
العر�ي و�و ما  سنحاول إماطة الل

  .اعتباره شعر�ة خاصة بالكتابة ال�سائية
  :خصائص السرد ال�سوي - 4

�سائية �� الكتابة السردية دون أن  يصعب تحديد ما يمكن أن �ش�ل خصائص
 Béatrice"(بياتر�س ديد�ي"ولعل �ذا ما تفطنت إليھ ،"الكتابة الرجالية"�� نصادف ما يواز��ا 

Didier ( عندما تحدثت عن صعو�ة التمي�� ب�ن �سلو��ن الروائي�ن رغم اع��اف�ا بخصوصية
نا عزلنا ما يمك،الكتابة ال�سو�ة

ّ
نا عندما نجزم بأن

ّ
�ش�ل خاصية �� الكتابة  ن أنألن

و�و عكس ما ذ�بت إليھ . 5نصادف نظ���ا �� الكتابة �خرى، والعكس ��يحال�سو�ة،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.198: سعيد يقط�ن، قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة، ص: ينظر  1 
سعاد املانح، النقد �د�ي ال�سوي �� الغرب وا�ع�اساتھ �� النقد العر�ي املعاصر، ا��لة العر�ية 2

  .86: ، ص1986الثقافية، تو�س، 
السرد ال�سا�ي باملغرب، خناثة بنوتة أنموذجا، مجلة : ال�سا�ي رشيدة بنمسعود، ما قبل �دب 3

  .14: ، ص1994، مارس4ال�اتبة، ع
.205- 204: سعيد يقط�ن، الرواية العر�ية ا��ديدة، ص، ص: ينظر 4 

5 Voir : Béatrice Didier, L’écriture-Femme, ed.puf, Paris, 1981, P : 6. 
 



                                                                 

فاتح كرغ��                                                          118 

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

دت �ذه ا��صوصية ب�ن الكتابت�ن، معززة رأ��ا بآراء �عض ال�اتبات "بر�جيت لوغار"
َ

،عندما أك
عية جاءت لتمثل ا��ركة ال�سائية �بدا"الال�ي يذ��ن مذ���ا، لتصل �� ال��اية إ�� أّن 

�صائص و أّن ذلك ال يتحقق خارج ال��ك�� ع�� مجموعة من ا�،�� الكتابة" �ختالف �نثوي "
،مستعرضة آراء �عض ال�اتبات 2ومن ثَم تؤكد. 1والتجر�ة واللغةا���س وإدراك ا��سد،: م��ا

لية للكتابة ظيفة التواصالو ،الال�ي �ساير��ا �� الطرح،أن من مالمح �ختالف ب�ن الكتابت�ن
سواء بممارسة نوع من ال��ثرة املقبولة أو بتفج�� ال�لمة املتحّررة �� الّصمت، ما ال�سو�ة،

يجعل السرد �غلب عليھ املونولوج وا��ديث الداخ�� �� أغلب الروايات ال�سو�ة، و�و نوع من 
رض ا��صائص ثَم �ستع،�3نكفاء ع�� الذات وال�روب إ�� عالم داخ�� �شبھ الّرحم �� رواي�نا

ص�ا �� العفو�ة واملباشرة، و�ستعمال العادي لل�لمة واستظ�ار البعد 4التالية
ّ

،ال�� ت��
فالرواية ال�سو�ة تحافظ ع�� حيو���ا من خالل مقدرة . ا��مي�� وممارسة �ع��اف والبوح

ة لألشياء انطالقا من رؤ���ا �نثو�و�ف�ار، املرأة ال�اتبة ع�� تفج�� املكبوتات و�حاس�س
لذاكرة من خالل رفع صوت و�أّ��ا وصلت إ�� فكرة تأن�ث ا"فتبدو املرأة �� كتاب��ا . وللعالم
غوي،واستحضار الَتغر�د �نوثة،

ّ
ث،وصوت الّصمت الل

ّ
�ون للمرأة لغة تضارع لغة لياملؤن

عن نوع سردي جديد تقدمھ  عن إم�انية ا��ديث«و�� �خ�� ت�ساءل،. 5"وتقف مع�االرجل،
لغة ال�سائية "لت�ت�� �عد التحليل، إ�� أّن املرأة،

ّ
سعاد "أما ". عبارة عن نرجسية ساذجة(...) ال

ذلك ال�شديد ع�� ا��صوصية ب�ن الكتابت�ن لألدبيات الغر�ية، ف���ل ع�� متا�ع��ا" املا�ع
جود الغرب ما زال موضع عدم استقرار،و�ال�سبة لو  يمكن القول إّن النقد ال�سوي ��: "بقول�ا

وتخ��ل �ذه .6"يبدو �ذا أقرب إ�� التجر�ة والشطحات منھ إ�� نظر�ة ثابتةلغة أنثو�ة خاصة،
و التأكيد ،التأكيد ع�� عفو�ة وحدسية طر�قة كتابة ال�ساء: 7الكتابة حس��ا �� النقاط التالية

روا�ي �نثو�ة �عكس طبيعة �ن�� الداخلية و�التا�� يصبح النص ال/ع�� أن الكتابة ال�سو�ة
غ�� أن الذي يلفت �ن�باه ،8"امتدادا نرجسيا للمؤلفة"وال��صية الفاعلة والرؤ�ة �نثو�ة 

تكرار سمة العفو�ة �� الكتابة "و�� ���ل أن النقد الغر�ي ُيجمع ع��  - "سعاد املا�ع"لدى 
�� أّن ل�ستخلص �� �خ. 1"إن�ار قدرة ال�ساء ع�� اخ��اع واع وتنظيم فّ��"فكرة  - 9"ال�سو�ة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.206: لعر�ية ا��ديدة، صسعيد يقط�ن، قضايا الرواية ا: ينظر   1 
.املرجع امرجع، ص نفس�ا: ينظر  2 

ق"لذلك نجد ساردة ر�يعة جلطي �� رواية  3
ّ

: تحن إ�� املرحلة ا��ني�ية عندما تقول " عرش معش
". جميلة �انت حيا�ي و�ن�ئة، قبل أن تباغت�� تلك ال�ّزة القو�ة املزلزلة ال�� لم أعرف مثل�ا من قبل"

  .11:الرواية، ص
4 Voir : Béatrice Didier, Ibid, P : 6. 

لغة، املركز الثقا�� العر�ي، ب��وت، ط 
ّ
.234:، ص1996، 1عبد هللا الغذامي، املرأة وال 5 

سعاد املا�ع، النقد �د�ي ال�سوي �� الغرب وا�ع�اساتھ �� النقد العر�ي املعاصر، ا��لة العر�ية 6
  .86: ، ص1986الثقافية،تو�س

.90: ھ، صاملرجع نفس: ينظر  7 
.املرجع نفسھ، ص نفس�ا 8 
.املرجع نفسھ، ص نفس�ا 9 
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أّما عن طبيعة . 2النقد ال�سوي العر�ي ل�س سوى محا�اة مكشوفة للنقد ال�سوي �� الغرب
واستقصاء .التحّ�� ضد املرأة �� ال��اث �د�ي الرس�� والشع��: �3ذه ا��ا�اة فتظ�ر �� جانب�ن

ال�� بالنظر إ�� املضام�ن وا��صائص �سلو�ية،" كتابة �سو�ة"ما يمكن أن �ش�ل خصائص لــ 
مؤكدة ع�� أّن �ناك اتجا�ا �ع��ف بما يمكن أن �س�� الرجل، قد تمّ�� كتابة املرأة عن كتابة

� من ،"ال�سو�ةالكتابة "
ّ

ترسم �و���ا اس�نادا إ�� �ختالف البيولو�� ب�ن الرجل واملرأة، وتتج�
 .خالل الرؤ�ة �نثو�ة للعالم، و�حتفاء با��سد

� الصرامة أّن مسألة التعم،خالصة القول 
َ

يم النظري �ذه ال يمكن ملن يتو�
صاحب �ذا و�و ما ال �ستطيع ،العلمية،تقبل�ا �س�ولة،دون أن يجعل�ا تمّر ع�� محك الّدراسة

الع ع�� تجارب إبداعية �افية،املقال أن يدعيھ لنفسھ،
ّ
 �عد �ط

ّ
ومقارن��ا ألّن �ذا ال يتأ�ى إال

إّن عمال مثل . تيما��ا ورؤا�ا مع الكتابة ال�سائيةخاصة تلك ال�� تتقاطع بالكتابة الذ�ور�ة،
" أنثو�ون "،بأّ��م كّتاب "واسي�� �عرج"�ذا يصبح أك�� من ضرورة،عندما يّ��م كتاب كبار مثل 

يكشف عن "و�و ما . أك�� من ال�ساء ال�اتبات أنفس�ن وال ينكرون �ذه الصفة بل يفتخرون ��ا
وما يف��ضھ من ائتالف، رغم �ختالفات ذاتھ، ة ذات صلة بطبيعة �بداعصعو�ة حقيقي

أو " أحالم مستغان��"فا��ديث مثال عن العفو�ة �� كتابات . 4"ا��اصلة ب�ن مختلف التجارب
غة ال�سو�ة املطبوعة بنوع من ال��جسية الّساذجة أو " ر�يعة جلطي"كتابات 

ّ
أو ا��ديث عن الل

و �و ما س��اه �� . يصعب �� كتابات مثل �ؤالءالعفو�ة املباشرة أو �ستعمال العادي لل�لمة،
ا��انب التطبيقي،ومنھ فإّن أي دراسة تتوّخ العلمية، ال بد من أن تنطلق من النص كخطاب 

 ألّن �ذا من شأنھ أن،ول�س من آراء مش�لة حولھ،�ش�لھ عناصر فنية وجمالية و قيمية
غالھ للوصول إ�� ما �شبھ و�عوق �مساك بطرائق اشت�شوش ع�� ج�از �ستقبال لدينا،

إّن تقو�م . الب�ية ا��ّردة ال�� تمسك خيوطھ وتتحكم �� أ�عاده ومستو�اتھ الب�يو�ة والداللية
ات تجر�ة ر�يعة جلطي ال�� تحولت من الشعر إ�� السرد، ع�� غرار جملة من املبدعات العر�ي

ة جلطي الروائية وم��ا رواية ال يتأ�ى إال �عد ولوج عوالم ر�يعأمثال أحالم مستغان�� وغ���ا،
ق"

ّ
و��ذا ت�ون أّول روائية ابل ا��مال طرحا فلسفيا،ال�� تطرح ثنائية القبح مق" عرش معش

غو�ة  
ُ
عر�ية ت��اح عما �و متداول �� الرواية العر�ية ال�� �عّول ع�� املرأة النمطية الفاتنة وامل

عاس��ا وجعل�ا تحن إ�� رحم ا �� ��ان س�ب" ر�يعة جلطي"ومن �نا فإّن جسد بطلة . أحيانا
�� ظّل مجتمع مادي �س��و�ھ املظا�ر ا��سدّية  5"املا�ي ا��ميل ا��نون "مفضلة عامل�ا أم�ا،

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.املرجع نفسھ، ص نفس�ا 1 

.املرجع نفسھ، ص نفس�ا: ينظر  2 
.املرجع نفسھ، ص نفس�ا: ينظر 3 

.207: سعيد يقط�ن، قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة، ص  4 
  غو�ة ترجمة للمصط�� الفر����

ُ
�� مقال لـ لطيف ز�تو�ي  )Femme fatale(ورد مصط�� املرأة امل

غو�ة �� السرد"تحت عنوان 
ُ
ضمن كتابھ الرواية العر�ية، الب�ية وتحّوالت السرد، وكث��ا ما " بناء املرأة امل

ر، وإلفالس املاّدي و القي��
ّ

غو�ة بالش
ُ
  .98- 97: املرجع نفسھ، ص، ص: ينظر. ير�ط �عت املرأة امل

ق 5
ّ

، )ا��زائر(وم�شورات �ختالف) ب��وت(ضفاف ، م�شورا )رواية(ر�يعة جلطي، عرش معش
  .11:م، ص2013- ه1434، 1ط
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ق ال�دية ال�� اش��ك ثقافة الّنفاق، وتحكمھ قيم واقع تنخرفيھ
ّ

ومن خالل رمز�ة ال�ي�ل املعش
مة عبد القادر بن م�� الدين اع��افا من لد��م بحكصنع�ا املسيحيون واملسلمون معا، ��

�سامح 1"وجميلھ عل��م
ّ

،تقارب الروائية سؤال �عا�ش �ديان و�عدد القيم �� مجتمع أض�� الال
إّن أي حديث عن الرواية، �� غياب محاولة حقيقية لتفكيك �سيج نّص . فيھ ظا�رة عامة

ر عالية لإلمساك �عواملھ،�ستد�
ّ
إيمانا مّنا بأّن اتھ،� �نطالق من النص ذم��ون بطاقة توت

�عوق إصغاءنا إ�� جزئياتھ والوقوف ع�� تمفصالتھ ال�� ية،�شتغال بنقط ارت�از وسيط
  .�ساعدنا، �� سعينا إ�� إعادة �شكيل مالمحھ و�ناء داللتھ

  : لبوليفونية والبناء ا��د�ي املتداخل �� الرواية
 "لعل أول ما يلفت ان�با�نا ونحن ن�� عالم رواية 

َ
،غياب أ�م خاصية �� "قعرش معش

فالَرواية ت�بع ن��ا �� ،2"العفو�ة واملباشرة و�ستعمال العادي لل�لمة"و�� ،الكتابة ال�سو�ة
و�� تقنية جديدة �� امل�ن الروا�ي ا��زائري ،)la polyphonie(البناء قائما ع�� �عدد �صوات 

فة،فتنقل الَسرد من حقل الكالم ترصد �ذه �س��اتيجية �� الكتابة الواقع بطر�قة مختل. عامة
إ�� حقل الرسم، حيث يتعامل  - الذي يدفع بھ صوت سردي أحادي - املتدرج �� خط الزمن

القارئ بحر�ة مع مواد ح�ائية م�شعبة، فيعيد �شكيل�ا �� وعيھ انطالقا من التقاطعات أو 
�شبھ �� ،الَنصاملتداخلة،ومن ثم فإّن معمار   التداخالت ال�� تحد��ا املسارات السردية

يجد القارئ أمام�ا،صعو�ة �� إيجاد منفذ لقراءة خطوط�ا وإعادة حديثة، �شكيلھ لوحة فَنية
فاملادة ا���ائية �� . le tout diégetique((بناء معطيا��ا،ح�� يقف ع�� ال�ل ا���ا�ي

 �ل مرة يتغ�� ف��ا الصوت�� ،الَرواية،ل�ست معطى فَنيا جا�زا،ألّن القارئ يجد نفسھ
دون أن ت�ون للعناصر املضافة بالضرورة عالقة سب�ية ،أمام معطيات جديدةالسردي،

بدون سلطة "إّن �ذا �سلوب �� الكتابة يجعل النص السردي . منطقية بما سبق�ا من أحداث
لذلك  يصعب �مساك بأطراف القصة ،3"محددة أو توجيھ ملموس من قبل صوت سردي ما

��اء من القراءة، واستجماع املتقطع واملتناثر والظا�ر والباطن من حَ�� �نَجل الَداللة،فتؤ 
) الرواية(وأن الباب الذي يف��� إ�� أعماق�االظا�ر ال يقود إال إ�� الضياع، ألن"،�حداث

ورغم أن الرواية ل�ست . 4"ومواطن أسرار�ا ال تفتحھ سوى الثقافة واملمارسة واملتا�عة
 أّن رصد مضامي��ا الرئ�سية يقت��� �عض ال��يث بالتعقيد الذي قد تو�� بھ �ذه 

ّ
املقدمة،إال

ترصد الّرواية مسار بطلة منذ مخاض الوالدة، إ�� ما �شبھ مخاض . إ�� غاية اكتمال الو�� ��ا
تضعنا الساردة ال�� افتتحت السرد أمام .وقابلة لعدة قراءاتاملوت، ألن ال��اية تبقى مفتوحة،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.34ص، : الرواية  1 
.206: سعيد يقط�ن، قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة، ص  2 

حاكينا نصط�� ال�ل ا���ا�ي ع�� منوال ال�ل الدال��)le tout sémantique( الذي جاء بھ روالن
  .بارت

.110: لعر�ية ا��ديدة، صسعيد يقط�ن، قضايا الرواية ا  3 
، 2012، 1، مكتبة لبنان ناشرون، ط)الب�ية وتحوالت السرد(لطيف ز�تو�ي، الرواية العر�ية  

.122: لبنان، ص 4 
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أجواء  ف�ل تقر�ب أجواء البداية منعالقة، من ال�ساؤالت ال�� تبقى جملة
نحن أمام بناء دائري للّسرد �شبھ مسار  .يجعل،مخاض املوت �شبھ مخاض الوالدة؟ال��اية،

نجد أنفسنا ونحن نن�� قراءة . قبل أن يواجھ قدره ا��تومرّد إ�� أرذل العمر،��سان الذي يُ 
شب��ة باألجواء ال�� صاحبت ،ء م��ونة با��وف والوجع والضياعالرواية أمام أجوا

 ال�ساؤل ،الوالدة
ّ

�ل لقيت البطلة مصرع�ا �� ال��اية،رفقة : تجعل القارئ ال يملك إال
إّن . أم أّ��ا تمكنت من املرور إ�� الضفة �خرى؟،"ا��رقة"الذي خاضت معھ تجر�ة عبدقا،

" ومصدر قوة العمل �� �� اعتقادي مركز ثقل الرواية بتعب�� البطلة،،�ذه ال��اية املفتوحة
ق �

ّ
عانقھ ب�نما �ل ���ء يدور �ي � ��ري وقد امتأل باملاء املا��،أضع �ي�ل الزجاج املعش

ْ
ا

�انت تب�سم . باعدوا بي��م لي���وا ل�ا م�انا...وحو��، فإذا بأخ�� نجود تخرج من ب�ن ث�ياتھ
وكنت أرنو إ�� وجھ  .ع�� �لع وضياع...ال�� بدأ الفزع يبدل مالمح�ا...تتم�� وجو��مل��ميع،

وقد تبللت بماء البحر ...و�� تداعب زجاجات ال�ي�ل... اق��بت نجود من أذ�ي �امسة . عبدقا
��ن املديح و�شيد ؟ آذان املساجد وأجراس الكنا�س،..را�ي �سم�� يا زليخا- :املضطرب

ھ صراخ أمنا يمزق الوجع أحشاء�ا- الغوس�يل؟
ّ
ھ ا��اض يا نجود..إن

ّ
لقد ..ليخاانز�� يا ز - .إن

 .1"وصلنا؟
ُ

فيولد تمت بھ الرواية،يضاعف �ذا امللفوظ،من ضبابية املش�د السردي،الذي خ
لدى القارئ نوعا من الل�س،يصّعد من ح��تھ لتبقى داللة ا��اتمة عائمة يتجاذ��ا احتماالن، 
يصعب الفصل بي��ما،�� غياب اشتغال حقيقي ع�� الرموز والعالمات،ال�� من شأ��ا الكشف 

تفاصيل داللة ضبابية تك���ا املقاطع النصية ال�� عكست التأزم ا��اد �� املش�د قبل أن  عن
�ل : ومع ذلك سيظل القارئ ي�ساءل عن فحوى �ذا �نفراج�نفراج، يلوح �� �فق ما �شبھ

�و انفراج حقيقي أم انفراج �اذب؟ �غلب ع�� املقطع الن��� السابق السرد ��ي، الدال ع�� 
 jeu(بالنموذج السردي الناقل لھ ملغيا ��ذا أي مسافة زمنية) أو القول (��دث تماس ا

temporel(2 �� ن من الفصل
ّ

، ورغم قر�نا من تفاصيل ا��ركة وجزئيا��ا، إال أننا لم نتمك
تجعلنا نر�� كفة ��اية  لكن نظرة ع�� املقاطع السردية ال�� سبقت �ذا املقطع. فحوى ال��اية

ولتأكيد . ملش�د تأزم إ�� ا��د الذي ال يمكن معھ الطموح إ�� حل سعيدحيث أن امأساو�ة،
تك�� نھ ا��اض،القارب يتقافز فوق موجات صغ��ة،إ" - : وج�ة نظرنا، �سوق �ات�ن العي�ت�ن

يتحرك �ي إنھ الرحم من جديد،..�أنھ الطلق وتقوى وتتعاظم ش�ئا فش�ئا، ث�يا��ا تزداد شدة
صورة قار�نا �ذا مثل حشرة تتحرك فوق ظ�ر فيل ��م " - » ج؟أي خار ..يلقي �ي نحو ا��ارج

�ي . �ي يحك جلد ظ�ره بال��اب �زرق.س�نقلب حتما �ي يقتص منا. تث�� جلده. أسطوري أزرق
ما الذي أ�ى بك  - منتفخة من غيظ.. بأوداج .. وجوه كب��ة ،تزمجر.. يرتاح، أين ال��اب؟ الغيوم 

ين بر �مان �عد �ات�ن العي�ت�ن سوى ال��اب  3"ال يجيبالقارب . إ�� �نا؟ تخاطب القارب
ْ
فا

تتج��  .�زرق والفيل ال�ائج الذي سيقذف بر�اب القارب حتما إ�� �عماق الساحقة
�اتبة ال يط�� ع�� بقية �اس��اتيجية �� الكتابة،�� �ون صوت ال) la polyphonie(البوليفونيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.189: الرواية، ص  1 

2Voir : gerard genette, figures III, p,p :232-233. 
.189- 188: الرواية، ص، ص  3 



                                                                 

فاتح كرغ��                                                          122 

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

��اتمة امل��مة ال�� تتطلب إشراك القارئ �� رسم لذلك نجد �ذه ا�صوات،بل يبقى محايدا،
ر ل�ا  فرواية التعددية الصوتية،مالمح ال��اية

ّ
انطالقا من مواد وفر��ا لھ " باخت�ن" ال�� نظ

يوزع �دوار أحادي،نصوص دستو�فس�ي،تختلف عن الروايات ال�� يمسك خيوط�ا سارد 
�صيات من وج�ة نظر ال�اتب الذي يتما

ّ
�ا وراءه،و�و ما من شأنھ أن يحّول و�تحكم �� ال�

ال تفرض الروائية صو��ا ع�� أصوات . ال��صيات،إ�� مجرد ُدمى يحرك خيوط�ا ال�اتب
��صيا��ا،رغم ميل�ا قليال إ�� ال��صية ا��ور�ة،ال�� يبدو أ��ا تقاسم�ا الكث�� من 

توظف�ا عندما  القيم،لقبح ش�ل�ا و�شاعة منظر�ا، و�و ما تف��ھ تلك اللغة امل��ونة ال��
: ".. بتعلق �مر بالفتاة ذميمة ا��لق ال�� �عا�ي است��ان ا��تمع و�و ما تكشفھ �ذه العينة

كم �و حسن . بل إن حظي �� ا��مال مثل حظ زرافة بأقدام جمل ورأس ضفدع وأنف فيل
نا بل أ.أبدا...ل�س من باب التواضع ال�اذب أقول �ذا. أنا لست كذلك. ا��ظ من يولد مليحا

إن �معان �� وصف القبح الذي بلغ حد الرسم . "1قبيحةلست جميلة قط،بل �شعة،ذميمة،
ر �� اعتقادي الساخر،وانتقاء أبلغ الصور ل�شكيل جسد ال��صية ا��ور�ة ال يمكن أن يصد

�ا �نثوي م�امن ا��سن �ستمد فاعلية التجسيد من �و��ا امرأة تدرك بحسأن��،/إال عن �اتبة
مثلما تدرك م�امن القبح والذمامة، �� مجتمع ال ينصف اللقبيحات أمثال زليخا ومن ثم وال��اء،

بوصف�ا �ائنا حسيا مرئيا يمد�ا بفاعلية التجسيم سد �ا��مرة �� الكتابة ال�سائية،ا��"فإن 
ليتحول �عد ذلك إ�� �حساس باألشياء و�ندماج من خاللھ، تتذوق طعم �شياءموجودا،

ال تكتفي . 2"باعتباره املرجعية ال�� تث�ت الكينونة والوجود... محفز إلثارة �حداثعنصر ...ف��ا
بل تتعدا�ا إ�� الّتصو�ر النف��� لوقع �ذا القبح ع�� بتصو�ر ال�شاعة �� أقبح صور�ا، ال�اتبة

السلم "و" بالغولة"ال�� تحاول عدم لفت �نظار حوال��ا ح�� ال تنعت مة،نفسية البطلة املتأز 
جا�دة أحاول "...والعيوب، وما شابھ ذلك،�� ظل مجتمع �ع�ش ع�� العلل" ال�ا�شة"و" كب��ال

ولكن بمجرد مروري أشعر أن�� أوقع خلال �� منطق �شياء مثل ناقلة أال أحدث حركة أو صوتا،
فوجدت نفس�ا محصورة تحاول أخطأت طر�ق�ا ال��راوي املزدوج، نفط حمراء فاقعة اللون 

و�و ��سداد الذي تبلغھ حياة املرأة عندما . 3"ضار مأ�ول �� وسط املدينةأن تقطع سوق خ
وس�ئة الطالع �� مجتمع كمجتمع زليخة، �� تلك ال�� يمارس عل��ا ،"س�ئة الطالع"ن ت�و 

. 4!"ال ز�ر ال ميمون ال عرقوب ز�ن"العنف، أل��ا �شوه املش�د أمام الرجل، ف��  ب�ساطة 
ال�� تكفلت ب��بي��ا " حد�م"أصوات عّدة، م��ا ا��الة ) fragmentée(يتداول ا���اية امل�شذرة 

�عد موت الوالدة و�� تنج��ا، واغتيال والد�ا الشرطي �� الليلة نفس�ا ال�� ولدت ف��ا ما �س�ب 
الذي تأثرت بھ زليخة و " عبدقا"�� عسر وضع والد��ا، قبل أن تلتحق بالرفيق �ع��،إضافة إ�� 

أما بوعالم زوج خال��ا . معھ ع�� الع�ش �� مجتمع يرفض�ا" ا��رقة"رة اختارت خوض مغام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.40: الرواية، ص  1 
، دار التنو�ر )دراسة نقدية �� السرد وآليات البناء(ح، سرد املرأة وفعل الكتابة�خضر بن السائ 2

  .184: ، ص2012، 1، ط)ا��زائر(
.41: الرواية، ص  3 

.82: الرواية، ص 4 
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ألنھ ابن ش�يد ومجا�دة،فتكفل بإضاءة �عض ا��وانب يتام،الذي تر�ى �� مأوى لأل " حد�م"
وجزء مما أغلق من ح�ايتھ ال�� تتقاطع �� �عض مسارا��ا مع جتھ وابنة أخ��ا،من حياتھ مع زو 

تكشف . حيث أف��� �� الَ��اية عن سر خط�� �� عالقتھ الزوجية،ح�اية والدتھ ا��ا�دة نورة
الرواية ما يضمر �� ذ�نھ من مكر وخداع، وكيف يؤمن بأن أساس عالقتھ مع أقرب مقر�يھ �و 

أجمل مو�بة خص ��ا هللا ��سان دون غ��ه من بقية مخلوقاتھ املائية "الذي �عّده ،الكذب
أن الروائية كشفت بطر�قة �زلية  يفكر �� مشروع كتاب  ح�� 1"وال��ابية وال�وائية والضوئية

إن �ذه . 2"كيف تصبح كذابا مح��ما �� سبعة أيام" أو فيلم �وليوودي يحمل عنوانا مث��ا 
ح�ايتھ وأمعن �� مّد�ا بالنوادر الطر�فة ال�� حاول " بوعالم"الطر�قة  الساخرة ال�� سرد ��ا 

للكذب،كح�اية ذلك الروا�ي العر�ي " فلسفيال"و" ا��ما��"من خالل�ا طرح ا��انب 
يرجع الصنف "حيث يفونية،�� حسب باخت�ن أحد ا��ذور �ساسية للرواية البول،3الساخرة

إ�� صنف�ن اثن�ن �� قطاع �دب الضاحك بجد و�ما ا��وار السقراطي وال��ائية "ا��واري،
مة �� صياغة �ذا الصنف أ�مية حاس"ومن �نا فإنھ يرى أن ل�ذين الصنف�ن  4" املين�بية

لم يؤت �و كذلك حظا من " بوعالم"ورغم أن  .5"ا��اص بتطور الرواية والن�� الف�� ا��واري 
عامود "مثل وصف�ا بـا�ى �� �عت زليخا بأقبح النعوت،إال أنھ �� سر�رة نفسھ لم يتو ا��مال،

 يت�لم والال نادرا،حسن ا��ظ أنھ ال يأ�ي إمن "و�� نفس�ا لم تكن ترتاح لھ ،6"ك�ر�اء م��ور 
ما الذي " و�انت ت�ساءل دائما،7"ي�بادر إ�� ذ��� أن�� أسمعھ دون أن ينطقكث��ا،إال أن�� أحيانا،

بل ال أف�م صامط املر ا��امض الالذع الثقيل،يجعل خال�� حد�م تطيق وجود �ذا البوعالم ال
لقد أدركت زليخا بفطن��ا . 8.."وتب�ي ح�ن يتأ�ب إ�� الرحيل من جديد...كيف وملاذا تتألم أحيانا

فقد بقيت ��ص�تھ غامضة وتصرفاتھ ،ولم يخب ظ��ا،9"أن الكذب م�� حياتھ"و��ي��ا 
مر�بة إ�� غاية الفصل الثامن عندما أو�لت لھ م�مة ح�اية ما خفي ع�� القارئ من حياتھ ضمن 

�كھ �� عيون صوت سردي مستقل، ليع��ف �� ��اية ح�ايتھ بأن العيون الوحيدة ال�� �انت تر 
زليخا ال�� �ان �شعر أ��ا ع�� علم بأمر حياتھ الثانية،ليقر �� �خ�� بأ��ما ي�شا��ان رغم تفاوت 

أنا ورثت عا�ا�ي وتناقضات ا��رب التحر�ر�ة ونجود ورثت عا�ات وتناقضات "�جيال و�زمنة 
مع القارئ إذا ما �و الذي عقده ) le pact narratif(،م�ددا بخرق امليثاق السردي10"�ستقالل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.139: الرواية، ص  1  
.141: الرواية، ص  2  
.142: الرواية، ص: ينظر  3  
   .53: ، ص1996، 1ط دمحم الباردي، �� نظر�ة الرواية، سراس لل�شر تو�س، 4
، 1جميل نصيف التكر����، دار تو�قال لل�شر، ط: ميخائيل باخت�ن، شعر�ة دوستو�فس�ي، تر 5

   .154: ، ص1986
.139: الرواية، ص  6  
.43: الرواية، ص  7  
.الرواية، ص نفس�ا  8  
.الرواية، ص نفس�ا  9  

.164: الرواية، ص  10  
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حاول إخبار زوجتھ بأسراره وأنھ ما يزال ع�� قيد ا��ياة مستمتعا مع أسرتھ الثانية �عدما أشاع 
كذبة .. ال عليك يا عز�زي ال تصدق إ��ا مجرد كذبة"خ�� موتھ مف���ا ح�اية أليمة، بقولھ 

الشاب " قاعبد"اية،صوت من ب�ن �صوات ال�� تكفلت بإضاءة جزء من ا���". ملونة
ورغم اع��افھ ،حارس القيم الن�يلة الذي استطاع أن ير�ط عالقة مع البطلةاملثقف،
لعل ال�شاعة أيضا ح�ن " �شع م��ا ف ،إال أنھ �ان يرى ف��ا ش�ئا ما،غر�با عن املألوف،ب�شاع��ا

" عبدقا"لقد طرح . 1"تصل حدود�ا القصوى تصبح موضوع است�ناء يخرج عن القاعدة فيأسر
: " يتما�� صوتھ مع صوت الروائية �� �ذه النقطة فلسفتھ لثنائية القبح وا��مال قائال الذي

ود�ن أن ترى زليخا �� عالم ت�شابھ فيھ وجوه ال�ساء من جميع القارات �شفا��ن وخد
ورموش�ن امللصقة �عناية رمشا دقة،وحواج��ن املوشومة بوجبا��ن املمتألت بالبتوكس،

�� ...وأثدا��ن ومؤخرا��ن املنتفخة ا��شوة،الآلصقة امللونة امل�شابھوعيو��ن �عدسا��ا مشا،ر 
�ذه السوق العاملية الصارمة تبدو زليخا خروجا عن السلعة املوحدة املنمذجة املعلبة فتث�� 

بأن ال بذ�ائھ أن �غذي رغب��ا �� انتظاره، و�� ال�� �انت ترى " عبدقا"لقد استطاع . 2"ا�تمامك
اية اك�شاف�ا ملا اعتقدتھ عيبا صوتيا فيھ و�� التأتأة،فرأت بأ��ا �ستطيع إ�� غحظ ل�ا فيھ،

لقد ظل سر عبدقا محفوظا إ�� غاية الكشف عنھ �� الفصل السا�ع الذي تكفل بھ . الظفر بھ
أ��وا مع " فول ا����ان،و�و أن التأتة حيلة اخ��ق�ا لتجنب فض،كصوت سردي مستقل

ال يمكن ختم .3"والسالم. البا ما يومئون برؤوس�م بالسالممرور الوقت يلوحون �� من �عيد وغ
دون أن خرى،�ذا امل�� ��تلف �صوات،ال�� تداولت ح�اية زليخا وعالقا��ا بال��صيات � 

ومع ذلك،ترك��ا الَروائية ع�� الرواية، نتحدث عن إقحامات زليخة ال�� أخذت ا��صة �ك�� ��
غم جعل القارئ يبحر مع مناجا��ا الكث��ة و�واجس�ا مسافة واحدة مع ال��صيات �خرى، ر 

طة ال�� ي�تج�ا صوت سردي و�و ما أ�عد القارئ عن الدالالت ا��نَ . ال�� ال تنضب
من خالل داخل امل�ن ا���ا�ي،) protagonistes(فيقف مباشرة ع�� ما يقولھ �بطالأحادي،

خطاب "ومن ثم فإن وأفعال�م ، ل�مالعالقات القائمة بي��م ونوايا�م ال�� تحيل عل��ا أقوا
ما �� إال الوحدات التأليفية تعب��ية املتخللة وأقوال ال��وص،ال�اتب وسارديھ و�جناس ال

و�ل واحدة من تلك الوحدات تقبل عدد اللسا�ي الدخول إ�� الرواية،�ساسية ال�� ت�يح للت
طا��ا ا��تلفة ال�� ت�ون دائما �� �صداء املتعددة لألصوات �جتماعية وتقبل إتصاال��ا وتراب

تمع متحول مثل لتث�يت قيم أو نفي �عض�ا �� مجالرواية،لم �سع . 4..."ش�ل حواري قل أو ك��
بقدر ما سعت إ�� توز�ع �دوار ب�ن أصوات متباينة إيديولوجيا وقيميا ا��تمع ا��زائري،

لتنوع والتمايز ب�ن قيم ثابتة ووضع�ا ع�� مسافة واحدة، لذلك يجد القارئ نفسھ أمام �ذا ا
و�و ما اقت��� طر�قة جديدة �� الكتابة لم �ع�د�ا راس�ا وأخرى متحولة �� مجتمع �ش،ل�ا ح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.110: الرواية، ص  1  
.111- 110: الرواية، ص،ص  2  
.111:الرواية، ص  3  

دمحم برادة، دار الفكر والدراسات وال�شر والتوز�ع، : ميخائيا باخت�ن، ا��طاب الروا�ي، تر 
.39:، ص1987، 1القا�رة،ط 4  
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��ذه القوة �� الرواية ا��زائر�ة ومعمارا خاصا يتأ�ى ع�� البطولة الفردية وال��اية 
لقارئ يدرك ا��دث لذلك فإن الّروائية و�� �شيد عامل�ا ا���ا�ي وتؤثثھ جعلت ا.1ا��ددة

صة �صيات متباينة املشارب واملقاصد،الروا�ي �� ��مھ ا��قيقي، كما ير�سم �� و�� �
ّ
مخل

وسلطتھ ال�� مازالت  le romancier omniscient(2(أياه من ر�قة الروا�ي العليم أو ك�� املعرفة
ا��يل الذي تر�ى  لقد انت�� ذلك. �� اعتقادي مسيطرة إ�� حد كب�� �� امل�ن الروا�ي ا��زائري 

ع�� القصة محكمة البناء وع�� السرد ا��كم رغم اع��افنا بأنھ جيل كتب بو�� سردي يقوم 
� �� كتابات . ع�� نقد الواقع ا��زائري ومساءلة السلطة والتار�خ واملؤسسات

ّ
مثلما تج�

ء كما أما جيل ر�يعة جلطي فيفضل قول �شيا،الطا�روطار و عبد ا��ميد بن �دوقة وغ���ما
�� ال كما ي�ب�� أن ت�ون و�طلق العنان ل��صياتھ،فيبقى محايدا إ�� حد كب��، ح�� أن القارئ 

،املاكر ومسار حياتھ القائمة ع�� فلسفة "السوطا"قد يتعاطف قليال و�لتمس �عذار لبوعالم 
، ال ي�سع ا��ال �� �ذا العنصر. الكذب ال�� ارتقى ��ا ل�ي تصبح قيمة جمالية وحياتية

ا��ديث عن امل�ونات السردية ال�� تأثرت حتما ��ذا البناء املتداخل مثل الزمن والصيغة 
" والصوت و�ناء ال��صيات،ألن املوقف من القصة محكمة البناء الذي اتخذتھ الّروائية،�و

ومن �ل ات تقديم القصة من ج�ة،موقف من الراوي والزمن وصيغ ا��طاب و�ل تقني
فزمن �مل . 3"حمل�ا أو �ان �س�� السرد ا��كم إ�� تمثيل�ا من ج�ة أخرى الدالالت ال�� �انت ت

تق�قر �� كتابات جيل العشر�ة الدمو�ة ،الذي �ان يحذو ا��ميع لبناء مجتمع متحرر ومستقل
  .ال�� طبعت ا��تمع ا��زائري إ�� �بد وجعلتھ �عيد النظر �� يقي�ياتھ القديمة

  
عر�ة الكتابة �  لغة الرواية، ب�ن

َ
  :خبار�ة والكتابة الش

والسرد قائمة ع�� السرد �فقي املباشر،ب�ن الكتابة �خبار�ة ال"تجمع الّرواية     
،ف�ل �عقل إدراج لغة 4"العمودي املزَود بطاقات تخييلية مكت��ة باإلشارات و الَرموز 

�ا، تضفي ع�� ،أم أَن لغ�5"الوصفات ال�سائية ال�� يقدم�ا النقد ال�سوي "ضمن ،الَروائية
سوي طا�ع �ست�ناء وا��صوصية

ّ
الَروائية عن " ر�يعة جلطي"تنقب . املش�د الّسردي ال�

 الصورة الَسردية،
َ

عر�ة،مثلما ينق
َ

اعر عن صورتھ الش
َ

و�ذا بدي��، فلعَل ر�يعة جلطي ال ب الش
ص من صور��ا �و�� ال�� جبلت عل��ا

َ
ع�� لغة لذلك ف�� تتطلب قارئا متمَرسا . تر�د الَتخل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.الصفحة �خ��ة من الرواية: ينظر  1  

�� �و مصط�� أنجلو أمر��ي �ستعمل لنعت إحدى التقسيمات الت�ئ��ية الثالث و�ع�� القصة ال 2
 vision par deriere(�سرد�ا سارد عليم أو ك�� املعرفة ال�� يطلق عل��ا جون بو�ون الرؤ�ة من ا��لف 

ال��صية، أما ج��ار جن�ت فيطلق عل��ا مصط��  السارد : و�رمز إل��ا تودوروف ��ذه الصيغة) 
  gerard: ينظر) récit non focaliser ou afocalisation zero(القصة غ�� املبأرة أو ذات الت�ئ�� الصفر

genette, figures III, p :206. 
   .108: سعيد يقط�ن، قضايا الرواية العر�ية ا��دبدة، ص  3

، دار التنو�ر )دراسة نقدية �� السرد وآليات البناء(�خضر بن الَسائح، سرد املرأة وفعل الكتابة   4 
  .235- 234: ، ص،ص2010، 1، ا��زائر، ط

  .210: قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة، صسعيد يقط�ن،   5 



                                                                 

فاتح كرغ��                                                          126 

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

ش�يھ و ا��ا�اة 
َ
ن من الوصول إ�� املع�� العميق للَنص،فعادة 1بصر�ة قائمة ع�� ال�

َ
،ح�� يتمك

بة �� رواية ،ما ت�ون الصورة 
َ

ق"مرك
ّ

من جزئَيات يحاول القارئ ر�ط الوشائج بي��ا " عرش معش
لَنص ذاتھ، أفقيا و عمودَيا،معيدا �شكيل املش�د السردي �� ذ�نھ، و�و �س�ند إ�� عالمات ا

وف ع�� الَداللة العميقة ومن �نا فإن تفكيك �ذه ا��زئَيات وإعادة تركي��ا،إجراء ضروري للوق
بة للمش�د،

َ
و ح�� ال يبقى طرحنا . املع�� العميق للَنص �د�ييكمن املع��،ففي الصورة املرك

�صية،الَ�� افتتحت ا
َ

: القارئ ،لسردأدراج التنظ��،�سوق �ذه العَينة ال�� تخاطب ف��ا، ال�
و�ي من قوق... غصبا عَ��.. �كذا بدأ �مر وجئت"

َ
ائر ع�� مرغمة،أتدري أَ��م سل

َ
كما يفعل الط

يلتقطھ من طرف شفة القوقعة، عليھ،��وى ... بحلزون يزحف �ادئا مت�َس�ا داخل قوقعتھ
م قوقعتھل��َ� جداره،... يضرب سقف�ا ال�ش بأديم �رض

َ
ثم . راءفيجد نفسھ �� الع... و ��ش

قا بطرف منقار الط��
َ
ھ �علو نحو معار�ا،مس�سلما، ...يقاوم الَدوخة،معل

َ
. ل�وت املوت�عرف أن

و�و ... ترنو لساك��امثلما حدث �� تماما،بقيت قوقعة ا��لزون خالية منھ،مكسورة ا��اطر،
ح �� الفضاء،ليغيب مع ظل الطائر �� غ��ب ا���ول 

َ
قوقع�� َسروا كمرغمة جئت،أنا أيضا،. ي��ن

َينة فوق ظ�ري،
َ
ھ أَول اعتداء عليك و أَول تطو�ع و أَول كبح و ... فوجدت نف��� �� العراءالل

َ
إن

ك لست مليك أمرك. أَول ترو�ض
َ
أطأة و الَرضا و ... و أَول تن�يھ لك أن

َ
ك مج�� ع�� الط

َ
و أن

اعة... الَتقَبل
َ
صورة اعتداء حقيقي تأخذ الوالدة عند الساردة . 2..."وما عليك إال ا��ضوع و الط

 ول�ي تجعلانت تحظى ��ا �� ا��ياة الرحمية،واغتصاب ��صوصي��ا ال�� �ع�� حَر���ا وكرام��ا،
ع�� س�يل ترسم مش�دا مواز�ا،راحت ،يقف ع�� داللة الصورةاملتلقي،
ُجَرد من قوقعتھ ال�� �ان نفس�ا بحلزون مسالم ،فشَ��ت ) l’analogie)(املقا�سة(املماثلة

ا، لذلك ف�� �عت�� �ذا التجر�د بمثابة اغتصاب و اعتداء ع�� الطائر قبل أن يلقى يحت�� ��
وملا �انت الروائية أدرى بطبيع��ا . ثم أسقطت �ذه الّصورة ع�� مش�د الوالدة. مص��ه ا��توم

ف��عت �� قان متوسلة أدوات الشاعر الفنية،البيولوجية،فإ��ا استطاعت أن تصور املش�د بإت
�ا�اة و�ما رك��تا اللغة الشعر�ة ال�� ترصد �شياء بإمعان ا��واس والعاطفة الوصف وا�

لعل أ�م�ا أن عدة قراءات،تتو�جا ل،ما جعل القارئ �� ال��اية يدرك الّدالالت ا��فية. والشعور 
ح�� ال يلقى أن يولد عنيدا م�افحا، ا��ياة قاسية يحكم�ا قانون الغاب،لذلك ع�� ��سان

و �و ما جعل البطلة تقاوم أصا�ع القابلة ا��شنة،و�عل��ا من البداية،حر�ا مص�� ا��لزون،
ممر "ع�� املف��س�ن واملعتدين من أمثال الطاقم الط�� الذي تحالف من أجل �يقاع ��ا �� 

عامل�ا لذلك ظلت ت�ش�ث �ال م�ان للضعفاء ف��ا، والدفع ��ا إ�� ��يم حياة،"ل��يق لزج مبل
تماما مثلما فعلت �� ��اية ،رافضة الوالدة ح�� الّ��ايةمة �شنجات الرحم،املا�ي ا��ميل،مقاو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ذا إخبار عن حقيقة ال���ء وأن ذلك " يرى ابن رشيق �� الفرق ب�ن الوصف وال�ش�يھ أن   1

قر�ى ب�ن الوصف وال�سيھ، إذ كال�ما محا�اة لألشياء، إال أن س�يل "وأن ثمة �شابھ و" تمثيل ومجاز
واقع �مر، أما ال�ش�يھ، فيفعل ذلك بالتمثيل الوصف إ�� ذلك عرض ا��قيقة وما عليھ ال���ء �� 

ابن رشيق أبو ع�� ا��سن الق��وا�ي �زدي، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ " واملقا�سة، أي با��از
   .294: ، ص1972،  4، ط2دمحم م�� الدين ابن ا��ميد، دار ا��يل ب��وت، ج: ونقده، تح و�ع

   .10- 9: الرواية، ص،ص  2
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يمكن اعتبار مثل �ذه الصورة ال�� ت��أ ". عبدقا"الرواية قبل أن تلقى مص���ا الغامض رفقة 
تر�ط�ا ) récits metadiégétiques (إل��ا الساردة لتقر�ب املش�د من املتلقي سرودا ميتاح�ائية 

. analogie(1(قائمة ع�� املماثلة ،)relation thématique(، عالقة موضوعاتية بالسرد �و��
عندما يتم إدراك مرام��ا من طرف املتلقي أن تؤثر �� الوضعية و�مكن للعالقة املوضوعاتية،

من خالل جعل القارئ يقف بنفسھ ع�� ،) rôle persuasif(العبة بذلك دورا إقناعيا ردية،الس
إن الصورة ال�� تنقل�ا . ن قد ش�ل�ا �عد إمعان النظر �� طر�� املقا�سةالدالالت ال�� ي�و 

فالوالدة بال�سبة ل�ا تجسيد للعبة ،الساردة �نا تبحث عن متلقي يحسن فن املقا�سة
فيجد نفسھ �� حيث ��وى عليھ و��شم قوقعتھ، املوت،ال�� يلع��ا الطائر مع ا��لزون

إن الدوخة ال�� . و�و ما حدث للبطلة �� الرواية. 2ملوتقبل أن  أن �علو بھ نحو مل�وت اعراء،ال
حاول ا��لزون مقاوم��ا،شب��ة بالدوخة ال�� اع��ت البطلة أثناء الوالدة،حيث �انت ت�ش�ث بما 

. 3تجده �� طر�ق�ا املنحدرة لكن املمر ال��يق جعل�ا ت��لق ثم تتدحرج �أ��ا ��وى �� فج عميق
نا نجد أنفسنا أمام ما مع �ذه العّينة ا��ديصعب علينا،

ّ
يث عن �ستعمال العادي لل�لمة، ألن

من تابة بصر�ة تدفعنا للتواصل مع�ا،ك"الرسم،أي أمام  - اللغة" سعيد يقط�ن"أطلق عليھ 
ثم إعادة قراء��ا �� ضوء سياق�ا وتت�امل لت�و�ن الصورة السردية، خالل �شكيل صور ت��اكب

�نا فإن ��تمام بالصورة والتصو�ر والتعب��  ومن.  4"الذي وظفت فيھ لتحصيل الداللة
إّ��ا لغة ال تكشف عن مكنونا��ا،وال تقدم ". ر�يعة جلطي"بواسط��ما من سمات الكتابة عند 

فا��ياة �� ال��اية عند الّروائية �شبھ حياة ال��اري ال�� يحكم�ا قانون توقعة،نفس�ا بالس�ولة امل
سبة ل�ا �أ�،فبدت ا��ياة. الغاب

ّ
ج�� . �ا حرب ب�ن �ائن مسالم ساذج ومطارد مف��سبال�

ُ
ت

الروائية �� �عض مشا�د�ا مجموعة من ا��االت امل��اصة و ترصد �شياء والظوا�ر ال�� تقع 
بحس�ا �نثوي  - فتحا�ي،عل��ا حواس�ا أو تنطوي عل��ا خ����ا ال�� اك�سب��ا من تجار��ا السابقة

�ة نظر مخاض الوالدة متوسلة زاو  - ل �� منافس��ا ف��اوطبيع��ا البيولوجية ال�� ال حظ للرج
من خالل تقّمص�ا و�� مولود جديد،موظفة �شب��ات �عتمد ع�� جديدة �� امل�ن الروا�ي،

ألّ��ا ال �شبھ ش�ئا ����ء . التمثيل واملقا�سة،مس�ثمرة تجر���ا كشاعرة �� إنتاج الصور الفنية
�شياء �عض�ا ببعض وإدراك صفات التماثل فقط،وإنما تفعل ذلك أل��ا تجد �� مقا�سة 

سبة ل�ذه العينة ال��  5.ال�امنة ب�ن عناصر�ا ضر�ا من ال��اعة الفنية و�جادة
ّ
�ء نفسھ بال�

ّ
ال��

لتھ جملة من التعاليق والتأمالت 
َ
تختم ��ا الروائية مش�دا امتد ع�� صفحات طو�لة تخل

اك�شفت سالح الب�اء .. �عم" ه النفسية ال�� أس�مت �� ت��يم ��م النص إ�� أقصا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Voir : gerard genette, figures III, p :242.   
   .9:الرواية، ص  2
   .10: الرواية، ص: ينظر  3
   .213: سعيد يقط�ن، قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة، ص  4

دراسة �� ال��اث النقدي عند العرب إ�� (ع���� ع�� العا�وب،  العاطفة و�بداع الشعري : ينظر   5 
: ، ص،ص2002، 1الفكر، دمشق، دار الفكر املعاصر، ب��وت، ط ، دار)��اية القرن الرا�ع ال��ري 

150 -153.   
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سمعت صوت خ��شة ال�واء و�و .. ومزق بكر رئ��اس�باح ال�واء اللع�ن حرمة صدري،..للتو
أنا ..ولن أسكت ع�� اغتصاب ال�واء ما دمت حية. �غتص��ا �عنف.. يحفر طر�قھ مخ��قا

و�ل .�ا مناال يمكن الشعور بقيمة �شياء قبل ضياع. أخرجھ فيدخليدخل فأخرجھ،..وال�واء
ألن ش�د اغتصاب حقيقي،تبدو �ذه الصورة قر�بة �� عنف عالما��ا بم1." �ذا �و أول الفقد

الروائية استطاعت أن تقرب املش�د بطر�قة تمو��ية،من القارئ دون أن توج�ھ �� مسالك 
لو جردنا �ذه العينة من  - داللية معينة،مستعملة حقال م��ميا خاصا باغتصاب حقيقي

ل�� حاولت الروائية من خالل�ا قذف القارئ �عيدا عن معنا�ا ا��ر�� وطمس الداللة الزوائد ا
ات الشعب يحفر طر�قھ مخ��قا ممر لب�اء،اس�باح حرمة،مزق البكرة،ا:مفرداتھ  –

يدخل فأخرجھ أخرجھ جزئيا��ا ليمأل�ا و�حتل�ا عنوة، ي��الدقيقة،�غتص��ا �عنف،
و�� ظا�رة �� النقد �ذا �و أول الفقد؟،ف�ل دخل،ثم الشعور بالوحدة والضياع،في

اللفظ ي�ب�� أن يو�� ملتلقيھ بأق��� املع��،وأن " ، ف2"انضغاط املفردة" ا��ديث �عرف بـ
يقر�ھ من غاية املرام ال�� إليھ قصد القائل وأن ي�ون قد صدر عن صاحبھ �� س�ولة و�سر 

ب رواؤه بإعمال الفكر والتأمل ح�� ال يفيض ماؤه، وال يذ�وال م�ابدة، وتدفق من غ�� معاناة
ومن ثم �ان ال��وء �� �ذه العينة إ�� التور�ة كمحسن معنوي إلضمار املع��  .3"وطول النظر

تلقي فتدرج ألفاظا و�� لعبة ما انفكت تلع��ا الروائية الشاعرة مع املوإظ�ار غ��ه،ا��قيقي 
ي و�خر �عيد خفي �قر�ب ظا�ر غ�� مراد،" تحمل معنيان،أحد�ما  و املراد بقر�نة، ولكنھ وّرِ

إن �ذه الظا�رة املعنو�ة . 4"عنھ باملع�� القر�ب فيتو�م املتلقي ألول و�لة أنھ مراد ول�س كذلك
تجعل محنة الصراع الدائم الذي أشارت إليھ الروائية يأخذ تارة ش�ل اغتصاب حقيقي ال 

خذ صورة غرق حقيقي،ولكن وتارة يأ،تملك الساردة فيھ،سوى سالح الب�اء دفاعا عن كرام��ا
ل�س للماء فيھ يد،بل ال�واء أل��ا مثل السمكة �ائن �ش �غرق بال�واء، وأحيانا أخرى يأخذ 

�� زمن الوجع ا��ما�� لبالد غارقة �� حرب  وإر�اب ونز�ف حاد "صورة أول فقد و أول التعاذ 
ب تحليال دقيقا ي،ة الَ�� يكت���ا النص الَروا�إَن اس�يعاب الصورة السرديَ . 5"و�ساؤل 

َ
يتطل

غوي ،ل
َ
سيج الل

َ
مثلما ،ألَن الَنص يزخر باالستعارات،و ا��ازات والَتور�ات،لالن�باه إ�� أ�عادهل�

� �� �ذه التعاب�� الصور ال�� �عكس ��م إ�غال الَروائية و احتفا��ا بالفن البصري الذي 
َ

يتج�
ت �� بداية الَرو�ة،ي�شط ا��واس،

َ
يد يرى نور ا��ياة ألَول مرة، فإَن أو�� وج�ة نظر ولوأل��ا تب�

� وصف لذلك تفَن�ت �ال�� يوظف�ا اللتقاط ما حواليھ،�� حاسة الَسمع،ا��واس،
ھ الَصوت،

َ
وجعلتھ يأخذ ،6"ومن ي�سَ�ب �� أوجاعھ،يواجھ بھ أوجاعھش�ره،أول سالح �"ألن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .16- 15: الرواية، ص  1
   .187: ع���� ع�� العا�وب، العاطفة و�بداع الشعري، ص 2
   .186: املرجع نفسھ، ص 3
حسمن حمد، دار ا��يل ، : سيد أحمد ال�اش��، جوا�ر البالغة �� املعا�ي والبد�ع، شرح 4

   .219- 218: ط، ص،صب��وت، د
   17.5: الرواية، ص 
   186:الرواية، ص 
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ف ع�� حافة م��لق "أحيانا ش�ل 
َ
وأحيانا ،1"�وَ�ةفرملة قوَ�ة مفاجئة لسَيارة ��مة تتوق

وأحيانا �علو ش�ئا فش�ئا ،2"مزمجرة مز��ةمجموعة كمنجات غ�� مدوزنة،" ورة يأخذ ص
ن �� "وترتفع ن��اتھ حاَدة قاصمة ن�اية �� من سلب م��ا سكين��ا ا��ني�ية،

َ
فلم تتوا�ى عن الَتف�

مھ املوسيقي
َ
  3".طبقاتھ و سل

َ
� نفسھ بال�

َ
ي يأخذ صورا شَ��ال��

َ
فينعت أحيانا ،سبة ل��وع الذ

باخ�ن" وأحيانا ب،"ال�افر"ب 
َ
تماما مثلما أمعنت �� الفصول الالحقة �� وصف ، 4"أم�ر الط

م �� تطاول�ا و انفال��ا م��ا نحو �ع��
َ

 �5شاعة ش�ل�ا وقبح منظر�ا و قام��ا ال�� ال�عرف التحك
مات ال�� ألص.  

َ
قت بلغة الرواية لعَل ما يصّعب ع�� القارئ أن �س�سيغ �س�ولة تلك املسل

ق،ال�سو�ة،�ذه العَينة 
َ

وتضفي عليھ من ال��ر ال�� ترفع م�انة ال�ي�ل املعش
وت الَناس توجد نقطة مركز �� �ل بي:"فتأخذ لغة الروائية أ�عادا يصعب إدراك�ا اسة،والقد

انھ أحيانا آجال و أخرى عاجال، و�ناك من سوء طالع�م الثقل،
َ
ال يك�شفونھ يك�شف�ا س�

تر�ط امل�ان .. وا�س�اب الضوء و الظلمةطة ارت�از تنظم مجرى ال�واء،و املزاج،نق.أبدا
 توازن وتح��� دخول و خروج ،بالَنجوم

َ
دة، وتضبط الَتوازن و الال

َ
وحسابات الفلك املعق

غة امل��مة حَد الد�شة،نصادف�ا ب�ن الفينة .  6"الفصول وأخرى غر�بة و مد�شة
َ
إَن �ذه الل

ألن لَروائية �علق بلغ��ا ع�� لغ��ا،سندع اع�� أي �عليق، ،وما دامت �ستعصو�خرى �� الَرواية
ق تفعل ��ا فعل��ا، وتجعل�ا 

َ
تك�شف مع الوقت أَ��ا ال تحتاج "إيحاءات عيون ال�ي�ل املعش

من خالل�ا �سَرب إليك معناه، �ا كيمياؤ�ا الغر�بة ا��اصة ��ا،إَ��ا لغة ل،7)"للغة اليومية(
ال �سع ا��ال لطرق �ل ��عاد ال�� . 8"قَوة و��َز كيانك مثل ورقة خر�فوأحيانا تخَضك ب

سوي، توفر�ا لغة الَروائية أل��ا ت�ت�� طر�قا �� الكتابة مختلفا عَما
َ
إ��ا يرد �� أبجدَيات النقد ال�

ي يتما�ا وراء املفردة و ا��ملة وال��كيب و الَصورة إ�
َ

� لغة تقوم ع�� التق��� إليصال املع�� الذ
أ�عد أشواطھ من أجل تقديم رؤ�ة فا��ة ��تمع �عا�ي �فالس �� مرحلة انمحت ف��ا املعالم 

رت ف��ا اليقي�يات
َ

  .  وتبخ
  :بمثابة خاتمة 

صتيمكن القول،�� ضوء ما تقَدم،
َ
خل

َ
من الصوت  أن الرواية،ب�نا��ا املتمّ��،ت

�صيات و القارئ،الذي يمارس دور �حادي،
َ

ة دما عنالوصاية ع�� ال�
َ
يوَجھ دف

ق"أما رواية  .إ�� الَ��اية محتكرا ا��يط الَسرديالَسرد،
ّ

،فتقف ع�� مسافة واحدة "عرش معش
مواد ح�ائية ت����ا  ليجد القارئ نفسھ أمام،ال�� جعل��ا ت�ناوب ع�� السرد،من �صوات

نا اقتصرنا،�� ا��انب التطبيقي ع�� أصوات عَدة،
َ
عنصر�ن وفق وج�ات نظر متباينة،ورغم أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس�ا:الرواية، ص  1  
نفس�ا: الرواية، ص  2  
نفس�ا:الرواية، ص  3  
21:الَرواية، ص  4  
41:الرواية، ص: ينظر  5  
27:الرواية، ص  6  
نفس�ا:الَرواية، ص  7  
نفس�ا:الَرواية، ص   8  
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وأسلوب سردي متمَ��،إال ية شاعرة،فّني�ن فقط،و�ما بناء الرواية،ولغة ال�اتبة املنحوتة �عنا
مات ال�� قامت عل��ا 

َ
نا استطعنا أن نقف إ�� حَد ما ع�� �ذا التباين،عما ورد �� أ�م املسل

َ
أن

 
ّ
ر ل�ا النقد الغر�ي، الذي وجد لھ صدى �� الّنقد ال�

َ
لذلك ،سوي العر�يالكتابة ال�سو�ة،كما نظ

ر علينا إدراج لغة الَرواية و بنا��ا ضمن مواصفات الكتابة ال�سو�ة
َ

إننا نؤمن بأن مقار�ة . �عذ
ق"نَص سردي م�شَعب مثل نَص رواية 

َ
ب مج�ودا مضاعفا، لإلمساك " عرش معش

َ
يتطل

وأَن ا أو ذ�ور�ا،نتاجا �سائيقبل أن ي�ون َن الَرواية نتاج إ�سا�ي،أل الَداللية، بجوانبھ البنائية و
بل إ�� ة البيولوجية، رغم بالغ أ�مي��ا،ما يجعل نَصا أدبيا يتفَوق ع�� آخر،ال يمكن رَده إ�� ال�و�َ 

ا��طاب الَسردي وتضافر فإَن �ان ال�اتب رجال أم امرأة،أاعتبارات فنية و جمالية،وسواء 
ال باالنطالق من التجر�ة وال ي�ون ذلك إَول عل��ما �� ا��ودة و التمايز،�و ما �عم�َوناتھ،

  .       �عيدا عن أَي مصادرة مسبقة أو �عاطف قب��،�بداعية ذا��ا 
    

  :در و املراجعاقائمة املص

ق –
ّ

، م�شورات ضفاف، ب��وت و  م�شورات )رواية( ر�يعة جلطي، عرش معش
  .2013: �1ختالف، ا��زائر، ط

،م�شورات )جود و ا��دودالو (سعيد يقط�ن،قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة - 
  . 2012: �1ختالف،ا��زائر والدار العر�ية للعلوم ناشرون، لبنان، ط

شر، 2عبد هللا إبرا�يم، موسوعة السرد العر�ي، ج - 
ّ
املؤسسة العر�ية للّدراسات و ال�

  .2006:طبعة موسعة، ب��وت، ب��وت

س �ع�� أحمد الشامي،ا��ل:سارة جامبل،ال�سو�ة و ما �عد ال�سو�ة، تر - 
  .2002: 1للثقافة،القا�رة،ط

  .1995:ط15نازك �عر��،ال�ل يخ��� قطف التفاحة،مجلة ال�اتبة،ع - 

سعاد املا�ع، النقد �د�ي �� الغرب و ا�ع�اساتھ �� النقد العر�ي املعاصر، ا��لة  - 
  .1986:العر�ية الثقافية، تو�س،ط

يم�� طر�ف :ة ال�سو�ة، ترليندا ج�ن شيفرد، أنثو�ة العالم من منظور الفلسف - 
  . 2004: 1ا��و��، عالم املعرفة،ال�و�ت، ط

  . 1996: 1عبد هللا الغذامي، املرأة و اللغة، املركز الثقا�� العر�ي، ب��وت،ط - 

لطيف ز�تو�ي،الرواية العر�ية، الب�ية و تحوالت السرد،مكتبة لبنان ناشرون،  - 
  .2012: 1ب��وت،ط

رأة و فعل الكتابة، دراسة نقدية �� السرد واليات �خضر بن السائح، سرد امل - 
  .2012: 1البناء،دار التنو�ر،ا��زائر،ط

  .1996: 1دمحم الباردي،�� نظر�ة الرواية، سراس لل�شر، تو�س، ط - 
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جميل نصيف التكر���،دار تو�قال : ميخائيل باخت�ن، شعر�ة دستو�فس�ي، تر - 
  .1986:     1لل�شر،ط
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  �عاضد العتبة النصية �� الرواية 
 البول�سية املغار�ية

    مومنع�� 

 :املـلـخــص

حاولت الّرواية البول�سية ا��زائر�ة، و�خاصة سنوات ال�سعي�يات ف�م            

ھ وتناقضاتھ،و�� �ذا الّتفاعل ا��اصل ظ�رت الّرواية البول�سية الواقع بمختلف تماثال ت

 .الّسوداء وال�� سرعان ماعّمت العالم لسوداو�تھ

و�كذا بدت الدراسة و�أّ��ا تبحث عن جسر تواصل ب�ن الب�� الفنية والب�� 

 .ا��طابية لتأكيد مقولة ��ع�اس ب�ن �دب وا��تمع

�سية، الواقع، الرواية السوداء، العالم، الرواية البول:ال�لمات املفتاحية

 ��ع�اس

Abstract: 

           The Algerian novel is a real attempt, and especially the 

nineties, an understanding of the real under its various representations and its 

contradictions and in this interaction the dark novel was born where bathed 

the world of its darkness. 

It is from this moment that our study seeks to establish a link of 

communication between the aesthetic structure and the discursive structure 

and in order to strengthen the theory of reflection. 

Keywords: detective novel-reality-dark novel -world- reflection         

ألّ��ا تحاول معا��ة  �عّد الّرواية البول�سّية املغار�ّية ج�سا روائّيا جديدا �� أدبنا؛    

وقد  استعصت ع�� �عض �جناس �دبّية �خرى، �عض املواضيع السياسّية ع�� قدر معّ�ن،

ت قليلة حّ�� وإن �انت املدّونا �ان ملدا�ا ��ي من �داب الغر�ّية صدى واسعا و أثرا إيجابّيا،

ل وعيا للقراءة ومبعثا للفضول، ومتواضعة،
ّ
 أّ��ا باتت �ش�

ّ
ذي  إال

ّ
ع�� ال

ّ
ف�� سليلة �دب الش

بقة العاّمة
ّ
بقة غ�� ا- �ع�� بالط

ّ
و�� �ذا �دب حققت بالّدرجة �و�� من ج�ة،- ��ظوظةالط

ذي حمل�� ع�الفّ�� واملوضوعا�ي من ج�ة أخرى،بداية اكتمال نضوج�ا 
ّ
�ء ال

ّ
 � قول ذلك،وال��

�� تبدو ف��ا �عض الب�� ) واملغر�ّية ا��زائرّ�ة،والتو�سّية،( وجود �عض الّروايات املغار�ّية
ّ
ال

 ،)وا��مدوشي�ن وفرج ا��وار، خضرا، ياسمينة" الفنّية للّرواية البول�سّية؛كروايات الكّتاب

�� تجّسد وعيا لكتابة الّرواية البول�سّية
ّ
  ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2ع�� مومن، جامعة ا��زائر   
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قل الّدراسات النقدّية املعاصرة بوابة ا���ي بال�سبة �� ح �عت�� النص املوازي 

وقد ال�� النص املوازي ا�تمام نفر غ�� قليل من الباحث�ن  للمتلقي، يخ��ل �ّل مضام�ن الّرواية،

�� تقاطع ما �و أد�ّي بما  ".ا��..���ي ميت��ان، �لود دوشيھ ليو �وك، ج��ار جن�ث،"ع�� غرار 

م بلغة ا��طاب �جتما��،�و اجتما�ّ�، يجعل الكتاب يت
ّ
وا��طاب �جتما�� يت�لم بلغة  �ل

وفيھ يتحّدد النص املوازي كقيمة لغوّ�ة �س�ند إ�� مرجعّية اجتماعّية تفّسره وتحاول  1"الّرواية

  .��ي�تھ لولوج عالم النّص الك��

  : جماليات العنوان �� الرواية البول�سية املغار�ية1

 "لم الذئاببم تح" العنوان �� رواية- 1.1

مثاال لرواية  العشرّ�ة "* ياسمينة خضرا"لـ" بم تحلم الذئاب" �عت�� الّرواية      

�� تزاوج ب�ن ا��طاب البول���� و�طار الّتقليدي للّرواية، و�رسم العنوان مسارا 
ّ
الّسوداء ال

ئاب استف�امّيا غامضا يفتح آفاقا ال متنا�ية من الّتأو�ل ،إذ يصبح ا��لم وسيلة تحّول
ّ

�ا الذ

ال�شرّ�ة إ�� �واب�س دموّ�ة، وتصبح ا��قيقة عاملا من �و�ام و�أ�ي العنوان ل�سم الّنص 

ھ ثر�ا
ّ
،ف�و يحّقق وظائف متداخلة بدءا بالوظيفة املقامّية 2و�سميھ بل و�شرق عليھ كما لو أن

�� �ست��� من النّص حموالتھ اللفظّية، أو أّ��ا تقذف إليھ عبار��ا لتتوالد
ّ
سيج ��  ال

ّ
داخل ال�

ل من و�� الّداللة ��صّيات �� الواقع 
ّ
بحيث «ش�ل مستو�ات سردّية وم�انّية وزمنّية، و�ش�

ھ صوت حوارّي : يتحّول إ�� فضاء تتال�� عنده العديد من أنماط القول 
ّ
مز�ج من أصوات 3إن

��مة و�دون ايديولوجّية ،إذ تخ��ل �صوات الّضعيفة إ�� عالمة استف�امية؛ وسط �ساؤالت م

ر�ق عن 
ّ
ئاب قاطعة الط

ّ
حلول، ب�نما تنفرد �صوات امل�يمنة ع�� العنوان عن طر�ق لفظة الذ

من مواطن جزائري طموح إ�� ذئب " نافع وليد"امتداد ا��لم لألصوات الّضعيفة، فمسار تحول 

ل أحداث �عشق لغة الّدم، رغم ما أصابھ من �عتيم وضبابية إال أّن املس�وت عنھ يتج�� �� ش�

ذي ال يمكن أن ي�ون 
ّ
روائية مؤّجلة ا��ل سياقّيا، ومن ثّمة �غزو العنوان نوع من الغموض ال

عھ، واستدراجھ نحو 
ّ
�� �ستفّز القارئ ،محاولة خرق أفق توق

ّ
إال غموض الّرواية البول�سّية ال

ھ صورة ممسوخة من الواقع، و 
ّ
�صبح العنوان العوالم املمكنة أين يظ�ر املتخّيل الّسردّي، و�أن

ا�لة موجة اف��اضّية تلمح وتصّرح إذ 
ّ

ي��ع �ش�ل من �ش�ال إ�� إضفاء �وّ�ة «ع�� �ذه الش

را �� العالقات الّسردّية  4"مف��ضة ع�� الّنص 
ّ

خاده مؤش
ّ
تز�د الغموض جمالّية وت��ع إ�� ات

س ،وا��طابية
ّ
اؤل املطروح يجيب عنھ و�را�ن العنوان منذ أّول قراءة لھ ع�� ال��اية الّرواية فال�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Achour-A. Bekkat-clefs pour la lecture des récits-Ed. Du tell. Blida, Algerie,2002. p71   

2- Jaques Derrida-la dissémination. Ed. Seuil. Paris.1972. p.201  
3Leo Hoek.la marque du titre. Ed. Mouton.France.1973. p.184  
4J. Ricardaux.nouveaux problèmes du roman. Collection poétique. 
sueil.Paris.1978.p284  
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ال�اتب منذ الّصفحة �و�� ح�ّ� آخر صفحة، و��ت�� ليث�ت أّن العنوان اليزال يمارس سطوتھ 

ع�� مستوى املتخّيل ،و�خاّصة �� ترك الّسؤال مفتوحا ع�� جميع املستوّ�ات، إذ تقّدم حاالت 

ساؤل �� أّي زمان وم�ان القتل و�غتيال والّتخر�ب وا���س والعب�ّية ع�� أّ��ا مقوالت قابل
ّ
ة لل�

  .،وخرق أفق انتظار القارئ �و فرصة إلشراكھ �� عملية الّتأو�ل

صال بالوظيفة �يديولوجّية من منطلق أّن �و�� 
ّ
�عد الوظيفة �يحائّية شديدة �ت

رأ  ال �ستطيع أن تخفي دالال��ا عن الّسياق ،و�� ضوء �ذه الكتابة تّتجھ الوظيفة �يحائّية لتق

إيديولوجّيا، ع�� أّن العنوان �ش�� إ�� ضياع طبقة اجتماعّية بأكمل�ا وسط �ساؤالت م��مة 

�� حّولت نّص الكتابة إ�� كتابة دموّ�ة عنيفة تمأل 
ّ
وليدة �يديولوجّيات الّت��يرّ�ة املصطنعة، ال

�� عتمات فراغا��ا ��صّيات مغّرر ��ا وأخرى متوّرطة ، �ذه العتمات عن العتبة النصّية 

الّداخل، و�� ما تحاول الكتابة استقصاءه و�بحار �� أغواره العميقة والبعيدة، والبّد ل�ا من 

لمة العميقة للّنفس ال�شرّ�ة �ي تطرح ع�� ال�ائن �سئلة املص��ّية �� أق��� 
ّ
الغوص �� الظ

  . ��ظات الّتوتر و�حتدام الوجودّي 

ا��زائرّ�ة أن تف�� لنفس�ا م�انا داخل رواية �زمة " بم تحلم الذئاب"تحاول 

ذي يقّدم لنا متا�ات ال متنا�ّية من الّتأو�ل 
ّ
املؤسسة �دبّية من خالل فعل قراءة العنوان ال

ئاب"من حيث الّتصادم اللغوي، ب�ن لفظ�� ا��لم باعتباره منارة ألفق مشرق و
ّ

باعتبار�ا " الذ

ئاب"لك �شّوه لفظة م�ّونا حيوانيا يقوم با��د�عة و�ف��اس، و�ذ
ّ

مكنونات ا��لم،و�دوره " الذ

�وص ا���ائّية داخل 
ّ

يتحّول ا��لم إ�� �واب�س تخنق القارئ تماما، كما خنقت الكث�� من ال�

  .الّرواية

يقّدم لنا العنوان �عض من مدارات الّرواية البول�سّية من حيث الب�ية �ستف�امّية 

بة الّتحقيق البول����، فيتحّول جم�ور القّراء إ�� املغيبة للعنوان ، ليجعل القارئ ي�� لع

بم تحلم "محّقق�ن محتمل�ن عندما �غّيب ا��ّقق الّتقليدي داخل الّرواية، كما يحيل عنوان 

ئاب
ّ

إ�� مرجعّية ذات صلة برا�ن ا��زائر �يديولو�� الّسيا���، و�عض ا��وانب " الذ

عة اجتماعّية �� ش�ل ذئاب �شرّ�ة، �دف�ا الّسوسيوثقافّية والعقدّية، ف�و يقّدم لنا مجمو 

ل الّنظام ا��زائري 
ّ
�� �ش�

ّ
  ).دولة جزائرّ�ة(القضاء ع�� املنظومات ال

ئاب"�عت�� رواية 
ّ

نمذجة للعشرّ�ة الّسوداء، ف�� رواية �زمة ا��زائرّ�ة " بم تحلم الذ

�� تزاوج ب�ن ا��طاب الّروا�ي البول����
ّ
، حيث يرسم العنوان  - �ّيةبتقنّياتھ الفنّية و التعب� - ال

مسارا استف�امّيا غامضا ي�تج آفاقا ال متنا�ّية من الّتأو�ل، فيصبح ا��لم وسيلة تحّول�ا 

ئاب ال�شرّ�ة إ�� �واب�س دموّ�ة، وتصبح ا��قيقة عاملا من �و�ام، فتن�شر الضبابّية ع�� 
ّ

الذ

��ا مالمح تحّدد مسار ا���ي من بدايتھ أجزاء الّرواية و ت��ز لنا مالمح الّرواية البول�سّية �� �و 

إ�� ��ايتھ ع�� توظيف مجموعة من املتغّ��ات ع�� مستوى ا��دث،ال��صّية، والعنوان  

  .كنموذج أو�� و ��ا�ي ��صوصّية ا��طاب الّروا�ي البول����
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ئاب"يحا�ي العنوان 
ّ

ل دعائم دالالتھ إذ نجده " بم تحلم الذ
ّ
موضوع الّرواية و �ش�

ا���ي سمة الرمزّ�ة، و نجد ذلك من خالل عالقات الّتناقض ا��اصلة ب�ن فروع  �سقط ع��

يتحّدد ا��انب املوضوعا�ي للعنوان �� �ونھ يخلق روافد داللّية من لدن ال�لمات، . العنوان

وع�� �ذه الّصيغ ��شائّية و امل��مّية يمكننا قراءة مداليل الّرواية حيث يجتمع املقّدس  

س ؛ 
ّ
س تحّدده �لمة " تحلم"فاملقّدس تحّدده �لمة واملد�

ّ
ئاب"أّما املد�

ّ
، و ع�� �ذا و ذاك "الذ

  .تتوالد أسئلة ا����ة و الشّك والّر�بة و ا��وف؟

ذي " بم تحلم الذئاب"تخ��ل رواية 
ّ
العنوان ع�� مقوالت ا���س الّروا�ي البول����، ال

ساؤل، البحث و�جابة
ّ
فالّرواية من خالل العنوان ت�ساءل عن . تحّدده املعاي�� التقنّية �ال�

خالل ال�سعي�ّيات، وتبحث عن �سباب  والّدوافع ) الّسيا���،الّدي��(حقيقة الوضع ا��تم�� 

�وص ا���ائّية، لتقدم �� �خ�� مالمح 
ّ

من منظور موضوعا�ي داخل شب�ات تواصل ال�

فسھ مسافة ب�ن ما �و �ائن �جابة، فالعنوان من منظور موضوعا�ي، يجعل القارئ يب�� لن

  .و��ن ما �و ممكن

ئاب"يجتاح عنوان الّرواية 
ّ

قة بقضّية الّتطرف " بم تحلم الذ
ّ
�عض املسارات املتعل

الّدي�� و�يبة الّدولة بجميع مؤّسسا��ا، فالعنوان يطرح إش�الّية املمكن، أي ما يمكن أن ي�ون 

. �تمع ا��زائري �ذا الّصراع بجميع أطيافھبفعل العملّيات �ر�ابّية و �جرامّية، ودخول ا�

فإ�� أّي مدى يمكن أن تصل إليھ �ذه ا��رب القذرة ،فالعنوان �� �عده �س�شرا�� يحاول أن 

ي��ز مدى خطورة الوضع �� �يمنة وسائل الفساد، �األج�زة �دارّ�ة وا���از الّسيا���، إّن 

عب ا��زائري �ستد�
ّ

�� لعبة القتل املمارسة ضّد الش
ّ
� قراءة جاّدة ملستقبل �حزاب الدي�ّية، ال

 .ما لب�ت تصنع لنفس�ا حضورا داخل املش�د الّسيا���،وتقّدم نفس�ا كبديل للو�� الّسائد

  

  ":رواية املؤامرة"العنوان �� - 2.1

جاء العنوان معّرفا مفردا ليقّدم للقارئ منذ البداية أّن ما تحو�ھ املدّونة قد ���      

ا��ر�مة و التعب�� عن �ذه "مؤامرة"مة، فالّتعر�ف يدّل ع�� مقدرة �� ��� خيوطبطر�قة محك

ت ،و 1"�ب��اجأن يتجسد �� كتابة بالغة العنف و تمزق الوجود يمكن "الدمو�ة دليل
ّ
قد احتل

ھ أمام طالسم 
ّ
لغوّ�ا مساحة تدّل ع�� محتوى امل�ن،و تجعل القارئ �عتقد منذ الو�لة �و�� أن

�غية البحث عن "املؤامرة"أياد خفّية،و��ذا يمكننا أن ننظر �� العنوان و �و م��مة صنع��ا

غوي �عيدة عند حّد الّتلفيق،و �ذا ما يجعل العنوان يك���� " املؤامرة"معناه،فـ
ّ
بمف�وم�ا الل

داللة الّرواية البول�سّية فال�ّل �� الّرواية مّ��م بتدب�� املؤامرة و ال�ّل مش�بھ فيھ،و املؤامرة 

فاق عل�� �ان أو ضم�� تقوم ع�� قاعدة القتل وإخفاء أدوات ا��ر�مة،كما أّن ا
ّ
��ذا "املؤامرة"ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   20،ص1،ط1980دمحم بن�س،دار العودة ب��وت،: عبد الكب�� ا��طي��،�سم العر�ي ا��ر�ح،تر- 1
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ــ ــ غوي عنصر م�ّم  وج�ّ� من عناصر الّرواية البول�سّية ألّ��ا ذات صلة بــ
ّ
: ا��ّقق- :املف�وم الل

ذي يكشف خيوط ا��ر�مة
ّ
�� �انت �� �صل شكال من أش�ال املؤامر :ا��ر�مة. ال

ّ
- ةال

 .منّفذ العملّية:ا��رم

و دحض�ا إذا " املؤامرة"و �نا نخوض مغامرة أخرى ننوس ف��ا ب�ن قطب�ن أول�ما نفي

اعت��نا العنوان �س�� إ�� إ��امنا باملا��� لكن النص يصرح �عالم ممكن آخر من خالل مقوالت 

،و ع�� 1"ةأن تحتاط ح�� تنال �عض املتعة خفي"لغو�ة متنكرة،تجعل منھ فضاء مغلقا عليك

اقات ال�امنة �� "املؤامرة"�ل،فال�لمة داّل بال مدلول،و ثان��ما اقتفاء أثر �ذه
ّ
،و تفج�� الط

فظ، انطالقا من �سق النّص نفسھ ووصوال إ�� ��ساق �جتماعّية والسياسّية و�دبّية 
ّ
الل

 بھ،إن �بداع و إن القراءة،كما تبدو الرؤ�ة من خالل العنوان م
ّ

�� تحف
ّ
حاولة أن تل�س ال

غوي  ومكنونا��ا
ّ
ع�� اعتبار أن .مضامي��ا عناصر الّرواية البول�سّية،من حيث �عتقاد الل

مما "غالبية عناو�ن الروايات البول�سية يحيل ع�� الّتناقض  و�ختفاء،بحكم بن�تھ ا����لة

  .2"يدفع إ�� اس�ثمار منجزات الّتأو�ل

 العنوان بلون أحمر مع مضمون "املؤامرة"ي�شا�ل لون عنوان
ّ
الّرواية ،إذ خط

ليعكس درجة العنف املطبق داخل الّرواية و �نفالت بحيث تتحّول �عض املظا�ر �جتماعّية 

شا�ل إ�� خلق بؤر لتوتر 
ّ
إ�� م��رات ��ضور ا��ر�مة دون محاولة �جابة ع��ا ،يؤّدي �ذا ال�

الّصيغة يتجاوز املدّونة لي�� عالم القارئ القارئ من درجة الدموّ�ة �� الرواية فالعنوان ��ذه 

امتداد لشعرّ�ة �لغاز " املؤامرة"يضايقھ محاوال إفشال جميع خططھ،للكشف عن �وّ���ا، و

�� تتجّدد من مح�ي آلخر،تقول لنا فقط ما يمكن تخّيلھ،و ت��ك البا�� ملستو�ات أخرى من 
ّ
ال

�ش�ل من "املؤامرة"املف�وم فّك طالسم مستوى �دراك،إذ تقت��� الّرواية البول�سّية ��ذا

�ستوقف القارئ "املؤامرة."مرتكب��ا ���ء من ا��يطة وا��ذر ا��بكة و املنطقّية وولوج عالم

ل مستوى من 
ّ
ذي �ش�

ّ
قبل أن �ستوقف الّرواية للّتعب�� عن مكنونا��ا و تف�� �خر ال

  .مستو�ات �لغاز

ة استقراء ا��انب املوضوعا�ي للمح�ي مغامر "املؤامرة"ي�تج لنا العنوان �� رواية

باعتباره وسيطا يجمع م�ونات ا��طاب الروا�ي البول����،و ح�ن تتال��� وتنكشف 

ع�� ا���ي ي��ز لنا معطى �ذا ا��طاب من خالل حضور عناصره ع�� مستوى "املؤامرة"خيوط

�� تمنح العنوان �عده �جنا���
ّ
البعد /د الدرامي البع(ال��وص ا���ائّية،ف�ذه �خ��ة �� ال

،و �� أ�عاد �ش�ل مجموعة من ا��طابات  �نية  ال�� تّتحد فيما �عد لتحاول فّك )املأساوي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Maurice Blanchot,l espace littéraire,Gallimard,1955,p253  
�سام مو��� قطوس،سيمياء العنوان،م�شورات وزارة الثقافة،عمان عاصمة للثقافة - 2
  36،ص�2001ية،�ردنالعر�
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  .فالعنوان جزء من الّرواية البول�سية �� جان��ا �لغازي .ا��انب امللغز �� الّرواية

 "املؤامرة"ـموضوعاتيا من حيث �سق تحّرك�ا داخل الّرواية،فـــــ" املؤامرة"تتحّدد قيمة  

� خطوات املتآمر�ن، د �� ا��فاء ل�ذا يصعب ع�� ا��ّقق تق��ّ
ّ
و�نا يدخل؛ أي ا��ّقق؛  تول

��  لعبة البحث عن ا��قيقة،
ّ
و�حيل عنوان املؤامرة إ�� ا��انب املظلم ل��وص ا���اية ال

  .تظ�ر  وتختفي و تتوارى عن �نظار لتحيك مؤامرا��ا الّدن�ئة

�� تز�د من يختصر العنوان       
ّ
�وص ا���ائّية ال

ّ
داخل ا���ي �� �عض ال�

ألّن  مّما يز�د من ضبابّي��ا، سوداوّ�ة الوضع و يجعل الّسارد ��وصھ ا���ائّية حّرة طليقة،

انية تتال��� 
ّ
ا��طاب الّروا�ي البول���� �عتمد ع�� تقني�� ا��ر�مة و فّك ألغاز�ا،و �� ا�عدام الث

فيتحّول �بر�اء إ�� مّ��م�ن و  يز�د الوضع املوضوعا�ي عتمة،قدسّية �ذا ا��طاب �� �ونھ 

  .يتحّول املّ��مون إ�� أبر�اء

فالعنوان من  قضية املرأة �� تو�س �أنموذج لرؤ�ة العالم ل�ا،"املؤامرة" �عا�� رواية

و�قّدم نموذج ملؤامرة دن�ئة حيكت ضّد�ا من ا��تمع  �ذا املنظور يف�� �ذه الّرؤ�ة،

�وري 
ّ

ا�ي و بطر�قة نفسّية  والّسلطة، الذ
ّ
فاألّول �عاقب ��ّور املرأة �� �عض القضايا ، أّما الث

غ�� مباشرة يحا�ي �ذا العقاب بنظرة غر�زّ�ة فالعنوان يقرأ حضور املرأة و اضط�اد�ا من 

  .خالل ماض��ا حاضر�ا و مستقبل�ا

  

و��،
ّ

ل امتدادا ��الة الال
ّ
�� ح�ن  ا��تمع املد�ي، داخل و ا��ر�مة داخل الّرواية تمث

تتحّول إ�� مكسب اجتما�� للمرأة �� دفاع�ا عن أف�ار�ا ، ف�� ل�ست املرأة ال�� ألفنا�ا �� 

أعمال املسعدي م�زومة قا�عة،عاجزة عن تركيم التجارب و�عدد املغامرات و إن �انت �م 

ع�� احت�ار �ل ما �� مرأة �� ح��ا للتملك و �� حرص�ا  "ف�� نموذجا ل�ذا الصنف من ال�ساء،

� �س�شرا�� ل�ا �عيد للمرأة 1"الب�ت و من �� الب�ت ،فالّرواية من خالل العنوان،و من التق��ّ

�� ضاعت
ّ
�وري و  الّتو�سّية �يب��ا و م�ان��ا �جتماعّية ال

ّ
  .الّسلطةب�ن مؤامرات ا��تمع الذ

عن عالقتھ  حيان العنوان �� �عض �  ال يكشف":ا��وت �ع��"العنوان �� رواية - 

املرسل قانونا للعنوان �و ال�اتب،كما يمكن وضع �ذا العنوان بإ�عاز من الناشر "بالنص،لكن 

ا��وت "فرغم �ل ماقيل فعنوان . 3،و �ذا ما �� بھ الناشر 2"أو ا��يط التأليفي

غوي جاء  م"�ع��
ّ
ركبا من ل��مدوشي�ن قيمة لغوّ�ة الفتة لالن�باه، ف�و من حيث املضمون الل

كيف .معّرفت�ن؛ لتجعل القارئ يقع ��ّية التباس الّرؤ�ة" �ع��"و" ا��وت"لفظت�ن اث�ت�ن 

غوي،ثّم يجعلنا �ع�ش متا�ة داللّية داخل 
ّ
شكيل الل

ّ
يمكن وضع �ذا العنوان ��ذا ال�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  165املؤامرة،ص- 1

2 -G.Genette, Seuils, Paris, P61 
  )الر�اط(،دار ع�اظ 24/12/2012لقاء أجر�تھ مع الناشر �� - 3
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ن 
ّ
الّرواية؟،أو ع�� �قّل يخرق أفق توقعنا،فيما يتعلق �عالقة العنوان با��توى؟،لقد تف�

الّروائيان �� ��� العنوان،و إثار��ما لش�وة القارئ ،ح�� يقبل ع�� اقتنائھ �شغف،و�ذاما 

  .1"العنوان ا��يد �و احسن سمسار للكتاب:"بقولھ"ج��ار جن�ت"أكده

ات؟  " ا��وت �ع��"�� رواية
ّ

العنوان يفتح لنا متا�ات القراءة ،ملاذا ا��وت بالذ

الّروائيان لعبة املتا�ة منذ البداية و يدخالننا أجواء العالم يمارس .وملاذا إ��اق الع�� با��وت؟

. البول���� من خالل عملي�� العتمة الداللّية والضبابّية �� ر�ط العنوان بمدارات املسرود

والعنوان من حيث الّتعر�ف جاء ليث�ت للقارئ أّن �ّل ما دّبر �� الّرواية من قتل  ومالحقات و 

بطر�قة محكمة، فالعنوان يتالعب بالقارئ يالمس املضمون دون أن عملّيات إجرامّية مدّبر 

  .يحتو�ھ

ون ال��تقا�� و �و بمثابة تحذير أّو�� عن مدى تأّزم 
ّ
�ستمد العنوان داللتھ من الل

ون ال��تقا�� يحمل �� مضامينھ مجموعة من إشارات الّتحذير من 
ّ
�وضاع داخل الّرواية،فالل

�� تب�ّ� �عض املسئول�ن وتحّول�م ا��طر ا��دق با��تمع املغ
ّ
ر�ي تحذيرا من مافيا �قتصاد ال

كما يف�� العدوى ال�� أ��قت الضرر إ�� مافيا سياسّية،فالعنوان يف�� املس�وت عنھ 

با��تمع املغر�ي،و تحّولھ إ�� حلبة صراعات و تصفية حسابات من أجل تحقيق �عض املصا�� 

�� قد تص�ب �عض لفئة معينة من ا��تمع و ال ��ّم �
ّ
نا الّتصفية و ال حّ�� حّدة ا��رائم ال

  .ا��سو��ن ع�� طبقة اجتماعّية �سيطة

و�ي،تقّدم لنا رؤ�ة 
ّ
غوي و املستوى الل

ّ
إّن عالئقّية العنوان من حيث املستوى الل

ن من دخول عالم 
ّ

ذي تمك
ّ
وا��ة عما ألّم با��تمع املغر�ي ال�سيط،و عالم البارونات ال

فالّرواية �شرح لنا الوضعّية �قتصادّية و السياسّية ، من منظور .بابھ الواسع  الفساد من

بع خطوات و بؤر الفساد و �جرام للوصول إ�� حقيقتھ  واس�ئصالھ 
ّ
�� ت�

ّ
الّرواية البول�سّية ال

  .من جذوره،فالعنوان يحيل إ�� مح�ي البحث و الّتحقيق

ى أجناسّية 
ّ
غوي فباست�ناء من خالل ا"ا��وت �ع��"تتأ�

ّ
ز �� محتواه الل

ّ
��انب امللغ

�ذا ا��توى يتحّول العنوان إ�� مجموعة من الفرضّيات و املتا�ات،و إ�� إشارةأو أيقونة أو 

وع�� مدارات اية مّما يكسبھ خصوصّية الغموض،رمز ل���ء كب�� أو عظيم سيحدث �� الّرو 

ل ا��طاب الّروا�ي
ّ
البول���� ليعانق املفضوح واملس�وت  الغموض،و �لغاز و الّتو�ان ي�ش�

عنھ �� ا���ي،إذا فعالقة العنوان بالّرواية البول�سّية �� عالقة تضاد،عنوان يخفي �ّل ���ء 

ز،إّن �ذا الّصراع ب�ن العنوان و ا���ي يجعل القارئ 
ّ
يقابلھ مح�ي يحاول �جابة عن �ذا امللغ

الم وممارس��ا تأو�ل تف��ھ حركّية .يتوه داخل متا�ات الّتأو�ل
ّ
�وص ا���ائّية �� الظ

ّ
ال�

شكيل الف�ّ� و املوضوعا�ي للّرواية  
ّ
العنف و �جرام و الفساد ع�� نطاق واسع  كما يحاول ال�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  95ج��ار جن�ت،عتبات،ص1
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  .أن يجيب عن خصوصّية العنوان

� عنوان الّرواية حل لغز
ّ
ذي �عت��  1"ا��وت �ع��"يتو�

ّ
غز ال

ّ
ا��ّ��،ع�� فرضّية الل

 معيارا من معاي�� ا
ّ
فيھ يتحّرك غز ا���ر �ساس لبناء ا���ي ،و لّرواية البول�سية، و�عد �ذا الل

ا��ّقق،و من خاللھ �سقط الّ��ايا الواحد تلوى �خر ،و ع�� إثره يتّم القضاء ع�� بارونات 

يحمل جّل خطابات الّرواية البول�سّية،من سقوط " ا��وت �ع��"فـ.الفساد �� املغرب

�و ا��لقة املفقودة �� " ا��وت �ع��"�ّقق ثم القبض ع�� ا��رم،ومنھ فـال��ّية فتحّرك ا�

  .الّرواية

أن يق��ب و يتجاوز ممارسات مافيا الفساد �� املغرب "ا��وت �ع��"يحاول عنوان 

�عتمد الّرؤ�ة درتھ ع�� كشف �ؤالء البارونات،و من خالل تحّرك ا��ّقق وإيحائھ العميق بق

ان ع�� ��اية ا���ي ف�� تقّدم إشارة لغوّ�ة و لكّن الّسؤال املطروح أمام �س�شرافّية للعنو 

ا��ّقق،كم من إشارة لغوّ�ة يجب ��ّل لغز�ا؟ فالّرواية من �ذا املنظور �س�شرا�� ووفق 

ذي مّس املغرب،من حيث 
ّ
ا��طاب الّروا�ي البول���� تقّدم أنموذجا حّيا و صادقا عن الفساد ال

مة املافيا 
ّ
ر�ق أمام القارئ ليك�شف بنفسھ منظ

ّ
و املنظومة �دارّ�ة،و لكّ��ا �� املقابل تف�� الط

ذي وصلت إليھ البالد،فـ
ّ
 البداية حسب " ا��وت �ع��"سّر الفساد �قتصادي ال

ّ
ما �و إال

  .الّروائي�ن،��اولة القضاء ع�� بؤر الفساد و �جرام �� املغرب

  :لّرواية البول�سية املغار�يةالغالف و سيميائية الصورة �� ا2-

� صورة الغالف   ":بم تحلم الذئاب"الغالف و سيميائية الصورة �� رواية- 1.2
ّ

تتج�

ئاب"ا��ار�� لرواية
ّ

�� أك�� من مستوى،حيث تقّدم لنا  - ال���ة الفر�سية- "بم تحلم الذ

رات الّدي�ّية �� صورة مستوى الوضع السيا��� و�جتما��،
ّ
؛�ذا ا��زب ��FIS مع �عض املؤث

ذي �يمن �� وقت من �وقات ع�� الّساحة السياسّية، وأعلن مشروعھ 
ّ
الّسيا��� ال

� دوامة من القتل  و�غتياالت �صال��،ثم أظ�ر تمّرده �ش�ل عنيف أدخل ا��زائر �

ذي يصّور ،
ّ
فل ال

ّ
�� حالة مزر�ة )بفتح الواو(فسوداوّ�ة �ذا الوضع نجد آثار�ا �� صورة الط

ظرات ا��وف والر�بة و فقدان �مل، نظرات ال تو�� بأّي ش�ل من �ش�ال بمستقبل �شو��ا ن

فل،صورة لدموّ�ة : آمن ، إذ تقّدم الّصورة �� ش�ل�ن اثن�ن
ّ
صورة ا��زب الّسيا��� و صورة الط

فل
ّ
  .  الوضع �� البالد أمام صورة ل��اءة الط

غة الفر�سّية، فإن �ان من �جدر أن �عتمد ع�� صورة الغالف ا��ار    
ّ
�� للّرواية بالل

ون ،فاألحمر �� 
ّ
ون �حمر نظرا ��صوصّية  �ذا الل

ّ
حيث نجد أّن عنوان الّرواية كتب بالل

ع�� يدّل ع�� لون العنف و القتل و ا��ر�مة �كذا نجد أّن رواية
ّ

بم تحلم "املعتقد الش

ئاب
ّ

ون �حمر �� منظوره  تأخذ حّ���ا داخل خطاب الّرواية البول�سية الّسوداء،كما"الذ
ّ
أّن الل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  128ا��وت �ع��،ص- 1
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دموّ�ة ا��تمع ا��زائري مرارة العنف و  الّتأو��� �� ا���ي يخ��ل عشرّ�ة سوداء عا�ى ف��ا

ون ي��� ا��ال لتحر�ك الذاكرة،و�و �� �ن 
ّ
الّتطرف الّدي��،فالعنوان مع خصوصّية الل

رائح �جتماع
ّ

�� مورست ضّد �عض الش
ّ
ّية �� ا��زائر،فالعنوان نفسھ يف�� �عض �حداث ال

ب�ّل تطر�زاتھ اللغوّ�ة و اللونّية يدخل القارئ مباشرة و دون مقّدمات عالم خطاب  الّرواية 

  .البول�سية الّسوداء

صورة حّية لطفل ��  (A quoi rêvent les loups)يبدو ع�� غالف الّرواية �صلّية      

ة، مال 
ّ
مح وج�ھ التو�� باالطمئنان بل تخفي وراء�ا مقتبل العمر حا�� القدم�ن يل�س ثيابا رث

ھ �س�نطق مستقبلھ الغامض ومن ورائھ تبدو صورة 
ّ
ضبابية وأسرارا غ�� قابلة للكشف، و�أن

ذي (F.I.S)حائط كب�� كتب عليھ لفظة
ّ
ذي يدّل ع�� لغة الدم ال

ّ
ون �حمر ال

ّ
�ستطيع " بالل

فل قد ظ�ر ع�� ا��ائط ليصّور  ،و�بدو أّن خيال1"وحده أن يوّجھ و�قّوة نوع الّنصوص
ّ
الط

ذي ي�تظره، وا���ول �� حّد ذاتھ �و نوع من ممارسة الكتابة والبحث عن الّداللة 
ّ
ا���ول ال

ل �� 
ّ
� املتمث سيج الن��ّ

ّ
املعّتمة، و�ذلك تتالحم الّدالئل غ�� اللغوّ�ة لتعّ�� عن حقيقة ال�

بم تحلم "�� الّرواية امل��جمة  أما ا��ديث عن العنوانا��،...واليأسالّرعب،ا��وف، 

ئاب
ّ

،فيبدو �� عمومّيتھ  مشكال من منظومت�ن لغو�ت�ن متمايزت�ن، إذ �و�� جملة إ�شائّية "الذ

ساؤل امل��م الباحث عن إجابة دقيقة ومباشرة، ومع �ذا 
ّ
استف�امّية،و�ستف�ام �و نوع من ال�

سيج الّن���  فالّرواية ومع تداخل أحدا��ا لم �ستطع �جابة عنھ،
ّ
تحيل ع�� �ساؤل وتتوّسل ال�

أن يجيب عنھ، فيتحّول العنوان إ�� ملمح استفزازي ال يث�� أفق انتظار القارئ فقط، بل أفق 

ذي  يخ��ل �ساؤالت 
ّ
ل ا��واب ال

ّ
ل جملة خ��ّية تمث

ّ
انية ف�ش�

ّ
انتظار الّرواية �� حّد ذا��ا  أّما الث

ان من حيث املوضوع �وسيلة وتف��قان باعتبار�ما غاية إذ الّرواية بأكمل�ا، فالّروايتان تلتقي

شاؤم نظرة سلبية تكت�� ا��وف، القلق، �ضطراب النف���
ّ
ا��، ...�و�� غاي��ا �شاؤمّية، وال�

انية غاي��ا تفاؤلّيةخصائص نفسية معتمة عند ��سان، و��
ّ
قّدم لنا الغالف ا��لفي . والث

شر" ياسمينة خضرا"ة املؤلفللّرواية ثالثة عناصر بصرّ�ة صور 
ّ
يتوّسط�ما "الغرب"ودار ال�

ل �� 
ّ
رح امل�م و املتمث

ّ
ص الّرواية، و ما ��ّمنا باألساس  ت��يص مضمو��ا باإلضافة إ�� الط

ّ
م��

ئاب"محاولة إيجاد ب�ية الّتماثل،ب�ن رواية 
ّ

ص و الكالب"و رواية" بم تحلم الذ
ّ
نجيب "لـــ"الل

،كيف تمّردا  وسقطا من أجل مبادئ مزّ�فة،يف�� "سعيد م�ران" و" وليد نافع"،ب�ن "محفوظ

ئاب"الغالف ا��لفي للّرواية أجناسّية ا���ي ح�ن تلتقي 
ّ

�� "اللّص والكالب"بـــــ"بم تحلم الذ

�� تتمّ�� ��ا ال��صّيات الّروائية �� إيقاع أسلوب الكتابة املراوح ب�ن �دب 
ّ
ا��ركة الكب��ة ال

ل دعامة للغالف �مامي �� .لّروا�ي الفّ��البول���� و �دب ا
ّ
استكناه فالغالف ا��لفي �ش�

ي املقوالت املوضوعاتّية للوصول إ�� مقوالت الّرواية مضمرات امل�ن الّروا�ي،و 
ّ
تخط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1G. Gennette.seuils.ed. Seuil, Paris, 1987, p29 



ع�� مومن                                                                                                                                                    142 

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

ل �� �ن نفسھ بوابة أخرى لولوج ا���ي،ف�� إذا تحّقق فرضّية املرجعيّ 
ّ
ة و البول�سّية،كما تمث

 
ّ
ذي ساد ا��زائر خالل شو�ق،و فرضّية �ثارة وال�

ّ
تقّدم طرحا عاما عن الوضع الّسوداوي ال

  .ال�سعي�ّيات من القرن املا���

� حّد أق��� من الّتعب�� نقصد �سيميائّية الّصورة محاولة الوصول إ�   

ففي البدء يمكن اعتبار . ،انطالقا مّما تقّدمھ صورة الغالف ا��ار��،كعالمة بصرّ�ة الّدال��

فل و صورة ا��ائط �أنالّصورة ا
ّ
موذج�ن واقعي�ن للوضع الّسيا��� ملركبة ،صورة الط

ذي وصلت إليھ ا��زائرو 
ّ
فل،و صورة الكتابة .�جتما�� ال

ّ
وضعّية ا��لوس مع إثبات حالة الط

شر 
ّ
ذي يجمع بي��ما؟وملاذا أصّرت دار ال�

ّ
ذي يطرح نفسھ،ما الّرابط ال

ّ
ا��ائطّية،و الّسؤال ال

  .ورة؟ع�� وضع �ذه الصّ 

البداية ست�ون من واقعّية الّصورة ليضطر القارئ إ�� �قتناع بواقعّية الّرواية،و    

ئاب"�نا يمكن القول إنھ من املمكن تص�يف
ّ

ضمن الّرواية الواقعّية الّسوداء، أّما "بم تحلم الذ

فل ا�ع�اسا  ل
ّ
ل صورة الط

ّ
ا�ي ف�� عالقة سب�ّية و عالقة غائّية إذ تمث

ّ
وضع مجتم�� الّس�ب الث

فل(مر�ر
ّ
باس+مالمح الط

ّ
�� تظ�ر كتابة )حا�� القدم�ن+حالة الل

ّ
،و أّما الّصورة ا��لفّية  ال

�� يقبع ف��ا ا��تمع FISحائطّية 
ّ
شر أن تجعل الّس�ب �� ا��الة ال

ّ
، أرادت من خالل�ا دار ال�

ر ذلك ع�.ا��زائري 
ّ
�  مستوى كب�� �� فقد ش�دت تلك الف��ة حالة الالنظام و الالأمن ،وقد أث

رائح �جتماعّية،مص�با إّيا�ا باإلحباط والالستقرار
ّ

،فالّصورة يمكن تجسيد�ا ...�عض الش

 ..لغو�ا بأّ��ا رؤ�ة ا��زائر خالل ال�سعي�يات، وما حملتھ مع�ا من أحداث دموّ�ة لم �ست�ن أحدا

الغالف ا��ار��  ال تحيل  صورة": املؤامرة"الغالف و سيمائّية الّصورة �� رواية  - 2.2

ما تحيل إ�� �رتباط الوثيق ب�ن " املؤامرة"لـ
ّ
إ�� ما �و موجود داخل الّرواية بصورة مباشرة،و إن

الغالف والعنوان، وخصوصّية ج�س الّرواية البول�سّية، فالقارئ ومنذ مالمسة الّصورة بصرّ�ا 

ر�مة داخل �ذا امل��ل، يجد نفسھ أمام صورة لوضع سوداوّي أو �� 1"رونيھ مارغر�ت"للفنان 

ف�� تحاول أن تأخذنا �عيدا خارج الّرواية، وتخ��ق أفق الّتوقع،و لكّ��ا تبقينا بداخل�ا بدرجة 

تز�د أو تنقص،و ع�� �قّل تمارس علينا لعبة املساءلة إذا ما ارتبطت الّصورة بجزء م�ّم من 

، و�ذلك "سناء املايل"ل م��ل حيث تّمت ا��ر�مة داخ. الّرواية، ونقصد بذلك ��اية الّرواية

تجدر �شارة إ�� .ال��صّية الفاعلة- سناء املايل- تأخذ الّصورة سم��ا املوضوعاتّية باعتبار�ا

أّن صورة الغالف تحاول أن تقّدم لنا نظرة مسبقة عّما سيحدث �� الّرواية،أين ت��احم و 

لة ��طاب الّرواية البول�سّية،�اإلحباط
ّ
  .ا��..،ا��وف،الّر�بة و الشّك تتفاعل العناصر املش�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتھ املشو�ة �عد انتحار أمھ ،فا�عكس �ذا ،سر�ا�� املذ�ب،طفو )1967- 1898(ب��ي�ي �صل1

�مر ع�� جل أعمالھ املث��ة ل��دل ،وا��الفة للواقع يمكن وصف�ا بالصور غ�� املرئية املث��ة للغموض 
 (la maison des reves)أو(l`empires des lumieres)تخفي من ورا��ا الكث�� من �شياء،من أ�م�ا

  ,لتفك�� �� الصورة ال الصورة فقط،لھ فلسفتھ ا��الصة �و ا..وغ���ا
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�� روايتھ املؤامرة،طر�قتھ املعتادة �� سرد رواية "فرج ا��وار"يقّدم الّروا�ي الّتو����

غز،ف�و ع�� غرار رواي�يھ الّسابقت�ن
ّ
يقّدم لنا "�� مكت�� جثة، واملوت والبحر و ا��رذ"الل

 
ّ

إذ .توازن داخل الّروايةأطروحات اجتماعّية �� قالب م��م و غامض،و نقصد ��ما حالة الال

�� تمّ�� الّسرد 
ّ
توازن ال

ّ
تف��ض الّرواية البول�سّية وجود ��ّية و محّقق و مجرم،لكن حالة الال

ل عملّية الّتحقيق لعّدة اعتبارات،و تصبح الّرواية البول�سّية مبتورة من �عض 
ّ
�عط

ذي يمارسھ ال
ّ
� عنصر �لغاز ال

ّ
ّسارد ع�� ��وصھ عناصر�ا،أو غ�� مكتملة و ذلك لتف��

�وص 
ّ

ا���ائّية، يمنح�ما �عدا م��ما �عيدا عن الوضوح املوضوعا�ي و الوضوح �جتما�� لل�

ئاب"ا���ائّية ، ع�� عكس رواية
ّ

مقطعا من " املؤامرة"يقّدم الغالف ا��لفي لرواية "بم تحلم الذ

و�تفو�ض ". هللا نور الدين جاب"رواية �� خطيئة وثالثة أجزاءو�ؤرة لصاح��ا:"نّص التفو�ض

ذي اس��ل بھ1"منھ كتب �عض أجزا��ا فرج ا��وار
ّ
روايتھ ونحن أمام " فرج ا��وار"،و�ذا  ال

سؤال�ن اثن�ن، أوال�ما عالقة نّص الّتفو�ض بالّرواية البول�سّية؟ وكيف استطاع �ذا النّص أن 

واية؟،أو يمارس علينا نوعا ي�� عالم ا���ي؟، وثان��ما ملاذا يحاول الّروا�ي الّتنصل من كتابة الرّ 

فأّما الّسؤال �ول، فنجد أّن �� نّص الّتفو�ض �عض عناصر الّرواية البول�سّية . من ���ام

املنظور - أ:سنحاول قراءة صورة الغالف ا��ار�� لرواية املؤامرة من منظور�ن اثن�ن:،وفيما ي�� 

ال : املاّدي 
ّ

ت وتجسيدات ت�بلور من خالل�ا و�تضمن �ّل ما تحيل عليھ �ذه ال�لمة من �شك

ما�ّية الّصورة، ونقصد بذلك صورة امل��ل، صورةالبح��ة، الّصورة ا��يطة مل��ل فاخر، ف�ّل 

رات البصرّ�ة تو�� ����ء من الّس�ون �� ظّل عدم وجود أ��اص أو حركّية تدّل 
ّ

�ذه املؤش

الة الّر�بة والتوجس أوا��وف ع�� ا��ياة، ففكرة الّس�ون امل�يمنة ع�� الّصورة تو�� للقارئ بح

يمنح املنظور املاّدي جانبھ املعنوي، فإذا الحظنا صورة : املنظور الّزم��- ب.أو حالة الالاطمئنان

رات الّدالة 
ّ

يل الّدال أيضا ع�� الّس�ون، وأ�ّم املؤش
ّ
الغالف وجدنا أّن زمن �ذه الّصورة، �و الل

لمة، عمود إنارة مضاء، حالة الّس 
ّ
و�االعتماد ع�� موقع أخذ الّصورة، .�ون ع�� ذلك الظ

�قب، �نتظار، وأمر ع�� وشك ا��دوث
ّ
إذا ... باعتبارنا مالحظ�ن، تبدوع�� الّصورة حالة ال�

فسيميائّية الّصورة با��مع ب�ن املنظور املاّدي والّزم�� تو�� بالّرعب، وتو�� ����ء مختف ع�� 

�
ّ

ا�عدام ا��ياة و�ذا ي��ر ما سيأ�ي �� الّرواية،  س�ونّية الّصورة تدّل ع��.وشك أن يظ�ر و�تج�

�وص ا���ائّية
ّ

ة، وماذا ي�تظر من ال�
ّ
 عالمة دال

ّ
  .فالّصورة من منظور سيميا�ي ما �� إال

� واقعّية الّرواية �� ":ا��وت �ع��"الغالف و سيمائّية الّصورة �� رواية - 3.2
ّ

تتج�

ل املغر�ي/واقعّية غالف�ا ا��ار��، إذ تظ�ر صورة الفنان
ّ
، و�و يتقّمص دور "دمحم مفتاح"املمث

ن الّروا�ي �� تجسيده �و مدى الّتماثل 
ّ
ذي تف�

ّ
�ء املث�� لال�تمام وال

ّ
ا��ّقق �� أحد أفالمھ، وال��

ذي اخت�� كنموذج مر��� "دمحم مفتاح"والّتطابق، ب�ن صورة 
ّ
) بضم امليم(الواقعّية، وال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  5املؤامرة، ص1
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لل��صّية ا��ّركة لألحداث داخل )الوصف(ة، والّصورة السرديّ "ا��وت �ع��"لرواية

أم �و تماثل - أم �� العب�ّية؟  - �� الّصدفة �� مثل �ذا الّتماثل؟ - :ف�ل"يقظان"الّرواية الّضابط 

  قصدي؟

يحاول السارد من منظور الّرواية البول�سّية أن يلعب دوره داخل �ذا الّنوع    

ھ ي
ّ
تعامل مع املوجودات،بطر�قة منطقّية ف��ا من الّروايات،كدور ا��ّقق إذ نجد مطلقا أن

شعوري من ال��صّية البطلة
ّ

- الّضابط يقظان- الكث�� من القصدّية،�و نوع من �نتقال الال

منطقّية ومقصدّية،و تتحّول الّصورة 
ّ
ذي يقوم بدوره �� الّتعامل مع معطيات الّرواية ب�ل

ّ
إ�� ال

ا صورة نمطّية عن ا��ّقق،أم محاولة اح��ام إ�� عالمات ير�د الّروائيان من خالل�ا تقديم إم

،ف�ذا الّتماثل �و بمثابة باب "دمحم مفتاح"من خالل ال��صّية النموذجّية للمحّقق" يقظان"

  .من أبواب ولوج عالم الّرواية

مبدأ الّتعاون �� كتابة ا��طاب الّروا�ي "ا��وت �ع��"تحّقق رواية

رطة "واية البول�سّية املغر�ّية�اتب للرّ " ميلودي ا��مدو���"البول����،فـ
ّ

خ�� العمل �� مجال الش

ذي أدرك أسرار عالم ا��ر�مة من " داشيل �امت"والتحرّ�ات ا��نائّية مثل �ديب �مر��ي 
ّ
ال

ال�� "سام سبايد"خالل عملھ �� مجال التحرّ�ات،واستطاع من خالل كتاباتھ ابت�ار ��صية

عبد �لھ "،و �� املقابل الّروا�ي 1."ل���� العال��أصبحت من أ�م ال��صّيات �� �دب البو 

غت�ن " ا��مدو���
ّ
روا�ي مغر�ي تخّصص �� كتابة الّس�نار�و و�خاّصة الّرواية املغر�ّية بالل

دولة تكتب رواي��ا البول�سّية ا��اّصة ��ا حسب الّتطورات السياسّية "العتقاده الّرا�� أّن �ّل 

 ��
ّ
إّن مبدأ الّتعاون و تضافر ا���ود ب�ن .2"تقع �� �ذه البلدانو �جتماعّية و الثقافّية ال

، والّرواية البول�سّية )ال��ّية،ا��رم،ا��ّقق(خصوصّية الّرواية البول�سّية �� قواني��ا ا��ّردة

ت��ز " ا��وت �ع��"من حيث منطق�ا الّسردي و لغ��ا املتعالّية،و جمالّيات املروي،فرواية 

لّروا�ي البول���� ع�� امتصاص الّتق�� و ا��ما�� �� آن واحد،و تقديم�ما مدى قدرة ا��طاب ا

عبد �لھ "رجل القانون و زميلھ " ميلودي ا��مدو���"ضمن لغة واصفة متعالّية،يمثل 

ذي يجمع ب�ن ا��صائص � أدبا مبدعا" �مدو���ا�
ّ
دبّية من ،و من �نا ت��ز قيمة العنوان ال

�،و �� كبعض الّروايات البول�سّية تأخذ شعرّ���ا من شعرّ�ة ا��ما�خالل الّتعالق الفّ�� و 

  .ا���ي و تواصل العناصر البول�سّية

ذي وضع ع�� الغالف ا��لفي لـ
ّ
ت��يصا ل�ذا " ا��وت �ع��"�عّد املقطع الّسردي ال

النّص من حيث أحداثھ، و من حيث ترصد حركّية ��وصھ ا���ائّية فأّما �حداث فقد 

" أر�فو" مقتل �يطا��- مقتل �ند بطلقت�ن- :فيما ي��3ة�� أحد ّصفحات الروايةأورد�ا موجز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   487/2006رشا عامر،تحقيق �شر �� جر�دة ��رام،مصر،ع- 1
  2002أفر�ل 8حوار مع عبد �لھ ا��مدو���،جر�دة �حداث املغر�ّية،- 2
  115ا��وت �ع��،ص3
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  "أر�فو"و " �ند"بـ" بيدرو "التقاء - بالّرصاص

القتل و اك�شاف ا��ثت و �ستجواب و محاولة : أما �حداث نفس�ا 

اية فالقارئ ل�ذا املقطع الّسردي يجد نفسھ و دون �ستعانة بالعنوان أمام رو ...�غتيال

م عن غائّية �ذه ا��رائم،و من �نا نقول إّن العنوان و مقطع الغالف ا��لفي 
ّ
بول�سّية تت�ل

ذي يبحث عنھ 
ّ
الن �عاضدا داللّيا لف�م أسرار الّرواية،فالعنوان يقّدم سّر �لغاز ال

ّ
�شك

�� وقعت،و قام الضّ 
ّ
ابط الّضابط،أّما مقطع الغالف ا��لفي فيوّ�� لنا تقر�با جّل �حداث ال

� الّتحقيق �� �مر" يقظان"
ّ
  .بتو�

عن مقدر��ا �� وضع و ضبط الغالف ا��لفي ،انطالقا من " ع�اظ"أبانت م�شورات 

ل �� املقطع الّسردي املأخوذ من الّرواية
ّ
ذي وضعتھ واملتمث

ّ
أغمض الضابط عي�يھ "الّت��يص ال

�ا �� نفس اليوم قتل �يطا�� �ند قتلت بطلقت�ن،و �عد:و حاول أن �عيد بناء �حداث من أول�ا

قبل ذلك بثالثة أيام تناول ال��يتان العشاء مع ,أر�فو �� شقتھ أيضا بنفس الرصاص

لم �عد إال �عد � فر�سا و بالضبط إ�� مارسيليا و �سبا�ي بيدرو غارسيا،و �� صباح الغد طار إ�

�ول يقول بأن لديھ اك�شاف �ث�ت�ن،و �� نفس يوم استجوابھ تلقى الضابط م�املة من مج

معلومات عن قاتل �ند و أر�فو،يحدد لھ موعدا �� العاشرة ليال، يفاجأ الضابط بإطالق 

�ل �ذه ا��رائم تمت بطر�قة .الرصاص عليھ من طرف ��ص يمتطي دراجة نار�ة رفقة آخر

انة ،و �ذه �ب1"اح��افية مع سبق �صرار و ال��صد،و �� جميع ا��االت لم ي��ك القتلة أثرا

فات
ّ
ميلودي "تظ�ر مدى اح��افّي��ا كمؤّسسة أدبّية �و��ا قامت ب�شر جميع مؤل

وا��مع ب�ن �ة،،وتظ�ر �ذه �ح��افّية �� �و��ا استطاعت ت��يص الّرواية من ج"ا��مدو���

الّضابط،تحقيق،��ايا،جر�مة و مجرم (م�ّونات ا��طاب الّروا�ي البول���� من ج�ة أخرى 

  ).مج�ول 

�� تز�د من " ا��وت �ع��"رة الغالف �� رواية تقّدم لنا صو 
ّ
من الّدعائم البصرّ�ة ال

من خالل الّصورة .قّوة امل�ن الّسردي،و تظ�ر لنا مدى الّتناقضات و الّتعارضات ا��اصلة فيھ

ل املغر�ي
ّ
ذين "دمحم مفتاح"البصرّ�ة للممث

ّ
�قب الل

ّ
يظ�ر لنا من حالة ا��وف و ال�

�� تقول ل�ا �ّل ���ء،و ال تقل �ّل ���ء " �ع��ا��وت "يتوّسمانھ،فرواية 
ّ
غز ال

ّ
أنا :"�� رواية الل

قت �ذه �مور من سنوات، اترك�� من فضلك �عيدا ع��ا
ّ
تمتم الّضابط،و �و غ�� قادر ع�� . طل

، �ذه �مور حّ�� و لو ابتعدت ع��ا، ف�� لن ت�تعد "ا��اج"الّتحكم �� دموعھ، و لكّن 

 أّن ،لي��ك الّسارد 2."عنك
ّ

الّ��اية مفتوحة ع�� مصراع��ا،فرغم القبض ع�� شبكة �جرام ،إال

  .الّضابط يرى أن بؤر الفساد يجب القضاء عل��ا من جذور�ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  115ا��وت �ع��،ص1
  143ا��وت �ع��،ص- 2
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املوجودة ع�� "دمحم مفتاح"إّن �ذا امل�ن الّسردي يمكن إسقاطھ لغوّ�ا ع��  صورة

ة لداللة لغوّ�ة ذات الغالف ا��ار��،ومن �نا يمكن القول إّن الّصورة �� عالمة بصر�ّ 

�� �عصف بالبالد و قطب 
ّ
قطب�ن،قطب متفائل بتحقيق العدالة و القضاء ع�� املافيا،ال

و ب�ن �ذين القطب�ن .م�شائم من عدم قدرة الّسلطات املغر�ّية من القضاء ع�� �ذه البؤر 

لّرواية ب�ّل تناقضا��ا،و �� تناقضات س�تم الّتعرض ل�ا داخل ا"دمحم مفتاح"تر�سم لنا صورة

  .من خالل �عض املظا�ر �جتماعّية و �دارّ�ة

  :تمظ�رات ��داء �� الرواية البول�سية املغار�ية- 3

إ�� :"�� خانة ��داء" ياسمينة خضرا"كتب ": بم تحلم الذئاب"��داء �� رواية - 1.3

داء يحمل ، و�بدو �ذا ��داء ومنذ القراءة �و�� إ�1"أطفا�� و إ�� جميع أطفال العالم

، فأّما "أطفال العالم"، وإ�داء عام2"مغرق �� الذاتية"ا�داء" أطفا��"إ�داءين، إ�داءخاص 

�� تدّل ع�� 
ّ
سبة ال

ّ
��داء ا��اّص فخّصھ الّروا�ي ألطفالھ دون ذكر �سماء مع وجود ياء ال�

بن "فالو�خاّصة أطءه �و نداء موجھ ألطفال ا��زائر،أطفالھ �و دون سواه، وقد ي�ون إ�دا

ذين �عرضوا أل�شع أنواع التقتيل لم �ش�د�ا ا��زائر إال �ذا الف��ة "ط��ة
ّ
 - ف��ة �ر�اب - ال

وف��ة �ستدمار الفر����، فخطاب ��داء �� الرواية البول�سية يحمل طا�عا مم��ا ،وماتحملھ 

  .�ع��افطابا حميميا،يجمع ب�ن ا��املة و ب�ن طيا��ا خ

�� عالم مغلق بال "داء بإ�داء عام وإ�� جميع أطفال العالمثّم أردف �ذا ��    

، ي��ز فيھ الّروا�ي إ�سانّية منقطعة الّنظ��، فمثلما ي�ون ��داءاع��اف بجميل قد 3"نوافد

ي�ون مصاحبا ن��ة متخّوفة من املستقبل، إذن فالّروا�ي �شفق ع�� أطفالھ وأطفال العالم من 

ھ يقوم ع�� ب�ية تأث��ّية خاّصة، � .مستقبل مظلم م��ء بالدموّ�ة
ّ
 أن

ّ
غوّ�ة، إال

ّ
تھ الل

ّ
�داء ورغم قل

ف�و من منظور تداو�� محاولة �عب�� عما يخت�� دواخلھ، أو�األحرى عّما �و �ائن  وما يمكن أن 

  .ي�ون 

ال��اءة إذ /و�طفال" ياسمينة خضرا"يقيم إ�داء الّرواية جسر تواصل ب�ن الّروا�ي

ھ وضع ب�ن أيدينا يوجھ ف��ا الّروا�ي
ّ
ما�و - املدّونة- رسالة إ�سانّية مفعمة بروح �س�شراف ألن

��اءة �ائن و يبحث لدى �طفال،و ما �و ممكن فنظرتھ إ�� الطفل نظرة تملؤ�ا ال

فل �� ا��زائر من منظور سوسيونقدي والعفوّ�ة،
ّ
و�ذا ما ال نجده �� الّرواية، كما أّن الط

وتحّول إ�� أداة تضارب ��ا مصا�� مافيا الفساد والّتطرف الّدي��، أص�ب �� طفولتھ و�� براءتھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11بم تحلم الذئاب،ص1
ية،القراءة و التأو�ل ال����ن النصا�ي و اس��اتيجية مقار�ة العوالم املمكنة،مجلة الطا�ر رواي�- 2

  126،ص17/2001الت�ي�ن،ا��زائر،ع
الفلسفة التأو�لية عند بول ر��ور،املقدمة،املركز :سعيد الغان��،الوجود و الزمان والسرد،3

  27،ص1999الثقا�� العر�ي،الدار البيضاء،
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فل �� الع�ش 
ّ
فل يحيل إ�� فرضّية حقوق الط

ّ
ذي يّتخذ من الّسياسة مأر�ا لھ، كما أّن الط

ّ
ال

  .ا��...الكر�م،  الّتعلم و الّ��ة

ھ ح�ن يفعل ذلك يتحمل اختياره �ألم عذاب، " ياسمينة خضرا"و  
ّ
كذات مبدعة،فإن

القارئ، ودون ذلك تظل /ال�اتب ومن يتلقا�ا/�ذلك تصبح �ذه ا��ميمية شرعة ب�ن ما ي�تج�او 

،أو تحول الذات وجود�ا إ�� ..الذات حب�سة وجود�ا الذا�ي، �� عالم مغلق بال نوافد

يدرك عالم البي�يو�ة أك�� "ياسمينة خضرا"،لكن1"استعارة،وتحلق �� سماء املكعبات البنو�ة

  .،دون سابق إنذار..�را،عالم يتعرض فيھ الفنان،املرأة،�طفالمركز�ة وأك�� ق

، فقد عاش "ياسمينة خضرا"يمتلك ��داء مرجعّية خاّصة ذاتّية مرتبطة بالّروا�ي  

  .الّروا�ي طفولة محرومة غ�� متوازتة، �ذا ا��رمان جعلھ ينعكس ع�� معظم رواياتھ

أّن "�� روايتھ املؤامرة بحكم " فرج ا��وار"�عت�� إ�داء":املؤامرة"��داء �� رواية - 2.3

�� تتوق، إ�� الّصمود، : "،حيث يقول 2"��داء لدى فرج ا��وار،ل�س عتبة ش�لية
ّ
إ�� نف��� ال

�� �شت��،رغم العراء ،و تجّ�� 
ّ
وقد �غدر الّتوق، �ّ� ا��لم، وتصّدعت �ّل ا��نان،إ�� نف��� ال

، و�و إ�داء ذا�ي وأقّل ��داءات ظ�ورا �� تار�خ 3"الّ��راء ،أن �شّيد لإليمان وكرا ،�و املنفى

ولعّل . تنوع ��داء من رواية إ�� أخرى و��مھ الن��� املمتد �س�يا"الكّتاب عاّمة، بالنظر لــــ

يقّدمھ الّروا�ي لنفسھ مبتعدا ؛4"التعرف ع�� امل�دى ل�م �عّمق معرفتنا باإل�داءات وصاح��ا

�� أص�بت بنوع من �عياء، �� أّيم ابتعاد عن الّرواية و مضم
ّ
و��ا ومنطلقا نحو أعماقھ ال

و�� ش�ل قصيدة منثورة ��دي ،"فرج ا��وار"رّ�ة من منطلق ذا�يمحاولة لقراءة الّنفس ال�ش

إ�� نفسھ آالم العراء والّ��راء وآالم املنفى، ورغم الّصمود، ورغم الّتذوق، ورغم ا��نان 

ھ ما يزال يبحث ع
ّ
 أن

ّ
�� ي�تج�ا النّص عند "إّن .ن نفسھ �� منفاهو�يمان إال

ّ
ات ال

ّ
البحث عن الذ

م،بصفة 
ّ
ذي يظ�ر فيھ املت�ل

ّ
القراءة يمكن أن �ستفيد من �ذا املستوى ا��طا�ي ا��اص ال

�� يجب عليھ أن �شغل�ا �� القّصة
ّ
، ف�و صراع 5"أك�� علنا، قائما بوظيفة مغايرة للوظيفة ال

ات مع نفس�ا و مع غ���ا،و �
ّ

  .و إ�داء ذا�ي م��ء باالنكسار رغم رحابة الّتوق و ا��لمالذ

ات ،حقل م���� 
ّ

يجمع ��داء ب�ن حقل�ن م��مي�ن متناقض�ن دليل أزمة الذ

ا��، وأّما ...موجب يقابلھ حقل م���� سالب، فأّما �ول فنحو تتوق الّصمود ا��لم،ا��نان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمان والسرد،الفلسفة التأو�لية عند بول ر��ور،املقدمة،املركز الثقا�� سعيد الغان��،الوجود وال 1
  27ط ،ص 1،1999العر�ي،الدار البيضاء،ب��وت، 

  ص.ت،د.دمحم نجيب العمامي،��داء �� �عض روايات فرج ا��وار،سوسة،تو�س،د2
  6املؤامرة،ص- 3
  ص.دمحم العمامي،مرجع سابق،ن4

5Van Den Heuvel,pour une poétique de silence,mot,parole,librairie José 
Corti,1985,p110 
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،�
ّ

ا�ي فنحو ال�
ّ
ففي قراءة أولّية من منظور دال��، ل�ذا ��داء .ا��...العراء، املنفى الّتعذر، الث

ات مأسا��ا، و�� �� 
ّ

ات ب�ن القبول والّرفض، و��ن �ذين القطب�ن �ع�ش الذ
ّ

� لنا أزمة الذ
ّ

تتج�

". سناء املايل"و" محسن عبد البا��"حقيقة �مر أوكما ورد �� الّرواية مأساة اجتماعّية بطال�ا 

ا��ازي، يحمل  رؤ�ة فلسفّية تجمع ب�ن متناقض�ن ا����  ��داء نوع من �سقاط الواق��

والشّر، و���ع نحو كشف ا��قيقة ال�شرّ�ة ومال�سا��ا وحقيقة رؤ���ا لآلخر، وقد استطاع 

ق 
ّ
الّروا�ي بحّسھ �بدا�� أن يكشف �ذا الّتناقض، و�منحھ عّدة أ�عاد خاّصة فيما يتعل

�س�� " املؤامرة"��طاب الّروا�ي البول���� �� رواية بخطاب الّرواية البول�سّية، فازدواجّية ا

بطر�قة عشوائّية، أين ت�بادل �دوار فيتحّول ا��رم إ�� ��ّية والّ��ية إ�� مجرم، و�كذا 

إ�� خالص :"�� قولھ"جيمس جو�س"مع إ�داء"فرج ا��وار"دواليك إ�� ��اي��ا، و��ناص إ�داء 

  ".رو�� ا��الصة"و"نف���"ا الّتناص �� لفظة، و�كمن �ذ 1"رو��،أ�دي أول اعمال حيا�ي 

   :شعر�ة التصدير �� الرواية البول�سية املغار�ية- 

" بم تحلم الذئاب"وردت الّتصديرات �� رواية ":بم تحلم الذئاب"التصدير �� رواية - 

بع الّروا�ي نظاما واحدا �� تنظيم فضاء الّصفحة 
ّ
�� مطلع �ّل فصل من فصول الكتاب حيث ات

��ة امل��جمة إ�� أقسام ثالث، املفتتح
ّ
��ة �صلّية �رقام الرومانّية أما ال�

ّ
ة، فاعتمد �� ال�

�� بدور�ا قّسمت إ�� فصول 
ّ
ا�ي سبعة فصول و�خ�� خمسة :وال

ّ
�ول  سّتة فصول والث

ل �ذا الّنظام �� كتابة رقم الفصل بأرقام غليظة و خط أغلظ يقابلھ،ما يلفت 
ّ
فصول ،و�تمث

خذت  �ن�باه
ّ
�� ات

ّ
ذي اعتمده صاحب النّص �ص�� �� كتابة �ّل الّتصديرات وال

ّ
�و الّنظام ال

  .�ّل تصديرة عنوانا

ل الّتصدير منطقة اس��اتيجّية، تث�� الّسؤال عن ا��دود الفاصلة ب�ن الّداخل 
ّ
يمث

� وا��ارج،فبقدر ما �عّزز تصدير النّص و يضفي عليھ دينامّية يحيلنا ع�� النّص �  صل  ن��ّ

ذي �سكن 
ّ
وكيفّية ��رتھ من سياقھ إ�� سياق جديد،و زمنّية مختلفة،و يأخدنا إ�� �خر ال

ات،و يجعل�ا تنفتح ع�� الوجود املش��ك،و ع�� ذاكرة نّصية تحيط ��ا وتحاصر�ا
ّ

فإذا بنا .  الذ

غات ،حوارّ�ة ت��� من �ذه �نما
ّ
ط معمارا أمام حوارّ�ة �زمنة و �جناس و ا��طابات و الل

و�ظ�ر ج�سا و�ب�� خصوصّية قولھ و�عب��ه،�س�ب تلك ال�ساطة ال�امنة ف��ا للقّص بھ يتمّ�� 

ا�رة أو ا��فّية،ا��اضرة 
ّ
جامعا تنص�ر داخلھ �صوات ا��تلفة،القر�بة أو البعيدة الظ

ل بطر�قة واعية أو غ�� واعية و�ذا الّتعداد من شأنھ أن �عّمق لعبة �عّدد �صوات و يجع

  .                   القّص م�شّدا إ�� ضروب مختلفة من الّتعب��

م�ش��ان بما - نو- سوغاورا"بقول "ياسمينة خضرا"اس��ّل الّروا�ي ا��زائري 

ذي �ستطيع أن تصبح الرفا�ّية فقرا، �س�ب تلك ال�ساطة ال�امنة ف��ا، :"ي��
ّ
سعيد ذاك ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 135ج��ار جيت،العتبات،ص 1



149          �عاضد العتبة النصية �� الرواية البول�سية املغار�ية                                                                              
  

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

غوّ�ة ال تصبح معنّية فقط بجزء �سيط من إّن �ذه الّدالئل 1."الّرفا�ية �� الفقر، يجد
ّ
الل

الّسرد،بل تأخذ حّ��ا أك�� �� �عامل�ا مع مقولة الّتدال، إذ تحاول اخ��اق الفصول الواحد تلوى 

�خر ،لتبّ�ن أّن الّصراع داخل الّرواية صراع أز�ّ� ب�ن الّروح و املاّدة،و��ذا �عّد الّتصدير 

ھ يبّ�ن أّن الفقر ال يصنع العنف،و �� املقابل امتدادا داللّيا ملا �و داخل الرّ 
ّ
واية؛ألن

�اء
ّ
  .الّرفا�ية،يمكن أن يصبح فقرا إذا لم نحسن ع�ش�ا،ف�ذا الّتصدير تصديرا اس��الليا/ال�

ذي جاء كب�ية استدالل للفصل �ول من الّرواية، فجاء 
ّ
أما الّتصدير املشارك،و ال

ن خاللھ يك�سب داللة وأ�مية ع�� ضوئھ خلق �سلوب املؤسلب و م"ليعاد 

،فيبّ�ن كيف يمكن أّن يك�شف �شياء محاوال الّتفاعل مع�ا،فال يجب اليأس بل 2"جديدت�ن

مت ":"ني�شھ"يجب الّتعامل مع�ا �ش�ل ذ�ّي إذ نقرأ لھ ع�� لسان 
ّ
وإذا �عبت من البحث ،�عل

  3"ممارسة املك�شفات،منذ أن أصبح الر�ح شر��ي،أعمل شراعا ل�ل ر�ح

مة �� ت
ّ
ة عليھ و منغ

ّ
بدو �ذه املقوالت �عد قراءة القسم �ّول من الّرواية دال

وا�ر �جتماعّية و أن يصبح صورة "نافع وليد"توجيھ
ّ
م كيفّية الّتعامل مع الظ

ّ
نحو �عل

مست���ة م��ا يقبل�ا أو يرفض�ا،لكن يجب قبل ذلك أن ي�ون حذقا و فطنا �� استمال��ا،كما 

ا�ي من الّرواية م��ة الّتخي�� أو ما �سّميھ بالّتصدير ا��ّ����يمن ع�� تصدير ا
ّ
إذ يقّدم .لقسم الث

�� ��ديك أملك امل�شود و تو�مك أّ��ا ��ديك �ذا 
ّ
الّسارد �إجراء تم�يدي،الّتخي�� ب�ن املدينة ال

ي خّ��ت ):"�� ��،قصب��"(مومو"املدعو"حيمود ابرا�يم"�مل، و �و يرّدد ع�� لسان
ّ
لو أ�

مس نفس�ا  لن،�عرف كسوفاللم
ّ

ذي تخفيھ/قارنة ب�ن  الّنجوم  فالش
ّ
ل�س �ناك /نور الفعل ال

يصبح .4."طلوع  ��ار  ��ديك،�اإل�ليل/م�ان مقّدس،،أو عاصمة،كفيال أن يجمع،ما �ّل صباح

ذي 5"حسّيا مباشرا يبدأ بخ��ة ��سان ��سده"امل�ان عالمة لغوّ�ة و لغة مقّدسة،مأوى 
ّ
ذلك ال

عاد إليھ يطلب الّصفح والّسماح و ما القصبة إال عّينة است�نائّية من جسد ا��زائر  ��ره ثّم 

�� عاث ف��ا أبناؤ�ا الّضالون تمز�قا و فسادا
ّ
و اس�باحوا عرض�ا،إّ��ا لغة الّتخي��،لغة أخرى .ال

  .من لغات العفو و الّسماح

الث و القسم �خ�� من الّرواية فيحاول أن ي
ّ
سم با��ياد،و يقّدم أما الّتصدير الث

ّ
�

إذا كنت تر�د أن تذ�ب،إ�� الّسلم :"أشبھ بالّنصيحة) ال�او�ة"(عمر ا��ّيام"مقولة لـ

ذي يضر�ك،و ال تضرب أحدا
ّ
سم �ذه املقولة ب�و��ا �ستو�� و لو .6"الّ��ا�ي،اب�سم للقدر ال

ّ
ت�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13بم تحلم الذئاب،ص- 1
  122،ص1986دمحم برادة،دار �مان،الر�اط،:ميخائيل باخث�ن،ا��طاب الروا�ي،تر- 2
   .23الرواية ص 3
  107الرواية ص - 4
ة عيون،ع- 5

ّ
  59،ص1987بيضاء،،الدار ال8س��ا القاسم،امل�ان و دالالتھ،مجل

  215الّرواية ص - 6
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لّنفوس و ترشد بطر�قة ضمنّية أحداث الفصل �خ�� إّ��ا لغة الّسلطة،أّيام �انت ��ّدئ ا

وإال ف��  ،العقول،إّن حقيقة ا��ياة تكمن �� الوصول إ�� القّمة دون املساس �شرف �خر�ن

ة خفيفة،و�عمل الت
ّ
املدّونة ع�� تخوم فصول الّرواية ع��  صديراتقّمة مزّ�فة �سقط مع أّول زل

داخلھ مقولةالّرفض  تحّفزه لدخول عالم الّرواية و��.جعل القارئ �ستل�م ب�ية مفا�يمّية أولّية

  .  أوالقبول 

تصدير "ابرا�يم ال�و�ي ��"س�� ال�اتب اللي�� ":املؤامرة"الّتصدير  �� رواية-   

،فوجود الشا�د 1املؤامرة"فرج ا��وار ��"مثلما فعل - بنص من الع�د القديم"ا��وس"روايتھ

و�ذا �� حّد ذاتھ أو غيابھ �� حد ذاتھ يمكن أن ي�ون دليال ع�� عصر أو ج�س أو اتجاه أد�ي،

يل،املوت و البحر وا��رذ،- ت�ّبع لن�� جديد �� الكتابة ع�� خالف رواياتھ الّسابقة
ّ
 - ..طقوس الل

من خالل تجاوزه لطا�عھ القص��� الّسابق ،حيث بدا لنا �اتب املؤامرة مس�ونا ��اجس 

�� مّ�دت
ّ
و ال 2مل�ن الّرواية الّتجاوز،مدفوعا إليھ دفعا ملسنا حضوره بدءا من العتبات �و�� ال

ل �� تلك القّوة الّضار�ة �� القدم من حيث إطار�ا الّتار���
ّ
إذ - سّيما نّص الّتصدير، وقد تمث

الّزاخرة باملعا�ي ��سانّية ا��الدة من حيث املف�وم - �عود إ�� القرن الّسادس ال��ري 

  :597املتو�� سنة  إّ��ا قولة العماد �صف�ا�ي- إذ أّن محتوا�ا يص�� ل�ّل عصر - ا��ضاري 

 قال �� غده"
ّ

ھ ال يكتب إ�سان كتابا �� يومھ، إال
ّ
ي رأيت أن

ّ
لو غّ�� �ذا ل�ان أحسن، :إ�

و�ذا ان أفضل، ولو ترك �ذا ل�ان أجمل،ولو ز�د كذا ل�ان �ستحسن،، ولو قّدم �ذا ل�

فرج "، ول�ن استمّد 3"من،أعظم الع��، و�و دليل ع�� اس�يالء الّنقص ع��،جملة ال�شر

ھ يجوز توظيف مضمونھ �� �ذا الّسياق "ا��وار
ّ
نّص الّتصدير من �دب القديم، فال شّك أن

نا ن�ب�ن من خاللھ 
ّ
�اء ع�� " ال��اما"من �بداع الفّ�� املتجّدد، بل إن

ّ
بالّتجاوز و �خ��اع و�ت

يم��ا �� الّتحول الّنفس �� الّتأليف الّروا�ي، و تبعا لذلك تك���� الكتابة �� �ذا ا���س �د�ي ق

جاه �� 
ّ
الّدائم، وقد ال نجانب ا��قيقة إذا اعت��نا �ذا ال�اجس دليال ع�� البحث عن است�باط ات

ذي ن�بع 
ّ
الفّن الّروا�ي، ي�ون مخصوصا باألدب العر�ي دون أن يجعل من �دب الغر�ي، ذلك ال

 
ّ
�عة منھ �ذا الفن مثاال يحتذى �� جميع ا��االت، و نموذجا فر�دا قد ي�

ّ
بع ولعّل �ذه ال�

الّتجديدّية، بد��ّية �ن، ما دام �دب العر�ي ا��ديث قد تجاوز مسافة زمنّية وا��ة مرحلة 

ال يمثل فقط أثرا لش�وة الكتابة و عالمة ال تقارن ا��طاب، ... الر�ادة والّنقل أو رواية الّ��ضة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر ابرا�يم ال�و�ي،ا��وس،الدار ا��ما���ية لل�شر و �فاق ا��ديدة،لي�يا،اململكة 1
  1991، 1املغر�ية،ط

ذي وضعھ لرواية2
ّ
إ�� أ�مّية "املوت و البحر وا��رذ"أشار عبد الفتاح ابرا�يم �� الّتقديم ال

مسألتھ عن الّتم�يد و غايتھ،أال ي�ون حشرا أو �عليمة :"قولھب" فرج ا��وار"الّنصوص التم�يدّية لدى 
الّتم�يد جزء من النّص ال ينفصل،و �و رأس النّص بل �و مبتدؤه و البقّية :فوقّية ال م�ّ�ر ل�ا؟فقال

  8املوت والبحر وا��رذ،ص:خ��،كما املبتدأ و ا���� �� ا��ملة �سمّية
  7املؤامرة،ص- 3
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" ج��ارجن�ت"،و�عت�� 1."ابل إنھ ي�تج كذلك، داخل ا��طاب ذاتھ، شغف القراءة و ب����

�فق الثقا�� للنص الذي يصدر  : "التصدير حركة صامتة تأو�ل�ا مو�ول للقارئ حيث يقول 

،مع ذلك يكفي الذات املؤولة أن تن�بھ إ�� دور �عض 2."ولقارئھ املو�ول إليھ تأو�ل التصدير

اق الدوال �� بناء خطاب التصدير، ح�� تن�ثق نقطة �شرع �� تكثيف ضوء ان�ث

فالرواية البول�سية �� خطا��ا التصديري �س�ند ع�� قواعد معينة ل�ا خصوصيا��ا ،3"الداللية

لتحافظ ع�� ب�ي��ا، لكن �ذا ال يمنع�ا من التنوع ت�ون بذلك أش�ال الشوا�د  ومضامي��ا 

عل��ا و يمكن تحديد�ا و الّتعرف .ب�نوع الكّتاب و مشار��م ،فم��ا ما �ان ن��ا وم��ا ما �ان شعرا

  . من خالل الّرجوع إ�� موقع�ا

  
  :الب�بليوغرافيا

ا��وس، الدار ا��ما���ية لل�شر و�فاق ا��ديدة، لي�يا، اململكة : ابرا�يم ال�و�ي - 1
  .1991، 1املغر�ية، ط

  .2006، 1ط ،ا��طاب املوازي، دار تو�قال لل�شر، املغرب: ن�يل منصر - 2

دمحم بن�س،دار العودة ب��وت، : ��ر�ح،ترعبد الكب�� ا��طي��،�سم العر�ي ا - 3
  .1،1980ط

سيمياء العنوان، م�شورات وزارة الثقافة، عمان عاصمة : �سام مو��� قطوس - 4
  .2001للثقافة العر�ية، �ردن

الطا�ر رواي�ية، القراءة والتأو�ل ال����ن النصا�ي واس��اتيجية مقار�ة العوالم  - 5
  .17/2001املمكنة، مجلة الت�ي�ن،ا��زائر،ع

ة عيون،ع: س��ا القاسم - 6
ّ
  59،ص1987،الدار البيضاء،8امل�ان و دالالتھ، مجل

الفلسفة التأو�لية عند بول ر��ور، املركز :سعيد الغان��،الوجود و الزمان والسرد، - 7
  .1999الثقا�� العر�ي،الدار البيضاء،

  .ت.س، ددمحم نجيب العمامي،��داء �� �عض روايات فرج ا��وار، سوسة، تو�1

  .1986دمحم برادة، دار �مان،الر�اط،: ا��طاب الروا�ي، تر: ميخائيل باخث�ن- 8

9- Conpagnon,Atoin,la seconde main,Seuil,Paris,1979. 

10- Gerard Genette,Seuils,collection poétique,Seuil,Paris,1987. 

11- Van Den Heuvel,pour une poétique esilence,mot,parole,librairie 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Conpagnon,Atoin,la seconde main,Seuil,Paris,1979,P68 et 95 
2Gerard Genette,Seuils,collection poétique,Seuil,Paris,1987,P149 

  335،ص1،ط2006ن�يل منصر،ا��طاب املوازي،دار تو�قال لل�شر،املغرب،3
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José Corti,1985. 

12- Achour-A. Bekkat-clefs pour la lecture des récits-Ed. Du tell. Blida, 

Algerie,2002.  

13 - Jaques Derrida-la dissémination. Ed. Seuil. Paris.1972.  

14- Leo Hoek.la marque du titre. Ed. Mouton.France.1973.  

15- J. Ricardaux.nouveaux problèmes du roman. Collection poétique. 

sueil.Paris.1978. 

16- Maurice Blanchot, l’espace littéraire,Gallimard,1955 .        

17- Conpagnon, Atoin, la seconde main,Seuil,Paris,1979.        

18- Gérard Genette, Seuils, collection poétique,Seuil,Paris,1987.       
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 من بالغة التعب�� بالوجھ �� القرآن الكر�م

  

  السيد دمحم سالم

  كمال عبد العز�ز إبرا�يم

  :امل��ص

إن �ذه الدراسة ��دف إ�� تناول لغة ا��سد �وسيلة اتصال غ�� شف�ية وال�� �ع��   

 �� القرآن الكر�م
ً
وال��  �� الوجھوأحد �ذه �ش�ال املستخدمة �لغة جسد �� �عاب. ع��ا شف�يا

 �� التعب�� عن مختلف أنواع العواطف
ً
 أساسيا

ً
   تلعب دورا

ً
إن . واملشاعر و�حاس�س خطابيا

�ع��   - ر�ما  –�عاب�� الوجھ �� �عض �حيان يمك��ا أن توسع قدرتنا �� التعب�� عن املعا�ي، وال�� 

َعدُّ  قناة أساسية للتواصل
ُ
؛ ول�ذا �

ً
ولعل �ذا �س�ب . غ�� الشف�� ع��ا اللغة �ش�ل أقل كفاءة

ا��قيقة القائلة بأن الناس يمك��م إيصال مشاعر�م وأحاس�س�م مثل ا��زن، �س�ياء، 

. إ�� من خالل وجو��م ال�� تنقل املعا�ي لآلخر�ن وتؤثر ف��م �ش�ل عميق... السعادة، الر��� 

خاص التعاب�� وعليھ فإن �ذا البحث ��دف إ�� الوقوف ع��  �عب��ات لغة ا��سد و�ش�ل 

 
ً
�ا لغة الوج�ية املستخدمة �� القرآن الكر�م وكيف يتم التعامل مع مثل �ذه التعاب�� �َعّدِ

ولذلك ستعتمد الدراسة ع�� املن�� �ستقرا�ي للتحليل، وتفس�� آيات . باستدالالت سيمائية

�ي وكشف القرآن الكر�م املتعلقة بالدور ا��طا�ي للتعاب�� الوج�ية من أجل إيصال املعا

و�الغ��ا وقدر��ا �� توصيل املع�� ،املشاعر الضمنية ال�� تنعكس من خالل تلك التعب��ات

  .با��ركة واللفتة و�شارة

  التواصل غ�� الشف��، لغة ا��سد، �عاب�� الوجھ، الدنيا و�خرة: ال�لمات املفتاحية

  :تقديم 

تعرفون من خاللھ وجھ ��سان �و أشرف جزء فيھ،و�و مايواجھ بھ �خر�ن في

عليھ،و�م��ون بھ ب�ن ��ص وآخر م�ما �شا��ت املالمح،وع�� الوجھ تر�سم أمارات الفرح 

  .إ�� .. وا��زن والرضا والغضب،والقلق السكينة،وا���ل والتب�� 

و�ا��ملة ف�و املرآة تنعكس عل��ا �ل �حوال النفسية الباطنية وقد أشار الرازي 

 إ�� أن داللة الوجھ ع�� �حوال النفسية أتم إ�� ���ء من ذلك �� ) 606ت(
ً
كتاب الفراسة من��ا

 آخر "من داللة سائر �عضاء عل��ا 
ً
 �� الوجھ ول��وف لونا

ً
 مخصوصا

ً
فإن ل���الة لونا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مال��يا - جامعة املدينة العاملية  –�لية اللغات  ،السيد دمحم سالم 
 ،مصر - جامعة القا�رة  –العلوم  �لية دار كمال عبد العز�ز إبرا�يم 
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،و�ذه �لوان م�� حصلت �� الوجھ فإ��ا تقوي دالل��ا ع�� 
ً
 وللفرح لونا را�عا

ً
 ثالثا

ً
وللغضب لونا

  . )1(" نفسانية�خالق و�حوال ال

و�ش��ك أبو حيان التوحيدي مع ماسبق �� أن التغ��ات ال�� ت��ق الوجھ تف�� 

املشاعر الداخلية،وإذا استطاع ال��ص أن يخفي مشاعره ب�نميق ال�لمات أو بالتظا�ر 

 إال �ان : "بالثبات،فإن وج�ھ لن �ساعده  ع�� ذلك، يقول التوحيدي 
ً
قل من يحاول أمرا جليال

دو من حر�اتھ إ�� أن يمضيھ،وقل من يخفي �� وح�ھ صفرة الفرق وحمرة ا���ل القلق يب

  . )2(" وإشراق السرور وكمد ا��زن وس�ون ال��اءة واضطراب الر�بة

فا����ة والعينان : و�شتمل الوجھ ع�� أعضاء م�مة تتأثر باملشاعر النفسية 

قإن تقطيب ا��ب�ن "�� التعب�� وا��اجبان وا��د والشفتان والفم �ل�ا أعضاء تقوم بدور م�م 

بحيث تر�سم عليھ تجاعيد رأسية قد �ع�� �ستغراق �� التفك�� أو املباغتة،ب�نما لو ار�سمت 

عليھ تجاعيد أفقية فإن �ذا �ع�� الغضب أو ال��ديد،وفتح العين�ن وا�ساع�ما يفيد الد�شة 

" توقف �ذا ع�� حركة الشفت�نأو الفضول،والغمز بالع�ن قد �ع�� التآمر أو الشك أو املكر،و�
)3 (.  

 أو 
ً
ونضيف إ�� �ذا ما ي��ظ من تصع�� ا��د ك��ا،وانفراج الشفت�ن ���ا

 
ً
 ورغما

ً
 وانكساره ذال

ً
 وعزا

ً
،وارتفاع �نف شموخا

ً
 وقلقا

ً
  .ب�اء،والعض ع�� الشفت�ن ندما

وقد أبرز شعراء العر�ية دور الوجھ �� التعب��،فوجھ سيف الدولة وضاح و�غره 

  :باسم �� قول املتن�� 

  )4(ووج�ك وضاح و�غرك باسم         #          تمر بك �بطال �ل�� �ز�مة 

  :والوجھ يرد ع�� ا��بوب سالمھ وتحيتھ �� قول الشاعر 

ما            #          سالم وإن �ان السالم تحية   ِ
ّ
  )5(فوج�ك دون الرد يكفى املسل

  :جوه ا��ب�ن �� قول �خر وعالمات ا��ب وال�وي تظ�ر �� و 

ح �جفان      #      ا��ب ُ�عرف �� وجوه ذوي ال�وى  
ُ
  )6(بال��ظ قبل تصاف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوسف . ، تحقيق د 149أبو عبد هللا فخر الدين دمحم بن عمر ص : للرازي ) كتاب الفراسة(انظر ) 1(

  .م 1982 –مصر  –ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب : مراد ط

أحمد :  ، تحقيق2/123ع�� بن دمحم بن العباس : أبو حيان التوحيدي  –انظر البصائر والذخائر   )2(
  .م ��1953نة التأليف وال��جمة وال�شر : أم�ن ط

  .ترجمة إدور يوحنا ، العراق   – 18ص : كندرانوف  –�صوات و�شارات   )3(

  .ب��وت  –دار الكتاب العر�ي  –ال��قو��  – 4/102شرح ديوان املتن�� ) 4(

دمحم عبد . ، تحقيق د 350 ص أبو إ��ق إبرا�يم بن دمحم: ابن أ�ي العون : ال�شب��ات : انظر  )5(
  .�164شارات ا��سمية ص : م وانظر كذلك 1950املع�ن ط كم��دج 

ط عامل الكتب ب��وت  223الوشاء ، أبو الطيب دمحم بن إ��ق ص : الظرف والظرفاء : انظر  )6(
  .ھ 1324
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  :وت��لل أسار�ر الوجھ وت���ء بالر��� والكرم �� قول الشاعر 

ِة وجِ�ِھ  ِسرَّ
َ
 إ�� أ

َ
  )1(برقت ك��ق العارض امل��لل        #       فإذا نظرت

  :ميل ا��سن �� قول الشاعر والوجھ القسيم �و الوجھ ا��

ٍم  سَّ
َ

 توافينا بوجٍھ ُمق
ً
م        #      فيوما

ْ
 ظبية ترنو إ�� وارق السل

ْ
  )2(�أن

وأل�ي حيان �عليل لطيف للتعب�� بالوجھ يق��ب فيھ من التعليل العل�� 

  :ا��ديث،ف�و يو�� تأث�� مثل تلك �نفعاالت النفسية الباطنية ع�� وجھ ��سان قائال

قوي الفرح ان�سط روح القلب من داخلھ ووصل إ�� �طراف وال سيما إ�� إذا "

،وإذا قوي الغم 
ً
الوجھ ملا ب�ن القلب والدماغ من التعلق الشديد ف��ى الوجھ مشرقا متأللئا

انحصر الروح إ�� باطن القلب ولم يبق لھ أثر قوي �� ظا�ر الوجھ و�صفر و�سود و�ظ�ر فيھ 

  .)  3(" أثر �رضية

وا ﴿ :�ع�� بالوجھ عن الذات ول�س ع�� ا��زء املعروف كما �� قولھ �عا�� وقد 
ُ
ل

ُ
ت

ْ
اق

ْم 
ُ

ِبيك
َ
ْم َوْجُھ أ

ُ
ك

َ
ُل ل

ْ
ْرًضا َيخ

َ
َرُحوُه أ

ْ
ِو اط

َ
 أ

َ
  ) .9: يوسف (﴾ ُيوُسف

ِ َوُ�َو ُمْحِسٌن ﴿ :وقولھ �عا��
َم َوْجَ�ُھ ِ�َّ

َ
ْسل

َ
ٰ� َمْن أ

َ
  ) .112: البقرة (﴾ َب�

ألن الوجھ أشرف : عن جميع الذات ي�ون ع�� س�يل ا��از املرسل والتعب�� بالوجھ 

وجوه القوم أي أشراف�م والعرب �ستخدم الوجھ للداللة ع�� الذات وقد : �عضاء ، و�قال 

)4(" أين وجھ عر�ي كر�م ينقذ�ي من ال�وان"أورد الزمخشري �� ذلك ما يقولھ مساك�ن مكة 
 .  

 للداللة �� القرآن ا) وجھ(وقد وردت مادة 
ً
لكر�م �� حوا�� خمسة وسبع�ن موضعا

ْم : باسمھ من مثل قولھ �عا�� ) الوجھ(ع�� 
ُ

وا ُوُجوَ�ك
ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
  ) .6: سورة املائدة (﴾ ﴿ ف

ا ﴿ : وقولھ �عا�� 
ً

يِن َحِنيف ِقْم َوْجَ�َك ِللّدِ
َ
 أ

ْ
ن

َ
  ) .105: يو�س (﴾ َوأ

َھ تِ ﴿ :�� مثل قولھ �عا��) بالفعل(أو  َوجَّ
َ
ا ت

َّ َ
اَء َمْدَيَن َومل

َ
ق

ْ
،أو )22: القصص(﴾ ل

ِ :�� مثل قولھ �عا�� ) باملع��(
مَّ َوْجُھ ا�َّ

َ
ث

َ
وا ف

ُّ
َول

ُ
َما ت

َ
ْين

َ
أ

َ
بمع�� ) تولوا(فإن ) 115: البقرة (﴾ ﴿ ف

 .و�� التوجھ ) فعلتم التولية(

  :و�التأمل �� سياق �يات موضع الوجھ يمكننا تقسيم�ا إ�� قسم�ن رئ�سي�ن 

�شمل �يات ال�� ف��ا حركة الوجھ من حيث اتجا�ھ وأوضاعھ :  القسم �ول 

 ��ا مثل قولھ �عا�� 
ً
 ل��ركة منفردا

ً
َماِء ﴿ :سواء أ�ان الوجھ فاعال َب َوْجِ�َك ِ�� السَّ

ُّ
ل

َ
ق

َ
َرٰى ت

َ
ْد ن

َ
﴾ ق

  ) .144: البقرة (

ضــاء أو �انت ا��ركة واقعة ع�� الوجھ ن�يجة التقــائــھ �عضــو أو أكثــر مــن أع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  .قسم(ومادة ) سرر (لسان العرب مادة ) 1(
  ) .مقس(ومادة ) سرر (لسان العرب مادة ) 2(

  . 5/504البحر ا��يط ) 3(

  .م 1972مصر  –ا��ل��  1ط  4/46الكشاف ) 4(
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 َوْجَ�َ�ا ﴾﴿ : ا��سـم مــن مثــل قــولــھ �عــالــى 
ْ

ت
َّ

َصك
َ
  ) .29: الذار�ات ( ف

اُر ﴿ :أو جاءتھ ا��ركة من ���ء خارج ا��سم مثل قولھ �عا�� 
َّ
ُح ُوُجوَ�ُ�ُم الن

َ
ف

ْ
ل

َ
﴾ ت

  ) .104: املؤمنون (

ھ و�و مصط�� أطلق) الباراكينات(�شمل نظائر ا��ر�ات أو  :القسم الثا�ي 

�عض التغ��ات ال�� �ع��ي الوجھ �� "ع�� ما �شبھ ا��ر�ات أو يناظر�ا ، و�قصد بھ ) ب��دوسل(

مواقف معينة كتغ�� لون الوجھ من اللون الطبي�� إ�� ال��وب و�كف�رار أو من ذلك إ�� 

التورد و�حمرار،وكما يتغ�� لون الوجھ إ�� السواد عند الشعور بال�آبة والغم والكرب،وإ�� 

)1(" لبياض عند الشعور بالفرح والسرورا
 .

   

 ﴿ :وش�يھ ��ذا قولھ �عا�� 
ٌ
اِعَمة

َّ
ُوُجوٌه ﴿ :،وقولھ �عا�� )8: الغاشية (﴾ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ن

 
ٌ
اِضَرة

َّ
ْسَودُّ ُوُجوٌه ﴿ :،وقولھ �عا�� )22: القيامة (﴾ َيْوَمِئٍذ ن

َ
ْ�َيضُّ ُوُجوٌه َو�

َ
: آل عمران (﴾ َيْوَم ت

106. (  

وف ن�ناول فيما ي�� بالتفصيل �يات ال�� وردت �� �ل قسم �ستج�� من خالل وس

أو ما يناظر �ذا  KINETICSذلك �عض �سرار البالغية ال�امنة وراء التعب�� ا��ر�ي للوجھ 

 . PARAKINETICS) الباراكينات(التعب�� مما �س�� 

  .�� �خرة  وسوف نالحظ أن ا��ركة أو نظ���ا قد تتم �� الدنيا وقد تتم 

�� السماء بحثا عن القبلة قد تم  - ملسو هيلع هللا ىلص  - فإن تقلب وجھ الرسول : وع�� س�يل املثال 

�� الدنيا ومثلھ صك السيدة سارة لوج��ا عند ما �شر��ا املالئكة بالغالم و�� ��وز عقيم ، 

ه املسفرة النضرة أو ب�نما كب الوجوه �� النار وتقل��ا ف��ا و��ب أ��ا��ا عل��ا ، والوجو 

وع�� ا��ملة  فإن حركة الوجھ �� �خرة أك�� من حرك��ا �� . العا�سة ال�ا��ة تتم �� �خرة 

  .الدنيا وذلك ل�و��ا مرتبطة باآليات املكية ال�� تحذر من عذاب �خرة 

 Faces Kinetics حركة الوجھ : القسم �ول 

 ل��ركة أو  تحت �ذا العنوان أمكن حصر املواضع �تية
ً
��ركة الوجھ فاعال

 ��ا أو مش���ا مع عضو آخر من أعضاء ا��سد أو ح�� مع ���ء خارج عن 
ً
واقعة عليھ منفردا

  :ا��سد و�ذه املواضع �� 

  

  :تقلب الوجھ �� السماء وتوليتھ إ�� القبلة   - 1

  يقول هللا �عا�� : ﴿ ِ
ّ
َول

ُ
ن

َ
ل

َ
َماِء ۖ ف َب َوْجِ�َك ِ�� السَّ

ُّ
ل

َ
ق

َ
َرٰى ت

َ
ْد ن

َ
اَ�اۚ  ق

َ
ْرض

َ
 ت

ً
ة

َ
َك ِقْبل

َّ
َين

َرُه 
ْ
ط

َ
ْم ش

ُ
وا ُوُجوَ�ك

ُّ
َول

َ
ْم ف

ُ
نت

ُ
 َما ك

ُ
َ�َراِم ۚ َوَحْيث

ْ
ْ�ِ�ِد ا�

َ ْ
َر امل

ْ
ط

َ
َوّلِ َوْجَ�َك ش

َ
  ) .144: البقرة (﴾ ف

 ﴿ 
ً
ِ و�قول أيضا

مَّ َوْجُھ ا�َّ
َ
ث

َ
وا ف

ُّ
َول

ُ
َما ت

َ
ْين

َ
أ

َ
ِرُب ۚ ف

ْ
غ

َ ْ
 َوامل

ُ
رِق

ْ
ش

َ ْ
ِ امل

  ) .115: رة البق(﴾ َوِ�َّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 197فاطمة م��وب ، ص . د) دراسات �� علم اللغة(انظر �� ذلك ) 1(
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و�ية �و�� نزلت �� حادثة تحو�ل القبلة ومناسب��ا وأسبا��ا معروفة �� كتب 

  )1(التفس�� وأسباب ال��ول 

َماِء ﴿ : ولكننا نقف عند قولھ �عا��  َب َوْجِ�َك ِ�� السَّ
ُّ
ل

َ
ق

َ
َرٰى ت

َ
ْد ن

َ
﴾ ����ء من التأمل ق

.  

  و�سار   - ملسو هيلع هللا ىلص - فإن تقلب وج�ھ 
ً
ا يظ�ر ضيقھ وت��مھ من توج�ھ إ�� ب�ت يمينا

املقدس حيث قبلة ال��ود الذين آذوه ومكروا بھ واتخذوا من توجھ ا��ماعة املسلمة إ�� قبل��م 

فقد �انت الكعبة قبلتھ و�و بمكة ، ثم أمر "وسيلة إلثارة الفتنة والشك �� نفوس املسلم�ن 

  .) 2( "ودبالصالة إ�� ��رة ب�ت املقدس �عد ال��رة تألفا لل��

ال�امنة �� نفسھ �� التوجھ إ�� الكعبة �� رغبة ��سان   - ملسو هيلع هللا ىلص  - إن رغبة الرسول 

فإن الكعبة �� ال��اث الرو�� �يما�ي �� قبلة . السوي الذي يتعلق بأرض أجداده وم��اث آبائھ 

�ھ �� السماء كناية جديھ إبرا�يم وإسماعيل و�� للعرب القداسة والعزة والك��ياء فتقلب وج

عن تلك الرغبة ال�� يرى الرسول أن تحقيق�ا سيحفز العرب إ�� الدخول �� �سالم و�وحد�م 

  .نحو �دف واحد 

اَ�ا وقد جاء التعب�� القرآ�ي �عد ذلك ﴿ 
َ
ْرض

َ
 ت

ً
ة

َ
َك ِقْبل

َّ
َين ِ

ّ
َول

ُ
ن

َ
ل

َ
 للوعد "﴾ ف

ً
تأكيدا

  .) 3(" بالصراحة �عد التم�يد ل�ا بالكناية

ْم مر �عد ذلك لألمة �سالمية �ل�ا ﴿ ثم جاء � 
ُ

وا ُوُجوَ�ك
ُّ
َول

َ
ْم ف

ُ
نت

ُ
 َما ك

ُ
َوَحْيث

َرُه 
ْ
ط

َ
﴾ وذلك لبيان أن ا��كم عام لھ وألمتھ ولبيان أن �مر ل�س مقصورا ع�� أ�ل املدنية ش

  . فحسب بل �شمل املسلم�ن �� �ل م�ان 

��ة ا��ركة ؛ ألن من إن التعب�� عن حركة الوجھ بالتقلب بصيغة التفعل يو�� بك

رفع رأسھ �� السماء مرة واحدة ال يقال فيھ قلب بصره �� السماء وإنما يقال ذلك إذا تكرر �ذا 
و�ذه الك��ة بدور�ا �عكس الرغبة الشديدة �� التحول عن قبلة ال��ود إ�� قبلة إبرا�يم . الفعل 

  . - عل��ما السالم  - وإسماعيل 

فإن التعب�� ب�امل جسمھ ال بوج�ھ فحسب، قبلةوإذا �ان ��سان �ستقبل ال

 ) ا��زئية(بالوجھ جاء ع�� س�يل ا��از املرسل الذي عالقتھ 
ً
  .وألنھ أشرف �عضاء أيضا

  :كما يقول أبو حيان  –�� �ية فأل��ا ) قبلة(أما تنك�� 

  .) 4(" لم يذكر قبل�ا ما يقت��� أن ت�ون مع�ودة فتعرف بالالم"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�امش ع�� تفس�� و�يان : وأسباب ال��ول للسيوطي  -  1/427البحر ا��يط : انظر �� ذلك ) 1(
  .دار الفكر ، دمشق  45: القرآن الكر�م  إعداد دمحم ا��م��� 

  . 1/423البحر ا��يط ) 2(

  . 2/27التحر�ر والتنو�ر، الطا�ر بن عاشور ) 3(

  . 1/428: البحر ا��يط ) 4(
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  –ونرى أن التنك�� يفيد 
ً
. التعظيم وال�شو�ق إ�� معرفة ك���ا  –إ�� جانب ذلك أيضا

َوّلِ َوْجَ�َك ﴿ : ثم تر�� وتدرج إ�� �عيي��ا فقال .. ليطم�ن قلبھ ) ب��ضا�ا(ثم وصف�ا �عد ذلك 
َ
ف

َ�َراِم 
ْ

ْ�ِ�ِد ا�
َ ْ
َر امل

ْ
ط

َ
  ) .144: البقرة (﴾ ش

ِرُب ۚأما �ية الثانية 
ْ
غ

َ ْ
 َوامل

ُ
رِق

ْ
ش

َ ْ
ِ امل

ِ  ﴿ َوِ�َّ
مَّ َوْجُھ ا�َّ

َ
ث

َ
وا ف

ُّ
َول

ُ
َما ت

َ
ْين

َ
أ

َ
﴾ فإن حركة ف

وا الوجھ ف��ا مف�ومة من الفعل ﴿ 
ُّ
َول

ُ
ْم ﴾ ألن املفعول بھ ﴿ ت

ُ
﴾ محذوف ألن التولية ُوُجوَ�ك

 
ً
  ..�ع�� �تجاه وال يتحقق ذلك إال بالوجھ أوال

ِ ﴿ : وقد ي�بادر إ�� الذ�ن أن استفتاح �ية بقولھ �عا�� 
ِرُب َوِ�َّ

ْ
غ

َ ْ
 َوامل

ُ
ِرق

ْ
ش

َ ْ
﴾ �ع��  امل

 �� الصالة ولكن ذلك غ�� ��يح ؛ ،) امل��د ا��رام(أن �تجاه إ�� القبلة املع�ودة 
ً
ل�س شرطا

ألن �ية املذ�ورة وردت �� سياق آية قبل�ا تتحدث عن املشرك�ن الظلمة الذين �انوا يمنعون 

  .  )1(املسلم�ن من ذكر هللا �� املساجد 

املشرق واملغرب � ، فأي ج�ة أديتم ف��ا العبادة ف�� � و�و "ية أن فبي�ت � 

  . )2(" يث�ب ع�� ذلك ،وال يختص م�ان التأدية بامل��د

ولكن التوجيھ �ول .. أو ر�ما �ع�� �ية صالة املسافر ع�� الراحلة أينما توج�ت 

  .أقرب إ�� السياق وأو�� بالقبول 

  :صّك الوجھ   - 2

�عّ�� ��ا صاح��ا عن د�شتھ حركة تلتقي ف��ا اليد مع الوجھ، الصك ع�� الوجھ

 غ�� سار �أنباء 
ً
 مفاجئا

ً
 ما يحدث �ذا عند ما يتلقى املرء خ��ا

ً
وحزنھ واس�ن�اره ألمر ّما ، وغالبا

وتصاحب . املوت وأخبار ال�وارث غ�� املتوقعة ، و�بدو �ذا التصرف بصورة أك�� عند ال�ساء 

ّم عن ا��زع والت��ب ، ف��يد ا��ركة من قوة �داء اللغوي وتأث��ه ، وقد �ذه ا��ركة عبارات تن

  :أشار ابن جّ�� إ�� ذلك و�و �علق ع�� قول شاعر يصف تلك ا��ركة وقد صدرت من زوجتھ 

ت وج��ا بيمي��ا
ّ

َ�ْعِ�َ� �ذا بالر�� املتقاِعس    #   تقول وصك
َ
  أ

 ع��ا : " ... يقول ابن ج�� 
ً
من غ�� أن ) أ�ع�� �ذا بالر�� املتقاعس( فلو قال حاكيا

وصكت (يذكر صك الوجھ ؛ ألعلمنا بذلك أ��ا �انت مت��بة منكرة ؛ لكنھ ملا ح�ى ا��ال فقال 

علم بذلك قوة إن�ار�ا و�عاظم الصورة ل�ا ، �ذا مع أنك سامع ���اية ا��ال غ�� ) وج��ا

فس تلك املرأة أب�ن ، ولو لم ينقل مشا�د ل�ا ، ولو شا�د��ا لكنت ��ا أعرف ولعظم ا��ال �� ن

 )3(" لم �عرف حقيقة �عاظم �مر ل�ا ) وصكت وج��ا(إلينا �ذا الشاعر حال �ذه املرأة بقولھ 

والقرآن الكر�م يحدثنا عن مثل �ذا املوقف ، و�و يح�ي حال السيدة سارة زوج إبرا�يم عليھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من سورة البقرة ) 115- 114(راجع �يات ) 1(

  . 1/360: البحر ا��يط  )2(

ر كذلك وانظ. ب��وت  –تحقيق دمحم ع�� النجار ط  246- 1/245ابن ج��  –ا��صائص ) 3(
  . 38=�37شارات ا��سمية 
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ره ضيوفھ من املالئكة �غالم عليم �ع
ّ

د ما أنكر�م وأوجس م��م خيفة ، ولقد السالم ، حينما �ش

 29( �ان وقع ا���� ع�� السيدة سارة عظيما وظ�ر أثر �ذا بالفعل و�القول �� سورة الذار�ات  

 َ�ُ�وٌز َعِقيٌم ﴿ )  30 –
ْ

ت
َ
ال

َ
ٍة ت َوق ُھ ِ�� َصرَّ

ُ
ت

َ
ِت اْمَرأ

َ
َبل

ْ
ق

َ
أ

َ
ُھ ُ�َو * ف

َّ
ِك ۖ ِإن اَل َر�ُّ

َ
ِلِك ق

َٰ
ذ

َ
وا ك

ُ
ال

َ
ق

َ�ِكيُم 
ْ

َعِليُم ا�
ْ
ا َ�ْعِ�� ﴿ )  73 -  72( ﴾ وكذلك �� سورة �ود ال

َ
ذ

ٰ
ا َ�ُ�وٌز َوَ�

َ
ن
َ
ِلُد َوأ

َ
أ

َ
ٰ� أ

َ
�

َ
 َيا َوْ�ل

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

ْ�ٌء َ�ِ�يٌب 
َ

��
َ
ا ل

َ
ذ

ٰ
ا ۖ ِإنَّ َ�

ً
ْيخ

َ
ْ�َل * ش

َ
ْم أ

ُ
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ُ
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َ
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ُ

ِ ۖ َرْحَمت
ْمِر ا�َّ

َ
 ِمْن أ

َ
ْ�َ�ِب�ن

َ
�
َ
وا أ

ُ
ال

َ
ق

َبْ�ِت ۚ
ْ
ِجيٌد  ال ُھ َحِميٌد مَّ

َّ
﴾ إ��ا عند ما فوجئت ��ذا ا���� أصاب��ا حالة من الد�شة و�س�ن�ار ِإن

  :والت��ب ، وقد ع��ت عن �ذه ا��االت بثالثة أشياء 

بالصيحة العالية والتأوه الشديد وقد ع�� القرآن عن ذلك با��ال شبھ  .1

ر مستغرب وقد تضمنت الصيحة وأصل الصرة الصياح الشديد عند وقوع أم) �� صرة(ا��ملة 

أقبل أ��ا املوت : (ف�أ��ا �ستد�� ال�الك واملوت لنفس�ا قائلة ) يا و�ل��(الدعاء بالو�ل وال�الك 

 من افتضاح أمر�ا ) ف�ذا أوانك
ً
 .وذلك خوفا

بلطم خد��ا بكف��ا �شدة ع�� عادة ال�ساء �� مثل �ذه املواقف املفجعة وقد  .2

 (ع�� القرآن عن ذلك بــ 
ّ

تو�� بالضرب الشديد وصوت �صط�اك ) صك(ومادة ) ت وج��اصك

 . يو�� بذلك 

 :بالقول وقد ع�� القرآن عنھ �� صورت�ن  .3

لالست��ال ) أنا(﴾ �� سورة الذار�ات وقد حذف ف��ا املسند َ�ُ�وٌز َعِقيٌم ﴿ :  �و��

  .وضيق املقام 

 : والثانية 
َ

ذ
ٰ

ا َ�ُ�وٌز َوَ�
َ
ن

َ
ِلُد َوأ

َ
أ

َ
ٰ� أ

َ
�

َ
ْ�ٌء َ�ِ�يٌب ﴿ َوْ�ل

َ
��

َ
ا ل

َ
ذ

ٰ
ا ۖ ِإنَّ َ�

ً
ْيخ

َ
﴾ �� ا َ�ْعِ�� ش

سورة �ود ، وف��ا استف�ام إن�اري و���ب من تلك ال�شارة إذ كيف تلد و�� ��وز وزوج�ا 

  !شيخ ؟

فعل من يرد عليھ أمر �س��ولھ و�ت��ب "وقد أشار أبو حيان إ�� أن صك الوجھ 

  .) 1( "منھ و�و فعل ال�ساء إذا ����ن من ���ء

يرد �� التفجع "ونحوه ) يا و�ل��(ما �ش�� �� موضع آخر إ�� أن الدعاء بالو�ل �� ك

) يا و�ل��(و�لمة عمل �عد ذلك �� ��ب يد�م النفس،لشدة مكروه يد�م النفس ، ثم  است

�نا ) سارة(�لمة تخف ع�� أفواه ال�ساء إذا طرأ عل��ن ما ����ن منھ ، وقد �ان مصدر ��ب 

  . )2(" خ�نمن حدوث ولد ب�ن شي"

وتجسد ا��ركة امل��و�ة �نا بصيحة �س�ن�ار و�ا���� القو�� بالغة القرآن 

الكر�م بالتصو�ر ال�� الذي ينقلك إ�� املش�د القديم قدم التار�خ أو ينقل املش�د إليك �� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8/140البحر ا��يط ) 1(

  .244- 5: املرجع السابق ) 2(
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و�� �لتا ا��الت�ن فإن الغرض البال�� والغرض الدي�� يتعانقان �ي يؤديا  –الوقت ا��اضر 

  .�� التأث�� �� نفس املتلق�ن للقرآن �� �ل زمان وم�ان دور�ما 

  :�نقالب ع�� الوجھ   - 3

ٰ� ﴿ : وردت حركة �نقالب ع�� الوجھ �� قولھ �عا�� 
َ

َ َع� اِس َمن َ�ْعُبُد ا�َّ
َّ
َوِمَن الن

َب عَ 
َ
ل

َ
 انق

ٌ
ة

َ
ن

ْ
ُھ ِفت

ْ
َصاَبت

َ
 أ

ْ
نَّ ِبِھ ۖ َوِإن

َ
َمأ

ْ
ْ�ٌ� اط

َ
َصاَبُھ خ

َ
 أ

ْ
ِإن

َ
ۚ  َحْرٍف ۖ ف

َ
ِخَرة

ْ
َيا َو�

ْ
ن ِسَر الدُّ

َ
ٰ� َوْجِ�ِھ خ

َ
�

 
ُ

ِب�ن
ُ ْ
 امل

ُ
ْسَران

ُ
�

ْ
ِلَك ُ�َو ا�

َٰ
  ) .11: ا��� (﴾ ذ

إن حركة �نقالب ع�� الوجھ �نا تصور حالة نفر من الناس دخلوا �سالم دخوال 

لدنيا إنھ إسالم املنفعة الذي يق�س العقيدة بمقياس الر�ح وا��سارة �� ا،غ�� مطم�ن وال واثق 

أي ع�� طرف من ) ع�� حرف(وقد صور�م القرآن بأ��م .. ومن ثم ف�و اليصمد أمام التحديات 

مثل ع�� قلق واضطراب �� دي��م ، ال ع�� "الدين ال�� وسطھ وقلبھ و�ذا كما يقول الزمخشري 

س�ون وطمأن�نة �الذي ي�ون ع�� طرف من العسكر فإن أحس بظفر وغنيمة قر واطمأن وإال 

  .) 1(" ر ع�� وج�ھفر وطا

و�ضم صورة من �عبدون هللا ع�� حرف �أ��م وقوف ع�� حافة �او�ة ���� 

بضم �ذه الصورة إ�� صورة من ينقلب ع�� .. أجسام�م ألقل ر�ح وتتع�� أقدام�م ألقل ع��ة 

وج�ھ يتجسم مش�د �ؤالء أمامنا وقد انقلبوا ع�� وجو��م أل��م لم يقفوا ع�� أرض مطمئنة 

االنقالب ع�� الوجھ �نا كناية عن �رتداد عن الدين والعودة إ�� ما �انوا عليھ من فالتعب�� ب

والبالغة �نا �� تدرج الصورة وترق��ا، ألن الوقوف ع�� ا��رف تم�يد للسقوط .. كفر وضالل 

  .و�نقالب ع�� الوجھ 

  :�نكباب ع�� الوجھ   - 4

َم ﴿ : جــاء ذلــك فــي قــولـــھ �ــعــالـــى 
َ
ف

َ
ــن َيْمِشــي أ مَّ

َ
ْ�ــَدٰى أ

َ
ــٰى َوْجِ�ــِھ أ

َ
ــا َعل

�
ـن َيْمِشــي ُمِكبــ

ـ
�
ٰ� ِصَراٍط َسِو�ــ

َ
ِقيٍم  ا َع�

َ
ْست   ) .22: امللك (﴾ مُّ

وقد وردت �ذه �ية الكر�مة �� سياق خطاب الكفار واملعاندين عن طر�ق توجيھ 

فئدة الغلف بمطارق�ا ا��ادة �ي تفيق من العديد من �سئلة التبص��ية التحذير�ة ال�� تقرع � 

  .غفل��ا وتت�بھ إ�� مقدار ا��طأ وا��طل �� عقيد��ا 

. و�� أسئلة تحذر من ا��سف وا��صب والنذير والنك�� والغرور والعتو والنفور 
)2(  

 �عرف إجابتھ �ل من 
ً
و�عد ذلك تأ�ي �ية موضع الشا�د لتضع أمام�م سؤ�

ن مقابلة ب�ن نقيض�ن أحد�ما خ�� مطلق و�خر شر مطلق و�� ألن السؤال يتضم،�سمعھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3/147: الكشاف ) 1(

  .من سورة امللك )  22 – 16( راجع �يات ) 2(
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 ع�� وج�ھ ومن يم��� سو�ا ع�� صراط مستقيم وأ��ما أ�دى 
ً
املقابلة ب�ن مثل من يم��� مكبا

 
ً
  .س�يال

و�ية الكر�مة �شبھ حال ال�افر �� اضطرابھ و�عسفھ �� عقيدتھ و�شابھ �مر 

��ا ارتفاع وانخفاض ف�و ال ي�اد يم��� ح�� يخر ع�� عليھ بمن يم��� �� طر�ق  م��ء بالع��ات ف

، و�شبھ حال املؤمن وقد اطمأن قلبھ باإليمان وأضاءت لھ عقيدتھ طر�قھ 
ً
وج�ھ منكبا

فو��ت معالم ال�داية أمامھ بمن يم��� معتدل القامة �� طر�ق معلومة البداية وال��اية 

ملستقيم �و أقرب خط ب�ن ووصف الصراط باالستقامة تأكيد ع�� أن ا) صراط مستقيم(

فاملؤمن باملقارنة بمن سبقھ ال شك أ�دى وأقوم .. نقطت�ن فال �عرجات وال انحناءات وال ع��ات 

.  

�ع�� الذي ال ��تدي إ�� الطر�ق فيع�سف فال : و�جوز أن يراد باملكب ع�� وج�ھ "

ر�ق السوي يزال ينكب ع�� وج�ھ وأنھ ل�س �الرجل السوي ال��يح البصر املا��� �� الط

امل�تدي لھ ، و�ذا من قبيل �ستعارة التمثيلية ال�� ش��ت ف��ا حالة بحالة وقد حذفت ا��الة 

إذا  –بما فيھ من معا�ي العزة والشرف  –إن الوجھ  )1(" املش��ة واستع��ت ل�ا ا��الة املشبھ ��ا

لن �ستطيع ��تداء انكب إ�� �رض رغم صاحبھ وذل وإذا التصق باألرض فلن يري غ�� ترا��ا و 

إ�� الصواب ف�ل �ناك ضالل أ�عد من ذلك ؟ ومن ثم �ان �ستف�ام �� �ية كما يقول أبو 

ال تراد حقيقتھ بل املراد منھ أن �ل سامع يجيب بأن املا��� ع�� صراط مستقيم : "حيان 

  .) 2(" أ�دى

الصورة وتتضمن �ية �عض املالمح الفنية البالغية ال�� �ساعد �� رسم     

الوض�ئة املشرقة أمام املسلم�ن �ي يث�توا ع�� إيما��م ، وتجسم ال��اية املفجعة لل�افر�ن فال 

 و�عرضون عنھ ، ومن �ذه املالمح 
ً
 :ي�ون ل�م عذر ح�ن يرون ا��ق وا��ا

  يو�� بأنھ اختار بنفسھ �ذا الطر�ق الوعر و�أنھ ) مكبا(التعب�� باسم الفاعل

املعا��� �عاقر�ا و�عل م��ا قاده ذلك لالنكباب ع�� وج�ھ �� نار  ع�� –بنفسھ  –ملا انكب 

 �خرة و�ان جزاؤه من ج�س عملھ كما جاء �� سورة أخرى ﴿ 
ْ

ت بَّ
ُ

ك
َ
ِة ف

َ
ئ ِ�ّ

َوَمن َجاَء ِبالسَّ

اِر 
َّ
  ) .90: النمل (﴾ ُوُجوُ�ُ�ْم ِ�� الن

  ة رغم مناسب) مستو�ا(بدال من اسم الفاعل ) سو�ا(التعب�� بصيغة فعيل

ر�ما تو�� فقط باستواء ) مستو�ا(وذلك ألن ) مكبا(اسم الفاعل �نا السم الفاعل السابق 
تو�� �� �عم �غلب باالستواء ا����� واملعنوي أي باستواء ا��لقة ) سو�ا(ا��لقة ب�نما 

 .وا��لق و�و مطلوب من املسلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 89عبد هللا �نداوي ص . البالغة القرآنية �� التصو�ر باإلشارة وا��ركة ا��سمية ، د) 1(

  . 8/303: البحر ا��يط ) 2(
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  ذا الصراط مفردا بدل ا��مع لإليحاء بأن الذين �سل�ون ) صراط(التعب�� بــ�

الواحد يتم��ون �عقيدة �فراد والتوحيد � سبحانھ و�عا�� و�أن الصراط الواحد ال ي�ون إال 

ا للمعبود الواحد والقرآن الكر�م يحذر �� آية أخرى من اتباع السبل املتفرقة الكث��ة ﴿ 
َ

ذ
ٰ

نَّ َ�
َ
َوأ

ِبُعوا السُّ 
َّ
�

َ
 ت

َ
ِبُعوُه ۖ َوال

َّ
ات

َ
ِقيًما ف

َ
ْم َعن َسِ�يِلِھ ِصَراِطي ُمْست

ُ
 ِبك

َ
رَّق

َ
ف

َ
ت

َ
) 153: ��عام (﴾ ُبَل ف

ُموُر و�دعونا إ�� ﴿ 
ُ ْ
ِص�ُ� �

َ
ِ ت

� ا�َّ
َ
 ِإ�

َ
ال

َ
ْرِض ۗ أ

َ ْ
َماَواِت َوَما ِ�� � ُھ َما ِ�� السَّ

َ
ِذي ل

َّ
ِ ال

﴾ ِصَراِط ا�َّ

 ) .53: الشورى (

 :الوجوه املطموسة املردودة ع�� أدبار�ا   - 5

ْبِل يَ ﴿ : قال �عا�� 
َ
ن ق م ّمِ

ُ
ا َمَعك

َ
ِ
ّ

ا مل
ً
ق ا ُمَصّدِ

َ
ن

ْ
ل زَّ

َ
وا ِبَما ن

ُ
اَب آِمن

َ
ِكت

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ِذيَن أ

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
ا أ

ْمرُ 
َ
 أ

َ
ان

َ
ْ�ِت ۚ َو� ْ�َ�اَب السَّ

َ
ا أ

َّ
َعن

َ
َما ل

َ
َعَ�ُ�ْم ك

ْ
ل

َ
ْو ن

َ
ْدَباِرَ�ا أ

َ
ٰ� أ

َ
َ�ا َع� ُ�دَّ

َ
�
َ
ِمَس ُوُجوً�ا ف

ْ
ط

َّ
ن ن

َ
ِ  أ

ا�َّ

 
ً

ُعوال
ْ

 ) .47: ء ال�سا(﴾ َمف

  �� وسياق �ية �و ا��ديث عن ال��ود الذين يحرفون ال�لم عن مواضعھ

ومادة الطمس �ع�� ا��و بطمس الوجوه ورد�ا ع�� �دبار،�ية السابقة ومن ثم يا�ي ال��ديد 

 "و�زالة 
ً
ُجوُم استأصلت أثره ومنھ ﴿ : محوتھ ، وطمستھ : يقال طمست ال���ء طمسا

ُّ
ا الن

َ
ِإذ

َ
ف

ِمَس 
ُ
 ط

ْ
و�و ��ديد مناسب لفعل��م القبيحة فتبديل وجو��م وطمس�ا و�شو���ا جزاء  )1(" ﴾ت

 مخالفا ملقصوده 
ً
وكالم هللا .. ملن بدل كالم هللا وحرفھ وأزالھ عن موضعھ أو فسره تفس��ا

أشرف ال�لم يتم�� عن سائر الكالم بأنھ القول الفصل ال يأتيھ الباطل من ب�ن يديھ وال من 

عضاء بما فيھ من محاسن وما ركب جھ ��سان أشرف جزء فيھ يتم�� عن بقية � وو . خلفھ 

فإذا أز�لت عنھ تلك ا��اسن ومحيت منھ "فيھ من عين�ن وحاجب�ن وشعر وأذن�ن وأنف وفم 

تلك �جزاء فصار كخف البع�� وحافر الفرس ، أو رد إ�� �دبار فجعل ع�� �يئة القفا �ان 

" قة ا��سنة ومثلة وفضيحة عظيمة توجب الغم وا��سرة الشديدةذلك �شو��ا فظيعا ل��ل
)2 (. 

ٰ� ﴿ : وقد شرح شيخ زاده ما قالھ الزمحشري عن الفاء �� قولھ �عا�� 
َ

َ�ا َع� ُ�دَّ
َ
�
َ
ف

ْدَباِرَ�ا 
َ
 .. ﴾ من أ��ا قد ت�ون للسب�ية وقد ت�ون للتعقيب أ

ً
و��ن أن ل�ا ع�� كال الرأي�ن تفس��ا

أردنا طمس�ا فرددنا�ا إ�� �دبار ؛ أي : ھ أل��ا إذا �انت للسب�ية فاملع�� يؤكد ال��ديد و�قو�

 .جعلنا الوجوه ناحية القفا، والقفا ناحية القدام 

  طمست : أما إذا �انت للتعقيب فاملع�� أ��ا تفيد حدوث العذاب مرت�ن

 ثم أعقب ذلك برد�ا إ�� �دبار ، و��ون ذلك ع�� س�يل التفصيل
ً
�عد �جمال ،  الوجوه أوال

ْرَ�ٍة ﴿ : فإن رد الوجوه ع�� �يئة �دبار تفصيل للطمس ا��مل كما �� قولھ �عا�� 
َ
ن ق م ّمِ

َ
َوك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .طمس: (القاموس ا��يط ) 1(

 –ط املكتبة �سالمية ديار بكر  2/40حاشية مح�� الدين شيخ زاده ع�� تفس�� البيضاوي ) 2(
  .تركيا 
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َ

ون
ُ
اِئل

َ
ْو ُ�ْم ق

َ
ا أ

ً
ا َبَيات

َ
ُسن

ْ
َجاَءَ�ا َبأ

َ
اَ�ا ف

َ
ن

ْ
ك

َ
ْ�ل

َ
فإن تب�يت البأس تفصيل ) "4: �عراف (﴾ أ

 . )1(" لإل�الك ا��مل

أدبار�ا قد ي�ون ع�� ا��قيقة وما ذلك ع�� هللا �عز�ز ، وطمس الوجوه ورد�ا إ�� 

فقد أصاب هللا أسالف�م قبل ذلك بامل�� قردة وخناز�ر ، فل�س طمس الوجوه بأصعب من 

  : ذلك قال �عا�� 

يْ ﴿ 
َ
ِضَب َعل

َ
ُ َوغ ُھ ا�َّ

َ
َعن

َّ
ِ ۚ َمن ل

 ِعنَد ا�َّ
ً
وَ�ة

ُ
ِلَك َمث

َٰ
ن ذ ّرٍ ّمِ

َ
م ِ�ش

ُ
ك

ُ
ئ ِ�ّ

َ
ن
ُ
ْل َ�ْل أ

ُ
ِھ َوَجَعَل ق

 
َ

وت
ُ
اغ

َّ
اِز�َر َوَعَبَد الط

َ
ن

َ
�

ْ
 َوا�

َ
ِقَرَدة

ْ
ُھ ﴿ : وقال ) 60: املائدة (﴾ ِمْ�ُ�ُم ال

ْ
ا ُ�ُ�وا َعن ْوا َعن مَّ

َ
ا َعت مَّ

َ
ل

َ
ف

 
َ

اِسِئ�ن
َ

 خ
ً
وا ِقَرَدة

ُ
ون

ُ
ُ�ْم ك

َ
ا ل

َ
ن

ْ
ل

ُ
  ) .166: �عراف (﴾ ق

  و�ذا يحتمل أمر�ن 
ً
 :وقد ي�ون الطمس معنو�ا

م��ة ما �� الوجوه من آالت  –لغواي��م وعناد�م  –إ�� أ��م سلبوا  �شارة :�ول 

ا��س و�دراك �السمع والبصر والعقل ، طمسس هللا عل��ا ، فأع�� �بصار عن �عتبار ، 

ف�ــم كمــا حكــى القــــرآن . وأصم �سماع عن �صغاء إ�� ا��ق ورد�ــا مــن ال�دايــــة إلــى الضــالل 

 ﴿ : ع��ـم 
َ

 َيــْرِجُعــون
َ

ُ�ـْم ال
َ
ٌم ُعْ�ٌ� ف

ْ
  ﴾ ُصمٌّ ُبك

 ﴿ ) 18: البقرة (
ً
ُ�ْم و�م أيضا

َ
 ِ�َ�ا َول

َ
 ُيْبِصُرون

َّ
ْعُ�ٌن ال

َ
ُ�ْم أ

َ
 ِ�َ�ا َول

َ
ُ�ون

َ
ق

ْ
 َيف

َّ
وٌب ال

ُ
ل

ُ
ُ�ْم ق

َ
ل

ِئَك 
َٰ
ول

ُ
لُّ ۚ أ

َ
ض

َ
َعاِم َبْل ُ�ْم أ

ْ
�
َ ْ
األ

َ
ِئَك �

َٰ
ول

ُ
 ِ�َ�ا ۚ أ

َ
 َ�ْسَمُعون

َّ
اٌن ال

َ
 ﴾ آذ

َ
ون

ُ
اِفل

َ
غ

ْ
  ) .179: �عراف ( ُ�ُم ال

أن يراد بالوجوه رؤساء ال��ود ، فالطمس �نا بمع�� �غي�� وجو��م �سلب : الثا�ي 

وجا���ا وإقبال�ا وتجليل�ا بالصغار و�دبار ح�ن أج�� بنو النض�� و�نو قر�ظة وردوا إ�� أدبار�م 

فجر منھ طاقات �يحاء ثرة غز�رة من حيث جاءوا من و�كذا فإن أسلوب القرآن الكر�م تت

  .و�ستمر ك��ه املعطاء مفتوحا ل�ل من فتح هللا عليھ

  :حركة الوجھ �� النار   - 6

�� �ذا املبحث نت�بع تأث�� النار ع�� وجوه ال�افر�ن ، وكيف �ع�� الوجوه عن حالة 

ي أدى أ��ا��ا عندما تلتقي مع النار ، كيف تف�� عن مشاعر�م وتب�ن مص���م واملوقف الذ

  .��م إ�� �ذا املص�� 

إن النار �� �خرة تلفح الوجوه و�غشا�ا ، وتكب ف��ا الوجوه وتكبكب و�تقى 

  .بالوجوه سوء العذاب وتقلب �� النار ، و���ب أ��ا��ا �� النار ع�� الوجوه 

 ﴿ : ففي قولھ �عا��   .أ 
َ

اِ�ُ�ون
َ
اُر َوُ�ْم ِف�َ�ا �

َّ
ُح ُوُجوَ�ُ�ُم الن

َ
ف

ْ
ل

َ
  )104: املؤمنون (﴾ ت

وقد ثقلت مواز���م  يوم القيامة ففازوا  –تأ�ي �ية �� سياق املقابلة ب�ن املؤمن�ن 

و��ن ال�افر�ن وقد خفت مواز���م فخسروا أنفس�م وخلدوا �� ج�نم تلفح�م بل�ي��ا ،  - بالفالح 

وال�لوح أن تتقلص الشفتان وت�شمرا عن "سفعت النار وجو��م وأحرق��م ف��ك��م �ا���ن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2/40: السابق ) 1(
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  .) 1(" سنان كما ترى الرؤوس املشو�ة� 

ألنھ "كما يقول أبو حيان �� ال��ر املاد و�� البحر ا��يط ،  - وقد خص الوجھ باللفح 

أشرف ما ��  ��سان ، و��سان أحفظ لھ من �فات من غ��ه من �عضاء فإذا لفح �شرف 

  .) 2(" ��تص ببعض أعضاء الوجھفما دونھ ملفوح ، وملا ذكر إصابة النار للوجھ ذكر ال�لوح ا

إن صورة الوجھ ال�ا�� وقد اح��ق ��ذه الطر�قة ال�شعة صورة كر��ة منفرة ل�ل 

وإن حركة عضالت الوجھ و�� تتقلص وجلده و�و ي�شمر وشفتية .. من يرا�ا ، أو �سمع ع��ا 

ل�ا القلوب �ذه ا��ركة �عطى صورة تنخلع .. و�ما ترتفعان إ�� أع�� أو تنخفضان  إ�� أسفل 

 
ً
ْم بالسؤال التقر��� التو�ي�� ﴿  - �عد ذلك- ومن ثم �عاجل القرآن �ؤالء الكفار .. ر�بة وخوفا

َ
ل

َ
أ

 
َ

ُبون ِ
ّ

ذ
َ

ك
ُ
م ِ�َ�ا ت

ُ
نت

ُ
ك

َ
ْم ف

ُ
ْيك

َ
ٰ� َعل

َ
�

ْ
ت

ُ
ْن آَياِ�ي ت

ُ
ك

َ
ولن ينفع�م �عد ذلك اعتذار�م ) 105: املؤمنون (﴾ ت

ية ، ولن تجدي توسال��م إ�� رب العزة بأن بأ��م قد غلب��م شقو��م فضلوا عن طر�ق ال�دا

ُروا �� الدنيا من �ذا املص�� ف�انوا ���رون . يخرج�م من النار إ�� الدنيا من جديد  ِ
ّ

فلطاملا ُحذ

  )3(.. و����ون 

اِد ﴿ : و�� قولھ �عا��    .ب 
َ

ْصف
َ ْ
� ��ِ 

َ
ِن�ن رَّ

َ
ق  َيْوَمِئٍذ مُّ

َ
ْ�ِرِم�ن

ُ ْ
َرى ا�

َ
ن * َوت ُ�م ّمِ

ُ
َسَراِبيل

 
َ
اُر ق

َّ
ٰ� ُوُجوَ�ُ�ُم الن

َ
��

ْ
غ

َ
  ) .50- 49: إبرا�يم (﴾ ِطَراٍن َو�

نرى ا��رم�ن �نا مسوق�ن إ�� ج�نم قد قرن �عض�م إ�� �عض مغلل�ن �� قيود 

الذي �ساعد ع�� اشتعال النار ال�� تتصاعد من أجسام�م إ��  )4(مصفدة م�سر�ل�ن بالقطران 

  .وجو��م ح�� �غشا�ا و�غط��ا 

بالرفع أو بالنصب فوردت الوجوه ع�� النار من جميع ) جو��مو (وسواء أقرئت 

لَّ جوان��ا أو وردت النار عل��ا وأحاطت ��ا، فإ��ا �� �لتا ا��الت�ن مصطلية بالنار﴿ 
ُ
� ُ ِلَيْجزَِي ا�َّ

ِ�َساِب 
ْ

َ َسِر�ُع ا�  ۚ ِإنَّ ا�َّ
ْ

َسَ�ت
َ

ا ك ٍس مَّ
ْ

ف
َ
  ) .51: برا�يم (﴾ ن

�صفاد املسر�ل بالقطران وقد اشتعلت النار �� جسده  إن صورة ال�افر املقيد ��

 للناس ولكن اليتذكر ذلك إال أر�اب العقول ﴿ 
ً
 وإنذارا

ً
ح�� غطت وج�ھ جديرة بأن ت�ون بالغا

 
ْ
ل
َ ْ
و �

ُ
ول

ُ
َر أ

َّ
ك

َّ
ٌھ َواِحٌد َوِلَيذ

َٰ
َما ُ�َو ِإل

َّ
ن

َ
ُموا أ

َ
ُروا ِبِھ َوِلَيْعل

َ
اِس َوِلُينذ

َّ
لن ِ

ّ
 ل

ٌ
غ

َ
ا َبال

َ
ذ

ٰ
  ) .52: إبرا�يم (﴾ َباِب َ�

﴾  و�غ���والغرض البال�� �نا �و ال���يب والتخو�ف، والتعب�� باملضارع �� ﴿ 

  .الستحضار الصورة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3/204: الكشاف ) 1(

  . 6/422وكذلك ال��و املاد  6/422: البحر ا��يط ) 2(

  .ون من سورة املؤمن) 111- 105(راجع �يات ) 3(

أنھ يتحلب من ��ر �س�� ���ل يطبخ ف��نأ بھ �بل ا��ر�ى : مما ذكره الزمخشري عن القطران) 4(
، ومن شأنھ أن �سرع فيھ اشتعال النار ، و�و أسود اللون من�ن الر�ح، فتط�� بھ جلود أ�ل النار ح�� 

إسراع النار  - 2. ان وحرقتھ لذع القطر  - 1" �عود طالؤه ل�م �السرابيل و�� القمص لتجتمع عليھ �ر�ع 
  . 2/567) : الكشاف: انظر (ون�ن الر�ح  - 4. واللون الوحش  - 3. �� جلود�م 
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و�ذه صورة أخرى ��ركة الوجھ مع النار تتجسد �� �ذا السؤال ال��ك��   .ج 

 ﴿ : الساخر �� قولھ �عا�� 
ْ
اِب َيْوَم ال

َ
َعذ

ْ
ِقي ِبَوْجِ�ِھ ُسوَء ال

َّ
َمن َيت

َ
ف

َ
وا أ

ُ
وق

ُ
 ذ

َ
�ن اِملِ

َّ
ِقَياَمِة ۚ َوِقيَل ِللظ

 
َ

ِسُبون
ْ

ك
َ
ْم ت

ُ
نت

ُ
 ﴾ َما ك

  ) .24: الزمر (

 - عادة –يقيھ ��سان  -  )1(" فالوجھ و�و أعز موضع من ظا�ر البدن وأشرفھ"

ب�لتا يديھ �ي يحميھ من أذى ا��ر وال��د واملطر وا���ر وعدوان املعتدي ، وإ��ا ��ركة ال 

ال�شر أن يرفعوا أيد��م أمام وجو��م عند إحساس�م بأي خطر ي��دد�م ، إرادية من جميع 

�ذا الوجھ اليوم �� املوقف املقلوب إنھ مطالب بأن ي�ون �و الدرع و�و الوقاية من سوء 

العذاب ، ألن صاحبھ قد ألقي �� النار مغلول اليدين مسلسل القدم�ن مقمح الرأس ال�ستطيع 

�� مواج�ة مباشرة مع النار ال�ستطيع عضو آخر من أعضاء  –�ن  –�لتفات ، إن الوجھ 

جسده حمايتھ أو وقايتھ ، وت�ون املفارقة الساخرة �نا أن �ذا الوجھ العز�ز ع�� صاحبھ الذي 

�عود الدفاع عنھ بيديھ ، اليجد صاحبھ مايحول بھ ب�نھ و��ن النار ، قيتقي شدة العذاب ��ذا 

إن ��سان إذا لقي : "ية ، وقد ع�� الزمخشري عن ذلك بقولھ الوجھ، فأ�ي تتحقق لھ �ذه الوقا

مخوفا من ا��اوف استقبلھ بيده وطلب أن يقي ��ا وج�ھ، ألنھ أعز �عضاء عليھ والذي يلقى 

�� النار يلقي مغلولة يداه إ�� عنقھ، فال ي��يأ لھ أن يتقى النار إال بوج�ھ الذي �ان يتقي ا��اوف 

  .) 2(" ماة  عليھ�غ��ه وقاية لھ ومحا

ِقي ِبَوْجِ�ِھ ُسوَء ﴿ : وقد اج��د املفسرون �� بالغة التعب�� بقولھ �عا�� 
َّ
َمن َيت

َ
ف

َ
أ

اِب 
َ

َعذ
ْ
﴾ وأدلوا بتوج��ات بالغية تدل ع�� أن بالغة القرآن رحيبة ا��ال ومعطاءة ل�ل متأمل ال

  .ع�� قدر ف�مھ وتأملھ 

ر ع�� س�يل ا��از التمثي�� يرى أن �م�نتصاف  ف�ذا �سكندري صاحب - 
شبھ حال من يلقي �� النار واليجد مايتقي بھ النار غ�� وج�ھ بحال من يتق��ا بداية بوج�ھ ) 3(

  .وع�� عن ذلك باالتقاء 

 استعارة تخييلية  - 
ً
ففي ) 4(أما شيخ زاده ف��ي أن �� التعب�� كناية وفيھ أيضا

 ألنھ اليمكن للوجھ أن يتقي النار و�و التعب�� كناية عن استحالة �تقاء ألنھ غ�� متص
ً
ور أصال

  .. مصطل ��ا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 5/441: ا��يط  البحر) 1(

  .125/ 4: الكشاف ) 2(

  . 4/125: �امش ع�� الكشاف = لإلمام أحمد بن املن�� �سكندري  –�نتصاف ) 3(

و�ستعارة التخييلية �� إثبات الزم املشبھ بھ للمشبھ و��  4/201حاشية مح�� الدين شيخ زاده ) 4(
ف�ما متالزمتان . استعارة تخييلية ع�� مايرى ا��م�ور : قر�نة �ستعارة املكنية ، فقر�نة املكنية دائما 

ع�� العماري ، . د.أسرار البيان : انظر (التوجد إحدا�ما بدون �خرى إذ البد لالستعارة من قر�نة ، 
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  –�� قول النا�غة  –مع إ��امھ  –و�ذا �الكناية عن عدم وجود العيب 

  ��ن فلول من ِقراع الكتائب    #     وال عيب ف��م غ�� أن سيوف�م

 باملرة بل �و دليل البأس والقوة 
ً
  .فإن ما �� السيوف من فلول ل�س عيبا

، فقد شبھ الوجھ بال��س الذي يتقي بھ وأما 
ً
�ستعارة التخييلية و�� املكنية أيضا

  .ع�� س�يل �ستعارة املكنية ) يتقي(وحذف املشبھ بھ ودل عليھ بالفعل 

وأنھ بالفعل لم يجد حيلة يتقي .  )1(لكن أبا حيان يحمل التعب�� ع�� ا��قيقة  - 

 
ً
و�ري أن حمل التعب�� ع�� ا��قيقة أبلغ لبيان ك��ة .  ��ا النار غ�� وج�ھ ح�ن ألقى �� النار مغلوال

 بجوارحھ و����� �� الوقاية 
ً
ما ينالھ من العذاب وأن �� �ذا تدرجا �� التو�� ألن ��سان يتقي أوال

  .إ�� أن يجعل أشرف جوارحھ و�و الوجھ وسيلة التو�� 

  :وأبو حيان �عضد رأيھ �ذا باستحسان ابن عطية لھ و�قول الشاعر 

ْحِرِه     
َ
 بوج�ھ وِ�ن

َ
ى السيوف

َ
ق

ْ
ر     #   َيل

َ
ف

ْ
  و�قيُم �امتھ مقام اِملغ

: وذلك �� قولھ �عا�� ) تقلب الوجوه �� النار(ومما يتصل بحركة الوجھ �� النار   .د 

ُسو ﴿  ا الرَّ
َ
ْعن

َ
ط

َ
َ َوأ ا ا�َّ

َ
ْعن

َ
ط

َ
ا أ

َ
ن

َ
ْي�

َ
 َيا ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
اِر َيق

َّ
ُب ُوُجوُ�ُ�ْم ِ�� الن

َّ
ل

َ
ق

ُ
 َيْوَم ت

َ
  ) .66: �حزاب (﴾ ال

 فيھ غ�� أنھ �� 
ً
 بارزا

ً
و�و �عب�� يحمل �� الغالب ع�� ظا�ره،وال يلعب ا��يال دورا

تصو�ر الواقع يفوق �ل خيال ، ف�ذه الوجوه الشر�فة يقل��ا سع�� ج�نم �شدة �� اتجا�ات 

  )2(" �� ج�ةكما ترى البضعة تدور �� القدر إذا غلت في��امى ��ا الغليان من ج�ة إ"مختلفة 

والتعب�� بالوجھ مجاز عن تقليب ا��سد �لھ ولكنھ خص بالذكر �شفيا و��ر�ة 

  .م��م واس��زاء ��م ألنھ �شرف و�حسن ومحل الصباحة والوجا�ة عند ��سان 

وقد ساعدت الصياغة اللغو�ة ع�� ��و�ل الصورة وت�شيع�ا ألن املضارع املضعف 

ُب (الع�ن 
َّ
ل

َ
ق

ُ
 �سلب إراد��م ف�م متقلبون بفعل املب�� للمفع) ت

ً
 �شدة التقليب وثانيا

ً
ول يو�� أوال

َيا السع�� أو بز�انية ج�نم، و�م لن تنفع�م صرخا��م والينفع�م ندم�م ع�� عصيا��م قائل�ن ﴿ 

 
َ

ا الرَُّسوال
َ
ْعن

َ
ط

َ
َ َوأ ا ا�َّ

َ
ْعن

َ
ط

َ
ا أ

َ
ن

َ
ْي�

َ
 ﴾ ولن يجدي إلقاؤ�م املسؤولية ع�� ساد��م وك��ا��م و�ول

 يتوسلون ﴿ 
َ

ِ�يال ا السَّ
َ
ون

ُّ
ل

َ
ض

َ
أ

َ
ا ف

َ
َ�َ�اَءن

ُ
ا َوك

َ
ن

َ
ا َساَدت

َ
ْعن

َ
ط

َ
ا أ

َّ
ا ِإن

َ
ن وا َر�َّ

ُ
ال

َ
  ) .67: �حزاب (﴾ َوق

ثم نأ�ي إ�� صورة أ�شع وأشنع ��ركة الوجھ مع النار ، و�� صورة ال��ب   .ه 

يا وسعر �� ع�� الوجوه �� النار ل�ل من أجرم �� حق نفسھ أو غ��ه ، فضل عن ا��ق �� الدن

ٍل َوُسُعٍر ن��ان ج�نم �� �خرة ﴿ 
َ

ال
َ
 ِ�� ض

َ
ْ�ِرِم�ن

ُ ْ
ٰ� ُوُجوِ�ِ�ْم * ِإنَّ ا�

َ
اِر َع�

َّ
 ِ�� الن

َ
َيْوَم ُ�ْ�َ�ُبون

َر 
َ

وا َمسَّ َسق
ُ
وق

ُ
 ) .48- 47: القمر (﴾ ذ

  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .م1992مصر 

  . 424/ 7: البحر ا��يط ) 1(

   . 3/562: الكشاف ) 2(
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 من امل��ول�ن �� الشوارع وامل��و��ن ع�� وجو��م ع�� 
ً
ولقد رأينا �� الدنيا صورا

م�م �� السياسة أو العقيدة وقد اختلطت بال��اب وجو��م و�ع��ت �� ح��� �رض أيدي خصو 

وأ��ار�ا فشو�ت ��نا��ا وكسا�ا الدم فمحا معامل�ا، فكيف بمثل �ذه الوجوه وقد ��بت 

  .ع�� حصب ج�نم وتلطخت بما انص�ر ف��ا من أجساد وما سال ف��ا من قيح وصديد 

َر ل �ذا أن يقال ل�م ﴿ ولكن املث�� لل��كم وال��ر�ة �عد �
َ

وا َمسَّ َسق
ُ
وق

ُ
﴾ �أن ذ

مما يص�ب الناس �� دنيا�م كمس ا���� ) مس(�ل �ذا ال��ب وال��ل والعذاب مجرد 

  .و�أن �ذا العذاب مما يذاق بالفم �الطعام ع�� س�يل �ستعارة املكنية .. و�لم 

ُب ف�
َ

ْبك
َ

�ا وقد ورد ذلك �� قولھ ومن الكفار من يكب ع�� وج�ھ �� النار وم��م من ُيك

 ﴿ : �عا�� 
َ

ون
ُ
ْعَمل

َ
ْم �

ُ
نت

ُ
 َما ك

َّ
 ِإال

َ
ْجَزْون

ُ
اِر َ�ْل ت

َّ
 ُوُجوُ�ُ�ْم ِ�� الن

ْ
ت بَّ

ُ
ك

َ
ِة ف

َ
ئ ِ�ّ

: النمل (﴾ َوَمن َجاَء ِبالسَّ

90 (،  

: الشعراء (﴾ وجنود إبل�س أجمعون .فكبكبوا ف��ا �م والغاوون﴿ : وقولھ �عا�� 

94 -95(  

َمن َجاَء ﴿ : مقابلة بي��ا و��ن آية أخرى سابقة ل�ا �� قولھ �عا�� ففي �ية �و�� 

 
َ

ون
ُ
زٍَع َيْوَمِئٍذ آِمن

َ
ن ف ْ�َ�ا َوُ�م ّمِ ْ�ٌ� ّمِ

َ
ُھ خ

َ
ل

َ
ِة ف

َ
َ�َسن

ْ
﴾ و�ذه املقابلة تو�� املص�� املنتظر ِبا�

لشمول للعموم وا) فزع(لفر�ق�ن ، فر�ق قدم ا��سنة و�� �يمان ف�و آمن من أي فزع ، وتنك�� 

 من فزع البعث إ�� ال�شور إ�� ا��شر إ�� ا��ساب 
ً
  ..ل�ل ما يفزع �� �خرة بدءا

 
ً
وفر�ق آخر جاء بالس�ئة و�� الكفر فجزاؤه من ج�س عملھ ألنھ ح�ن انكب �ائما

 ع�� رأسھ. ع�� وج�ھ �� الشرك واملعا��� وامللذات 
ً
والتعب�� بــ . كب �� النار ع�� وج�ھ من�وسا

يت�ن �ستحضر �� دنيا الناس صورة الفر�ق�ن يوم القيامة وقد حمل �ل فر�ق معھ �� � ) جاء(

كما ب�نا �� أك�� من موضع، مجاز مرسل عالقتھ  –دليل نجاتھ أو دليل إ�انتھ ، والتعب�� بالوجھ 

  .ا��زئية والوجھ واج�ة ��سان فإذا كب �� النار �ان ا��سم تبعا لھ 

�انوا يتعبدو��م من دون هللا أو يتوسلون ��م لن  وتب�ن �ية الثانية لنا أن من

ْيَن َما ينصرو�م أو ينجو�م من عذاب ج�نم ولن ي�تصروا ألنفس�م يوم القيامة ﴿ 
َ
ُ�ْم أ

َ
َوِقيَل ل

 
َ

ْعُبُدون
َ
ْم �

ُ
نت

ُ
 *  ك

َ
ِصُرون

َ
ْو َي�ت

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
ِ َ�ْل َينُصُرون

ألن �ذه �ل�ة ) 93- 92: الشعراء (﴾ ِمن ُدوِن ا�َّ

وقد ع�� القرآن عن �ذا املش�د .. ستلقي �� ج�نم مع من عبد�ا ومع�م �ل جنود إبل�س  نفس�ا

تكر�ر الكب لتكر�ر معناه،�أن من ألقي �� " –كما يقول البيضاوي  –والكبكبة ) كبكبوا(بالفعل 

  .) 1(" النار ينكب مرة �عد أخرى ح�� �ستقر �� قعر�ا

ت�ب والتعقيب مع بنائھ للمج�ول كما أن التعب�� باملا��� املسبوق بفاء ال�� 

ْبِكُبوا(
ُ

يفيد تحقق الوقوع مع سرعتھ كما يو�� بأن �ناك قوة قا�رة تدفع�م كما يندفع ) فك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 3/474: للقا��� البيضاوي ) أنوار الت��يل وأسرار التأو�ل(تفس�� البيضاوي ) 1(
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القطيع من الذعر في�ساقط �عضھ فوق �عض وقد ع�� سيد قطب عن جانب من �ذا املش�د 

ة و�ال نظام وإنك ل�سمع من جرس اللفظ صوت دفع�م وسقوط�م بال عناي: "املر�ع بقولھ 

وصوت الدبدبة النا���ء من الكبكبة كما ي��ار ا��رف فت�بعھ ا��روف ، ف�و لفظ مصور 

  .) 1(" بجرسھ ملعناه

 يأ�ي الوسم بالنار ع�� �نف �� قولھ �عا�� ﴿   .و 
ً
وِم وأخ��ا

ُ
ْرط

ُ
�

ْ
� ا�

َ
ِسُمُھ َع�

َ
﴾ َس�

 و�مر للمؤمن�ن أي(لصنف من الناس أمر هللا رسولھ ) . 16: القلم (
ً
بأال يطيعھ وال �س�� �� ) ضا

ر�ابھ ، وقبل أن �سمھ هللا ع�� أنفھ بالنار �� �خرة وسمھ �� الدنيا بمجموعة من الصفات 

الذميمة ال�� تفسد ا��تمع املسلم ف�و كث�� ا��لف و�ذا دليل ع�� كذبھ و�و م��ن حق�� 

الظلم غليظ الطبع شر�ر  الرأي، يم��� ب�ن الناس بالنميمة ، مناع ل���� معتد ع�� غ��ه شديد

ِ��ٍن ﴿ : قال �عا�� �� وصفھ  ٍف مَّ
َّ

لَّ َحال
ُ
ِطْع �

ُ
 ت

َ
ِميٍم * َوال

َ
اٍء ِبن

َّ
ش اٍز مَّ ِثيٍم * َ�مَّ

َ
ٍد أ

َ
ْ�ِ� ُمْعت

َ
�

ْ
� ِ

ّ
اٍع ل

َّ
ن * مَّ

ِنيٍم  َ
ِلَك ز

َٰ
ّلٍ َ�ْعَد ذ

ُ
  ) .15- 10: القلم (﴾ ُعت

� أنفھ بم�سم الذل حيث وصاحب �ذه الصفات �� الدنيا �سمھ هللا �� �خرة ع�

ي�وي بالنار ع�� أظ�ر ���ء �� وج�ھ وع�� رمز �نفة وا����وت و�و �نف و�� �ذا كناية عن 

 ��ذه الصفات �� دنيا الناس ت��ز أمام 
ً
 متصفا

ً
العار الذي يلزمھ واليفارقھ ف�ل من يرى ��صا

� صورة تبعث ع�� ناظر�ھ صورة �ذا العتل الزنيم و�و راغم �نف ذليل مشوه الوجھ و�

ِليٌم ال��ك وال��ر�ة �س�ب املفارقة املفاجئة ب�ن الصورت�ن ﴿ 
َ
اٌب أ

َ
ُ�ْم َعذ

َ
ُ ِمْ�ُ�ْم َول َ�ِ�َر ا�َّ

  ) .79: التو�ة (﴾ 

و�معاودة النظر �� بالغة تلك الصورة الساخرة ل�ذا الصنف من ال�شر نرى أن 

ِسُم القرآن الكر�م �ستخدم لذلك جملة قص��ة �� ﴿ 
َ
وِم َس�

ُ
ْرط

ُ
�

ْ
� ا�

َ
﴾ ولكن �ل جزئية ُھ َع�

تدل ع�� قرب وقوع الفعل و��  –فالس�ن . ف��ا ���� ��ذه ال��ر�ة الالذعة وتجسم�ا وت��م�ا 

كما يدل قرب وقوع .  )2(�ذا طمأنة للرسول بأن هللا سي�تصر لھ من �ذا البا�� عما قر�ب 

. يتمادي �� الطغيان و�ستكبار ا��دث ع�� ال��ديد والتخو�ف ل�ذا الصنف من ال�شر �ي ال

  .لالحتقار ) س�سمھ(والتعب�� بضم�� الغائب �� 

والتعب�� بالوسم بدال من ال�ي �ستحضر الصورة الدائمة املستمرة ل��يوان  

�و أثر ال�ي ، فقد يذ�ب ال�ي  –كما يقول صاحب القاموس ا��يط  –امل�وي ، ألن الوسم 

عالمة مستمرة ع�� أن �ذا قد �عرض لل�ي يوما ما، ف�ستمر بآالمھ ا��رقة، ولكن يبقى الوسم 

 . إذاللھ ما بقي �ذا الوسم 
ً
إن ال�ي عقاب بد�ي ولكن الوسم إذالل نف��� ي�ناسب تناسبا

 مع ما عرف عن صاحبھ من علو واستكبار 
ً
  .عكسيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ط دار املعرف ، مصر  114سيد قطب  –مشا�د القيامة �� القرآن ) 1(

  . 4/528تفس�� البيضاوي  انظر: ذكر أن أنف الوليد أصابتھ جراحة �� بدر فبقي أثر�ا ) 2(
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 بما يفيده لفظ ع�� من العلو والتمكن يو�� بأن �ذا) ��(بدال من ) ع��(والتعب�� بـ 

  .الوسم سي�ون �� أع�� �نف بحيث يراه �ل ناظر ف��يد ذلك من فضيحتھ وإذاللھ 

و�� استعارة ا��رطوم م�ان �نف اس��انة واستخفاف ألن حقيقة ا��رطوم "

وقد درج العرب ع�� أن �نف رمز العزة والسيادة كما يقول حسان �� مدح  )1(" للفيل

  - :الغساسنة 

 أحسا
ٌ
مُّ �نوِف من الطراز �ول      #   ُ��م ِبيُض الوجوه كر�مة

ُ
  )2(ش

: ، وقالوا �� الذليل ) َحِ��ُّ �نِف شامُخ الِعْرِن�ن(واشتقوا منھ �نفة فقالوا �� املدح 

  .) 3(" َجِدَع أنُفھ وَرِغَم أنفھ"

فإذا ع�� عنھ با��رطوم استد�� ذلك التعب�� صورة الفيل ال��م وذلك بدوره 

املغرور املتك�� املنتفخ �� الدنيا و�املقارنة ب�ن الصورت�ن تبلغ ال��ر�ة منھ  �ستد�� صورة �ذا

. وتظل صورتھ الزر�ة شاخصة �لما ت�� القرآن فتفعل فعل�ا �� النفوس ... مدا�ا الذي ال يحد 

  .و�ذلك تؤدي البالغة القرآنية �دف�ا الدي�� باإلضافة إ�� �دف�ا ا��ما�� الف�� 

  :ع�� الذات غلبة داللة الوجھ   - 7

رأينا �� تحليل �يات السابقة أن القرآن الكر�م قد ع�� بالوجھ عن ا��سم ألنھ 
أشرف �عضاء �ل�ا وأن الوجھ استخدم ع�� س�يل ا��از �عالقة ا��زئية ، ونر�د أن نؤكد أن 

 عند ما يتعلق �مر بحركة الذات �
ً
و�� وي،�سانية �شق��ا املادي واملعن�ذا املع�� أك�� بروزا

�يات �تية يرد ذكر الوجھ وحركتھ ال للداللة ع�� ذلك ا��زء املعروف من ا��سد بل للداللة 

ع�� الذات بأكمل�ا ، وقد سبقت �� مقدمة �ذا البحث رواية الزمخشري �� ذلك أن املساك�ن 

  .) 4(" أين وجھ عر�ي كر�م ينقذ�ي من ال�وان"من أ�ل مكة يقولون 

ْم َوْجُھ :  �عا�� و�ورد �� ذلك قول هللا
ُ

ك
َ
ُل ل

ْ
ْرًضا َيخ

َ
َرُحوُه أ

ْ
ِو اط

َ
 أ

َ
وا ُيوُسف

ُ
ل

ُ
ت

ْ
﴿ اق

ْم 
ُ

ِبيك
َ
  ) .9: يوسف (﴾ أ

  - :و�ن إ�� املز�د من تلك �يات لن�ب�ن وجھ البالغة ف��ا 

ِذي ﴿ : يقول هللا �عا�� ع�� لسان إبرا�يم عليھ السالم  .1
َّ
 َوْج�َِ� ِلل

ُ
ْ�ت ي َوجَّ ِ

ّ
ِإ�

َر السَّ 
َ
ط

َ
ْرَض ﴾ف

َ ْ
  ) .79: ��عام ( َماَواِت َو�

 بذاتھ بل املقصود حركة التوجھ الك�� با��سم والروح 
ً
إن الوجھ �نا ل�س مقصودا

و�مع�� أشمل أن ت�ون �ل ا��ر�ات والسكنات و�عمال .. ، بالنية والضم�� وا��وارح 

 ��ا خالق السموات و�رض 
ً
أي قصدت "� ذلك يقول القرط�� �� تفس�. والعبادات مقصودا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 8/311: البحر ا��يط ) 1(

  .لبنان  –دار صادر ب��وت  - ط  180ديوان حسان بن ثابت �نصاري ص ) 2(

  . 8/311: البحر ا��يط ) 3(

  .م 1972ط ا��ل�� مصر  4/46: الكشاف ) 4(
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  .) 1(" �عباد�ي وتوحيدي هللا عز وجل وحده وذكر الوجھ ألنھ أظ�ر ما �عرف بھ صاحبھ

�� �ذه �ية ب�ن النية والقصد والضم�� وما �ع��ي  –و�ر�ط الطا�ر بن عاشور 

القاصد إ�� (الوجھ من �غ��ات ف�ش�� إ�� التغ��ات ال�� ت��ق  الوجھ عند توج�ھ ���ة ما بأن 

: فمع�� وج�ت وج�� .. ما بوج�ھ تحصل �يئة �� وج�ھ و�� �يئة العزم وتحديق النظر م�ان 

صرفتھ وأدرتھ ، و�ري أن �ذا الفعل من إبرا�يم عليھ والسالم جاء ع�� ج�ة التمثيل حيث 

 ش��ت حالة إعراضھ عن �صنام املع�� ع��ا بقولھ ﴿ 
َ

ون
ُ

ِرك
ْ

ش
ُ
ا � مَّ ي َبِريٌء ّمِ ِ

ّ
﴾ وقصده إ�� ِإ�

 وقصده وانصرف عن غ��ه إفرا
ً
  .د هللا �عا�� بالعبادة بمن استقبل بوج�ھ ش�ئا

  –�نا بالالم ) وج�ت(و�لمح ابن عاشور كذلك إ�� بالغة �عدية الفعل 
ً
مع أنھ غالبا

فيقول إن التعدية بالالم تحسن إذا �ان ال���ء املقصود مرا�� إرضاؤه وطاعتھ  –ما يتعدى بإ�� 

، فاخت�� �عديتھ بالالم �� �ية الكر�مة ألن �� �ذا التوجھ  من مثل قولك توج�ت ل��ب�ب

  .) 2(إرضاءه وطاعتھ 

 ﴿ : و�� قولھ �عا�� .2
َ

ِرِك�ن
ْ

ش
ُ ْ
نَّ ِمَن امل

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ا َوال

ً
يِن َحِنيف ِقْم َوْجَ�َك ِللّدِ

َ
 أ

ْ
ن

َ
﴾ َوأ

 ا، وقولھ �عا�� ﴿ ) 105: يو�س (
َ

َرت
ْ
اۚ  ِفط

ً
يِن َحِنيف ِقْم َوْجَ�َك ِللّدِ

َ
أ

َ
ْ�َ�ا ف

َ
اَس َعل

َّ
َر الن

َ
ط

َ
ِ�� ف

َّ
ِ ال

َّ� ﴾

 ) .30: الروم (

  

 للدين ع�� مع�� �عديل الوجھ ج�ة الدين وعدم 
ً
تفسر إقامة الوجھ خالصا

ل من توجھ ب�ليتھ للدين واستقام 
ّ
 والشماال وذلك ع�� س�يل التمثيل ومث

ً
�لتفات عنھ يمينا

 عليھ وا�تم بأسبابھ بمن ا�تم ����ء فعقد عليھ طر 
ً
فھ وسدد إليھ نظره وقدم لھ وج�ھ مقبال

كناية عن توجيھ النفس بأسر�ا ألجل  –كما يرى ابن عاشور  –عليھ و�ذه �ستعارة التمثيلية 

و�و تفس�� ي���م مع ما قلناه �� البداية  )3(ما أمره هللا بھ من التبليغ وإرشاد �مة وإصالح�ا 

  .ت بأكمل�ا قصد بھ الذا –و�� مثل ذلك  –بأن الوجھ �نا 

ٰ� َمْن ﴿ : وقر�ب من �ذا إسالم الوجھ خالصا � عز وجل �� قولھ �عا��  .3
َ

َب�

 
َ

ون
ُ
 ُ�ْم َيْحَزن

َ
ْ�ِ�ْم َوال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ِھ َوال ْجُرُه ِعنَد َرّ�ِ

َ
ُھ أ

َ
ل

َ
ِ َوُ�َو ُمْحِسٌن ف

َم َوْجَ�ُھ ِ�َّ
َ
ْسل

َ
: البقرة (﴾ أ

112. (  

ْح ﴿ : وقــولــھ �عــالــى 
َ
ِ َوُ�َو ُمْحِسٌن َوَمْن أ

َم َوْجَ�ُھ ِ�َّ
َ
ْسل

َ
ْن أ مَّ ا ّمِ

ً
: ال�ساء (﴾ َسُن ِدين

  : ، وقــولــھ �عالــى ) 125

َبَعِن ﴿ 
َّ
ِ َوَمِن ات

 َوْج�َِ� ِ�َّ
ُ

ْمت
َ
ْسل

َ
ْل أ

ُ
ق

َ
وَك ف  َحاجُّ

ْ
ِإن

َ
  ) .20: آل عمران (﴾ ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4/2464نصاري القرط�� أل�ي عبد هللا دمحم بن أحمد � ) ا��امع ألح�ام القرآن ( تفس�� القرط�� ) 1(

  .القا�رة  –دار الر�ان لل��اث  –ط 

  . 224- 223القسم الثا�ي ص  7: ا��لد : تفس�� التحر�ر والتنو�ر : انظر ) 2(

  . 11/303: السابق ) 3(
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تمام الطاعة  فإن إسالم الوجھ �ع�� ال�سليم املطلق ألوامر هللا و�و كناية عن

و�  - و�ع��اف بالعبودية ، وقد أطلــق الوجــھ �نــا علــى الذات كمــا أطلــق ع�� الذات �ل�يــة 

  : فــي قــولــھ �عــالــى  –املثــل �علـى 

َراِم ﴿ 
ْ

ك ِ
ْ

ِل َو�
َ

َ�ال
ْ

و ا�
ُ
َك ذ ٰى َوْجُھ َرّ�ِ

َ
  ) .27: الرحمن (﴾ َوَ�ْبق

 : �PARAKINETICSر�ات نظائر ا�: القسم الثا�ي 

و�� �ذا القسم ن�ناول بالتحليل البال�� �يات ال�� ورد ف��ا ذكر الوجھ ولم يقم 

با��ركة أو لم تقع عليھ ا��ركة ولكن اع��تھ �عض التغ��ات الناتجة عن �عض املواقف ال�� 

  :أشرنا إل��ا �� مقدمة �ذا البحث و�تمثل ذلك �� املواضع �تية 

  :سواده بياض الوجھ و   - 1

ورد ا��ديث عن بياض الوجھ وسواده �� عدة آيات م��ا ما يب�ن حالة املؤمن�ن 

وال�افر�ن �� �خرة وقد غلب ع�� �ذا املوقف أسلوب املقابلة وم��ا ما �ش�� إ�� مواقف �ع��ى 

  .الكفار �� الدنيا فيظ�ر أثر �ذه املواقف ع�� وجو�م 

ا  ﴿: يرد قولھ �عا�� :  ففي ا��الة �و��  .أ  مَّ
َ
أ

َ
ْسَودُّ ُوُجوٌه ۚ ف

َ
ْ�َيضُّ ُوُجوٌه َو�

َ
َيْوَم ت

 
َ

ُرون
ُ

ف
ْ

ك
َ
ْم ت

ُ
نت

ُ
اَب ِبَما ك

َ
َعذ

ْ
وا ال

ُ
وق

ُ
ذ

َ
ْم ف

ُ
م َ�ْعَد ِإيَماِنك

ُ
ْرت

َ
ف

َ
ك

َ
 ُوُجوُ�ُ�ْم أ

ْ
ت ِذيَن اْسَودَّ

َّ
ِذيَن * ال

َّ
ا ال مَّ

َ
َوأ

اِلُدو 
َ

ِ ُ�ْم ِف�َ�ا خ
ِفي َرْحَمِة ا�َّ

َ
 ُوُجوُ�ُ�ْم ف

ْ
ت  اْبَيضَّ

َ
  ) .107- 106: آل عمران (﴾ ن

ففي �يت�ن مقابلة وا��ة ب�ن حال املؤمن�ن �� �خرة وقد أشرقت وجو��م بنور 

خالدون �� رحمة هللا ، وحال ال�افر�ن وقد  –�� �ذا اليوم  –�يمان واطمأنت نفوس�م إ�� أ��م 

الوجوه وسواد�ا  إن بياض. اك�ست وجو��م بالسواد الناتج من ظالم نفوس�م وكدرة أرواح�م

�� �ذا اليوم أثر ل��الة النفسية ال�� �ع��ي �ل فر�ق ؛ فالوضاءة والنور للوجوه املؤمنة �س�ب 

والسواد و�ظالم للوجوه ال�افرة �س�ب التقر�ع وال��ديد .. ما�شروا بھ من ا��لود �� رحمة هللا 

عَ �سوء املص�� ﴿ 
ْ
وا ال

ُ
وق

ُ
ذ

َ
ْم ف

ُ
م َ�ْعَد ِإيَماِنك

ُ
ْرت

َ
ف

َ
ك

َ
 أ

َ
ُرون

ُ
ف

ْ
ك

َ
ْم ت

ُ
نت

ُ
اَب ِبَما ك

َ
  .﴾ ذ

ملن "وقد أ�� أبو حيان إ�� تأثر الوجوه با��الة النفسية ح�ن أشار إ�� قول العرب 

 : نال أمن�تھ 
ً
كما يؤكد شيخ زاده أن  )1(" جاء مسود الوجھ: ابيض   وج�ھ ، وملن جاء خائبا

  . )2(" �آبة وا��زن والغمالبياض كناية عن الفرح والسرور ، وأن السواد كناية عن ال"

بالعوامل ) فسيولوجيا(و�ذا اليمنع �و��ما ع�� ا��قيقة إذ يتأثر لون الوجھ 

  .إ�� .. النفسية حيث صفرة الفرق وحمرة ا���ل وإشراقة السرور 

ْ�َيضُّ ُوُجوٌه أما ملاذا بدأ بالبياض �� �ية الكر�مة ﴿ 
َ
) أما(﴾ وعند التفصيل بـــ َيْوَم ت

بالسواد وختم بالبياض؟ فإن أل�ي حيان �عليال لطيفا ي���م و�الغة القرآن و�و عكس فبدأ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 3/22: البحر ا��يط ) 1(

  . 1/659: حاشية شيخ زاده ) 2(



كمال عبد العز�ز إبرا�يم - السيد دمحم سالم                                                                                                               172 

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  ةالثانیة عشرالسنة  

أنھ بدأ بالبياض لشرفھ وألنھ ا��الة املث��، وعند التفصيل ابتدىء بالذين اسودت وجو��م 

ْسَودُّ ُوُجوٌه لال�تمام بالتحذير من حال�م و��اورتھ لقولھ �عا�� ﴿ 
َ
﴾ ول�ي ي�ون �بتداء �� َو�

و��ون �ختتام بحكم�م في�ون مطلع الكالم ومقطعھ ش�ئا �سر الطبع "ية باملؤمن�ن صدر � 

و�ذه الطر�قة �� التعب�� �س�� �� علم البد�ع باللف وال�شر غ�� املرتب  )1(" و�شرح الصدر

 �� صدر �ية ﴿ 
ً
ْسَودُّ ُوُجوٌه حيث لف�ما معا

َ
ْ�َيضُّ ُوُجوٌه َو�

َ
�ما من ﴾ فلما �شر�ما جاء �َيْوَم ت

�غليب رحمة هللا سبحانھ و�عا��  –وهللا أعلم  - والغرض البال�� من ذلك .. غ�� ترت�ب كما رأينا 

ع�� غضبھ حيث افتتح ا��ديث بأ��اب الوجوه البيضاء فأو�� ذلك بال�شر والسماحة 

والرحمة وختم ا��ديث بجزا��م و�و ا��لود �� رحمة هللا فغلب البدء وا��تام ع�� ما بي��ما 

  .و�و ا��ديث عمن اسودت وجو��م وجزاؤ�م 

�ستحضر الصورة أمامنا ) ت�يض و�سود(و�بقى أن �ش�� إ�� أن التعب�� باملضارع 

و�ست��ل�ا من �خرة �� غمضة ع�ن لت�تصب ماثلة أمامنا �� دنيا الناس ف��يد ذلك من ال��غيب 

  .�� ا��مال الف�� وال���يب و�تحقق ال�دف الدي�� من البالغة القرآنية باإلضافة إ

 قولھ �عا�� 
ً
� ﴿ : كما يرد �� ا��الة �و�� أيضا

َ
ُبوا َع�

َ
ذ

َ
ِذيَن ك

َّ
َرى ال

َ
ِقَياَمِة ت

ْ
َوَ�ْوَم ال

ِ�يَن  ِ�ّ
َ

ك
َ
ُمت

ْ
ل ِ

ّ
ًوى ل

ْ
َم َمث

َّ
ْ�َس ِ�� َجَ�ن

َ
ل

َ
 ۚ أ

ٌ
ة ْسَودَّ ِ ُوُجوُ�ُ�م مُّ

ِ�ِ� *  ا�َّ َ
از

َ
ْوا ِبَمف

َ
ق

َّ
ِذيَن ات

َّ
ُ ال � ا�َّ ِ�ّ

َ
 َوُ�ن

َ
ْم ال

 
َ

ون
ُ
 ُ�ْم َيْحَزن

َ
وُء َوال ُ�ُم السُّ   ) .61- 60: الزمر (﴾ َيَمسُّ

فالذين كذبوا ع�� هللا �� الدنيا و�سبوا إليھ الشر�ك والصاحب والولد ووصفوه بما 

 ال يليق بجاللھ ترا�م يوم القيامة ﴿ 
ٌ
ة ْسَودَّ  )2(  –و�و �ر��  –﴾ إما ع�� ا��قيقة ُوُجوُ�ُ�م مُّ

جھ ��سان و�ر�د ح�ن يت�� كذبھ و�فت�� أمره ، أو ع�� ا��از كناية عن حيث يكف�ر و 

  ..ال�آبة وا��زن 

ِ�يَن و�خ�� القرآن أن مص�� �ؤالء سي�ون ج�نم ﴿  ِ�ّ
َ

ك
َ
ُمت

ْ
ل ِ

ّ
ًوى ل

ْ
َم َمث

َّ
ْ�َس ِ�� َجَ�ن

َ
ل

َ
﴾ أ

 �� وذلك �� مقابل من لم يمس�م سوء ولم يص��م حزن فلم �سود وجو��م أل��م ح�ن اتقوا هللا

  .الدنيا نجا�م من �ذا املص�� 

 أما ملاذا ع�� باسم املفعول �� ﴿ 
ٌ
ة ْسَودَّ ﴾ مع أن اسم املفعول يأخذ حكم ُوُجوُ�ُ�م مُّ

و�وم القيامة مستقبل  –إذ يدل ع�� وقوع الفعل ع�� املفعول �� الزمن املا���  –الفعل املا��� 

إذا �ان مدلول "د درج القرآن ع�� ذلك لم يأت �عد ؟ فإن ذلك للداللة ع�� تحقق الوقوع ، وق

  .) 3(" الفعل من �مور ال�ائلة املتوعد ��ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3/22: البحر ا��يط ) 1(

الرأي القائل بأنھ م�� أمكن حمل اللفظ ع�� حقيقتھ ولم يوجد دليل قلنا باألر�� اقتناعا ب) 2(
يصرفھ إ�� ا��از فا��قيقة أو�� وخاصة أن علم النفس ا��ديث ير�ط ب�ن التغ��ات الفسيولوجية ال�� 

  .تص�ب ا��سم والتغي��ات السي�ولوجية لإل�سان 

  .املطبعة النموذجية  145حس�ن ص عبد القادر . تحقيق د –للطو�� : �كس�� �� علم التفس�� ) 3(
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 : و�� ا��الة الثانية    .ب 
ً
و�� اسوداد الوجھ �� الدنيا فإن ذلك قد اع��ى فر�قا

. من الكفار �انوا ي�سبون إلــى هللا البنات و�ــزعمــون أن املالئكــة الذين �م عبــاد الرحمن إنــاث 

 : رد ذلك �� قــولــھ �عــالــى وقد و 

 ﴿ 
َ

َ�ُ�ون
ْ

ا َ�ش ُ�م مَّ
َ
ُھ ۙ َول

َ
اِت ُسْبَحان

َ
َبن

ْ
ِ ال

َّ�ِ 
َ

ون
ُ
لَّ * َوَ�ْجَعل

َ
ٰ� ظ

َ
ن�

ُ ْ
َحُدُ�م ِباأل

َ
َر أ ِ

ّ
ا ُ�ش

َ
َوِإذ

ِظيٌم 
َ

ا َوُ�َو ك  * َوْجُ�ُھ ُمْسَود�
ُ

ُيْمِسك
َ
َر ِبِھ ۚ أ ِ

ّ
ْوِم ِمن ُسوِء َما ُ�ش

َ
ق

ْ
َواَرٰى ِمَن ال

َ
ُھ َيت ْم َيُدسُّ

َ
ٰ� ُ�وٍن أ

َ
ُھ َع�

 
َ

ُمون
ُ

 َساَء َما َيْحك
َ

ال
َ
َ�اِب ۗ أ

ُّ
  ) .59- 75: النحل (﴾ ِ�� ال�

  

���ر م��م و�ب�ن  - ع�� س�يل مجاراة ا��صم �� ادعائھ وج�لھ  –إن القرآن الكر�م 

و�و ) �� نظر�م(ل�م شطط تفك���م وقلة حيا��م ح�ن ارتضوا أن يجعلوا � شر ا��زأين 

ت ب�نما اختصوا أنفس�م بالذ�ور ف�و يفحم�م با���ة إذ يذكر�م بما يحدث ألحد�م البنا

إن وجھ ير�د و�سود وإن قلبھ ليمت��ء بال�م والغم ، وإن ا���ل والشعور : ح�ن ي�شر باألن�� 

 إ�� التواري عن أع�ن الناس والوقوع �� ا����ة و�ضطراب أيحتفظ باألن�� 
ً
بالعار ليدفعانھ دفعا

ذليال ب�ن قومھ أم يبادر فيدف��ا �� ال��اب و�ــــتــخــلــص مـــن عــار�ـــا ؟ فكــيــف مــــع كــل �ــذا  و�ع�ش

 تحــكمــون � بــالبــنــات ولكــم بالذكـــــور ﴿ 
َ

ُمون
ُ

 َســـاَء َما َيْحك
َ

ال
َ
﴾ ولقد �ان �عض�م ي��ر ب�تھ إذا أ

  .وضعت إمرأتھ أن�� 

  :اشده العودة قائلة ف�س��ضيھ زوجتھ وتن

 اليأت�نا
َ
  يظلُّ �� الب�ت الذي يلينا     #      ما أل�ي حمزة

 أال نلَد البن�نا
َ

ا    #    غضبان
َ
  ل�س لنا من أْمرنا ماِش�ن

عطينا 
ُ
  )1(وإنما نأخذ ما أ

 و�ظل قلبھ كظيما 
ً
و�عود إ�� بالغة التعب�� بالوجھ حيث يظل طول ال��ار مسودا

 با��زن والغ
ً
  –) ظل(فالتعب�� بــــ .. م مملوءا

ً
يو�� بأن  –ال�� تفيد قيام صفة خ���ا باسم�ا ��ارا

عادة إال ��  –ال�شرى جاءتھ �� أول ال��ار حيث إن معظم الوالدات تتم �� الليل واليذاع ا���� 

الصباح ، ومن ثم فإن ��اره من بدايتھ إ�� ��ايتھ مغلف با��زن الذي يكسو وج�ھ بالسواد، 

  .الوجھ �عب�� عن العبوس والغم الذي ��قة بوالدة �ن��  فاسوداد

وال�شارة الت�ون إال  –و�و خ�� ���ء ل�م  –والتعب�� بال�شرى عن خ�� والدة �ن�� 

يحدث تناقضا يث�� �� النفوس الطرافة أو ال��ب ، فإن الذ�ن "�ذا التعب�� .. لإلخبار بما �سر

�� مسار مع�ن �و صورة سرور وفرح قادم ولكنھ ح�ن يرد عليھ لفظ ال�شرى، يوطن خيالھ ع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كنا �شك �� ����ا ونر�� أ��ا مصنوعة من قبل �عض  4/243: وردت �بيات �� الكشاف ) 1(
  .ورواية القرآن الكر�م �� تصو�ر ذلك أصدق وأبلغ  –الوعاظ أو املفسر�ن 
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  .) 1(" يفاجأ �عكس ما �ان يتوقعھ و�و �لم وا��زن 

و�ذه طر�قة القرآن �� ال��ر�ة من أعداء هللا حيث تنفذ ال��ر�ة إ�� أعماق 

  .نفوس�م ف��يد�م ح��ة وأملا وتجعل�م موضع ال��ر�ة من �خر�ن 

  

 من التقابل  ال�� تفيد) كظيم(كما أن التعب�� بـ 
ً
امتالء القلب با��زن �عطي نوعا

  .املعنوي ب�ن ما يكنھ قلبھ من ال�م ومايظ�ر ع�� وج�ھ من السواد 

  :نضرة الوجھ و�عومتھ   - 2

يرد ا��ديث عن نضرة الوجھ و�عومتھ وإشراقھ واست�شاره �� سياق وصف القرآن 

ع�� الوجوه وذلك �� قولھ  الكر�م أل��اب ا��نة وما يلقون ف��ا من �عيم وتكر�م يظ�ر أثره

  :�عا�� 

 -  ﴿ 
ٌ
اِضَرة

َّ
  ) .23- 22: القيامة (﴾ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ن

 -  ﴿ 
ٌ
ْسِفَرة  * ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ مُّ

ٌ
ْ�ِشَرة

َ
ْست  مُّ

ٌ
ة

َ
اِحك

َ
  ) .39- 38: ع�س (﴾ ض

 -  ﴿ 
ٌ
اِعَمة

َّ
 * ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ن

ٌ
َسْعِ�َ�ا َراِضَية ِ

ّ
  ) .9- 8: الغاشية (﴾ ل

 -  ﴿ �ِ 
ُ

ْعِرف
َ
ِعيِم �

َّ
 الن

َ
ْضَرة

َ
  ) .24: املطفف�ن (﴾ � ُوُجوِ�ِ�ْم ن

ولقد سبق أن رأينا وجوه ال�افر�ن �� النار وما يصي��ا من لفح وكب وكبكبة ووسم 

تكسو�ا النضرة و�علو�ا الرونق ) ناضرة(ولكن وجوه املؤمن�ن �� ا��نة .. وتقليب و��ب 

 وا��سن ثم إ��ا ﴿ 
ٌ
اِظَرة

َ
َ�ا ن ٰ� َرّ�ِ

َ
ونظر الوجوه إ�� هللا (تمتعة بالنظر إ�� وج�ھ الكر�م ﴾ مسِإ�

  :للتوقع والرجاء كقول القائل

 إليك ِمْن َمِلٍك 
ُ

ِ�� ِ�َعَما    #   وإذا نظرت
َ
  )2(والبحُر دونك ِزْدت

 �شع م��ا الضياء �إسفار الصبح �عد الظالم ، و�� ﴿ ) مسفرة(و�ذه الوجوه 
ٌ
ة

َ
اِحك

َ
ض

 
ٌ
ْ�ِشَرة

َ
ْست   .ل�ا من النعيم والتكر�م يدعو إ�� السرور وال�شر والتفاؤل ﴾ ألن �ل ما حو مُّ

 فإنك �� �خرة لن تخطىء �� التعرف 
ً
ف�م ع�� �ذا الفر�ق املؤمن �� ا��نة،وأخ��ا

ترا�م فتعرف نضرة النعيم و���ة التنعم وماءه ورونقھ �� , أبرار مط�رون متكئون ع�� �رائك

س�ب �� ) النعيم(إضافة السب�ية فاملضاف إليھ و�و  )النعيم(إ�� ) نضرة(وإضافة .. وجو��م 

  ) .النضرة(املضاف و�و 

 - ناضرة (ونالحظ أن أوصاف الوجوه السابقة وردت �ل�ا بصيغة اسم الفاعل 

ولم ترد بصيغة الفعل ، ولعل السر ) راضية - ناعمة  –مست�شرة  –ضاحكة  –مسفرة  –ناظرة 

الثبوت والدوام ب�نما يدل الفعل ع�� التجدد �� ذلك يرجع إ�� أن اسم الفاعل يدل ع�� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصر�ة العامة ط ال�يئة  225/ عبد ا��ليم حف�� . التصو�ر الساخر �� القرآن الكر�م ، د) 1(
  .م 1992 - القا�رة  –للكتاب 

  . 8/389: البحر ا��يط ) 2(
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وقد أشار عبد  –و�نتقال ، و�ما أن �عيم ا��نة خالد ودائم ، فقد ناسب التعب�� باسم الفاعل 

َوِصيِد  ﴿: القا�ر إ�� ذلك و�و يو�� الفرق ب�ن قولھ �عا�� 
ْ
 ِذَراَعْيِھ ِبال

ٌ
ُ�ُ�م َباِسط

ْ
ل

َ
﴾ وقولنا َو�

 ال �شك �� أن الفعل "فذكر ) وصيدو�ل��م ي�سط ذراعيھ بال(
ً
ال يؤدي الغرض ) ي�سط(إن أحدا

ب�نما �سم يقت��� ثبوت  –ول�س ذلك إال ألن الفعل يقت��� مزاولة وتجدد الصفة �� الوقت 

ثم  –الصفة وحصول�ا من غ�� أن ي�ون �ناك مزاولة وتزجية فعل ومع�� يحدث ش�ئا فش�ئا 

�ُ يؤكد ذلك بأنھ الفرق ب�ن ﴿ 
ْ
ل

َ
 َو�

ٌ
�� أنك ال تث�ت مزاولة وال تجعل ) �ل��م واحد(﴾ وُ�م َباِسط

  .) 1(" فالغرض إذن �و تأدية �يئة ال�لب  –ال�لب يفعل ش�ئا ، بل تث�تھ بصفة �و عل��ا 

و�مكن أن نضيف إ�� ذلك ملمحا آخر للتعب�� باسم الفاعل و�و أن املؤمن�ن الذين 

�أ��م فاعلون ل�ا بأنفس�م ملا فعلوا �� )  إ��. .ناضرة ، ناظرة (وصفت وجو��م ��ذه �وصاف 

  .الدنيا ما �ستوج��ا �� �خرة 

كما أن مما يلفت النظر أيضا أن تلك �وصاف ا��ميلة وردت �ل�ا متقابلة مع 

 –مسفرة  –ناضرة (أوصاف وجوه ال�افر�ن �� �يات الالحقة أو السابقة فوجوه املؤمن�ن 

  ) .اضيةر  –ناعمة  –مست�شرة  –ضاحكة 

 –عاملة  –خاشعة  –تر�ق�ا ق��ة  –باسرة عل��ا غ��ة (أما وجوه ال�افر�ن ف�� 

، وسوف نو�� �ذه النقطة عناية خاصة عند ا��ديث عن الوجوه الباسرة العا�سة ) ناصبة

  ) .املنكرة

  :َسْوُء الوجوه   - 3

 ورد ا��ديث عن َسْوُء الوجوه بمع�� �لوح�ا وكسوف�ا وظ�ور ال�آبة عل��ا ��

  : موضع�ن من القرآن الكر�م 

ِخَرِة ﴿ : �� قولھ �عا�� عن ب�� إسرائيل :  املوضع �ول   .أ 
ْ

ا َجاَء َوْعُد �
َ
ِإذ

َ
ف

ِب�ً�ا 
ْ
�

َ
ْوا ت

َ
ُ�وا َما َعل ِ�ّ

َ
ٍة َوِلُيت َل َمرَّ وَّ

َ
وُه أ

ُ
ل

َ
َما َدخ

َ
ْ�ِ�َد ك

َ ْ
وا امل

ُ
ل

ُ
ْم َوِلَيْدخ

ُ
: �سراء (﴾ ِلَ�ُسوُءوا ُوُجوَ�ك

7. (  

إسرائيل وإفساد�م �� �رض مرت�ن معروفة ومعروضة �� كتب  وقصة ب��

التفاس�� ، وا��ديث �� �ذه �ية عن �فساد الثا�ي ، وقد توعد�م هللا سبحانھ و�عا�� بأنھ إذا 

 م��م ل�سوءوا وجو��م وليدخلوا امل��د كما 
ً
 أشد بأسا

ً
حدث م��م ذلك فس�بعث عل��م عبادا

 دخلوه أول مرة وليت��وا ماعل
َ
  . )2( فجواب إذا �� �ية محذوف دل عليھ جواب إذا �و��.وا ت�ب��ا

فإن الوجوه �نا كما قلنا �� ) ل�سوءوا وجو�كم(والذي ��منا �نا �و التعب�� بجملة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –ا��ان�� : تحقيق محمود شاكر ط  175ص  –دالئل ���از، عبد القا�ر ا��رجا�ي : انظر ) 1(
  .مصر 

بأس ﴿ فإذا جاء وعد أوال�ما �عثنا عليكم عبادا لنا أو�� : �� الواردة �� قولھ �عا�� : �و�� ) إذا() 2(
  ) .5: �سراء (شديد ﴾ 
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أك�� من موضع يحتمل أن ت�ون ع�� ا��قيقة،ألن آثار �عراض النفسية �� القلب تظ�ر ع�� 

  .لذوات أو إ�� وج�اء القوم وساد��م أو ع�� ا��از إشارة إ�� ا.الوجھ

) اسم جامع ل�ل آفة وداء: (كما �ش�� الزمخشري �� أساس البالغة ) السوء(ولفظ 

وذلك �ع�� أن وجوه ب�� إسرائيل قد اع��ا�ا أو سيع����ا ا��زي والعار وال�آبة و�ر�داد وال�لوح 

  .وماش�ت من �فات و�دواء 

ِذيَن ﴿ : ھ �عا�� ورد �� قول: واملوضع الثا�ي    .ب 
َّ
 ُوُجوُه ال

ْ
ت

َ
 ِسي�

ً
ة

َ
ف

ْ
ُل
ْوُه ز

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل

َ
ف

 ﴾ 
َ

ُعون دَّ
َ
م ِبِھ ت

ُ
نت

ُ
ِذي ك

َّ
ا ال

َ
ذ

ٰ
ُروا َوِقيَل َ�

َ
ف

َ
  ) .27: امللك (ك

والف�م العام لسياق �ية يظ�ر وقع�ا ع�� النفوس ، ومقدار ماتزرعھ �� القلوب 

فبقي "اد تال�ا �� أول الليل �� صالتھ ، من �لع وخوف من لقاء �ذا اليوم ح�� إن �عض الز�

  . )1(" يكرر�ا و�و يب�ي إ�� أن نودي لصالة الفجر

ْم ففي آية سابقة ي�ساءل الكفار �� ��ر�ة واس��زاء ﴿  - 
ُ
نت

ُ
َوْعُد ِإن ك

ْ
ا ال

َ
ذ

ٰ
�َ �ٰ

َ
َم�

 
َ

 ال محالة ، سي�ت وجو�) زلفة(﴾ وح�ن تحقق �ذا الوعد ورأوه َصاِدِق�ن
ً
 وواقعا

ً
�م أي قر�با

بان عل��ا الكسوف والق��ة وك��وا كما ي�ون وجھ من يقاد إ�� القتل أو �عرض ع�� �عض "

 ﴿  - �� ��ر�ة الذعة تقابل سؤال�م الساخر- وقيل ل�م  )2(" العذاب
َ

ُعون دَّ
َ
م ِبِھ ت

ُ
نت

ُ
ِذي ك

َّ
ا ال

َ
ذ

ٰ
�َ

 ﴾.  

��م بالبناء للمفعول يدل ع�� أن �ناك قوة قا�رة أثرت عل) سي�ت(إن التعب�� بــ 

لتحقق الوقوع : فظ�ر السوء �� وجو��م دون إراد��م وع�� كره م��م ، وم��ء الفعل باملا��� 

تتكرر �� القرآن الكر�م ملواج�ة "و�ذه الطر�قة القرآنية �� عرض ما سي�ون �أنھ �ائن بالفعل 

 لوجھ مع مش�د 
ً
حالة التكذيب أو الشك بمفاجأة شعور�ة تصو�ر�ة توقف املكذب وج�ا

  ) 3(" ا يكذب بھ أو �شك فيھحاضر مل

  

ُ�َ�ا   - 4
َّ
ُ�َ�ا َوِذل

َ
�
َ
َ�ا وق

ُ
 الوجوه وَرَ�ق

ُ
َ�َ�ة

َ
  :غ

تدور ) غ��(وجد أن مادة ) ق�� –ر�ق  –غ�� (بالبحث عن املع�� امل���� ملفردات 

َ�َ�ة(حول ال��اب والغبار ومن الغبار اشتق اسم 
َ
و�و ما �علق بال���ء من الغبار وما �ان ع�� ) الغ

  .لونھ 

َ�ُق  مدان : غشيھ ، وص�� مرا�ق : ف�و الدنو من ال���ء ور�قھ : أما الرَّ

  ) .أن تحمل ��سان ع�� ما ال يطيقھ: (و�ر�اق ل��لم،

 �ُ
َ
�

َ
: �يج الغبار ، والق��ة : دخانھ ، وق�� الشواء : سواد �الدخان ، وقتار الشواء : والق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 4/583: الكشاف ) 1(

  . 4/58: السابق ) 2(

  . 6/3647: �� ظالل القرآن ) 3(
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�و ما �غشاه من غ��ة الكرب واملوت : شبھ دخان �غ��� الوجھ من الكذب ، و�وج�ھ ق�� وق��ة 
)1 (.  

: و�وضع �ذه املفردات �� تراك��ا القرآنية، ووضع ال��اكيب �� سياق�ا من �يات 

  : نرى أن قولھ �عا�� 

 ﴿ 
ٌ
َ�َ�ة

َ
ْ�َ�ا غ

َ
 * َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعل

ٌ
َ�ة

َ
�
َ
َ�ا ق

ُ
ْرَ�ق

َ
  ) .41 – 40: ع�س (﴾ ت

َسبُ ﴿ : وقولھ �عا�� 
َ

ِذيَن ك
َّ
ُ�م َوال

َ
ا ل ۖ  مَّ

ٌ
ة

َّ
ُ�ْم ِذل

ُ
ْرَ�ق

َ
ِلَ�ا َوت

ْ
ٍة ِبِمث

َ
ئ اِت َجَزاُء َسّ�ِ

َ
ئ ِ�ّ

وا السَّ

 
َّ
ْ�َ�اُب الن

َ
ِئَك أ

َٰ
ول

ُ
ِلًما ۚ أ

ْ
ْيِل ُمظ

َّ
َن الل ًعا ّمِ

َ
 ُوُجوُ�ُ�ْم ِقط

ْ
ِشَ�ت

ْ
غ

ُ
َما أ

َّ
ن
َ
أ

َ
ِ ِمْن َعاِصٍم ۖ �

َن ا�َّ اِر ۖ ُ�ْم ّمِ

﴾ 
َ

اِلُدون
َ

  ) .27: يو�س ( ِف�َ�ا خ

ى أن تلك �يات إنما تأ�ي �� وصف أحوال ال�افر�ن يوم القيامة وما يلقون من نر 

عنت وعذاب يظ�ر أثره ع�� وجو��م، �� مقابل أحوال املؤمن�ن وما يو�بون من تكر�م و�عيم 

  .ينعكس ع�� وجو��م 

من �ول الصاخة ال�� يفر املرء ف��ا من أخيھ وأمھ  –) ع�س(فالكفار �� سورة 

ال��  –تكسو الغ��ة وجو��م �س�ب الغم الذي يتملك�م وتر�ق الق��ة _ تھ و��يھ وأبيھ وصاحب

وال ترى أوحش من "محيا�م فتحيلھ إ�� ���ء كر�ھ مقرز مث�� لل��ر�ة  –�� سواد �الدخان 

 –عز وجل  –و�أن هللا . اجتماع الغ��ة والسواد �� الوجھ، كما ترى من وجوه الزنوج إذا اغ��ت

،�ل ذلك �� مقابل وجوه ) 2(" و��م الغ��ة كما جمعوا الفجور إ�� الكفريجمع إ�� سواد وج

  .املؤمن�ن املسفرة الضاحكة املست�شرة 

  

ف�م الذين كسبوا الس�ئات �� الدنيا ، والتعب�� ) : يو�س(أما الكفار �� سورة 

 بالكسب �نا يو�� بمسؤولي��م املباشرة عن �ذه الس�ئات ، أل��م كسبو�ا بأنفس�م ولذلك

، ومن ثم فإن ما يصي��م من الكرب والرعب ) جزاء س�ئة بمثل�ا(عاجل�م القرآن با��كم العادل 

وتبدو �أ��ا مر�قة بالق�� والذلة و�نكسار،�� �ذا اليوم يظ�ر أثره ا����� ع�� وجو��م ف��ا�ا 

ت�� و�ذا السواد ا����� مناظر للسواد املعنوي املس. ملطخة بقطع من ظالم ليل حالك السواد 

و�� .. و�� �ذا اليوم لن �عصم�م من عذاب هللا عاصم ف�م �� النار خالدون . �� نفوس�م 

ترا�م أ��اب وجوه ) ولم يكذبوا ع�� هللا �الكفار(املقابل ترى املؤمن�ن الذين أحسنوا �� الدنيا 

�انت ا��س�� أل��م أحسنوا العمل �� الدنيا ف.. بيضاء مشرقة الير�ق�ا الق�� وال تبدو ف��ا الذلة 

  .فوق ذلك و�� التنعم برؤ�ة وج�ھ �عا�� ) الز�ادة(جزاء�م ثم �انت  –و�� ا��نة  –

رة   - 5
َ

ك
ْ
ن
ُ
 وامل

ُ
 والعاِ�َسة

ُ
  :الوجوه الباِسَرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أساس البالغة للزمخشري، والقاموس ا��يط، ومفردات غر�ب القرآن : انظر �� ذلك ) 1(

  4/706: الكشاف ) 2(
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  :لقرآن الكر�م وردت �� قولھ �عا��و�ذه طائفة أخرى من أوصاف الوجوه �� ا

 ﴿   .أ 
ٌ
عَ * َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرة

ْ
ن ُيف

َ
نُّ أ

ُ
ظ

َ
 ت

ٌ
اِقَرة

َ
  ) .25- 24: القيامة (﴾ َل ِ�َ�ا ف

مَّ َعَ�َس َوَ�َسَر ﴿   .ب 
ُ
  ) .22: املدثر (﴾ ث

ٰ�  ﴿  .ج 
َّ
َو�

َ
ْعَ�ٰ� * َعَ�َس َوت

َ ْ
ن َجاَءُه �

َ
  ) .2- 1: ع�س (﴾ أ

ادُ ﴿   .د 
َ
َر ۖ َي�

َ
نك

ُ ْ
ُروا امل

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
 ِ�� ُوُجوِه ال

ُ
ْعِرف

َ
اٍت �

َ
ن ا َبّ�ِ

َ
ن

ُ
ْ�ِ�ْم آَيات

َ
ٰ� َعل

َ
�

ْ
ت

ُ
ا ت

َ
 َوِإذ

َ
ون

 ُ اُر َوَعَدَ�ا ا�َّ
َّ
ُم ۗ الن

ُ
ِلك

َٰ
ن ذ ّرٍ ّمِ

َ
م ِ�ش

ُ
ك

ُ
ئ ِ�ّ

َ
ن
ُ
أ

َ
ف

َ
ْل أ

ُ
ا ۗ ق

َ
ْ�ِ�ْم آَياِتن

َ
 َعل

َ
ون

ُ
ل

ْ
ِذيَن َيت

َّ
 ِبال

َ
ون

ُ
ِذيَن َ�ْسط

َّ
 ال

ِص�ُ� 
َ ْ
َس امل

ْ
ُروا ۖ َوِ��

َ
ف

َ
  ) .72: ا��� (﴾ ك

) . باسرة(ففي سورة القيامة وصفت وجوه الكفار بأ��ا ست�ون �� �ذه اليوم   .أ 

ْيَن : طلب ال���ء قبل وقتھ، فيقال : يمكن أن �ع�� ) �سر(و�ش�� املعاجم إ�� أن مادة  : َ�َسَر الدَّ

اء 
َ

ق ْ�َسَر الّسِ
َ
ھ، وأ ِ

ّ
 : تقاضاه قبل محل

ً
ال�لوحة : شرب منھ قبل أن يروب مافيھ، و�� �ع�� أيضا

صف وجوه الكفار ��ا �� أي شدة العبوس والتقطيب ، و�غ�� اللون ، وال ت�تعد تلك املعا�ي عن و 

َم �ية الكر�مة إذ تفيد �نا أ��م عندما عرفوا مص���م حيث ﴿  دَّ
َ
 َيْوَمِئٍذ ِبَما ق

ُ
�َسان ِ

ْ
� 

ُ
أ بَّ

َ
ُي�

َر 
َّ

خ
َ
﴾ صارت وجو��م شديدة العبوس �ا��ة مقطبة ، و�� ��ذه الصفات �ع�� أصدق �عب�� َوأ

أي دا�ية عظيمة ) فاقرة(�م من توقع عن حالة البأس الذي اع��ا�م وا��وف الذي تملك قلو�

و�ل �ذا قبل أوان دخول�م الفع�� إ�� النار مما ي�ناسب مع املع�� .. تكسر فقار ظ�ور�م 

 ) .�سر(اللغوي ملادة 

  

والشك أن مما يز�د التأث�� �� .و�� �ذه إشارة إ�� أن ماسيصي��م �عد ذلك أشد وأن�ى

�� مقابل صورة املؤمن�ن أ��اب الوجوه  أن توضع صورة الكفار –�� الدنيا  –النفوس 

  .املتلذذة بالنظر إ�� وجھ هللا الكر�م ) الناضرة(

وأسلوب القرآن ��ذه الطر�قة ينقل الصورة بوج���ا املتقابل�ن إ�� املتلقي ع�� 

اِس عَ امتداد الزمان وا�ساع امل�ان �� الدنيا ح�� ال�عذر أحد يوم القيامة و﴿ 
َّ
 ِللن

َ
ون

ُ
 َيك

َّ
ال

َ
� ِلئ

َ
�

ُسِل   َ�ْعَد الرُّ
ٌ
ة َّ��ُ ِ

  ) .165: ال�ساء (﴾ ا�َّ

وصفا لوجھ الوليد ابن املغ��ة ) ع�س و�سر(يأ�ي لفظ : و�� سورة املدثر    .ب 

  ) .وقصتھ مع سادة قر�ش �شأن القرآن معروفة(

وقد ��ل القرآن موقفة من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومن القرآن بتفصيل دقيق إذ تا�عھ 

ظة ورصده و�و غارق �� التفك�� والتقدير ورسمھ و�و ينظر و�قلب �مر ع�� ��ظة ب��

ثم سلط �ضواء ع�� وج�ھ املتأثر باملوقف ثم ��ظة ن�وصھ عن رأيھ السابق ح�ن .. وجو�ھ 

  .إ�� .. أدبر واستك�� وقال إن �ذا إال ��ر يؤثر 

ا أج�د صاحبھ ومقطب و�ا�� من طول م) عا�س و�اسر(و�عود إ�� وجھ الوليد ف�و 

نفسھ �� النظر والتفك�� والتقدير ل��روج من املأزق الذي وضعھ فيھ أ��ابھ ح�ن ت�اثروا 
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 يرض��م ، فتقطيب الوجھ و�لوحھ و�غ�� مالمحھ 
ً
عليھ يقود�م أبو ج�ل �ي يقول �� القرآن قوال

ول �� القرآن �عب�� بلغة الوجھ عن تلك ا��الة النفسية والصراع العنيف ب�ن الثبات ع�� رأيھ � 

أو العدول عنھ إ�� النقيض الذي ير��� سادة ) إ��.. إن لھ ��الوة ، وإن عليھ لطالوة (و�و 

  .قر�ش 

يأ�ي وصف الوجھ بالعبوس �� �تجاه غ�� املتوقع إذ يأ�ي : و�� سورة ع�س   .ج 

 لوجھ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص و�نا يكمن سر من أسرار ���از القرآ�ي و�و أن
ً
ھ ل�س كما يزعم وصفا

 من وصف وج�ھ بالعبوس 
ً
الزاعمون من صنع دمحم بل �و و�� يو��، فلم �ست�ن �ذا الو�� دمحما

�� معرض عتاب الذع لھ ألنھ ع�س �� وجھ أع�� وأعرض عن �ستماع إليھ مفضال �ستمرار 

ن �ذا ولو �ان القرآن من صنع دمحم ألعفى نفسھ م.. ) 1(�� ا��ديث إ�� �عض صناديد قر�ش 

  .العتاب 

لقد ع�س الرسول ملسو هيلع هللا ىلص �� وجھ �ع�� وأعرض عنھ، واستمر �� ا��ديث مع �ذا 

ع�� ذلك  –سبحانھ و�عا��  –الوفد رجاء أن �سلموا ف�سلم بإسالم�م خلق كث�� ، فعاتبھ هللا 

 يحا�ي �غنياء و��مل الفقر 
ً
اء واليليق �ذا بالن�� عتابا شديدا ألن مافعلھ يو�م �� ظا�ره أن دمحما

  ..باإلضافة إ�� أن �ع�� أو�� من غ��ه بال��فق والرعاية 

 من صيغة ) ع�س وتو��(ومن �نا جاء التعب�� �� بداية السورة بصيغة الغيبة 
ً
بدال

بأن العا�س واملتو�� ��ص آخر ( –كما يقول شيخ زاده  –لإلشعار ) ع�ست وتوليت(ا��طاب 

ى إ�� ا��اطب  غ�� ا��اطب بالو�� وأنھ
َ
�

ْ
من فعلھ وذلك يدل ع�� أن ذلك الفعل ) ملسو هيلع هللا ىلص(ُ�ش

منكر اليتصور وقوعھ ممن جبل ع�� خلق عظيم و�عث رحمة للعامل�ن وإنما املتصور أن يقع 

  .ذلك من غ��ه 

ٰى أما العدول �عد ذلك إ�� صيغة ا��اطب �� ﴿ 
َّ
� ُھ َيزَّ

َّ
َعل

َ
من  ﴾ فلمز�دَوَما ُيْدِر�َك ل

  .) 2(�ن�ار والتو�يخ 

ورغم أن عبوس وجھ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إنما حدث كرد فعل طبي�� للغر�زة ��سانية 

 حينما يقاطع حدي��م 
ً
ال�� �ستجيب الوجھ ف��ا للمشاعر النفسية ال�� �ع��ي ال�شر جميعا

لرسول و�ان املقاطع كصناديد قر�ش �� حالة ا- أحد ، وخاصة إذا �ان املتحدث إليھ ذا شأن 

 –رغم ذلك فإنھ هللا : أقول  –كما �� حالة ابن أم مكتوم  –ل�س �� حاجة م��ة إ�� املقاطعة 

عاتب رسولھ �ذا العتاب الشديد كنوع من التأديب الذي �سمو بنفس الرسول  –سبحانھ 

وصدق هللا . و�رتقي ��ا إ�� آفاق أع�� من طبا�ع ال�شر ح�� تتحقق فيھ القدوة و�تجسد املثال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن عبد املطلب وأمية بن خلف عتبة وش�بة ابنا ر�يعة وأبو ج�ل والعباس ب: �ان من �والء ) 1(
  ) .عبدهللا(ابن أم مكتوم : و�ع�� �و 

  . 4/620: حاشية مح�� الدين شيخ زاده ع�� تفس�� البيضاوي :انظر �� ذلك ) 2(
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َ ﴿ : إذ يقول  َر ا�َّ
َ

ك
َ
ِخَر َوذ

ْ
َيْوَم �

ْ
َ َوال  َيْرُجو ا�َّ

َ
ان

َ
ن �

َ
ِ
ّ

 مل
ٌ
ة

َ
 َحَسن

ٌ
ْسَوة

ُ
ِ أ

ْم ِ�� َرُسوِل ا�َّ
ُ

ك
َ
 ل

َ
ان

َ
ْد �

َ
ق

َّ
 ل

ِث�ً�ا 
َ

  ) .21: �حزاب (﴾ ك

�ذا باإلضافة إ�� حكمة أخرى من �ذا العتاب و�� أن هللا ي�بھ الرسول و�ن��نا إ�� 

�س�ب قوة إيما��م ، فقد أمره  هللا �� آية  –أمثال ابن أم مكتوم  –فعة م�انة �ؤالء الضعفاء ر 

 
ً
 ﴿ : أخرى بالص�� عل��م قائال

َ
ّ�ِ ُيِر�ُدون َع��ِ

ْ
َداِة َوال

َ
غ

ْ
ُ�م ِبال  َر�َّ

َ
ِذيَن َيْدُعون

َّ
َسَك َمَع ال

ْ
ف

َ
َواْصِ�ْ� ن

ِر�ُد 
ُ
اَك َعْ�ُ�ْم ت

َ
ْعُد َعْين

َ
� 

َ
َبَع  َوْجَ�ُھ ۖ َوال

َّ
ا َوات

َ
ِرن

ْ
َبُھ َعن ِذك

ْ
ل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ل

َ
ف

ْ
غ

َ
ِطْع َمْن أ

ُ
 ت

َ
َياۖ  َوال

ْ
ن َ�َياِة الدُّ

ْ
 ا�

َ
ة

َ
ِز�ن

ا 
ً
ُرط

ُ
ْمُرُه ف

َ
 أ

َ
ان

َ
  ) .28: سورة الك�ف (﴾ َ�َواُه َو�

﴿ ) املنكر(يتم التعب�� عن �غ�� الوجھ بلفظ جديد �و : و�� سورة ا���   .د 

رُ 
َ

ف
َ

ِذيَن ك
َّ
 ِ�� ُوُجوِه ال

ُ
ْعِرف

َ
َر �

َ
نك

ُ ْ
  ) .72: ا��� (﴾ وا امل

وقد فسر املنكر �نا بما يظ�ر ع�� وجوه ال�افر�ن من تج�م و�سور و�لوحة ن�يجة 

  .الغضب الشديد وا��نق ع�� املسلم�ن الذين يتلون كتاب هللا 

إن القلب ال�شري إذا امتأل بمشاعر الكرا�ية والغيظ و�شبع برغبة عدوانية �� 

) املنكر(ظ�ر أثر ذلك ع�� الوجھ بما س�� �نا ب  –لة الكفار �نا كما �� حا –البطش و�ذى 

وقد آثر القرآن الكر�م التعب�� باسم املفعول �نا ع�� التعب�� "و�و اسم مفعول بمع�� �ن�ار 

باملصدر ألن املصدر كما �و عروف يدل ع�� ا��دث فقط، ب�نما اسم املفعول يدل ع�� 

  .) 1(.. " معرفة ع�ن ال���ء املنكر ول�س مجرد �ن�ار ا��دث والذات و�� ذلك داللة ع�� 

ما تمت��ء بھ صدور�م من  –بظ�ور املنكر ف��ا  –ولقد ف��ت وجوه ال�افر�ن 

غضب وغيظ ع�� املؤمن�ن ال يلبث أن يتحول إ�� سطو و�طش ��م ومن ثم قو�لت �ذه الروح 

م لنار و��س املص�� ﴿ العدوانية الشر�رة بما �و أشر م��ا و�و الوعيد وال��ديد با
ُ

ك
ُ
ئ ِ�ّ

َ
ن
ُ
أ

َ
ف

َ
ْل أ

ُ
ق

ِص�ُ� 
َ ْ
َس امل

ْ
ُروا ۖ َوِ��

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ُ ال اُر َوَعَدَ�ا ا�َّ

َّ
ُم ۗ الن

ُ
ِلك

َٰ
ن ذ ّرٍ ّمِ

َ
  ) . 72: ا��� (﴾ ِ�ش

  :الوجوه الَعاِنَية وا��اشعة والناِصَبة   - 6

وه من ومما يدخل �� سياق نظائر ا��ر�ات ا��اصة بالوجھ ، ما يظ�ر ع�� الوج

عالمات الذلة وا��ضوع وا��شوع والشقاء والنصب وذلك عندما يتعرض أ��ا��ا ملواقف 

محبطة أو مخيبة لآلمال ، أو يقعون تحت ضغوط الق�ر والتعذيب و�ر�اق ، و�ذا أمر 

  .مشا�د �� الدنيا التخطئھ ع�ن ا��ب�� 

لذين طاملا حذروا ولكن �مر �� �خرة أشد وأق��� ، وخاصة  ع�� الكفار والعصاة ا

من ا��شر والعرض وا��ساب فلم يأ��وا ، ح�� إذا ووج�وا بذلك أسقط �� أيد��م وظ�رت 

 �� قولھ �عا�� –�ذه العالمات املذ�ورة ع�� وجو��م 
ً
َ�ّ�ِ ﴿ : ونجد �ذا وا��ا

ْ
ُوُجوُه ِلل

ْ
ِت ال

َ
َوَعن

ًما 
ْ
ل
ُ
اَب َمْن َحَمَل ظ

َ
ْد خ

َ
وِم ۖ َوق يُّ

َ
ق

ْ
  ) .111: طھ (﴾ ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 94: �نداوي . التصو�ر باإلشارة وا��ركة ا��سمية ، د: انظر �� ذلك ) 1(
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اِشَيِة ﴿ : قولھ �عا�� و 
َ
غ

ْ
 ال

ُ
اَك َحِديث

َ
ت
َ
 * َ�ْل أ

ٌ
اِشَعة

َ
 * ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ خ

ٌ
اِصَبة

َّ
 ن

ٌ
ة

َ
 َعاِمل

  ) .3- 1: الغاشية (﴾ 

، والشقوة وسوء ا��ساب يوم القيامةح�ن عاينوا ا��يبة "فالعصاة �� سورة طھ 

  .) 1(" صارت وجو��م عانية أي ذليلة خاشعة مثل وجوه العناة و�م �سارى 

وخاصة ماصورتھ �يات السابقة ع�� تلك  –وال شك أن املوقف يوم القيامة  - 

والتأمل �� . من الصعو�ة والشدة بحيث يظ�ر ع�� وجوه الكفار أثره من العناء وا��شوع  - �ية 

 .) 2(�يات السابقة يؤكد ذلك 

الدا�ية  و��"أما وجوه الكفار �� سورة الغاشية ، فإ��ا ح�ن غشي��ا الغاشية   - 

ظ�ر عل��ا الذل وا��ضوع والنصب والشقاء ،  )3(" ال�� �غ��� الناس �شدائد�ا يوم القيامة

 وذلك ح�ن عاي�ت 

 : مص���ا الذي فصلتھ �يات الالحقة و�� قولھ �عا�� 
ً
اًرا َحاِمَية

َ
ٰ� ن

َ
ْص�

َ
 .﴾ إ�� ﴿ ت

مقابلة ) ةخاشعة ، عاملة ، ناصب(وقد جاءت وجوه الكفار ��ذه الصفات املذ�ورة 

لوجوه املؤمن�ن ال�� سبقت �شارة إل��ا و�� الوجوه الناعمة ال�� يظ�ر عل��ا الرضا والسعادة ملا 

  .أعد ل�ا من جزاء طيب 

ْصِع�� ا��ّد   - 7
َ
 :ت

داء يأخذ : "ونختم كالمنا عن �غي��ات الوجھ بتصع�� ا��د والصعر �� �صل  - 

 .) 4(" �بل �� رؤوس�ا فتلتوى منھ أعناق�ا

إذا استع�� لإل�سان أفاد مع�� الك�� والتعا�� و�عراض عن الناس ، وقد ن�� ف - 

ْر ﴿ : القرآن الكر�م عنھ ضـمــن وصـايـــا لقمــان ا��ــكيــم البنــھ و�ــو �عــظــھ ، قـــال �عــالـــى  َصّعِ
ُ
 ت

َ
َوال

اِس 
َّ
َك ِللن دَّ

َ
 ﴾خ

 ) .18: لقمان (

رة الن�� عن مجرد إمالة ا��د عن النظر وقد جاء الن�� عن الك�� �نا �� صو  - 

إ�� الناس ، و�و �ع�� الن�� عن �عراض ع��م ب�ل الوجھ، فالتعب�� �نا با��زء وإرادة ال�ل 

أن الن�� عن �د�ى يلزم منھ الن�� عن �ع�� ، و�و الطر�ق �بلغ �� الن�� "و�ستفاد من ذلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 3/89: الكشاف ) 1(

﴿ يوم ينفخ �� الصور ونحشر ا��رم�ن يومئذ زرقا ﴾ إ�� : ھ �عا�� �يات املقصودة تبدأ من قول) 2(
  ﴿ وعنت الوجوه لل�� القيوم ﴾ 

  ) .111 - 102: طھ (

  . 8/462: البحر ا��يط ) 3(

  ) .صعر(لسان العرب ) 4(
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لعن التك�� ع�� منوال قولھ �عا�� ﴿ 
ُ

ق
َ
 ت

َ
ال

َ
ٍ  ف

ّ
ف

ُ
ُ�َما أ

َّ
﴾ ألن داللة الن�� عن التأفف تدل ع�� ل

 )1(" الن�� عن الضرب

كما أن الكناية عن صفة الك�� �نا تو�� بأن الك�� داء يص�ب �عض الناس  - 

 . )2(" فيفقد�م �عتدال و�تزان و�نفر م��م الناس

يزري بال�يئة ا��سنة و�القوام  - فتصع�� ا��د كما تلوي �بل أعناق�ا  - 

تلك ال�يئة وذلك القوام اللذين ع�� ع��ما القرآن الكر�م بقولھ �عا�� �� سورة �نفطار . عتدل امل

َك ﴿ : 
َ
َعَدل

َ
اَك ف َسوَّ

َ
َك ف

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
َبَك * ال

َّ
اَء َرك

َ
ا ش ّيِ ُصوَرٍة مَّ

َ
ْد ﴿ : ﴾ و�� سورة الت�ن ِ�� أ

َ
ق

َ
ل

ِو�ٍم 
ْ

ق
َ
ْحَسِن ت

َ
 ِ�� أ

َ
�َسان ِ

ْ
ا �

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
 .﴾ خ

يت�لف �غي�� تلك الصورة بال��وء إ�� �ذه ال�يئة الزر�ة بقصد ومن  - 

 بالتم�� والتفوق ع�� بقية  –�ستعالء و�ستكبار ع�� الناس 
ً
 �اذبا

ً
 نفسيا

ً
إنما �عكس شعورا

و�ذا �نحراف ا��سدي بالوجھ وا��د �عب�� بلغة الوجھ عن �نحراف النف��� . الناس 

 .وا��لقي 

ة مكنية حيث شبھ املتك�� بالبع�� املصاب بداء الصعر و�� �ية كذلك استعار  - 

بجامع �� العنق ف��ما ، ثم حذف املشبھ بھ ودل عليھ بالزمھ و�و الصعر ، و�الغة �ستعارة �نا 

تكمن �� التنف�� مما �شبھ الصعر و�و الك�� والتعا�� ، كما إن ذلك يبقي صورة املتك�� الشائنة 

 .ف��عوي ع��ا و�نفر م��ا  ماثلة أمام �ل من يتلو القرآن

يدل ع�� املبالغة �� الفعل والت�لف فيھ ) تصعر(ثم إن �شديد الع�ن �� الفعل  - 

 .و�ذا أمر مذموم 

والتعب�� با��د ، ألنھ أع�� الوجھ و�ھ تر�سم أمارات الك�� أو التواضع  - 

��ر �ستحضر صورة املصعر خده أمامنا �أننا نراه ، ف�) خدك(وإضافتھ إ�� �اف ا��طاب 

 .منھ ومن استعالئھ ال�اذب �لما تليت تلك �ية 

يو�� بمدي تأث�� �ذا السلوك الشائن ع�� مشاعر الناس ) للناس(ولفظ  - 

فالك�� مرض نف��� يمتد أثره من ال��ص املر�ض إ�� الناس فين�� ف��م روح "وإحساس�م ، 

 .) 3(" و�ز�د �� البغض �جتما��.. الكرا�ية والتباعد 

لَّ : ية الكر�مة و�� أما بقية �  - 
ُ
 ُيِحبُّ �

َ
َ ال ْرِض َمَرًحا ۖ ِإنَّ ا�َّ

َ ْ
ْمِش ِ�� �

َ
 ت

َ
﴿ َوال

وٍر 
ُ

خ
َ
اٍل ف

َ
ت

ْ
فإ��ا ن�� عن ال��ب بالنفس وا��يالء ع�� الناس والتبخ�� �� ) 18: لقمان (﴾ ُمخ

الصلة بھ و�ذا الن�� امتداد للن�� الذي صدرت بھ �ية و�و تصع�� ا��د، و�و وثيق .. امل��� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 128: �نداوي . د. البالغة القرآنية �� التصو�ر باإلشارة وا��ركة ا��سمية ) 1(

  . 1987ط ال�و�ت  294توفيق الفيل . يا�ي ، دفنون التصو�ر الب) 2(

  . 175عبد ا��ليم جف�� ص . د) التصو�ر الساخر �� القرآن الكر�م(راجع ذلك بتوسع �� ) 3(
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 ما ترى املصعر خده تك��ا إال مختاال �� مش�تھ مز�وا 
ً
ألن �ل��ما من صفات املتك��ين ، ونادرا

 .بنفسھ 

و�ش�� �� ال��اية إ�� أن ال�دف الدي�� من عرض صورة املتك�� ��ذه الواقعية  - 

 �� صفة الك�� واملتصف�ن ��ا و�دعو�م إ�� الت
ً
واضع ا��ركية الساخرة مما يز�د الناس �غضا

 الفن بالتعب�� ا��ميل 
َ
ِلَبة

َ
و�شر روح ا��بة واملودة ب�ن الناس و�ذلك تؤدي البالغة القرآنية ط

ين بالتنف�� من �ذه الصفات الذميمة   الّدِ
َ
ِلَبة

َ
 ..وط

وأخ��ا فإننا نرجو بذلك أن ن�ون قد ت�بعنا التعب�� بالوجھ �� القرآن الكر�م ��  - 

ن ن�ون قد كشفنا عن لغة �شارة ا��اصة بالوجھ مختلف أوضاعھ وألوانھ وخ��اتھ وأ

 .و�الغ��ا وقدر��ا ع�� �بانة عن أدق أسرار النفس ال�شر�ة وأحوال�ا وهللا املستعان 

  مراجع البحث

  القرآن الكر�م  :أوال 

  : ثانيا 

  . 1989ب��وت  –دار الفكر : أساس البالغة ، الزمخشري ، ط  .1

�� تفس�� و�يان القرآن الكر�م ، إعداد أسباب ال��ول ، السيوطي ، �امش ع .2

  .دمشق  –ط دار الرشيد .دمحم ا��م��� :

  .م  1992ع�� العماري ، مصر ، .د –أسرار البيان  .3

دراسة لغو�ة لظا�رة استعمال أعضاء ا��سم �� : �شارات ا��سمية  .4

  .م �1991نجلو املصر�ة ، مصر ، : كر�م ز�ي حسام الدين ، ط .التواصل د

 –وزارة �عالم  -  1إدور يوحنا ط : ترجمة  - �وندرانوف –شارات أصوات وإ .5

  .ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب / ولھ ترجمة أخرى لشو�� جالل ، ط  - العراق 

عبدالقادر حس�ن ، املطبعة .تحقيق د - الطو��  –�كس�� �� علم التفس��  .6

  .النموذجية ، مصر 

: تحقيق . ع�� بن دمحم بن العبا��� : أبو حيان التوحيدي  –البصائر والذخائر  .7

  .م 1953 - ��نة التأليف وال��جمة وال�شر ، مصر / أجمد أم�ن ط 

عبدهللا �نداوي . د - البالغة القرآنية �� التصو�ر باإلشارة وا��ركة ا��سمية  .8

  م �1995مانة ، مصر .ط

املع�ن  دمحم عبد. د: ت ) أبو إ��ق إبرا�يم بن دمحم(ابن أ�ي العون  - ال�شب��ات  .9

  .م 1950كم��دج .ط 

عبد ا��ليم حف�� ، ط ، ال�يئة املصر�ة .د - التصو�ر الساخر �� القرآن الكر�م  .10

  .م 1992العامة للكتاب 
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املكتبة  - القا��� البيضاوي ) أنوار الت��يل وأسرار التأو�ل(تفس�� البيضاوي  .11

  .تركيا  –ديار بكر  - �سالمية 

دار : (دمحم بن يوسف _ ندل��� الغرناطي أبو حيان � : تفس�� البحر ا��يط  .12

  ) .الفكر ، ب��وت

  .تفس�� التحر�ر والتنو�ر ، دمحم الطا�ر بن عاشور ، الدار التو�سية لل�شر  .13

أبو عبد هللا دمحم بن أحمد �نصاري ) ا��امع ألح�ام القرآن(تفس�� القرط��  .14

  .القا�رة  –دار الر�ان لل��اث / القرط�� ط 

  .أبو حيان �ندل��� ، �امش ع�� البحر ا��يط  - د من البحرتفس�� ال��ر املا .15

 - ع�� تفس�� البيضاوي ، املكتبة �سالمية  - حاشية مح�� الدين شيخ زاده  .16

  .تركيا  - ديار بكر

  .ب��وت  –ط  –دمحم ع�� النجار : تحقيق  –ابن ج��  - ا��صائص  .17

  .مصر  –�ية دار ال��ضة العر  - فاطمة م��وب . د - دراسات �� علوم اللغة  .18

 –ا��ان�� : محمود شاكر ط : ت  –عبد القا�ر ا��رجا�ي  - دالئل ���از  .19

  .مصر 

  .ب��وت  –دار صادر  - ط  –ديوان حسان بن ثابت �نصاري  .20

  .م 1987ب��وت  - دار الكتاب العر�ي  - ال��قو��  –شرح ديوان املتن��  .21

اء  - الظرف والظرفاء  .22
َّ

امل الكتب ب��وت ع) أبو الطيب دمحم بن إ��اق(الوش

  .�ـ 1324

  .م 1987ال�و�ت  –توفيق الفيل . د - فنون التصو�ر البيا�ي  .23

  .م 1985مصر  - دار الشروق  - سيد قطب  –�� ظالل القرآن  .24

 –ب��وت  - دار إحياء ال��اث العر�ي  - الف��وز آبادي ط  –القاموس ا��يط  .25

  .لبنان 

يوسف . د - ت )  بن عمرأبو عبدهللا فخر الدين دمحم(كتاب الفراسة ، الرازي  .26

  .م 1982 - ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب ، مصر / ط : مراد 

الكشاف عن حقائق غوامض الت��يل وعيون �قاو�ل �� وجوه التأو�ل  .27

  .ب��وت  –دار الكتاب العر�ي ) جار هللا ، محمود بن عمر(الزمخشري 

  .، مصر  ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب –ابن منظور  –لسان العرب  .28

  .دار املعارف ، مصر  -  6سيد قطب ط   - مشا�د القيامة �� القرآن  .29

دمحم  - ت ) أبو القاسم ا��س�ن بن دمحم (�صف�ا�ي  - املفردات �� غر�ب القرآن  .30

  .باكستان  –كرا����  –الناشر –سيد كيال�ي 

.حاشية ع�� الكشاف  - �مام أحمد بن املن�� �سكندري  - �نتصاف  .31
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ّ
تحو�لّية الب�يوّ�ة والت

ّ
  .دراسة �� آليات املن��: وليدّية ال

  
  العر�ي فاطمة الز�رة

 

صامل
ّ

��: 

ل ألّي نص أد�ي يحتاج بالّدرجة �و�� إ�� من�� معّ�ن يتوّصل من خاللھ إ�� نتائج 
ّ
إّن ا��ل

  .دقيقة

�� �� الّدور الكب الب�يو�ة والتوليدّية التحو�لية من أك�� املدارس ال�� ل�ا: �عّد املدرستان

غة ،
ّ
  .والفكر وصنع تار�خ اللسانياتخدمة الل

صت �� ش�ل 
ّ

يقوم املن�� الب�يوي �� تحليلھ للّنصوص ع�� جملة من �ليات ت��

  :مستو�ات للتحليل ��

 املستوى الّصو�ي - 1

 املستوى الّصر�� - 2

 املستوى امل���� - 3

 املستوى الّنحوي  - 4

  .وكذا املستوى الّدال�� واملستوى الّرمزي 

�� تحليلھ  "�شومس�ي " املن�� التوليدي التحو��� ع�� آليات اعتمد�ا �� ح�ن يقوم 

ط امل�ّ�ر"( باألنموذج الّرك��:" ع�� ما �س��" ل��ملة"
ّ
  ).ا��ط

بيح الصاعد( وقد أردف املقال بجانب تطبيقي تناول قصيدة
ّ

لة ) الذ
ّ
ملفدي زكر�ا محل

 .تحليال ب�يوّ�ا

  

Summary : 

                 The analyst of any literary text needs first, a particular 

methodology by which he will achieve specific result.                                                                        

             The structural and generative transformational are 

considered as the two biggest schools that had an important role in the 

development of language and thought, and in the constitution of the 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العر�ي فاطمة الز�رة،طالبة دكتوراه السنة السادسة،لسانيات تطبيقية تخصص تحليل
 ا��طاب،جامعة بجاية
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linguistics history.                                                                                           

The structural analysis method is based on a number of 

mechanisms which can be summarised as levels of analysis, as follows:                                                        

1- Phonetic level       

2- Morphologic level 

3- Lexical level 

4- Grammatical level 

Then, the semantic and symbolic levels.                                                                   

While the generative transformational method is based on mechanisms 

adopted by “Chomsky” in his analysis of the sentence, called the angles 

model (tree schema). 

The study is supported by a practicality giving the structural analysis 

of the poem  (Eddabih Essaaid)                                                                                               

  :مقّدمة    

سانيات الّتطبيقية علما مستقال بذاتھ، لھ     
ّ
من��ھ إطاره املعر�� ا��اص،و �عّد الل

كما �عت�� علما ذو أنظمة متعددة �س�ثمر نتائج�ا﴿�نظمة﴾ . املن�ثق من طبيعتھ و مضمونھ

 
ّ
سانيات النّ غو�ة و وضع ا��لول املناسبة ل�ا،�� تحديد املشكالت الل

ّ
ظر�ة  وع�� الرغم من أّن الل

ل�ست العنصر الوحيد �� �ذه التوليفة، فإّ��ا تبقى أ�م عنصر ف��ا نظرا الستفادة اللسانيات 

  .التطبيقية من معطيا��ا

غة     
ّ
سانيات النظر�ة مدرست�ن لسان�ت�ن �انتا ل�ما الدور الكب�� �� خدمة الل

ّ
احتض�ت الل

سا
ّ
  .واملدرسة التوليدية الّتحو�ليةة،املدرسة الب�يو�ّ : نيات و �ماو الفكر و صنع تار�خ الل

فاألو�� والّ�� ظ�رت �� منتصف العقد الثا�ي من القرن العشر�ن �عود ملؤسس�ا و رائد�ا  

﴿محاضرات �� :الذي أر��� قواعد�ا وأسس�ا من خالل كتابھ ″فرديناند دوسوسور  ″

سانيات العامة﴾، وقد أحدثت �ذه اللسانيات ا�ستمولوجية  معرفية مع فقھ
ّ
اللغة  الل

  .والفيلولوجيا الدياكرونية

غة �� ذا��ا ومن  أج
ّ
غة ال��يح والوحيد �و الل

ّ
ل ذا��ا،  اعت�� سوسور أّن موضوع علم الل

غو�ة �� ش�ل مقابالت ثنائية تكشف عن عالق��ا ال�� و من أ�ّم ما جاء بھ،
ّ
ثنائية الّنظم الل

ور ثنائية ا��ور الثابت وا��اللغة و الكالم،ثنائية : قابالتوأ�ّم �ذه امل. تحّدد طبيع��ا و ت�و���ا

  ...وثنائية الصوت واملع��نموذج القيا��� والنموذج السيا��،ثنائية الاملتطّور،

استعانت الب�يو�ة بالكث�� من العلوم، �الفلسفة الوضعية وعلم �جتماع، وعلم النفس 
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غو�ة وفقا ملباد��ا
ّ
ت اللسانيات  الب�يو�ة �� �سّيد�ا و��ذا استمرّ ...السلو�ي وفّسرت الظا�رة الل

سانية مع ج�ود الب�يو��ن إ�� أن ظ�ر �مر��ي املعاصر  
ّ
  ″نوام �شومس�ي ″للدراسات الل

﴿الب�� الّنحو�ة﴾ الذي وضع فيھ : الذي أحدث انفجارا معرفيا �� العالم من خالل كتابھ

  .أسس نظر�ة القواعد التوليدية التحو�لية

وقّوة ج�از�ا التفس��ية،اما بالغا بفضل تماسك�ا الداخ�� وقيم��ا نالت �ذه النظر�ة ا�تم

�أساس لنظر�تھ املتمثلة �� مجال الفلسفة  ″العقالنية ″املفا�ي��، وقد اعتمد �شومس�ي ع�� 

  متجاوزا كث��ا من الطروحات واملبادئ الفلسفية  ″دي�ارت،�ميلورت بورو�ال″العقالنية  

ب�يو�ة منتقدا أيضا تصورات علم النفس السلو�ي �� مجال الّ�� تنطلق م��ا الدراسات ال

م قواعد�ا واك�سا��ا اللغة
ّ
  .و�عل

و من خالل �ذا الّتعقيب ال�سيط للّتعر�ف باملدرست�ن الب�يوّ�ة والتوليدّية 

نصل إ�� مدار دراس�نا من خالل بلورت إش�الية تخدم موضوع الدراسة حيث التحو�لّية،

  :ن�ساءل

  ا�يم ال�� �ستخدم�ا �ل من املدرست�ن الب�يو�ة والتوليدية التحو�لية؟ما �� أ�ّم املف

  و كيف نظر مؤسسو �ات�ن النظر�ت�ن ل�ذه املفا�يم؟

زنا �� د
ّ

نا رك
ّ
ففيما تتمثل آليات تحليل راس�نا ع�� آليات تحليل الّنصوص،و بما أن

  .الّنصوص ل�ل من املن�� الب�يوي و املن�� التوليدّي التحو��ّ�؟ 

  :املدرسة الب�يو�ة - 1

  :تحديد مصط�� الب�ية لغة و اصطالحا: 1- 1

  :الب�ية لغة ●     

ال�ي ﴿ۤبۤ��﴾ و يقال
ّ
شتّق �لمة ﴿ب�ية﴾ من الفعل الث

ُ
: اۤب�ًيا، و�ناًء، و��يانً  - ۤبۤ�� ال���ء« :�

ش�يد والع﴾  1﴿».ب�� السفينة، و��� ا��باء: ونحوه يقالأقام جداره،
ّ
مارة بمع�� أّ��ا تدل ع�� ال�

  .والكيفية ال�� ي�ون عل��ا البناء،أو الكيفية ال�� شّيد عل��ا

  :الب�ية اصطالحا●    

نوعة واجھ تحديد مصط�� الب�ية جملة من �ختالفات ناتجة عن تمظ�ر�ا �� أش�ال مت

ارتأى �� كتابھ ﴿الب�يو�ة﴾ أّن إعطاء ″جان بياجيھ″لذا فإّن ال �سمح بتقديم قاسم مش��ك،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72، ص2004، 4، باب الباء، مكتبة الشروق الدولية لل�شر، ط1، جامل��م الوسيط  :  1
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غطي مف�وم الب�ية �� الصراعات ب�ن الفكرة املثالية «للب�ية مرتبط بالّتمي��  �عر�ف موّحد
ُ
ال�� �

والّنوايا النقديِة ال�� رافقْت �شوَء وتطوَر �ّلِ واحدٍة م��ا آفاٍق مختلفِة أنواِع الب�ياِت، أو ��

ا للب�ية يقّدم لنا �عر�ف فجان بياجيھ،﴾1﴿».مقابَل التياراِت القائمِة �� مختلِف الّتعاليم

مجموعة تحو�الت تحتوي ع�� قوان�ن كمجموعة ﴿تقابل خصائص العناصر﴾ «:باعتبار�ا

. تبقى أو �عت�� بلعبة التحو�الت نفس�ا دون أن تتعدى حدود�ا أو أن �ستع�ن �عناصر خارجية

مّما  ﴾2﴿».والضبط الذا�يا��ملة،والتحو�الت،:ف الب�ية من مم��ات ثالثو��لمة موجزة تتأل

�سق من الّتحوالت فالب�ية أوال مجموعة من الّسمات املمّ��ة، التعر�ف السابق يتضمن �ع�� أّن 

�سق ل�س بحاجة ألي عنصر خار��،ف�و يتطور و�توسع من وثانيا �ذا اا��ارجية،
ّ
ل

  .مّما يضمن للب�ية استقالال و�سمح للباحث بتعّقل �ذه الب�يةالداخل،

لف من عناصر ي�ون من شأن أّي تحول �سق يتأ« :أّن الب�ية ″ليفي ش��اوس ″يرى 

ھ يتج�� وراء ﴾ 3﴿ ».�عرض للواحد م��ا أن يحدث تحوال �� با�� العناصر �خرى 
ّ
بمع�� أن

الظوا�ر ا��تلفة ���ء مش��ك يجمع بي��ما، يتمثل �� تلك العالقات الثابتة املتداخلة  

  . واملتماسكة فيما بي��ا

يحّدد نظام من عالقات داخلية ثابتة،« :ّ��اإ�� القول بأ″لوسيان سيف ″�� ح�ن ذ�ب 

 مت�امال ال يمكن اخ��الھ إ�� مجرد حاصل مجموع
ّ
  الّسمات ا��و�ر�ة ل�ل كيان، و�شمل كال

عناصره، و��لمات أخرى �ش�� إ�� نظام يحكم �ذه العناصر فيما يتعلق بكيفية وجود�ا 

زء وال�ل،إذ يرى أ��ا ل�ست مجرد إذن ف�و �ش�� إ�� تلك العالقة ب�ن ا�� ﴾4﴿».وقوان�ن تطور�ا

بل إّن �ذه العناصر تخضع ��ملة من القوان�ن ة من العناصر املستقلة،اجتماع مجموع

تتحكم �� بناء العالقة ال�� تجمع �جزاء، وتصفي �ذه القوان�ن ع�� الب�ية سمات �لية تختلف 

  .صرعن سمات العناصر �ّل م��ا ع�� حدة، كما تتم�� عن مجموع �ذه العنا

     
ّ
خالصة القول أّن الب�ية �� �ّل يت�ون من ظوا�ر متماسكة ال تك�سب معنا�ا إال

  .بانتما��ا إ�� �ذا ال�ّل 

  .اللغة 2- 1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ب��وت ، 4عارف منيمنة و�ش�� أو�ري، م�شورات عو�دات، ط: جان بياجيھ، الب�يو�ة، تر: 1
 .8، ص1985

 .م ن، ص ن:  2
، 1، دار مجدالوي، ط)قراءة مونتاجية �� أدبية �دب(عز الدين املناصرة، علم الشعر�ات : 3

 .450، صم2006  عمان،
   .542عّز الدين املناصرة، ص: 4
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غة محّل ا�تمام العلماء والباحث�ن منذ القديم باعتبار�ا وسيلة تفك��      
ّ
�انت الل

حيو�ة �شو��ا الغموض  ومن ج�ة أخرى �و��ا ظا�رةاصل بال�سبة لإل�سان �ذا من ج�ة،وتو 

وقد وتحليل�ا وتفس���ا،لذلك وقف �ؤالء أمام �ذه الظا�رة محاول�ن الكشف عن ما�ي��ا 

غوي �عر�فات مختلفة ل�ذه الظا�ر 
ّ
،اختلفت باختالف املدارس ةظ�رت �� تار�خ الفكر الل

غة
ّ
  . و�تجا�ات ال�� ي�ت�� إل��ا علماء الل

  :،الذي اعت�� اللغة″سوسور  دي″لرائد�ا  �ةاملدرسة الب�يو :ومن أ�م �ذه املدارس

ل�� و�� مجموعة املصط��ات الفة ال�� �ش�� إ�� أف�ار مختلفة،نظام من الرموز ا��ت«     

و�� السياق  ﴾1﴿ ».إلتاحة الفرصة أمام �فراد ملمارسة ممتل�ا��متتخذ�ا �يئة ا��تمع بأكملھ،

�� مت�ل�� تلك اللغة أن يل��موا ��ا إذا أرادوا مجموعة القواعد ال�� ي�ب�� ع«:نفسھ يضيف أّ��ا

و�� رموز �ع�� عن نده �� العنصر �جتما�� للكالم،فاللغة ع  ،  ﴾ 2﴿».�تصال فيما بي��م

 .�ف�ار و وسيلة اتصال ب�ن ب�� ال�شر

غة ع�� أّ��ا تنظر الب�يو�ة إ��     
ّ
وأّ��ا تنظيم يتألف من مجموعة وسائل ب�ية مغلقة،« :الل

يتحسس�ا املت�لم  ف�ّل لغة �ع�� ��ا اللغة عن مفا�يم معينة، وال�� �� رموز التعب�� الصوتية،

  ﴾3﴿ ».تتألف من ب�� تتفرد ��ا وتمّ���ا عن سوا�ا

غة �� نظام من �دلة املتواضع عل��ا واملعّ�� ��ا عن    
ّ
و بالتا�� نخلص إ�� القول أّن الل

  .�ف�ار

  :ا��ملة 3- 1

  

 لم يقتص     
ّ
ما �عدى ذلك إ�� ا�تمام�مغة فحسب،ر ا�تمام الب�يو��ن ع�� الل

ّ
 وإن

 أّن �ناك محاوالت لسانية جادة با��ملة،
ّ
وإن �ان ا�تماما غ�� مبالغ فيھ باملقارنة مع الّنص إال

ال يدخل عن طر�ق ش�ل لغوي مستقل،« :اعت�� ا��ملة الذي "لبلومفيلد" �� �ذا ا��ال �عود 

ع�� �ذا التعر�ف معت��ا " جون الي��"وقد عّقب  ﴾4﴿»�ل لغوي أك�� منھأي تركيب نحوي �� ش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20، ص1998،القا�رة،1صالح فضل، نظر�ة البنائية �� النقد �د�ي، دار الشروق، ط : 1
 .13، ص1996ط ، .دمحم عصفور، عالم املعرفة، د: تر: الب�يو�ة وما �عد�ا:  2
غة، املؤ :  3

ّ
سسة ا��امعية للدراسات و ال�شر م�شال زكر�ا، مباحث  النظر�ة �لس�ية و�عليم الل

 .57- 56، ص1985، 2والتوز�ع، ط
�عمان بوقرة،﴿﴿ نحو الّنص مبادئھ اتجا�اتھ �ساسية �� ضوء النظر�ة اللسانية ا��ديثة﴾﴾، : 4

 .11﴾، ص2007﴿مايو 16، مج61عالمات ج
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  ﴾1﴿.»الوحدة الك��ى للوصف اللغوي «:ا��ملة

نمطا م�ما من أنماط « :فلم يقّدم ل�ا �عر�فا محّددا بل أشار إ�� �و��ا"سوس��"أما 

�ملة من ا�إ�� ضرورة التمي�� ب�ن  "دافيد كر�ستال"وقد ذ�ب    ﴾syntagme﴾«،﴿2 التضام 

   ﴾3﴿.وا��ملة من حيث �� واقع منتج فعليا �� الكالمحيث �� نمط يقاس عليھ،

أقل قدر « :يرا�ا  يالذ"إبرا�يم أن�س"و�� اللسانيات العر�ية يمكن �ست�ناس بتعر�ف  

  ﴾ 4﴿».من الكالم تفيد السامع مع�� مستقل بنفسھ، سواء تركب من �لمة أو أك��

ابقة الذكر نتوصل إ�� القول أن ا��ملة �� مجّرد منتوج لغوي واس�نادا إ�� التعار�ف الس

اف��ا��� غرضھ ت�يان مدى انطباق القاعدة، ع�� أساس أّ��ا كيان قواعدي خالص يتحّدد ع�� 

  .مستوى الّنحو

  .النص 4- 1

ا�ي، أو نظاما من أنظمة اتفق الدارسون ع�� اعتبار النص ج�ازا حامال للمع    

معر�� يجمع �و�ة لغو�ة تؤسس لعالقة غائية ب�ن ��سان وحاجاتھ  كما عّد نظامالتواصل،

طوا الضوء . و��ن واقعھ ومحيطھ �جتما��
ّ
وملا �ان الّنص مصدر ا�تمام �ؤالء الدارس�ن سل

بناًء ع�� ا��لفيات  ع�� تحديد مف�ومھ و�و�تھ، ونظروا �� العالقة القائمة ب�ن مؤلفھ ومتلقيھ

ولقد ﴾  5﴿.اتية ال�� ت�ب�� اتجا�ات معينة وإيديولوجيات مختلفة�صولية واملصادرات الذ

كشف �ؤالء الدارسون عن جملة من الّتعار�ف تخص الظا�رة الّنصية وتبّ�ن أرسام حدود�ا 

�� ″مفتاحدمحم ″ومنھ نجد ما أشار إليھ . من خالل �ملام ب�ّل ا��وانب املف�ومية املتصلة ��ا

ھ
ّ
  ﴾6﴿».نة حدث كالمي ذي وظائف متعددةمدو « :�عر�فھ للّنص ع�� أن

زنا ع�� نظرة الب�يو��ن للّنص فقد اعت��وه       
ّ

قا،أو ب�ية كب��ة مكتفية شكال مغل« :وإذا رك

ھ ج�از من الّدوال أفرز�ا ال�شاط . و�و صياغة موضوعية غ�� متفتحة ع�� غ���ابذا��ا،
ّ
إن

مش�ل ع�� منوال ما ت���ھ  �بدا�� ف�و وحدة مستقلة عن إدراك القارئ و�و إ�شاء

العنكبوت لبي��ا من محبوك ا��يوط، ف�و كما �عتقد روالن بارت ب�ية ت��� نفس�ا وتصنع�ا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ن ، ص ن:  1
 .م ن، ص ن:  2
 .م ن ، ص ن:  3
 .م ن، ص ن: 4
ل ا��طاب الشعري، اس��اتيجية التناص، املركز الثقا�� العر�ي، دمحم مفتاح، تحلي: 5

 .126،ص1986
 .126دمحم مفتاح، ص:  6
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شابك املستمر
ّ
ف�� ��ذا املف�وم جعلت من الّنص صنما غّيب القارئ  ﴾1﴿».من خالل عملية ال�

ملؤلف وا��تمع وعزلت النص عن �ّل ���ء من مثل ايقي وأج�زة ع�� مقدراتھ الفكر�ة،ا��ق

  .والظروف ال�� �شأ ف��ا

د عليھ      
ّ

مجموعة من ��ساق املضبوطة « : ح�ن عّد الّنص ″فاضل تامر″و�ذا ما أك

تتمتع باستقاللية تجعل الدارس لھ تا�عا ملادتھ ��ينا لصياغ��ا ومن ثمة لزم ع�� العامل �� 

تا�� املسا�مة �� إقصائھ وإلغاء بالر�ا أو إضافة ش�ئا من اج��اداتھ،حقل�ا عدم تخطي أسوا

ف�و يؤكد ع�� فكرة سابقيھ �� �ون أّن الب�يو�ة ﴾ 2﴿».دوره،كما عزفت عن مقاصده ونواياه

��ذور عن حركة الواقع جعلت من الّنص كيان مغلق منتھ �� الزمان وامل�ان منقطع ا

س بإم�انھ أن ل�كما جعلت من الدارس للنّص إ�سانا ساكنا ال يتأثر وال يؤثر، و �جتما��،

و�أّن وظيفتھ تقتصر فقط ع�� الدخول إ�� فضاء الّنص أو امل�ن  يضيف ش�ئا من عنده،

والنظر �� العالقات القائمة بي��ا سكة وتحليل مستو�ا��ا املتداخلة،الخ��اق تلك الب�ية املتما

  .دون الّتصرف من عنده

زون ع     
ّ

وضرورة داخ�� للّنص �د�ي،�� ا��و�ر النخلص مّما سبق أّن الب�يو��ن يرك

الّتعامل معھ دون أّية اف��اضات سابقة من أي نوع من مثل عالقتھ بالواقع �جتما�� أو 

  .التار��� أو باألديب وأحوالھ النفسية لذلك نادت بفكرة موت املؤلف

حليل الب�يوي  4- 1
ّ
  :آليات الت

وتجر�ده من السياق التار���،ص إ�� نزعھ عن ينظر املن�� الب�يوي �� مجال دراسة الن     

ز ع�� بناء ا��طجھ،ف�و �عّده ب�ية محكمة الغلق،الظروف ا��يطة بإنتا
ّ

ابات و�ذلك فقد رك

أل��ا تدرس جعل الب�يو�ة ت�سم بصفة الّنصية،و�ذا بالذات ما والنصوص وتنظيم�ا وإنتاج�ا،

  .وعالقة ذلك بامل��م غة �� جميع تمظ�را��ا ال��كي�ية،الل

غو�ة وإبراز العالقات « :ّزت الب�يو�ة �� آليات تحليل�ا للّنص ع�� رك      
ّ
دراسة الب�� الل

�اكيب
ّ
 .﴾3﴿»ال��كي�ية ب�ن عناصر ا��ملة دون ��تمام بالبعد الّدال�� الناتج عن �غّ�� ال�

املن�� الب�يوي �� و�كشف لنا عبد السالم املسدي عن ا��طوات �جرائية ال�� ��تدي ��ا 

�سقا لغو�ا صرفا وطقوسا ش�لية،فالب�يو�ة  « :حيث أض�� النص �� منظور�االنص،معا��ة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة النص، تر:  1
ّ

، 10دمحم الرفرا�� وغ��ه، مجلة العرب والفكر العال��،ع:روالن بارث، لذ
 .35،ص1990

 .43ص ،1994فاضل تامر، اللغة الثانية، املركز الثقا��، ب��وت، الدار البيضاء، : 2
فرحات بدوي، �سلو�ية �� النقد العر�ي ا��ديث، املؤسسة ا��امعية للدراسات وال�شر، :  3

 .34، ص2003، 1ط
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مكتفية رجعية و ت��ع منھ ذاكرتھ ا��ية،و�� إذ تب�� النص عن شروطھ التار�خية وم�وناتھ امل

ما تكتم أنفاس الّنص وتجمد زمانھ كما تجمد زمان الّنقد ،و�سر�ح كتلھ،بتفكيك أجزائھ 
ّ
إن

وأعمدة مج�ر�ة ح�ن �غدو مجرد وسيلة المتالك ص،فا محايدا و�ر�ئا للنّ أيضا ح�ن �غدو وص

  .﴾1﴿»جسد الّنص دون روحھ وأعصابھ

إّن من آليات الّتحليل الب�يوي للّنص عدم تجاوز الوجھ الظا�ر للّنص وعدم تخطي       

غ
ّ
و�ة أو مستوى الوضوح الذي انتح فيھ الّنص، وجاء ال�شاط النقدي الب�يوي م��ا للرموز الل

امللفوظات فقام بتحليل ظوا�ر�ا املطردة وتفكيك�ا، كما قام بتحليل  ظوا�ر تخّص �ب�ية 

�ادف وا��قول الّداللّية ﴾ 2﴿الّصوتية والّصرفية
ّ
غو�ة �الّتضاد وال�

ّ
فضال عن الثنائيات الل

  .وغ���ا من الدروس �خرى املتصلة بأدبية الّنص

�يوي للّنصوص ال�� تّم �شارة إل��ا سابقا فيما و�مكن ت��يص مستو�ات الّتحليل الب 

  :ي��

حيث يدرس ا��روف ورمز���ا وت�و���ا املوسيقي  من ن�� وتنغيم  :املستوى الصو�ي- 1

 .وإيقاع

اللغوي  تدرس فيھ الوحدات الصرفية ووظيف��ا �� الت�و�نو: املستوى الصر��- 2

 .و�د�ي

والتجر�دية  عرفة خصائص�ا ا��سيةوتدرس فيھ ال�لمات مل: املستوى امل���� - 3

  .ل�ا ، أي البحث �� داللة ال�لمات اللغو�ة   واملستوى �سلو�ي

حوي  - 4
ّ
  .وخصائص�ا الداللية وطرق ت�و���ا ،لدراسة تأليف وتركيب ا��مل: املستوى الن

والصور املّتصلة  وُ�ع�� بتحليل املعا�ي املباشرة، وغ�� املباشرة: املستوى الّدال�� -  5

ع��  وتمارس وظيف��ا  �جتماع،و  ا��ارجة من حدود اللغة، وال�� ترتبط �علوم الّنفس األنظمةب

 .درجات �� �دب

 الذي تقوم فيھ املستو�ات السابقة بدور ﴿الّدال﴾ الذي ي�تج: املستوى الّرمزي  - 6

 ﴾3﴿.اللغة﴾ إ�� املع�� الثا�ي أو ما �س�� ب ﴿اللغة داخل مدلوال جديدا يقود بدوره  

واعد الّنحو، مثل قة الثابتة املتحكمة فيھ،ول�ل واحد من �ذه املستو�ات قوان�نھ الب�يو�ّ 

وشب�ات الّتدا�� وقوان�ن الّداللة ومنطق الصور واملواقف �ديولوجية والعروض،والبالغة،

 . والثقافية
ً
ل يقوم بدراسة �ذه املستو�ات أوال

ّ
ّتدا�� وعالق��ا املتبادلة، وتوافقا��ا وال،فا��ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .109، ص1991، تو�س، 1قضية الب�يو�ة، دراسة ونماذج، م�شورات دار أمو�ة، ط:  1
 .37حل�� خليل، علم اللغة الب�يوي، م�شأ �سكندر�ة، ص: 2
��طاب �د�ي ع�� ضوء املنا�� النقدية ا��داثية، دراسة �� نقد النقد، دمحم عّزام، تحليل ا: 3

 .54، ص2003ط، دمشق، .م�شورات إتحاد الكتاب العرب   د
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ا��ّر فيما بي��ا و��شطة املتمثلة ف��ا، وثانًيا �و ما يحّدد �� ��اية �مر الب�ية �دبية 

      ﴾1﴿.املت�املة

حو�لّية - 2
ّ
وليدّية الت

ّ
  .املدرسة الت

غات و�لية ع�� اعتبار مبدأين كب��ين،تقوم النظر�ة التوليدية التح     
ّ
ل�ما وجود �� الل

﴾، فما املقصود transformationو التحو�ل ﴿،﴾générationلتوليد ﴿ا: ��سانية �افة �ما

  ��ذين املصط���ن؟

  :تحديد مف�ومي التوليد والتحو�ل - 1

يّدل مصط�� التوليد ع�� القدرة ع�� إنتاج عدد ال حّد لھ من ا��مل، فاإل�سان  :التوليد

نھ من التعب�� عما ير�د بجم
ّ

ل جديدة رّ�ما لم بإم�انھ ت�و�ن وف�م كم �ائل من ا��مل تمك

و�ة وذلك بطر�قة عادية تلقائية دون شعور منھ بتطبيق قواعد نح�سمع�ا من قبل،

متنا�� من ا��ملمعينة،
ّ
و�� ،فاإل�سان يمتلك قدرة إبداعية تمكنھ من إنتاج ذلك العدد الال

 
َ
ھ بإتباع قواعد نحو�ة يمكننا �ا �شو مس�ي ا�تماما كب��ا،القدرة ال�� أوال

ّ
د أن

ّ
ت�و�ن �ل فقد أك

  ﴾2﴿.ا��مل املمكنة �� اللغة العر�ية

غة، فإّن املصط�� �ع�� أيضا
ّ
: فباإلضافة إ�� داللة التوليد ع�� ا��انب �بدا�� �� الل

  . الّدقة والوضوح

�و إنتاج ما ال حصر لھ من املتواليات انطالقا من «:جاء �� امل��م املوّحد أّن الّتوليد

سا ع�� وذلك قياية إنتاج �لمات جديدة �� لغة ما،�و عملف﴾  3﴿».قواعد محّددة ومتناسبة

  .مع مراعاة �نظمة و القواعد ا��اصة ��اصيغ موجودة �� �ذه اللغة،

حو�ل
ّ
  :الت

عملية نحو�ة تجري عل سلسلة تملك ب�ية نحو�ة وت�ت�� ع�� سلسلة « :الّتحو�ل �و

ھ﴾ 4﴿»جديدة ذات ب�ية نحو�ة مشتقة
ّ
ستخرج الب�ية السطحية من العملية ال�� ��ا � أي أن

فأية قواعد �عطي ل�ل جملة �� اللغة تركيبا باطنيا وتركيبا ظا�ر�ا، وتر�ط «الب�ية العميقة،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ن، ص ن:  1
 - ، الساحة املركز�ة3أحمد مؤمن ،اللسانيات ال�شأة والتطور،ديوان املطبوعات ا��امعية،ط: 2

 .206ا��زائر،ص - بن عكنون 
، مكتب ت�سيق التعر�ب، Ԍد، املنظمة العر�ية لل��بية والثقافة والعلوم، حرف امل��م املوّح : 3

  .61، ص2002، 1الدار البيضاء، ط
شفيقة العلوي، محاضرات �� املدارس اللسانية املعاصرة، أبحاث لل��جمة وال�شر والتوز�ع، : 4

 .56، ص2004لبنان، 
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ال��كيب بنظام خاص، يمكن أن ت�ون قواعد تحو�لية، ولو لم تصف نفس�ا ��ذا الوصف، 

�كيب الظا�ري والباط�� �و الّتحو�ل
ّ
   ﴾1﴿».فالر�ط ب�ن ال�

  .يتمثل �� تلك العمليات ال�� تؤدي إ�� اس�بدال ب�ية لغو�ة بب�ية أخرى وعليھ فالتحو�ل 

  

  :اللغة عند �شومس�ي - 2

سّماه ة ل�ا وج�ان،أحد�ما ذ��ّ� خالص،�شومس�ي أن اللغ يرى 

  .﴾performance﴿�داءسّماه ﴾ و�خر عم�� منطوق مسموع،compétence﴿الكفاية

أو باألحرى �� معرفة ��سان الضمنية غة،معرفة ��سان الضمنية بالل« :�� فالكفاية

  ﴾2﴿».بقواعد اللغة ال�� تقود عملية الت�لم ��ا

أي تكمن ��  ﴾3﴿».القدرة ع�� إنتاج ا��مل وتف�م�ا �� عملية الت�لم« :و�مف�وم أدّق ��

جدا من  عدد محصور حصر لھ من ا��مل، القدرة ع�� إنتاج عدد ال - السامع - امتالك املت�لم

من خالل وج�ة نظر والقدرة ع�� ا��كم ب��ة ا��مل ال�� �سمع�ا مات الصوتية،من الفوني

ــــــــــــــنحو�ة تركي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــع�� الر�ط ب�ن �ص ثم القدرةبية،ـــ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــوتجموات املنتجة،ـــ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ع�ا �� مورفيمات ـــ

  ﴾  4﴿.ت�تظم �� جمل

  : وتتضمن الكفاية اللغو�ة جملة من القدرات �� �اآل�ي

 .القدرة ع�� إنتاج عدد ال حّد لھ من ا��مل، وإدراكھ من الّناحية الّنظر�ة - 1

نحو�ة - 2
ّ
 .التمي�� ب�ن ��يح الكالم وسقيمھ أي ب�ن ا��مل الّنحو�ة وا��مل الال

 .ف�م تراكيب ا��مل - 3

    ﴾5﴿.اس�بانة الغموض - 4
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م ن، ص ن: 1
والتحو�لية وقواعد اللغة العر�ية﴿النظر�ة م�شال زكر�ا ،�لس�ية التوليدية : 2

- 32، ص1986لبنان،  - ، ب��وت�2لس�ية﴾املؤسسة ا��امعية للدراسات  وال�شر والتوز�ع، ط
33. 

م�شال زكر�ا، �لس�ية﴿علم اللغة ا��ديث﴾ املبادئ و�عالم، املؤسسة ا��امعية للدراسات : 3
 .263- 261،ص1980لبنان،  - ، ب��وت1وال�شر والتوز�ع، ط

، السعودية، 1خليل أحمد عمايرة، �� نحو اللغة وتراكي��ا من�� وتطبيق، دار املعرفة، ط: 4
 .57، ص1984

ص��ي إبرا�يم السّيد، �شومس�ي فكرة اللغوي وآراء النقاد فيھ، دار املعرفة ا��امعية، :  5
 70، ص1989مصر،
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ھ بمثابة « :ف�و �داءأّما 
ّ
�ستعمال ��� للغة ضمن سياق مع�ن، و�مكن القول أن

  ��ع�اس

غة 
ّ
ل املنتجة ال�� تبدو مّما �ع�� أن �داء �و الكالم، أو �و ا��م ﴾1﴿».املباشر لكفاية الل

وان�ن والقواعد اللغو�ة ومورفيمات ت�تظم �� تراكيب جملية خاضعة للق�� فونيمات،

ف�و الوجھ املنطوق للمعرفة نظيم �ذه الفونيمات واملورفيمات،ن تو�و املسؤول عال�امنة،

غة
ّ
  ﴾2﴿.الضمنّية ال�امنة بالل

غو�ة و �داء الكالمي �ش�ل وا�� بحيث اعت�� �د    
ّ
اء مّ�� �شو مس�ي ب�ن الكفاية الل

ة إال أّن �داء ال يخلو من �عض �نحرافات عن قوان�ن اللغبمثابة ا�ع�اس مباشر للكفاية،

غو�ة لكّنھ استعمال ال يتم بصورة تامة أثناء عملية ،
ّ
فاإل�سان عندما يت�لم �ستعمل كفايتھ الل

  : و�� �ذا الصدد يقول �شومس�ي. وذلك الرتباط�ا �عدد من املظا�ر ا��اصةت�لم،ال

وا�� أن استعمال اللغة أي �داء الكالمي الفع�� كما ن��ظھ ال �عكس فقط « 

 العالقات �صلية ب�
ّ
وال�� تندرج �� تنظيم القواعد غوي و��ن املع��،ن الصوت الل

ع�� عكس الكفاية فال ي�ون  ﴾3﴿».اللغو�ة،فاألداء الكالمي ينطوي أيضا ع�� عوامل متعّددة

  .ف��ا انحراف عن القواعد أل��ا عملية إدراك عق�� واس�نطاق قواعد اللغة

�داء �� نظر �شو مس�ي ضرورة ألن و�ناًء ع�� ما سبق فإن التفر�ق ب�ن الكفاية و      

نا عندما
ّ
فر�ما ال نكمل ا��ملة أو ننطق�ا نت�لم، وال نت�لم بطر�قة نحو�ة، �ناك حقيقة �� أن

كث��ة ال �عّد  ومن �نا فإن جمالحوي،ناقصة أو رّ�ما نضيف أشياء غ�� صا��ة للوصف النّ 

غوي صا��ة مّما ينطق،
ّ
و�و يتعامل فقط مع وصفي،ال يتخذ�ا دليال �� عملھ الولكن الل

فضال عن أّن الّتفر�ق ب�ن الكفاية و�داء . الصيغ املرشدة ال�� �عرف�ا املت�لم الفطري بلغتھ

  ﴾ 4﴿.واجب أيضا لف�م تلك النقطة ا��اصة بالعدد غ�� ا��دود من ا��مل املوجودة �� اللغة

  :ا��ملة عند �شومس�ي- 3

 surfaceالب�ية الّسطحية﴿: أّن ل�ما ش�ل�نو��ن قد نظر �شومس�ي إ�� تراكيب ا��مل،ل

structure﴿والب�ية العميقة ،﴾deep structure﴾.   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46م�شال زكر�ا، �لس�ية﴿علم اللغة ا��ديث﴾، ص:  1
 .58يل أحمد عمايرة، صخل:  2
م�شال زكر�ا، �لس�ية التوليدية والتحو�لية وقواعد اللغة العر�ية﴿النظر�ة �لس�ية﴾، :  3

 .33ص
ط ، .محمود سليمان الياقوت، قضايا التقدير النحوي ب�ن القدماء وا��دث�ن، دار املعارف، د. د : 4

 .179ت ص.مصر، د
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الش�ل ا��اص بوصف يخص الش�ل الصو�ي لل�لمة، ب�نما « :و�عّد الب�ية السطحية

تقدم الب�ية العميقة التأو�ل الّدال�� والقوان�ن ال�� تو�� العالقة ب�ن ب�ي�� السطح والعمق �� 

غة ال�� ننطق�ا ﴾1﴿»�� الّتحو�الت الّنحو�ةا��مل �س
ّ
ما تكمن تح��ا  بمع�� أّن الل

ّ
فعال، إن

ودراسة ب�ية الّسطح تقدم لنا الّتفس�� عميقة تختفي وراء الو�� الباطن، عمليات عقلية

  . �� ح�ن دراسة ب�ية العمق تقّدم التفس�� الّدال�� ل�او�ي للغة،الصّ 

�كيب الباط�� ا��ّرد املوجود �� ذ�ن املت�لم وجودا ال« :إذن فالب�ية العميقة �� ذلك
ّ
�

�كيب املست�� الذي يحمل . و�� أول مرحلة من عملية �نتاج الدال�� ل��ملة. فطر�ا
ّ
إّ��ا ال�

أما الب�ية السطحية ف�� التفس�� . ﴾l'interprétation sémantiqueعناصر التفس�� الّدال��﴿

   ﴾ 2﴿».ي إطار تضّم بن�ت�ن عميقة وأخرى سطحيةومن ثمة ف�ل جملة أل و�ي ل��ملة،الصّ 

ف�شومس�ي يرى أّن ل�ل جملة ب�ية عميقة و��ية سطحية، و�ذان املستو�ان موجودان 

حسب رأيھ �� �ّل جملة سواء �انت منطوقة أم مكتو�ة، فالب�ية العميقة �� الش�ل 

انب الّدال�� املوجود �� وتتمثل �� مختلف العمليات الفكر�ة، ف�� ذلك املع�� وا��جر�دي،التّ 

 
ّ
ف�� غو�ة،العقل وال�� ت�ون النقطة �و�� ال�� ينطلق م��ا �ل مت�لم لينجز مختلف جملھ الل

  . التفس�� الّدال�� الذي �شتق منھ الب�ية السطحية من خالل مختلف العمليات الّتحو�لية

  : آليات التحليل- 4 

واعد �امن �� ��سان �ساعده ع�� توصلت النظر�ة الّتوليدية إ�� وجود نظام من الق

و�ي�ت الّنظر�ة أّن ه ع�� إنتاج عدد ال حصر لھ م��ا،ف�م عدد ال متنا�� من ا��مل، و�ساعد

غوي يتحّدد بتفس�� �ذه ا��مل ووصف�ا
ّ
  ﴾3﴿.عمل الباحث الل

ف�و طر�قة  ﴾4﴿اعتمد �شومس�ي �� تحليلھ ل��ملة ع�� ما �س�� ب﴿ �نموذج الّرك��﴾

و�� نفس الفكرة ال�� نادى ��ا �ا �ساسية مباشرة،فكرة تحليل ا��ملة إ�� عناصر تقوم ع�� 

غ�� أّن �شومس�ي يق��ح تمثيل آخر يالئم �ذا النوع  ﴾5﴿بلومفيلد بواسطة مخطط ا��انات

بصورة أفضل، وُ�عرف باسم ﴿ ا��طط امل�ّ�ر﴾ فيمثل ا��ملة بالعودة إ�� مؤلف�ا املباشر 

�كيبو�ش�ل مجّرد يب�ن مخ
ّ
إذ تقوم �ذه الطر�قة ﴾ 6﴿.تلف العالقات القائمة ب�ن عناصر ال�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .179محمود سليمان الياقوت، ص:  1
 .53 - 52ص: شفيقة العلوي :  2
منتدى تطبيقي ��  - دراسة وصفية تار�خية- رفعت �اظم السودا�ي، املن�� التوليدي والتحو��� :  3

 .107، ص2000تركيب ا��مل �� السبع الطوال ا��ا�ليات، أطروحة دكتوراه، �غداد، 
  .92م�شال زكر�ا، �لس�ية﴿علم اللغة ا��ديث﴾، ص : 4
 .، ص نمشال زكر�ا  : 5
 .93، ص م ن:  6
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﴾  إذ �عاد كتابة ...مثل﴿ جملة، فعل، اسم، صفةحو التقليدي،بإعادة الرموز املأخوذة من النّ 

�كيب ع�� وفق الّرموز املرسوم بھ ، وتنعت ب
ّ
أي أّ��ا �عيد كتابة ﴿قواعد إعادة الكتابة﴾ ال�

  ﴾1﴿.ن يتم توليد ا��ملةرمز برمز آخر، إ�� أ

ولتوضيح كيفية إعادة الكتابة �عتمد ع�� القاعدة ال�� تقوم ع�� �غيي�� عنصر إ�� 

  عنصر آخر

  :أو مجموعة العناصر الواردة ع�� الشا�لة التالية 

  .مركب فع��+ مركب اس��  ← ا��ملة - 1

 .اسم+  أداة �عر�ف     ←املركب �س�� - 2

 .ب اس��مرك+  الفعل      ←املركب الفع�� - 3

 .أل    ←أداة �عر�ف  - 4

 ...]أستاذ، رجل، كرة، طفل[        ←�سم - 5

  ﴾2﴿...]ضرب، مدح، صام، أ�ل[        ←الفعل - 6

  ﴾3﴿:و�مكن تمثيل جملة﴿ الرجل ضرب الكرة﴾ با��طط امل��ر ��ي

الطر�قة ت�سم بالضعف، وذلك ألّ��ا ل�س بإم�ا��ا أن  غ�� أّن �شومس�ي يرى أّن �ذه

ر تب�ن القوا
ّ

عد ال�� يحدث ف��ا حذف �عض العناصر، أو تبديل مواقع�ا فيما بي��ا، كما يتعذ

تحليل العالقات القائمة ب�ن ا��مل ا��تلفة، لذا توصل �شومس�ي إ�� طر�قة جديدة 

، و�� طر�قة �س�ند �� عمل�ا إ�� تحليل الب�ية العميقة " الّنحو الّتحو���:" تمثلت �� ﴾4﴿أخرى 

، ومن ثمة تحليل الب�ية الّسطحية وصوال إ�� عامل ا��دس عند صاحب ل��ملة أساسا ل�ا

غة، و�ذه الطر�قة الّتحو�لية تتوسع �� توظيف الرموز ال�� طرح��ا الطر�قة الّركنية
ّ
 ﴾5﴿.الل

نظام قواعد �امن �� ��سان يطرح ب�ية عميقة « وتقوم �ذه الّنظر�ة ع�� فكرة أّن �ناك 

��مية تتفرع �� �ذا �ساس وقواعد تحو�الت تقّدم وتؤخر �� تحوي أساس مجّرد، ووحدات م

  ﴾6﴿».ب�ية العبارة، ليلفظ�ا السطح �� ش�ل�ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 95م ن، ص: 1
 .159ص: شفيقة العلوي : 2
يوئيل يوسف عز�ز، دار الشؤون الثقافية، �غداد، . د: �عوم �شو مس�ي، الب�� النحو�ة، تر:  3

 .40، ص1987
  .92م�شال زكر�ا، �لس�ية﴿علم اللغة ا��ديث﴾، ص:  4
 .111رفعت �اظم السودا�ي، ص:  5
 .112رفعت �اظم السودا�ي، ص : 6
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تحاول أن �عا�� ذلك التداخل ب�ن ا��مل وكيفية « :ومن أ�م خصائص �ذه الطر�قة أّ��ا

وقد أضاف �شو مس�ي إ�� ﴾1﴿»ارتباط �ذه ا��مل �عض�ا ببعض �� إطار جم�� تحو��� واحد

ه النظر�ة  عدد الرموز ال�� جاءت �� الّنظر�ة الّركنية ،فا�تم بالعدد، والزمن، و�األسماء، �ذ

، و�استخدام عناصر ﴾2﴿و�فعال الّتامة والناقصة، وغ�� ذلك مّما يحتاج إليھ �� الّتحليل

نا ﴾ يتّم التمي�� ب�ن جملت�ن ما، و�ذا �ع�...الّتحو�ل﴿ التقديم و التأخ��، ا��ذف  والز�ادة
ّ
� أن

د من خالل �ذا املن�� ما ال ��اية من ا��مل �� الب�ية العميقة، وننطق ما ال 
ّ
�ستطيع أن نول

  ﴾3﴿.��اية م��ا ع�� الب�ية السطحية، �عد املرور بقواعد الّتحو�الت

 .وعليھ ف�ل ما اعتمده �شومس�ي ساعده �� تقديم الطرق لتحليل ا��ملة

  *:ا��انب التطبيقي*

بي″قصيدة  
ّ

  -   قراءة ب�يو�ة   - ملفدي زكر�ا    ″ح الصاعدالذ

بيح الصاعد " �عت�� قصيدة 
ّ

وحات ا��ّسدة لعظمة " الذ
ّ
ملفدي زكر�ا من أصدق الل

" أحمد ز�انا"الثورة الّتحر�رّ�ة الك��ى، فقد كت��ا مفدي زكر�ا متأثرا بمش�د إعدام رفيقھ 

ال نحو دار ا��لود يمت�� باألناشيد،ا ، إذ صّور مش�د ا��نازة عرس" بر�روس"باملقصلة �� ��ن 

و�تج�� ذلك من خالل مطلع القصيدة إثر توّجھ ز�انا . جنازة تخيم عل��ا ال�آبة وا��زن الشديد

إ�� املقصلة فرحا يتلو ال�شيد، فرحا بمص��ه املوجود �� ا��ّنة، فإعدامھ ذاك ما �و إال  شرارة 

ومواصلة الثورة، مفتخرا بمص��ه �جمل عند يحّفز  من خالل�ا الشعب ا��زائري ع�� ا���اد 

ما جعل�ا . رّ�ھ
ّ
و�� السطر الرا�ع نجد الشاعر لم �عّ�� عن �غالل والقيود أّ��ا من حديد وإن

انا يجوب الفضاء أجمع، خالخل تصدر صوتا
ّ
عة ثم يواصل مفدي زكر�ا �� ا��ديث عن ��ارن

وسما بھ إ�� الّسماء العليا ليصبح ع��  وعن ج��يل الذي لّفھوشموخ ز�انا وشوقھ لالس�ش�اد،

و�� آخر القصيدة يؤكد مفدي زكر�ا أّن أبناء . �ّل لسان خالدا �� أذ�ان وقلوب أبناء الوطن

  .ا��زائر حافظون للع�ود حامون للوطن

�ذا ع�� مستوى املع�� أو املضمون الذي يكشف عن حادثة إعدام ز�انا وصموده �� وجھ 

ا ع�� املستوى ال��كي��، فقد ا�سمت ا��مل بالطول وذلك ألّن مفدي زكر�ا أّم . املستعمر الّدامي

كما أشرنا سابقا لعب دور املصور ف�ان عليھ أن ينقل و�صف املش�د ب�ّل حذافره و�دقة 

كما لعب دور القاص إذ اعت��نا أّن �ذه ا��ادثة قصة ف�ان عليھ أن ينقل �ل أحدا��ا . وإح�ام

ت���� �� �ذ�ان وتبقى خالدة، فضال عن مالءم��ا للسياق  بالتفصيل مش�د بمش�د ح��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64خليل أحمد عمايرة ،ص:  1
 .64خليل أحمد عمايرة، ص : 2
 .113- 112رفعت �اظم السودا�ي، ص:  3
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  .ومناسبة ا��ديث

نا نجد تدّرجا �� الزمن فقد تراوح ب�ن املا��� 
ّ
واملضارع وفيما يتعلق باألفعال فإن

ھ انطلق من املا���،وزمن املضارع . ولكن غلب املا��� واملضارع دون �مرو�مر،
ّ
فاملا��� ألن

ھ وصف املش�د �� من أجل أن �سمو إ�� وا
ّ
فھ أيضا ألن

ّ
قع جزائري حّر دون استعمار، وقد وظ

أما �مر فلّتطلع إ�� املستقبل ح�ن ن فيھ ز�انا﴿ ال��امن مع ا��دث﴾،الوقت الذي راحوا �شنقو 

  .﴿ واروي﴾ ف�و يتطلع إ�� ا��ر�ة:قال

ف الشاعر جملة من ا��روف ت��صت ��
ّ
  :و�� املقابل وظ

فت أك�� من ست مرات، "��"﴾، فحروف ا��ّر﴿��، من، إ�� - 1
ّ
ثالث " من"ووظ

 .مرة واحدة ولعّل ذلك التفاوت راجع إ�� مقام ا��ديث" إ��"مرات، و

" أو، ف"بك��ة باملقارنة مع " الواو"﴿و، أو، ف﴾، فقد وردت :حروف العطف - 2

 . وذلك من أجل الر�ط واست�ناف ا��ديث

أكيد املع�� وتفنيده وتفيد �ذه ا��روف �� الغالب ت: حروف الّنفي وا��زم - 3

لست حقودا، لست لست أخ��� حباال، لست أخ��� حديدا،﴿ :��" ل�س"الّنفي مع  - : ومنھ نجد

  .﴾.�� ا��الدين

﴿ لن ت�يدا، لم تكن﴾، ول�ّل �ذه ا��روف دور :��" لن، لم"الّنفي وا��زم مع  - 

 .�� ترابط وا���ام القصيدة وجعل�ا وحدة واحدة مت�املة

ف الشاعر ا��مل، 
ّ
ففي املقام . فتنوعت ب�ن ا��مل �سمية، والفعلية، والشرطيةوظ

: ومثال ا��مل الفعلية. �ول نجد الغلبة ل��ملة الفعلية ال�� ُ�عرف ع��ا أّ��ا ت�سم با��ركية 

ا��﴾ و�� ...﴿قام يختالك املسيح وئيدا﴾،﴿يتلو ال�شيد﴾ ﴿�ستقبل الصباح ا��د يدا:قولھ

� عكس ا��مل �سمية فقد وردت ب�سبة أقل﴿ صرخة ترجف ع�.دليل ع�� ���اح والتأكيد

  .العوالم م��ا﴾ ألّ��ا ال تتما��� مع موضوع ا��طاب ل�و��ا ت�سم با��مول 

واقض يا موت �ّ� ما أنت : "أما فيما يخص ا��ملة الشرطية، فم��ا نجد �� قول الشاعر

  .ط﴾﴿ جملة جواب الشر "قاض ﴿جملة الشرط﴾ أنا راض، أن عاش شع�� سعيدا

ر 
ّ

ونجد الّتقديم والّتأخ�� �� السطر التاسع عشر﴿وسرى �� فم الّزمان ز�انا﴾ بحيث أخ

شو�ق والّرفع من م��لة ز�انا" سرى ز�انا �� فم الزمان: "الفاعل، فأصل�ا
ّ
  .وذلك ��دف ال�

. أما املستوى الصو�ي فقد اصطفى الشاعر تفعيالت ا��فيف بحًرا �� قولھ الشعري 

ور الشعر�ة ال�� تناسب �غراض ا��اّدة، وغرض الشاعر م��ا بالنظر إ�� وا��فيف من البح

مساح��ا الشعر�ة املمتدة ال�� تف�� للشاعر مجال �فتنان �� التعب�� واختيار أفضل 
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ال��اكيب ملعانيھ، واعتمد قافية مطلقة روّ��ا الّدال، و�� قافية مردفة تارة بالياء قبل حرف 

  . اوالروي، وتارة أخرى بالو 

تكرار : وقد تحقق ����ام الّصو�ي �� القصيدة من خالل إعمال الّتكرار، ومن مظا�ره

و�و من ا��روف ا���ورة كما �و �مر �� السطر �ول، وتكرار املّد باأللف أك�� " الّنون "حرف 

م ست مرات 
ّ
من خمس مّرات �� السطر الثالث، وخمس مّرات �� السطر السادس، وتكرار الال

و�ذا التكرار يخدم إيقاع الّنص بما يخلقھ . الّسطر الرا�ع، وسبع مرات �� السطر ا��امس ��

من تكرار منتظم ألصوات �عي��ا، إضافة إ�� �ونھ �ستد�� ان�باه القارئ و�ر��� أفقھ ا��ما��، 

د ذكرى 
ّ
" ز�انا " و�و ما يضمن للنص البقاء وا��لود، وصفة ا��لود �ذه أراد�ا الشاعر ليخل

ما �ان تأكيدا ع�� ا���ر . ي �عّد رمزا للّت��ية والوطنيةالذ
ّ
وتوظيفھ لألصوات ا���ورة إن

وصموده �� وجھ املستعمر وص��ه ع�� العذاب وج�اده �� س�يل "  أحمد ز�انا"���اعة وقوة 

  .الوطن

 دليل ع�� 
ّ
ولعّل مفدي زكر�ا �� توظيفھ ��روف �عي��ا داخل �سقھ الشعري ما �و إال

لشاعر باملتلقي خاصة إذا علمنا أّن الشاعر أراد من خالل نّصھ �ذا أن يبعث رسالة ا�تمام ا

  .للشعب ا��زائري ���عھ ف��ا ع�� مواصلة ا���اد و��ذ ال�مم وإذ�اء ا��ّس الوط��

أما املستوى امل����، فقد �يمن عنصر ال�ساطة ع�� امل��م بحيث ��أ الشاعر إ�� 

� يصل من خالل�ا إ�� عمق املتلقي  والتأث�� فيھ عقليا توظيف ألفاظ س�لة ومتداولة ح�ّ 

وري املب�� أساسا ع�� �لفاظ الثور�ة من مثل . ووجدانيا
ّ
وقد غلب ع�� القصيدة امل��م الث

  .﴿اشنقو�ي فلست أخ��� حباال، واصلبوا فلست أخ��� حديدا﴾:قولھ

الصلوات، ج��يل  اشتّق الشاعر لغتھ من لغة الّتصوف أو من امل��م الّدي��﴿ املسيح،

ھ يدّل ع�� �شّبع الشاعر بالثقافة ...ع����، السماوات، ليلة القدر
ّ
﴾ و�ذا إن دّل ع�� ���ء فإن

   .﴿ الشنق، والّصلب، مذبح، ا��ديد﴾:فضال عن م��م العنف الذي تمثل �� مفردات. الدي�ّية

تھ وع�� العموم فقد اس�ند شعر مفدي زكر�ا ع�� م��م لغوي قوّي و��م اشتق ماد

  .من مفردات ثور�ة م��مية وأدوات الّتعذيب وم�ونات الّ��ون وا���شدات

ف مفدي زكر�ا جملة من الّصيغ تمثلت ��
ّ
صيغ : أما ع�� املستوى الّصر�� فقد وظ

املبالغة، وصيغ التفضيل، وصيغ منت�� ا��موع، لكن �انت الغلبة لصيغ املبالغة إذا قارنا�ا 

فقد وردت " فعيل"صيغة : ق ا��طاب ومتطلباتھ وم��ا نجدبالصيغ �خرى وذلك نظرا لسيا

وردت مّرة " فعول "﴾ �� ح�ن صيغة ...أك�� من خمس مرات ��﴿جليل، سعيد، شديد، مديد

  .��﴿معراج﴾" مفعال"واحدة �� مثل ﴿ حقود﴾ ونفس ال���ء بال�سبة لصيغة 

ت صيغ منت�� ا��موع ال�� وظف�ا الشاعر ع�� الك��ة فعندما ق
ّ
  :الولقد دل
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وقّوة تحديھ " ز�انا" ﴾﴾ ف�� دليل ع�� صمود﴾قيود﴿فعول ،﴿﴿ حبال﴿فعال﴾

إذ س��ّدد  - أفعل - "أحسن"إضافة إ�� صيغة التفضيل �� . للمستعمر وص��ه للعذاب الشديد

  .أحسن ترديدا ع�� طول الزمن" ز�انا"الشعب ��اعة  

ق �ل الّتوفيق �� توظيف
ّ
أدواتھ الفنّية ال��  وختاما يمكن القول أّن مفدي زكر�ا ُوف

 - تضافرت جميعا ع�� تفج�� �حساس باملوقف �� نفس املتلقي، ل�ذا استغل مفدي زكر�ا

�ل ما �� �لفاظ وال�لمات من طاقة إيحائية �غما وصورة ومع��، فقّدم  –بدافع رؤ�وي صادق 

دت بدور�ا ثورة الّتحر�ر الك��ى 
ّ
  ب�ن أعي�نا قصيدة خالدة خل

  :ا��اتمة

حو�لّية" ا البحث الذي �عرضنا من خاللھ ملوضوع �عد �ذ
ّ
: الب�يوّ�ة والتوليدّية الت

والذي حاولنا أن نلّم ببعض جوانبھ وقضاياه يمكن لنا �� �خ�� " دراسة �� آليات املن�� 

  :الّتعرض إ�� أ�ّم النتائج ال�� توصلنا إل��ا �التا��

غة �� نظر املدرسة الب�يو�ة �� نظام خ - 1
ّ
�ة عن اص من العالمات أو �شارات املع�ّ إّن الل

  . و�� وسيلة للتواصل أو التعب���ف�ار،

والتعامل معھ ص �د�ي �� ذاتھ ومن أجل ذاتھ،إن املن�� الب�يوي �س�� إ�� دراسة النّ  - 2

وأحوال املبدع ن مثل عالقتھ بالواقع �جتما��،�عيدا عن �سقاطات ا��ارجية م

  .يديولوجيةوارتباطاتھ � الّنفسية،

والّنحو�ة، وتية،إّن دراسة العمل �بدا�� بمن�� ب�يوي يقت��� اعتماد املستو�ات الّص - 3

شابھ، والّتناظر، والّتعارض، والّتضاد والّتوازي ...والّداللية، وامل��مية
ّ
ثّم ال��ك�� ع�� إظ�ار ال�

  .والّتقابل ب�ن املستو�ات الك�شاف ب�ية الّنص

لب�يوي ال تتمثل �� اختبار مدى مصداقية ال�اتب بال�سبة لعالقتھ إّن م�مة الّناقد ا- 4

ما تت��ص م�ّمتھ �� اختبار لغة الكتابة �دبية ورؤ�ة مدى تماسك�ا وتنظيم�ا 
ّ
با��تمع، وإن

بيح الصاعد " و�ذا ما اعتمدناه �� تحليلنا لقصيدة . املنطقي والّرمزي ومدى قو��ا أو ضعف�ا
ّ

الذ

  .ملفدي زكر�ا" 

قوم نظر�ة �شو مس�ي الّتوليدية الّتحو�لية ع�� توليد ا��مل وتحو�ل�ا توليدا ت- 5

  .وتحو�ال ال متنا�ي�ن

�عّد اللغة �� نظر �شومس�ي سلسلة من ا��مل املتنا�ية أو غ�� املتنا�ية، و�ل جملة - 6

  .تحتوي ع�� ش�ل صو�ي وع�� تفس�� دال�� محايث ل�ا
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  .قائمة املصادر واملراجع
  :املراجع- 1
، مكتب ت�سيق Ԍامل��م املوّحد، املنظمة العر�ية لل��بية والثقافة والعلوم، حرف  - أ

  .2002، 1التعر�ب، الدار البيضاء، ط
 .2004، 4، باب الباء، مكتبة الشروق الدولية لل�شر، ط1امل��م الوسيط ، ج - ب
  :املصادر- 2
، 3معية،طأحمد مؤمن ،اللسانيات ال�شأة والتطور،ديوان املطبوعات ا��ا - أ

  .ا��زائر - بن عكنون  - الساحة املركز�ة
  ، 4عارف منيمنة و�ش�� أو�ري، م�شورات عو�دات، ط: ، ترالب�يو�ةجان بياجيھ،  - ب

  .1985ب��وت، 
  .ت.ط، د.حل�� خليل، علم اللغة الب�يوي، م�شأ �سكندر�ة، د - ت
، 1عرفة، طخليل أحمد عمايرة، �� نحو اللغة وتراكي��ا من�� وتطبيق، دار امل - ث
 .1984السعودية، 
ة النصروالن بارث،  - ج

ّ
دمحم الرفرا�� وغ��ه، مجلة العرب والفكر :، ترلذ

 .1990، 10العال��،ع
شفيقة العلوي، محاضرات �� املدارس اللسانية املعاصرة، أبحاث لل��جمة  - ح

  .2004وال�شر والتوز�ع، لبنان، 
وآراء النقاد فيھ، دار املعرفة  ص��ي إبرا�يم السّيد، �شومس�ي فكرة اللغوي  - خ

  .1989ا��امعية، مصر،
  .1998،القا�رة،1، دار الشروق، طنظر�ة البنائية �� النقد �د�يصالح فضل،   - د
، دار )قراءة مونتاجية �� أدبية �دب(علم الشعر�ات عز الدين املناصرة،  - ذ

  م2006، عمان، 1مجدالوي، ط
العر�ي ا��ديث، املؤسسة ا��امعية للدراسات  فرحات بدوي، �سلو�ية �� النقد - ر
  .2003، 1وال�شر، ط
غة الثانيةفاضل تامر، - ز

ّ
  .1994، املركز الثقا��،ب��وت،الدار البيضاء،الل

دمحم عّزام، تحليل ا��طاب �د�ي ع�� ضوء املنا�� النقدية ا��داثية، دراسة ��  - س
  .2003ط،دمشق،.نقد النقد، م�شورات إتحاد الكتاب العرب،د

  
،إس��اتيجية التناص،املركز الثقا�� العر�ي، ،تحليل ا��طاب الشعري دمحم مفتاح - ش

1986.  
محمود سليمان الياقوت، قضايا التقدير النحوي ب�ن القدماء وا��دث�ن، دار . د - ص

  .ت.ط، مصر،د.املعارف، د
م�شال زكر�ا، �لس�ية﴿علم اللغة ا��ديث﴾ املبادئ و�عالم، املؤسسة  - ض

  .1980 - لبنان–،ب��وت ��1امعية للدراسات وال�شر والتوز�ع، طا
غة،م�شال زكر�ا، - ط

ّ
املؤسسة ا��امعية مباحث النظر�ة �لس�ية و�عليم الل

  .1985، 2للدراسات وال�شر والتوز�ع، ط
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م�شال زكر�ا ،�لس�ية التوليدية والتحو�لية وقواعد اللغة العر�ية﴿النظر�ة  - ظ
  .1986لبنان،  - ،ب��وت�2امعية للدراسات وال�شر والتوز�ع،ط�لس�ية﴾املؤسسة ا�

بوئيل يوسف عز�ز،دار الشؤون . د: �عوم �شو مس�ي، الب�� النحو�ة، تر - ع
  .1987الثقافية، �غداد، 

  .1996ط ، .دمحم عصفور، عالم املعرفة، د: تر: الب�يو�ة وما �عد�ا - غ
  .1991، تو�س، 1و�ة، طقضية الب�يو�ة، دراسة ونماذج، م�شورات دار أم - ف
 ا��الت- 3
�عمان بوقرة،﴿﴿ نحو الّنص مبادئھ واتجا�اتھ �ساسية �� ضوء الّنظر�ة  - أ

لسانية ا��ديثة﴾﴾، عالمات ج
ّ
  .﴾.2007﴿مايو16، مج61ال

  .الرسائل ا��امعية- 4
 - دراسة وصفية تار�خية - رفعت �اظم السودا�ي، املن�� التوليدي والتحو���  - أ

  منتدى 
�� تركيب ا��مل �� السبع الطوال ا��ا�ليات، أطروحة دكتوراه،  تطبيقي

  .�2000غداد،
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  �عب�� الرؤ�ا البن قت�بة أنموذجا ا��لـمـي  �� مواصــفـات امل��ـــم
  حسيــن بوشـنـب         

  

 :املـلــخــــص

س�� �عض املواصفات ا��اصة بم��م تف يطمح �ذا البحث إ�� الكشف عن       

وع�� ا م��م �عب�� الرؤ�ا البن قت�بة،ب�ن املعاجم املتخصصة، فاخ��ن فرادتھ �حالم ال�� تصنع

  .كمدونة للتطبيق )باب رؤ�ة ��سان وأعضائھ(وجھ التحديد الباب الرا�ع عشر 

�عد النظر الفاحص �� مداخل و�عار�ف �ذا الباب رصدنا مجموعة مواصفات         

جم املتخصصة، أول�ا ا��ضور الكثيف للشرط حيث نجد الكتاب �� �ليتھ �غيب �ليا �� املعا

��� بأساليب الشرط، وحتما وراء �ذا التوظيف املكثف غايات تأو�لية محددة، ثم يظ�ر 

لنلمس م��ا دالالت احتمالية يندر " ر�ما"�حتمال كم��ة بدرجة أقل �� العبارات املبدوءة باألداة 

فالتعليل موظف لت��ير ضاف ملا سبق التعليل و�س�ش�اد،ي. خصصةوجود�ا �� املعاجم املت

تلك املسافة البعيدة ب�ن املدخل ا��ل�� والداللة التأو�لية، ثم يليھ من حيث ا��ضور التمثيل 

وتأو�ل أك�� ذو أ�مية قصوى �� تفادي التكرار،و�و ،"كذلك"اس وغالبا ما ي�ون بصيغة أو القي

كخاصية وجدت �� �ذا " أو" وال يفوتنا ذكر عنصر �ختيار باألداة عدد من املداخل ا��لمية، 

 .امل��م لرسم ا��االت ا��تلفة للرا�ي أو لالختيار ب�ن التأو�الت املتعددة املعروضة للقارئ 

Abstract : 

This research is an attempt to show the special features of the glossary 

of dreams' interpretation. This what made us choose the Ibn Kotaiba's glossary 

of dreams' interpretation to work on, especially chapter fourteen (The vision of 

man and his members). 

After looking at the different definitions of this section,we observed a 

set of features that were absent in the other specialized glossaries. First ,the 

dense presence of the use of 'the condition'. We find the book in its entirety 

packed with methods of condition and this is surely for specific objectives. 

Second, the use of hypotheses that is shown in the expressions that start by 'may 

be'. This is also rare in the other specialized glossaries. Third, justification and 

argumentation. Justification is used to reduce the distance between the 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة �داب واللغات، قسم اللغة و�دب العر�ي، جامعة العقيد أك�� محند أستاذ مساعد أ ب�لي
  ). البو�رة(أو��اج 
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introduction of the dream and its interpretation. We can also find a slight 

presence of the use of  (representation or comparison) that allows us interpret as 

much dreams as possible and helps avoid repetition. Finally, The use of 'or' to 

express choice to draw different cases of the الرائي or to choose between the 

multiple interpretations presented to the reader. 

��ِ
ُ
ْ�َ�ِم ا�ُ�ل

ُ
  :التعر�ف بامل

ِ�� نظرا لعدم توفر            
ُ
ْ�َ�ِم ا�ُ�ل

ُ
نا  �عر�ٍف خاٍص بامل

ّ
حسب اطالعنا �و��،فإن

ا خصوصيات �غيب �� بقية حاولنا �ج��اد وتقديم �عر�ف لھ �ستج�� ما�يتھ باعتباره ذ

املعاجم �خرى سواء اللغو�ة أم املتخصصة، ومن ضم��ا أّن املقابل الدال�� للمدخل تأو��� أو 

د ثم إّن مداخلھ �� حقيق��ا رموز مست�بطة من وقا�ع حلمية    .باألحرى �عب��ي غ�� ُمَحدَّ

عل��ا دون غ���ا �ذه املم��ات وغ���ا �ش�ل فرادة تتطلب �عر�فا خاصا ي�ون د�    

 :مقابلة �ذا النوع من املعاجم بالتعر�ف التا�� من املعاجم �خرى، وقد حاولنا �� �ذا املضمار

»��ِ
ُ
ْ�َ�ِم ا�ُ�ل

ُ
�� �� أصل�ا رموز است�بطت من وقا�ع 1كتاب يتضمن قائمة من املفردات امل

 »أو موضو���ستج�� غموض�ا، و�� معروضة وفق ترت�ب ألفبا�ي  2حلمية يقابل�ا �عب��

ديوان من املفردات أو «:املعّرف ب�ونھ ا��تص فتعر�فنا �ذا يحا�ي �عر�ف امل��م

املصط��ات ت�ت�� إ�� حقل معر�� واحد، أو إ�� مجال من ا��االت مرتبة ترت�با ألفبائيا أو 

ا، �ذا ا��دُّ ينطبق ع�� جميع  3»مف�وميا، وُمَعّرفة �عر�فا اصطالحيا آنيا املعاجم كما يظ�ر جلي�

صَّ حقال واحدا
َ

من ا��قول املعرفية  املتخصصة ع�� عكس التعر�ف الذي أوردناه، فقد خ

  .والعلمية �و �عب�� الرؤى

من التعر�ف نصل إ�� مجموعة معطيات أولية �� امل��م ا��ل�� م�ونة لھ، و�� أن 

سبحانھ و�عا�� �� ذ�ن عبارة عن خياالت يخلق�ا هللا «: املادة �ولية ال�� تصنعھ �� �حالم و��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصط�� ُ�عرف بدقتھ وتحدده، وتوافق  أوردنا �لمة مفردات، واس�بعدنا �لمة املصط�� ألّن  - 1
�مات أ�ل العلم حولھ، لكن مفردات امل��م ا��ل�� ال تر�� ل�ذا املصاف حيث؛ ال يتوافق أ�ل امل�

ا��لمية حول املفا�يم املوضوعة إزاء املفردات، وما دامت مفردات علم التعب�� ال يتوافق أ�ل�ا حول 
  .دالال��ا، ف�� �عيدة عن الوسم باملصط��

�عت�� التعب�� املصط�� ��سب للداللة ع�� عملية فك غموض الرموز ا��لمية، و�و مصط��  - 2
تفس�� والتأو�ل ال�� تتالءم مع نصوص أخرى أك�� من ترا�ي استعمل إزاء مصط��ات قر�بة �ال

و التعب�� أخص ... والتعب�� مختص بتفس�� �حالم والرؤ�ا «: النصوص ا��لمية، يقول السم�ن ا��ل��
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السم�ن ا��ل��، عمدة ا��فاظ �� » من التأو�ل، وأخص من التفس��
، دار الكتب العلمية، ب��وت 1، ط 3 باسل عيون السود، ج دمحم: تفس�� أشرف �لفاظ، تحقيق

  .23، ص1996
مقار�ة �� �صناف واملنا��، ضمن كتاب : ا��يال�� حالم، امل��م العر�ي القديم ا��تص - 3

  .51، ص1996، دار الغرب �سالمي، ب��وت 1امل��م العر�ي ا��تص، ط
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النائم، ف��ا�ا، و�ع�ش مع�ا، و�تأثر ��ا، و�� لغز ��يب، وعالم غر�ب، يدل ع�� عظيم صنع 

و�اإلم�ان استعمال مصط�� الرؤ�ا كمقابل ل��لم ،  1»هللا، و�د�ع خلقھ، وقدرتھ سبحانھ و�عا��

�ا الذي عقده ابن العر�ي املال�ي ٌن �� حّدِ �ا ف�و دال عليھ، و�ذا َبّ�ِ إدرا�ات ... «:، والذي مفاده أ�َّ

ا بأسما��ا،يخلق�ا هللا �� قلب العبد ع�� يد امل ا لك أو الشيطان، إمَّ � ��ا، وإمَّ َّ�
َ

ا أمثاال ُيك وإمَّ

الرؤ�ا عند ابن العر�ي املال�ي عبارة عن  2»تخليطا، �ا��واطر تأ�ي مس��سلة وع�� �سق

ھ َ�ِ�� قائق من خلق هللا يقوم امللك والشيطان بب��ا �� ح 3إدرا�ات، فاإل�سان وإن نام فإنَّ

مخيلتھ، و�ذه �درا�ات ال ت�ون ع�� صورة واحدة ، فقد ت�ون مباشرة وا��ة ،ال تحتاج 

فمدلول الرؤ�ا وا��لم واحد  4ت�ون مرمـــــوزة، كما ت�ون جامعة ب�ن النوع�ن السابق�ن�عب��ا ،و 

الرؤ�ا وا��لم عبارة عّما يراه النائم �� نومھ من « :ھمع اختالف طفيف �ش�� إليھ ابن �ث�� بقول

�شياء، لكن غلبت الرؤ�ا ع�� ما يراه من ا���� وال���ء ا��سن، وغلب ا��لم ع�� ما يراه من 

و�ستعمل �ل واحد م��ما موضع �خر، وتضم ) أضغاث أحالم: (ومنھ قولھ �عا�� القبيح، الشّرِ 

ْن �ان قد أشار إ�� الفرق الوارد ب�ن املصط���ن، واملتمثل �� فابن �ث��، وإ 5»الم ا��لم و�سكن

ھ ومن خالل كالمھ،
ّ
 أن

َّ
فإنَّ �ذا �ختالف أزاحھ  ارتباط الرؤ�ا با����، وا��لم بالشّرِ إال

�ستعمال والتداول، فأصبح ا��لم والرؤ�ا ش�ئا واحدا، و�قي �ختالف حب�س املعاجم 

  .القديمة

يتوفر ع�� قائمة من املداخل املتم��ة، ف�� كما أسلفنا رموز ضا ثم إّن �ذا امل��م أي

من وقا�ع حلمية محدودة، ومنتقاة أْي أنَّ امل��م ا��ل�� ال �عرض جميع مفردات اللغة بل 

وران الواقعة ا��لمية �� منتقاة بناء ع�� قوة ا��ضور، ود و���ك�� تواردا �� رؤى الناس، 

ب وا��ور فالواقعة ا��لمية قد محور�ا،
ُّ
  .تتوفر ع�� أك�� من رمز، و�ختيار ي�ون للرمز الل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الرحمان، املقدمات املم�دات السلفيات  حس�ن آل سلمان وعمر بن إبرا�يم آل مش�ور بن - 1

، 2007ب��وت  –، مؤسسة الر�ان للطباعة وال�شر والتوز�ع ��2 تفس�� الرؤى واملنامات، ط
  .55ص

، د ط، دار 09ج عارضة �حوذي �شرح ��يح ال��مذي، دمحم بن عبد هللا بن دمحم املعافري،- 2
 .122ت، ص .الكتب العلمية، ب��وت د

 من ما حولھ إدراك ع�� الطبي�� ال��ص قدرة« :قصود �نا �و الو�� املنامي و �والو�� امل - 3
ة �شياء  .معا�ش�م أمور  من ��م ما يحيط الناس بھ يدرك الذي ا��لقي الو�� �و  ،و�ذا العاديَّ

 ، الو�� من آخر نوع لديھ ليت�ون  ، الو�� �ذا ال��ص أن يفقد ،فيف��ض النوم أثناء �� أما
 من سواءً  اليقظة، �� الو�� عن كب��ا تم��ا املنام �� الو�� من النوع �ذا و�تم�� .نامامل رؤى و�و

جمال حس�ن جمال الدين عبد الفتاح، شمس دنيا املنام، . »...املع�� املصدر، أو الش�ل، أو حيث
  .26، ص 2012، منتدى الصادع لتفس�� الرؤى، 1دراسة إسالمية شاملة �� علم تفس�� الرؤى، ط

  .44 43حس�ن جمال الدين عبد الفتاح، شمس دنيا املنام، ص ص جمال: ينظر - 4
، دار ابن ا��وزي، الدمام 1مجد الدين ابن �ث��، ال��اية �� غر�ب ا��ديث و�ثر، ط - 5

  .229ه، ص1421
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و�ناك املقابل الدال�� التعب��ي للمدخل ا��ل��، والذي يقابل الشرح والتعر�ف 

امل���� �� امل��م اللغوي أو بقية املعاجم ا��تصة �خرى، و�و يختلف اختالفا كب��ا مع�ا، 

السمات  و�ف�ار، و�ذهط وعدم القابلية لتعدد الرؤى الدقة والتحّدد والضب فجل�ا ي�ب�� ع��

عبارة عن ذكر ���ء �ستلزم معرفتھ معرفة ���ء آخر ، «:مطلو�ة �� التعر�ف الذي �و

. والتعر�ف ا��قيقي �و أْن ي�ون حقيقة ما وضع اللفظ بإزائھ من حيث ��، فيعرف �غ���ا

الغضنفر �سد، : لك املع�� كقولكوالتعر�ف اللفظي �و أْن ي�ون اللفظ وا�� الداللة ع�� ذ

ما املراد �عي�ن ما وضع لھ لفظ  ول�س �ذا �عر�فا حقيقيا يراد بھ إفادة تصور غ�� حاصل، إنَّ

فمضمون التعر�ف ي�ناقض مع الداللة ا��لمية ال�� تتغ��  1»الغضنفر من ب�ن سائر املعا�ي

حالة : نقصد ��ذه العوامل مثال  .بفعل عوامل متعددة ل�س ل�ا حضور �� بقية املعاجم �خرى 

وغ���ا من العوامل �خرى، ثم لتفس��، معتقد املفسر أو الرا�ي،الرا�ي، طبيعة املفسر، زمن ا

إنَّ التعر�ف يتطلب استقرار املع�� ، و�ذا غائب �� املقابل الدال�� للمدخل ا��ل�� حيث؛ 

  .خرومن زمان آل تقرة ، ومختلفة من م��م إ�� آخر،الداللة غ�� مس

عرض مفرداتھ      
ُ
و�ناك ال��ت�ب، فامل��م ا��ل�� مثلھ مثل بقية املعاجم �خرى �

وفق ترت�ب مع�ن �س�ل ع�� القارئ البحث فيھ ملعرفة حقيقة رؤ�اه، فنجد من �ذه املعاجم ما 

رت�ت رموزه ألفبائيا، وأخرى ع�� أَساٍس موضو��، وأك�� املعاجم القديمة رت�ت وفق �ذا 
  .�خ��ال��ت�ب 

و�ش�� إ�� نقطة �امة أخرى، و�� �ون امل��م ا��ل�� ينقسم قسم�ن م��م      

وم��م إلك��و�ي،و�و لم �شذ عن أترابھ من املعاجم �خرى، واملالحظة ال�� ي�ب�� ور��،

إقرار�ا �نا أنَّ كال النوع�ن يلقى رواجا منقطع النظ��، فأك�� مبيعات املعارض ي�ون ف��ا قسط 

�م ا��ل�� �� صورتھ الورقية، ومنتديات تفس�� �حالم املتوفرة ع�� تفاس�� �ام للم�

  . إلك��ونية �عرف حركية �شيطة من املتصفح�ن ال تقارن �غ���ا

  

إضافة ملا أوردناه عن مم��ات ومواصفات �ذا امل��م �ش�� إ�� �ون �ذا امل��م     

مجال اشتغالھ �و �عب�� الرؤ�ا  يدرج �� خانة املعاجم املتخصصة أحادي ا��قل أْي أنَّ 

�عا�� قسما واحدا من «القسم  وتفس���ا و�و ال ي�سع ��قل عل�� آخر، ف�ذا

و�دفھ مساعدة القارئ ع�� معرفة معا�ي لغة حقل ... و�ختص بأحد فروع املعرفة املفردات،

و و����ا،فميدان �ذا امل��م واحد �و الرؤ�ا و�عب 2»مع�ن من حقول املعرفة ومصط��اتھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،دمحم الصديق امل�شاوي، دط: تحقيق، م��م التعر�فات، ع�� بن دمحم السيد الشر�ف ا��رجا�ي - 1
   .56صت،.ضيلة، القا�رة ددار الف
جامعة امللك سعود، عمادة شؤون املكتبات،  ،2طع�� القاس��، علم اللغة وصناعة امل��م،  - 2

  .46، ص1991الر�اض
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أساس ال �س��ان بھ �� القول بتخصصية امل��م ا��ل��، فال حديث عن م��م مختص دون 

  .تحديد ميدانھ

  :التعر�ف بم��م �عب�� الرؤ�ا

صفحة، وفيھ قسم�ن مختلف�ن من ناحية  �271عب�� الرؤ�ا كتاب يقع �� نحو 

� حصر�ا ابن املضمون، فاألول نظري توفر ع�� التعر�ف �علم �عب�� الرؤى �عرض أصولھ ال�

  :ع�� النحو التا�� 1قت�بة

 . التأو�ل باألسماء - 1

 . التأو�ل بالقرآن - 2

 . التأو�ل با��ديث - 3

 . التأو�ل باملثل السائر واللفظ املبذول  - 4

 التأو�ل بالضد واملقلوب  - 5

 التأو�ل بالز�ادة والنقص  - 6

 .التأو�ل بالوقت - 7

ذا يختلف تأو�ل �عد عرض �ذه �صول توقف عند فكرة اختالف التعب�� أْي؛ ملا    

املع�� لرؤ�ا مع رؤ�ا أخرى تتطابق مع�ا؟ فرد ذلك إ�� اختالف �يئات الناس وصناعا��م 

ي�تقل ابن قت�بة لقضية �عب��ية أخرى تتعلق بالنتائج ال��يبة . وأقدار�م وأديا��م

 �عود. للرؤ�ا،ف�سرد ح�ايات تضمنت حقائق م��رة دالة ع�� قوة ا��لم والرؤ�ا،وجدارة املع��

فيضيف لل�� ذكر�ا سابقا أخرى مغايرة، وما يم�� �ذه  ابن قت�بة مجددا ألصول التعب��،

�ا عبارة عن توج��ات مختلفة ملع�� الرؤ�ا يتوجب عليھ �ل��ام ��ا، ومن ذلك  �صول �خ��ة أ�َّ

وع�� س�يل التمثيل أنَّ الرؤ�ا إْن �انت فاحشة أو قبيحة توجب س���ا، و�ختتم �ذا القسم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

... ه واختلف �� م�ان والدتھ 213ولد سنة ... �و أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قت�بة الدينوري- 1
لفارسية ال�� ت�ت�� إل��ا أسرتھ كما يلقب بالدينوري �سبة إ�� و�و يلقب باملروزي �سبة إ�� مرو املدينة ا

َحّصَل ابن قت�بة من علماء عصره مختلف العلوم ... دينور ال�� عمل ف��ا قاضيا لف��ة من الزمن 
�ا��ديث واللغة والتفس�� و�دب و�خبار، فقد تتلمذ ع�� والده مسلم بن قت�بة وأحمد بن سعيد 

ھ وأ�ي حاتم ال��ستا�ي وا��احظ وغ���م، كما تلقى ابن قت�بة علمھ لقنھ �و ال��يا�ي وابن را�و�
�خر لغ��ه، ف�ان من تالميذه ابنھ أبو جعفر بن عبد هللا بن مسلم وأبو دمحم عبد هللا بن جعفر بن 

 ابن قت�بة مؤلفات كث��ة قيمة م��ا... درستو�ھ النحوي وغ���م
َ

ف
ّ
ل

َ
 –غر�ب ا��ديث  –غر�ب القرآن : خ

إصالح  –طبقات الشعراء  –عيون �خبار  –كتاب أدب ال�اتب  - كتاب مش�ل القرآن - كتاب املعارف
كتاب �عب�� الرؤ�ا و�و - كتاب أعالم النبوة  –كتاب املسائل  –كتاب ال��و  –كتاب الفرس  –الغلط 

: الزمان، تحقيقشمس الدين بن خل�ان، وفيات �عيان وأنباء أبناء : ينظر. محور دراس�نا �ذه وغ���ا
شمس الدين الذ���، س�� أعالم النبالء،  :، وكذا42ت، ص.إحسان عباس، د ط، دار صادر، ب��وت د

  .298  297، ص ص 1983، مؤسسة الرسالة، ب��وت 1تحقيق ع�� أبو ز�د، ط
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�ا ت��اوح ب�ن ا���س والصنف والطبع   .النظري بتحديد أصل الرؤ�ا ال�� يرى أ�َّ

ا عن القسم الثا�ي، ف�و قسم تطبيقي احتوى نتائج تطبيق أصول علم التعب��  أمَّ

وقوان�نھ ع�� رموز حلمية منتقاة من وقا�ع حلمية ألفراد حامل�ن من ب�ئة وزمان ابن قت�بة 

ابتدأ بباب تأو�ل رؤ�ة هللا �عا�� �� : بابا  46و�ذا القسم جاء �� �عرض مقابال��ا التفس��ية، 

  .باب تأو�ل النوادر: املنام، وانت�� بالباب السادس و�ر�ع�ن

إثارة ُمْ�َ�ِمَيِتِھ  �ذا عن محتوى الكتاب بصفة العموم، أّما إذا أردنا

نا �عود إ�� �عر�ف امل��املتخصصة، م ا��تص، ف�و ومدى حضور�ا �� م�ن الكتاب، فإنَّ

مناطنا لتص�يف الكتاب ضمن إطاره أو اس�بعاده ارت�ازا ع�� املعطيات املشروطة فيھ، فقد 

َد ب�ونھ، وكما ورد سابقا ديوان من املفردات أو املصط��ات ت�ت�� إ�� حقل معر�� واحد،  «:ُحّدِ

ِبَناًء  1»اصطالحيا آنيا أو إ�� مجال من ا��االت مرتبة ترت�با ألفبائيا أو مف�وميا، ومعرفة �عر�فا

ع�� التعر�ف نرى أنَّ تأو�ل الرؤ�ا البن قت�بة قد توفر ع�� املعطى املشروط �ول و�و �ونھ 

ْوُن 
َ
قائمة أو ديوان من املفردات، و�نا نركز ع�� املفردات، ون�نازل عن مف�وم املصط��ات �

إذ �ان جيال��  املصط��ات، مفردات امل��م ا��ل�� �عيدة عن التحّدد، والدقة ال�� �ش��ط�ا

�� �عر�فھ للم��م ا��تص، فقد ترك مجاال لالختيار ب�ن املصط��ات واملفردات  حالم دقيقا

ھ اكتفى باملصط��، وترك املفردة "ديوان من املفردات أو املصط��ات: "ح�ن قال ، فلو أنَّ

املشروط الثا�ي،  الستحال إ��اق �ذا النوع من املعاجم بصنف املعاجم املتخصصة، واملعطى

و�و �نتماء ��قل أو مجال معر�� واحد وارد �ش�ل ظا�ر �� تأو�ل ابن قت�بة، و�و حقل �عب�� 

الرؤ�ا، ف�و ال يخرج عنھ، و�و محور الكتاب من بدايتھ إ�� ��ايتھ، وعن املعطى املشروط 

� أساس الثالث، و�و عنصر ال��ت�ب، ف�و حاضر �� الكتاب حيث؛ رت�ت مفردات امل��م ع�

ھ لظا�ر أنَّ �لَّ حقل استو�� حقھ  موضو�� أْي وفقا ل��قول الداللية كما �عرف حديثا ثم إنَّ

بجعلھ عنوانا للباب، ف�انت عدد ا��قول ع�� عدد �بواب، فوصلت �� الكتاب كما أسلفنا 

نا  46الذكر إ��  نجده بابا، وعن املعطى املشروط الرا�ع أْي التعر�ف �صطال�� ��ي،فإنَّ

حاضرا لكن بصيغة أخرى مغايرة نظرا ��صوصية امل��م ا��ل�� الذي ي�ب�� ع�� التأو�ل بدال 

اِبٍل دال�� عل�� دقيق، فمثال مصط�� الس�ب عند العروضي�ن
َ

مقطع «:من التعر�ف ِبُمق

ا   :عرو��� يتألف من حرف�ن إمَّ

  (//).، لك (//)لم : متحرك�ن و�س�� عندئذ س�با ثقيال مثل  - 

�ل : متحرك، والثا�ي ساكن ،و�س�� عندئذ س�با خفيفا مثلأول�ما  - 

  ).0(/ما،)0(/
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 51ا��يال�� حالم، امل��م العر�ي القديم ا��تص، ص - 1
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ھ يضطرب �ا��بل الذي يرتج، فيث�ت مرة ،و�سقط أخرى   1»وُس�� بذلك ألنَّ

فالظا�ر �� التعر�ف أنَّ الس�ب مصط�� اتفق عليھ العروضيون، وال يمكن أْن يدل ع�� غ�� ما 

ا املفردة �� مجال التعب �ا ذات دالالت تأو�لية متعددة، ومختلفة ب�ن كتب ُعِرَض سابقا أمَّ ��، فإ�َّ

� �� امل�ن الواحد تجد�ا ال ترسو ع�� داللة واحدة بل تجنح  �ا ح�َّ املع��ين ومفسري �حالم ثم إ�َّ

نحو التعدد، و�ظ�ر بي��ا التباين املفرط، وال بأس بمثال �ستج�� �ذه ا��قيقة، فاملفردة 

ه الرجل �� تأو�ل الرؤ�ا و البدر املن�� ومنتخب الكالم ،وكذا �عط�� مثال تدل ع�� جا) ا����ة(

�ذا عن �عدد الداللة 3وتدل ع�� الصراحة و الرجولة �� تأو�ل أرطميدوس �2نام مثال

ا داخل الكتاب الواحد، فنجد مثال  4)الدار املعروفة(املفردة : واختالف�ا ب�ن كتب املع��ين أمَّ

غياب ا����، نيل ا����، �بة، ز�ادة الغ��، علو �� الدين،، ا��رام، مصالدنيا، ا��الل: تدل ع��

�ذه الدالالت التعب��ية لو حاولنا إيجاد ما يؤلف . احتمال مؤونة امرأة، احتمال مرأتھ ملؤونتھ

نا ال نجد ولو خيطا رفيعا، فالدنيا ال تتوافق مع ا��الل ثم إنَّ ا��الل نقيض ل��رام،  بي��ا، فإنَّ

 .الغ�� �عيد دالليا عن املص�بةوز�ادة 

املالحظ ع�� كتاب �عب�� الرؤ�ا البن قت�بة �عدد أبوابھ ال�� يصعب إملام�ا بالدراسة، 

باب رؤ�ة ��سان : (املعنون بـ 14وأمام �ذا املعطى اخ��نا بابا واحدا منھ، و�و الباب 

ٌد �� حقل دال�� متعلق بأعضاء ��سان ا�� 5)وأعضائھ تلفة ال�� أخذت �� امل��م ف�و ُمَحدَّ

ِ�ّ�ٍ من
ُ
َراتــ

َ
فنجد ابن ظم وفقا ملعيار التقارب الدال��،م�ان��ا كمداخل م��مية عرضت �ش�ل ت

لرجل ا:(قت�بة قبل أْن يورد أعضاء ��سان ا��تلفة �عرض مداخل من ج�س ��سان و�� 

ف�ذه ) ا���والت وا��صيانو ،الغرائب،  املرأة الزانية،  الص��،  املرأة، ا��ار�ة،  املعروف

 لإل�سان مع �ختالف �� الصفات ثم 
ٌ
ة

َ
املفردات �ل�ا تتقارب دالليا، و�ش��ك �� �و��ا ُمِحيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الكتب 1لم العروض والقافية وفنون الشعر، طإيميل بد�ع �عقوب، امل��م املفصل �� ع - 1

 .271ص، 1991العلمية، ب��وت 
  :ينظر- 2
، دار ال�شائر 1إبرا�يم صا��، ط: عبد هللا بن مسلم بن قت�بة الدينوري، تأو�ل الرؤ�ا، تحقيق - 

  .117ص، 2001للطباعة وال�شر والتوز�ع، دمشق
، 1990، دار الفكر اللبنا�ي، ب��وت1م، طدمحم ابن س��ين، منتخب الكالم �� تفس�� �حال  - 
 .77ص

  .67ص ،2010الفكر، لبنان د ط، دار عبد الغ�� النابل���، �عط�� �نام �� �عب�� املنام،  - 
، 1حس�ن بن دمحم جمعة، ط: ش�اب الدين املقد���، البدر املن�� �� علم التعب�� وشرحھ، تحقيق - 

  .437، ص2000مؤسسة الر�ان، ب��وت
، 1عبد املنعم ا��ف��، ط: حن�ن بن إ��اق، تحقيق: �ف���، �عب�� الرؤ�ا، ترجمة أرطميدوس- 3

  .41، ص1991دار الرشاد، القا�رة 
  .130، تأو�ل الرؤ�ا، صبن قت�بة ا - 4
  .113ابن قت�بة، تأو�ل الرؤ�ا،ص - 5
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ي�تقل ألعضاء ا��سم ا��تلفة، وتوا�ع�ا، وكذا �فعال املتعلقة ��ا إْن وجدت، و�ذه �خ��ة 

بل�ا فعل السمع، والع�ن فعل النظر، فاألذن يقالك �فعال ال�� ت�تج�ا �عضاء،ت: املقصود ��ا

ُھ بتوا�عھ، و�فعال املنجرة 
ُ
فابن قت�بة ال يكتفي بإيراد العضو وحده بل �� حاالت كث��ة ُيْرِدف

ْت بھ توا�عھ
َ

ِ�ق
ْ

�
ُ
الرأس،  الش�ب، د�ن: عنھ، وعن العضو �ول املبدوء بھ، ف�و الرأس، وقد أ

�األذن والبصر و�فعال املتعلقة ��ا  �عد�ا أعضاء ا��واسحلق الرأس،الشعث وغ���ا،

�السمع والصوت ثم اليد ولواحق�ا �األظفار والعضد، و��� ذلك الصدر والبطن وما يتعلق ��ما 

من الداخل وا��ارج �الثدي�ن و�ضالع والكبد وغ���ا لي�تقل ألعضاء ما تحت البطن �الفخذ 

بمتعلقات ترتبط بأعضاء ��سان يختتم ابن قت�بة �ذا الباب . والركبة والساق والعذرة

�الكسوة واملرض، فاألعضاء الواردة �� الباب �� ش�ل مداخل م��مية مقابلة للنصوص 

التأو�لية ا��لمية تم��ت بمواصفات خاصة باملقارنة مع مواصفات نصوص الشرح والتعر�ف 

قابالت �� �ذه املاملتعارف عل��ا �� املعاجم املتخصصة، وح�� اللغو�ة، فإذا جئنا إ

ونظرنا �� م�ونا��ا وجدنا�ا مختلفة تمام �ختالف عن م�ونات املعاجم �خرى و�عت�� التأو�لية،

  :�ذه �خ��ة مواصفات �ش�ل خصوصية امل��م ا��ل�� و�� ع�� النحو التا��

  : الشـــــــــرط - 1

 1»لزام ال���ء ال��امھ �� البيع ونحوه وا��مع شروط وشرائطإ«:جاء �� لسان العرب

ومن ثم قيل ألوائل ... شرط عليھ كذا واش��ط وشارطھ ع�� كذا «: وجاء �� أساس البالغة ما ي��

�ع�� إلزام ال���ء وال��امھ ��  «وعند الف��وز آبادي 2»�ل ���ء يقع أشراطھ ومنھ أشراط الساعة

�ذه التعار�ف  3»أشراط: العالمة، ج: البيع ونحوه، مثل الشر�طة، ج شروط و�التحر�ك

ن داللة مش��كة أساسية تتمثل �� �عليق أمر بتوافر آخر، فال حدوث للثا�ي بدون تتضم

، حصول �ول، و�ذا املضمون قائم �� �صطالح، وإْن �عددت بي�تھ من فقھ أو تجارة أو منطق

فبعض �ح�ام  4»...�عليق ���ء ����ء بحيث إذا وجد �ول وجد الثا�ي «:ف�و عند الفق�اء

روطا، و�� قائمة عل��ا، فإْن غابت الشروط استحال ا��ديث عن الفق�ية �ستوجب ش

 أسلوب و�و ،الثا�ي وجد �ول  وجد إذا حيث ،����ء ���ء �عليق «:أّما عند النحاة ف�و. �ح�ام

 ف�و، �ول  حصول  ع�� م��تب م��ما الثا�ي وحصول فعالن، و  �داة : و�� أر�انھو  م�وناتھ لھ

و�� من صميم الدرس النحوي متمثلة ا��ة �� �ذا التعر�ف،ناك إضافة و � 5»جوابھ وجزاؤه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ش ر ط(، مادة 1999، دار صادر، ب��وت 1، لسان العرب، طدمحم بن مكرم بن منظور  - 1
دمحم باسل عيون السود، : ار هللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البالغة، تحقيقج - 2

  ).ش ر ط(، مادة 1998، دار الكتب العلمية، ب��وت 1ط
د ط، دار الكتب العلمية، ، 2ج مجد الدين بن إبرا�يم الف��وز آبادي، القاموس ا��يط،  - 3

  .559ت، ص.ب��وت د
  .108ص، م��م التعر�فات، ر�ف ا��رجا�يع�� بن دمحم السيد الش - 4
بدي، م��م نجيب سم�� دمحم- 5

ّ
 الرسالة مؤسسة ط،.د والصرفية، النحو�ة املصط��ات الل
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فاألداة الرابط ب�ن فعل الشرط وفعل ا��واب، ف�ذه وا��زاء، �� مصط��ات �داة والفعل�ن

  .املعطيات �ش�ل أسلو�ا خاصا �� اللغة وجد ألغراض مخصوصة

حاصل  سھو�مر نف�ذا امل�ون، وظ�ر للعيان بارزا �� باب ��سان وأعضائھ،  ط�� 

سائدا ح�� �اد �غلب  نجده فعند النظر �� شروح و�عر�فات الباب ��1 بقية أبواب الكتاب

ا��ملة ا����ية ال�� �سيطر �� سائر املعاجم �خرى، ولتأكيد �ذا ا��ضور الكثيف تلك 

  .ال�� ينطلق الشرح امل���� ف��ا �شرط و��ت�� �شرط ا��االت

ھ �� حاالت كث��ة اكتفى �عرض ابن قت�بة وإْن جنح ألسلوب الشرط، الداللة  فإنَّ

وقد  2التأو�لية املباشرة حيث؛ لم �عمد إ�� إيراد دالالت تأو�لية إزاء الداللة التأو�لية املرجوحة

ي�ون وراء ذلك إجماع املع��ين عل��ا أو توافق�م حول�ا، فقد جاءت املداخل إزاء املقابالت 

الذي وضع إزاء داللة تأو�لية  3)ا��ار�ة(امل���� ا��ل�� التأو�لية مباشرة، ومثال ذلك املدخل 

ْ�ٌ� َيِردُ (مباشرة �� 
َ

فال اختيار، وال احتمال، وال شرط ف��ا، ومثل �ذه الداللة نجد�ا مع  4)خ

والغرائب وا���والت، املرأة، الص��، املرأة الزانية، :املداخل امل��مية التالية ع�� التوا��
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114ص ت،.ب��وت د والتوز�ع، لل�شر
م��ة ا��ضور الكثيف للشرط �� امل��م ا��ل�� ل�ست خاصة بتأو�ل الرؤ�ا البن قت�بة فقط بل  - 1

  :جم ا��لمية وع�� س�يل التمثيل ينظر�� واردة �� معظم املعا
  .41أرطميدوس �ف���، �عب�� الرؤ�ا، ص - 
  .84، صدمحم ابن س��ين، منتخب الكالم �� تفس�� �حالم - 
، 2000، دار امل��ة البيضاء، ب��وت3ع�� سراط ا��ق، تفس�� �حالم لإلمام الصادق، ط - 
  .52ص

، 2010عبارات، دط، دار الفكر، ب��وتخليل بن شا��ن الظا�ري، �شارات �� علم ال - 
  .740ص

ف��� : ، تحقيق1، التعب�� �� الرؤ�ا أو القادري �� التعب��، جنصر بن �عقوب الدينوري القادري  - 
  .236ص، 2000، دار عالم الكتب، ب��وت2ز�د، ط

  .433ص ش�اب الدين املقد���، البدر املن�� �� علم التعب�� وشرحھ، - 
  .37ص �عط�� �نام �� �عب�� املنام، عبد الغ�� النابل���، - 
  .47ت، ص.دمحم ع�� قطب، دليل ا����ان �� تفس�� �حالم، دط، مكتبة القرآن، القا�رة د - 

ر�� ال���ء ير�� بفتحت�ن ور�� رجوحا من باب قعد لغة و�سم الر��ان إذا «:ال��جيح لغة - 2
ير�� و�ر�� إذا ثقلت كفتھ باملوزون  ر��تھ ور�� امل��ان:زاد وزنھ و�ستعمل متعديا أيضا فيقال

أحمد بن ع�� الفيومي، » ...و�تعدى باأللف فيقال أر��تھ ور��ت ال���ء بالتثقيل فضلتھ وقو�تھ
ال��جيح تقو�ة أحد «:و�و �� �صطالح.83ص ،1987املصباح املن��، دط، مكتبة لبنان، ب��وت 

فخر الدين الرازي، ا��صول �� علم أصول »خرالطرف�ن ع�� �خر فُيعلم �قوى فُيعمل بھ وُ�طرح � 
  .397صت، .طھ جابر فياض العلوا�ي، دط، مؤسسة الرسالة، د: الفقھ، تحقيق

  .114ابن قت�بة، �عب�� الرؤ�ا، ص- 3
  .114نفسھ، ص- 4
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فالتأو�ل املباشر أْي املفتقد ألساليب الشرط و�حتمال و�ختيار �و  1والش�ب والرأس وغ���ا

طر�قة سائدة �� �عب�� الرؤ�ا من بدايتھ إ�� ��ايتھ، و�و ل�س �سمة قاصرة ع�� الباب الرا�ع 

  . عشر

كما ��أ ابن قت�بة �� مداخل أخرى إ�� املزاوجة ب�ن الداللة التأو�لية املباشرة املعتمدة 

ع دالالت مرتبطة بصيغة الشرط حيث؛ ال �عرض الداللة إال �شرط أو شروط ع�� �خبار م

أول ) �سنان(املدخل ا��ل�� : �ستلزم توافر�ا، وغيا��ا يل�� داللة املدخل ا��ل�� عل��ا، فمثال

 2ما يقابلھ �� التعر�ف �و داللة تأو�لية مباشرة غ�� مشروطة متمثلة �� أ�ل الب�ت والقرابات

حصول : ي��ك تلك الداللة، و��تقل للتعب�� عن ثالث دالالت أخرى أول�ا) سنان� (واملدخل 

موت قر�ب، : وثال��ا�غر�م مال وقطع القرابة،: ثان��افائدة معينة غ�� معلومة لألخ أو الولد، 

  :و�ذه الدالالت عرضت �عد مقدمات شرطية �� ع�� التوا��

  .إْن رأى أنھ نب�ت لھ سن لم تكن لھ- 1

  .� ش�ئا من أسنانھ، فقلع�ا أو قلع�ا غ��هإْن عا�- 2

  .3إْن سقطت من غ�� عالج- 3

و�ذه املقدمات الشرطية حتًما متبوعة بأجو�ة شرطية تختلف باختالف الشروط، 

  : و�مكن توضيح املثال بالرسم التوضي�� التا��

  داللة مباشرة                            داللة شرطية                                                 

  .�ان ذلك فائدة ألخ أو ولد             إْن رأى أنھ نب�ت لھ سن لم تكن لھ                                                                          

                                                            

  ...�ان غرم مال بقدر        ...           إْن عا�� ش�ئا من أسنانھ فقلع�ا                               ب�ت والقراباتأ�ل ال          �سنان    

                                             

  .ماتت لھ قرابة                               عالج إْن سقطت من غ��                                                                                 

  

الدالالت املعروضة غ�� حاصلة دون توافر شروط�ا املتعلقة بالرا�ي أو ا��الم، ف�� 

مع��ة عن حاالت، وأوضاع، و�يئات ي�ون عل��ا الرا�ي �� ا��لم، و�لما �غ��ت احتاجت إ�� �عب�� 

و�عيد رؤى ا��تلفة أمر حافل بالصعو�ة،التعب��ية لليوافق�ا، ومحاولة �ملام ب�ل املقابالت 

املنال، ف�ل نفس برؤا�ا و�تعدد �نفس تتعدد الرؤى، وعن املداخل ال�� ��أ ف��ا إ�� املزاوجة 

و�سنان، وشعر الرجل املعروف،العنق،: التالية ب�ن الشرط والتأو�ل املباشر �� املداخل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114نفسھ ، ص - 1
  117ابن قت�بة،�عب�� الرؤ�ا، ص- 2
  .118  117نفسھ، ص - 3
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  1.يء، الفخذا��سد مع العافية، �سنان، اليد، الق

استغ�� ابن قت�بة �� شروح و�عر�فات �عض املداخل عن الداللة املباشرة القائمة 

ع�� �خبار بجمل خ��ية مباشرة ، واكتفى بدالالت شرطية حيث؛ �عد �ل مدخل �عرض شرطا 

ِبُعُھ بجواب �و املقابل التأو��� امل
ْ
ال ذلك ومثقصود،متعلقا بالرا�ي أو بأحد �مور املتعلقة بھ ُي�

) ظ�رتإذا (فالشرط جملة فقد أعقب مباشرة �شرط وجواب شرط،عورة الرجل املدخل 

وإذا �ان �ذا املدخل قد اكتفى بداللة شرطية  2)ف�� عورة تظ�ر منھ: (وجملة ا��واب جملة

واحدة، فإنَّ �عض املداخل �عددت مقابال��ا التعر�فية الواردة �� ش�ل شرط �املدخل ا��ل�� 

  : الذي أّول بأر�ع دالالت تأو�لية شرطية ع�� النحو التا��د�ن الرأس 

  

  جملة جواب الشرط                                                    جملة الشرط                                

  ز�نة                                                                       �ان بقدر      إذا                                                     

  �ان غما                                                                      سال        إذا                                                       د�ن الرأس  

  �ان ثناء حسنا مع ز�نة                                                             �ان الد�ن طيبا    إن                                                      

  ــن مع �ـــــــــــــول ثناء حســـ                               لم يجاوز القدر   ماالغالية وسائر الطيب                                                     

  .3وخطر وغم                                                                                                                                                                 

وكما �و ،يھفة فر�دة فم��م �عب�� الرؤ�ا يحفل ��ذا امل�ون لي�ون خاصية وص

�ام�ا لقوان�ن محددة و�دل ع�� احتوث ظا�رة معينة يفند �عتباطية،فإنَّ اطراد حدمعلوم،

 الشرط مسناه عند نظرنا �� الباب خاصة،و�ذا ما ال �س�� وفق�ا،
َ

ف ِ
ّ
و�� الكتاب عامة حيث ُوظ

�ا �� ع�� �م�انيات ا��تملة للمع��،للداللة   حاالت كث��ةواملالحظ ع�� �ذه �م�انيات أ�َّ

�نة مختلفة تماما مع داللة فمثال داللة الز نجد�ا متباينة من ناحية املع��،وال ���ء يجمع بي��ا،

، الغم، وكذلك �مر مع الداللة الثالثة الثناء ا��سن مع الثناء ا��سن مع �ول وخطر وغّمٍ

القصد منھ ا��تلفة كما �و ظا�ر �� �مثلة وتوظيف الشرط لعرض �م�انيات الداللية 

محاولة �جابة عن مختلف رؤى ا��امل�ن ال�� تتعدد بتعدد �نفس ، و�يئا��ا، ثم إنَّ �عدد 

�م�انيات الداللية َمَرُدُه الختالف التعب��، ومنقوالت املع��ين، وصاحب م��م تفس�� الرؤى 

�انيات الداللية كث��ا ما ي��أ �� عرض تأو�التھ ألك�� من مع��، و�ذا س�ب من أسباب �عدد �م

  .�� امل��م

املؤكد ع�� فكرة توظيف الشرط �غرض عرض �م�انيات ا��تملة طبيعة حروف 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122  119  118  117  116  114 113نفسھ،- 1
  .120ابن قت�بة، تأو�ل الرؤ�ا، ص- 2
  .115نفسھ، ص- 3
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�ا �انت ��رف   (الشرط املوظفة �� الباب، فعند النظر ف��ا وجدنا أ�َّ
ْ

وكما �و ، )إن

تعب�� علم وعلم ال 1»ال �ستعمل إال �� املعا�ي ا��تملة املش�وك �� �و��ا«ف�ذا ا��ــــــرفمعروف،

احتما��، فطبي�� أْن نجده �ستعمل جمال شرطية مبدوءة ��ذه �داة املتضمنة ملع�� 

�حتمال، ف�� كما �و ظا�ر تحتل الصدارة من ناحية �ستعمال مقارنة باألدوات �خرى 

  : ولتأكيد �ذا الطرح ينظر ا��دول أدناه

  و�ةال�سبة املئ  �ستعمال عددمرات  حرف الشرط  الرقم     

1

    

  % 61.01  36  إن

  % 18.64  11  من  2

  % 15.25  09  إذا  3

  % 01.69  01  ما  4

  % 01.69  01  لو  5

  % 01.69  01  أخرى   6

 :�حتـــمال - 2

و�ذا نراه مثال �� قول ابن ، ) ر�ما(ف�و وا�� �� ا��مل املبدوءة بـ 2بال�سبة لالحتمال

ما تقر بھ :�ان صالح الع�ن )ر�ما(و...«):أشفار الع�ن(قت�بة �� معرض تأو�ل املدخل امل���� 

فكما يالحظ �نا الداللة ا��لمية املقدمة ل�ست مؤكدة و�قي�ية  3»من مال أو ولد أو علمالع�ن،

بل �غلب عل��ا �حتمال أْي؛ إم�انية موافقة الداللة للمدخل مع إم�انية عدم ذلك، و�ذه 

ن غ���ا من الدالالت دم املع��ون واملفسرو �م�انية ال�� قدم�ا صاحب التأو�ل باإلم�ان أْن يق

� غ�� �حتمالية، وعن شيوع �ذا �سلوب �� �ذا النوع من املعاجم مرده إ�� �ون مضمونھ ظّ�ِ

ن كما �ش�� لذلك أحد الدارس�ن قائال
َّ
: يقي�� ألنَّ علم �عب�� الرؤ�ا �� �صل علم قائم ع�� الظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر �فاضل القاسم بن ا��س�ن ا��وارزمي، شرح املفصل �� صنعة �عراب املوسوم - 1

 ،1990، دار الغرب �سالمي، ب��وت 1عبد الرحمان بن سليمان العثيم�ن، ط: بالتخم��، تحقيق
  . 148ص

�افًيا، بل ي��دد الذ�ن �� ال�سبة بي��ما، وُ�راد بھ �م�ان  ما ال ي�ون تصور طرفيھ«:ورد �� �عر�فھ- 2
املراد من «:ورد أيضا. 14ص ع�� بن دمحم السيد الشر�ف ا��رجا�ي، م��م التعر�فات،» الذ���

ھ �� عرف �صولّي�ن قد يطلق فيما يقابل 
ّ
 أن

ّ
�حتمال �� عرف املناطقة �و ما يقابل الظّن والشّك، إال

و�� كال �ستعمال�ن يحتفظ  .نان في�ون الظّن والشّك داخل�ن تحت عنوان �حتمالاليق�ن و�طمئ
ق �حتمال مطابقا 

ّ
عنوان �حتمال بخصوصّية مش��كة بي��ما و�� القبول بإم�انّية أن ال ي�ون متعل

  .73ص، 2007، م�شورات الطيار، 3دمحم صنقور ع��، امل��م �صو��، ط »للواقع
  . 117و�ل الرؤ�ا، صابن قت�بة، تأ - 3
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لم املظنون إال ما �ان من �ن�ياء عل��م الصالة والناظر لعلم �عب�� الرؤ�ا يجده من الع«

ا ما صدر عن بقية الناس من  1»والسالم فيقي�ية التعب�� قاصرة ع�� �ن�ياء عل��م السالم، أمَّ

تفس�� الرؤ�ا «: �عب��، ف�و مظنون، و�ذا الطرح يؤكده العالمة ابن العر�ي املال�ي أيضا �� قولھ

ا �� حق �ن�ياء فال، فإنَّ حكم�م حق  وذلك... ل�س بقطع، وإنما �و ظن  �� حق الناس، فأمَّ

بن س��ين ا ولتأكيد ظنية �ذا العلم �عضد بكالم �شام بن حسان الذي ح�ى أّن  2»كيفما وقع

ھ �ان �سأل عن مائة رؤ�ا،  أنَّ
َّ
ھ ال فإنَّ اتق هللا وأحسن �� اليقظة،: يقول فال يجيب ف��ا ����ء إال

  :ان يجيب �� خالل ذلك، و�قول و�يضرك ما رأيت �� النوم،
َّ
ما أجيب بالظ ن يخطئ ن،إنَّ

َّ
والظ

فتعب�� الرؤ�ا ال يؤول ل��قيقة دائما مثلما �و حاصل �� معظم العلوم بل يحصل أْن  3و�ص�ب

يقدم نتائج خاطئة سرعان ما يفند�ا الرا�ي أو تفند�ا أحداثا وحقائق الحقة، و�ذا الطرح 

الرؤى ...«:فقد أورد �و �خرن كصاحب شمس دنيا املنام،الدارس�شا�ع عند املعاصر�ن من 

عادة ما تدخل �� تفس���ا �حتماالت، و�التا�� فإنَّ احتمال ا��طأ ال ي�تَفي عن تفس�� 

��لم ال �ستع�ن دائما كالم الباحث فيھ إضافة ملا سبق مفاد�ا أن تفس�� ا 4»...الرؤى

حاالت أخرى ال تحتاج إليھ السيما عندما ت�ون  فإنَّ ان �عمد إليھ �� حاالت،فإْن �باالحتمال،

و�ذا الكالم دال ع�� �ون علم التعب�� ل�س �علم �ا متوافقة مع نصوص شرعية صر�حة،الرؤ 

  .احتما�� �� �ليتھ

من أ�م �دوات ال�� وجدنا�ا دالة ع�� �ذا امل�ون �� م��م ابن قت�بة �داة 

�ا دالة ع�� فقد تواردت بك��ة، و�� ع�� عكس ما ،)ر�ما( �ان شا�عا �� كتب النحو��ن من أ�َّ

ف�� �� ا��قيقة دالة ع�� �حتمال، و�ذا ما �س�شف من كالم ابن  5التقليل والتكث��

ك �ستخ�� ����ء،فر�ما ف�متھ،ذلك أن أو�� ا��الت�ن �ستخبار أل «:فارس ح�ن أورد ور�ما نَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار ابن ا��وزي لل�شر والتوز�ع، 1ف�د بن جب�� السفيا�ي، املدخل لعلم �عب�� الرؤ�ا، ط- 1
  .  144ص ه،1431الدمام
، 2002، دار الكتب العلمية، ب��وت 3، أح�ام القرآن، طدمحم بن عبد هللا بن دمحم املعافري  - 2

  .54ص
القرط��، ب��ة ا��الس وأ�س ا��الس و��ذ الذا�ن  يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد ال�� - 3

  .148ص  ت،.، دط، دار الكتب العلمية، ب��وت د2وال�اجس، ج
  .200، شمس دنيا املنام، صحس�ن جمال الدين عبد الفتاح جمال- 4
بخصوص �ات�ن الداللت�ن فقد اختلف النحو�ون وانقسموا مذا�ب ف�ناك من قال أّن ر�ما  - 5

ئما و�ناك من جعل�ا قاصرة ع�� التكث�� وآخرون �انوا توفيقي�ن فقالوا أّن ر�ما ت�ون ت�ون للتقليل دا
جالل الدين السيوطي، �مع ال�وامع �� شرح جمع ا��وامع، : للتقليل والتكث�� وملز�د تفصيل ينظر

، 1979، دار البحوث العلمية، ال�و�ت1، ط4عبد العال سالم مكرم، ج: تحقيق
فخر : سن بن قاسم املرادي، ا���� الدا�ي �� حروف املعا�ي، تحقيقينظر ا��. 185إ��172ص

  .458إ�� 438، ص1992، دار الكتب العلمية، ب��وت1الدين قباوة ودمحم نديم فاضل، ط
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ھ من املمكن حدوث الف�م، ومع�� �ذا 1»لم تف�مھ ن املمكن عدم حدوثھ، وكداللة ومأنَّ

... «: مع�� �حتمال ما أورده الزجا�� �� معرض كالمھ عن الم �بتداء )ر�ما(ع�� تضمن 

ولكن باملع�� �ستدل نت الم ابتداء واللفظ ��ما سواء،ولك��ا ر�ما �انت الم قسم، ور�ما �ا

افة لدالل�� التقليل ع�� �حتمال �إض )ر�ما(ف�ذه النصوص تؤكد داللة  2»...ع�� القصد

يمكن أن يف�م غ�� والتكث�� ال�� عرفت ��ما، واملالحظ لألداة �� نصوص التعر�ف ا��ل�� ال 

قابلھ ابن قت�بة  اللسانوال تقليل ي�بادر للذ�ن م��ا، فاملدخل �حتمال ف��ا،فال تكث��،

ا��تملة داللة فال 3»...�ان ذكره  )ر�ما(و�ان اللسان ��تھ، )ر�ما(و«: �عبارة جاء ف��ا

ثل اللغة ال�� نقنع ��ا و�نا ا��تمل يبدو منطقيا �ون اللسان يم�و�� للسان �� ا���ة،

تصدق  و�ذه ا��تمالت غ�� يقي�ية، فقدل�سبة للمحتمل الثا�ي ف�و الذكر،و�ا�خر�ن،

وعرض ا��تمالت تكّرر مع مداخل أخرى �األسنان واليد وقد ت�ون �عيدة عن الصواب،

،ف�ذه املداخل �ل�ا توفرت ع�� �حتمال باستعمال 4د والساق وجلد ��سان والقيءوالكب

  . )ر�ما(�داة 

 :التعليــــــــل - 3

التعليل �و تقر�ر ثبوت املؤثر إلثبات «:عّرفھ الشر�ف ا��رجا�ي قائال

ت التعليل �و بيان علة ال���ء وتقدير ثبوت املؤثر إلثبا«:وعّرفھ �ستاذ الغر�ا�ي5»�ثر

وت�بع�ا من ال�� نص��ا الشارع أمارة عل��ا، �ثر، ومع�� �عليل �ح�ام عند بحثھ عن علل�ا

�التھ وابن قت�بة ال ي��ك تأو 6»نصوصھ،لت�ون دليل وجود ا��كم عند وجود�ا، وانتفا��ا

سافة �عيدة ب�ن فإنَّ تأو�لية ا��لم تجعل املا��لمية دون �عليل وت��ير،وكما �و معلوم،

�ذا �بتعاد مثار الغرابة والد�شة وعدم القابلية لالس�يعاب، فعندما و�عر�فھ،املدخل 

فاملع�� ابتعد بالداللة عن الدال ابتعادا صارخا غ��  7مال مكنون : ا��:�سمع مع��ا يقول 

متوقع لكنھ سرعان ما يج�� �مر بتعليل ي��ر �عد املسافة ب�ن الدال واملدلول ع�� نحو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1أحمد بن فارس بن زكر�ا، الصاح�� �� فقھ اللغة العر�ية ومسائل�ا وس�ن العرب �� كالم�ا، ط - 1
  .134ص ،1997دار الكتب العلمية، ب��وت

، دار الفكر، 2مازن املبارك، ط: عبد الرحمان بن إ��اق الزجا��، كتاب الالمات، تحقيق - 2
  .79، ص1985دمشق 
  .115ابن قت�بة، تأو�ل الرؤ�ا، ص - 3
  .122  120 119  118  117نفسھ، ص - 4
  .55صع�� بن دمحم السيد الشر�ف ا��رجا�ي، م��م التعر�فات، - 5
، 2006، دار ابن حزم، ب��وت3كم الشر�� ب�ن العقل والنقل، طعبد الصادق الغر�ا�ي، ا�� - 6

  .3ص
  .119ابن قت�بة، تأو�ل الرؤ�ا، ص - 7
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ب  1»أ�ل مخھ: ة تقول ملن أ�ل مال رجلوالعام... «: قولھ ل الغموض وقرَّ فابن قت�بة ذيَّ

عش��ة : الفخذ«: الدال بمدلولھ بمأثور الكالم، ومن أمثلة التعليل نجد قول ابن قت�بة

عند النظر �� عالقة الفخذ بالعش��ة  2»ولذلك يقول ال�ّسابون ملا دون القبائل فخذالرجل،

ھ أوليا العش��ة و ط بي��ما �� اللغة،فالفخذ عضو إ�سان محدد مفرد،ال مجال للر� نرى أنَّ

ا �عرف بالقبيلة، وتقارب الدال باملدلول استعاره ابن قوم تر�ط�م عالقة قرابة،و�� أقلُّ ممَّ

ا �عارف عليھ ال فعنصر التعليل كث��ا ما �ان �ّسابون �� حقل�م املعر�� ا��اص،قت�بة ممَّ

  .وعت ب�ن الشا�د القرآ�ي وا��ديث والشعر ومأثور الكالميذيلھ ابن قت�بة بالشوا�د ال�� تن

�� بقية املعاجم  عملية توظيف الشا�د �� امل��م ا��ل�� تختلف عن استعمالھ

و�ذا ال قدم لھ،ف�و يوظف لت��ير تلك املسافة البعيدة ب�ن املدخل والتأو�ل املاختالفا وا��ا،

  .نجده �� بقية املعاجم ب�ل أنواع�ا

لشوا�د ال�� استعمل�ا ابن قت�بة توافق�ا مع الشوا�د املستعملة �� و�ظ�ر ع�� ا

ميولھ لالس�ش�اد بمأثور  املعاجم اللغو�ة املعروفة و�مر الالفت لالن�باه حول�ا �و

وضعت إزاء تأو�الت م��رة �شوا�د ) �سناناليد،الصدر،العنق،اللسان،: (الكالم،فاملداخل

قو�ل بأك�� من شا�د من مأثور الكالم �اليد مثال ال�� وضعت من مأثور الكالم، و�ناك م��ا ما 

فوجدناه مع وعن �س�ش�اد من القرآن، 3أمام تأو�ل معلل بثالث اس�ش�ادات من �ذا النوع

� ِلَساَن ِصْدٍق ِ�� ﴿ :املدخل ا��ل�� اللسان فقط حيث عمد ابن قت�بة لآلية الكر�مة  ِ
ّ
َواْجَعل �

ِخِر�َن 
ْ

�� ال�� لھ ولعلَّ ص�يعھ �ذا نتاج تطبيق �صل الثا�ي من أصول التعبلتعليل تأو� 4﴾ �

ابالت وعن شوا�د ا��ديث ف�� واردة �� املقأورد�ا �� القسم النظري،و�� التأو�ل بالقرآن،

و�و �� �ذه ا��الة يطبق �صل الثالث من أصول  5)القيءال��وز،الكبد،(التأو�لية للمداخل

والشا�د الشعري حضر أر�ع مرات كتعليل لتأو�ل يث الشر�ف،��،و�و التأو�ل با��دالتعب

و�و أك�� حضورا مقارنة ) اليد، الكبد، �ضالع، والدود والقمل(املداخل امل��مية التالية 

�شوا�د النصوص الدي�ية و�بقى الشا�د بمأثور الكالم �� الصدارة ليمثل م��ة للتأو�ل ا��ل�� 

  . عند ابن قت�بة

 :التمثيـــــــل - 4

فمتلمسھ العبارات املتواردة �� النص التعر�في ا��ل��  6وعندما نأ�ي إ�� التمثيل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119نفسھ، ص- 1
 .120نفسھ، ص2-
  .118نفسھ، ص- 3
  )84:الشعراء (- 4
  .121  120  116  115ابن قت�بة، �عب�� الرؤ�ا، ص - 5
، و�و عبارة عن سراية حكم أمر ع�� أمر �ستداللالتمثيل قسم من أقسام « :جاء �� �عر�فھ - 6
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 )كذلك(ومال وولد،: والبطن«: ت�بة التا��ع�� نحو قول ابن ق )كذلك: (واملسبوق بصيغة

فاختصارا للكالم �ان ابن قت�بة �ستعمل �ذه الصيغة، و�� تحيل إ�� التمثيل الذي  1»�معاء

�عد توفر شروط القياس، فالبطن من الباطن ا��في �� ��سان يؤول إ��  �عتمده ابن قت�بة

املال والولد و�ذا ينطبق ع�� �معاء ال�� �عت�� باطنة غ�� ظا�رة من جسم ��سان وحكم 

البطن حكم �معاء قياسا، ووراء توظيف �ذه الصيغة �ختصار وعرض أك�� عدد من الرؤى 

الرؤ�ا سواء من ا��امل�ن أو املع��ين من إيجاد مقابالت تأو�لية  ودالال��ا ليتمكن قارئ �عب��

د�ـــن الرأس، : (للرموز ال�� استعصت عل��م ومن املداخل ال�� توفر تأو�ل�ا ع�� التمثيل ما ي�� 

  2).شعر الشارب و�بطيــن، شعر ا��سد مع العافية، السـاق، ذبح الرجل

 :�ختيــــار - 5

و�ذا املف�وم  3»وتقديمھ ع�� غ��هوتخصيصھ،ل���ء،ترجيح ا«:يقصد باالختيار

حاضر �� التعر�ف امل���� ا��ل�� لعرض ا��يارات الداللية املتعددة املقدمة للمدخل 

: ، يقول ابن قت�بة مؤوال داللة اليد وقطع اليد)أو(امل���� ا��ل�� وذلك باستعمال �داة 

... شر�ك  أوب�نھ و��ن صديق لھ  أو��نھ انقطع ما ب�نھ و  أوأخ، فإن قطعت مات أخوه : واليد«

فعنصر �ختيار الوارد �� الداللة مرده التأر�� �� عرض الداللة التأو�لية ال�� تمتاز �عدم  4»

التحّدد الدقيق، فاليد �� امل��م اللغوي أو العل�� املتخصص وا��ة الداللة يتوافق ال�ل 

ادا �س�� ا��قيقة وابن قت�بة �� سرد حول مدلول�ا �عكس امل��م ا��ل�� الذي يقدم اج��

احتماالتھ ي��ك أمر اختيار ا��تمل ل��الم أو الرا�ي الذي يتخ�� ما يناسبھ و�توافق معھ فك��ة 

�حتماالت إيالء أل�مية �عدد حاالت �نفس و�يئا��ا ال�� يجب ع�� املع�� أن يأخذ�ا �ع�ن 

�� عن الداللة التأو�لية �حتمالية بل عن حالة �عتبار، وم�ون �ختيار �� �عض �حيان ال �ع

ال�� إن  �سنانالرا�ي ال�� ي�ون عل��ا ليقبل إ��اق التأو�ل بھ، و�و ما نراه �� املدخل ا��ل�� 

�نا لم ترتبط بالتأو�ل بل بالرا�ي الذي رأى ��  )أو(فـ 5قلع�ا صاح��ا أو غ��ه عدت �غر�م مال

  .ود للفاعل سواء لصاحب السن أو لغ��همنامھ قلع سن و�ختيار �نا معق

ما يمكن استخالصھ �عد �ذا املسار البح�� الوج�� �و أن �ذا النوع من املعاجم 

و�� التعليل، الشرط، �حتمال، التمثيل، �ختيار،:متم�� جدا بم�وناتھ ا��اصة املرصودة أي
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمحم ع�� ال��انوي، موسوعة كشاف  »و�سميھ الفق�اء قياسا. اآخر بدليل وجود نوع من املشا��ة بي��م
، 1996، مكتبة لبنان ناشرون، ب��وت 1ع�� دحروج، ط: اصطالحات الفنون والعلوم، تحقيق

  .507ص
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  .121  120  116  115نفسھ، ص- 2
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صية
ّ
 تدر�س القواعد �� ظل املقار�ة الن

  كتاب السنة الثالثة متوسط انمودجا 
  

  رت�بة حميود  

  

  امل��ص                                   

تدر�س القواعد للّتالميذ �� مرحلة املتوسط  �سمح ل�م بتحس�ن ممارسة   إّن   

فإ�� أي مدى تمكن الكتاب املدر��� من تحقيق الكفاءات املس��دفة �� . الّتعب�� عن أف�ار�م 

 �عليمّية القواعد الّنحو�ة والصرفّية ال�� �ع�ن الّتلميذ ع�� ذلك؟

تب�ن أّن تدر�س القواعد من خالل املقار�ة  إّن الّنتائج ا��صل عل��ا  �� املقال ،  

الّنصّية قد تمكن من الوصول إ�� ��داف املرجوة ، لكن �ذا ال ينفي وجود �عض الّنقائص 

 .ال�� يمكن استدراك�ا
summary  

          Teaching the rules in the middle school allow pupils to improve 

their skills in expressing  their ideas .To what extent did the school manuels 

managed to achieve the target competencies in teaching  grammar and  

morphology that  allow  them for that?                    
The obtained results through in the article shows that teaching grammar 

in the light of the desired goals . However this doesn’t neglate the exsitence of 

some shortcomes that can be outcome in the light of the script approach which 

can reach it. 

إّن الّتعليم الفّعال �و ذلك الذي تدعمھ الوسائل التعليمّية إذ �ساعد الّتلميذ ع��    

عرض�ا �ش�ل ن ج�ة واملعلم ع�� إعداد دروسھ و ض�� و �عينھ ع�� الف�م و �دراك مالّتح

نھ من �رتقاء بمستوى التحصيل الدرا��� من ج�ة أخرى ،و �عد الكتاب املدر��� الّرك��ة 
ّ

يمك

�ساسّية إذ ال يمكن �ستغناء عنھ بحال من �حوال �مر الذي جعلھ محل ا�شغال و بحث 

�بو�ة ، و قد أشار �ؤالء إ�� ضرورة �عتناء �ش�ل من طرف كث�� 
ّ
من �خصائي�ن و الفرق ال�

الكتاب املدر��� و إعداده إعداد حسنا و اختيار مضمونھ بما يوافق مضمون ال��امج السنوّ�ة 

 �� ال.املسطرة 
ّ
لغة غاية �ل الشعوب و ال يتم ا��فاظ عل��ا و تطو�ر�ا إال

ّ
بناء و �عتناء بال

قواعد مت�نة إلعداد �شء جديد بإم�انھ السيطرة ع�� املباديء � القائم ع�� أسس و الّتعلي�
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ،بقسم اللغة و آدا��ا،املدرسة العليا لألساتذة،بوزر�عة_ أ_ أستاذة مساعدة  حميود رت�بة ,  
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وا��زائر كغ���ا من البلدان العر�ية �س�� إ�� . ال�� تمكنھ من املسا�مة �� تطو�ر �ذه اللغة

ت�و�ن ��صية �عّ�� عن �و���ا بإكسا��ا لغة ��يحة تمك��ا من القيام بدور�ا �� بناء و إعداد 

ع�� �سس العلمّية ال�� تقوم عل��ا ا��ضارات و تزد�ر ��ا البالد ، و�ما أّن القواعد ا��تمع 

فرع من الفروع ا��و�ر�ة الطبيعّية للغة العر�ية ،تضبط الكالم و ي�ّ� ��ا النطق و الكتابة  

و  حاولت ت�يان مدى فعالّية الكتاب املدر��� �� �عليمّية �ذه املادة �� ظل املقار�ة بالكفاءات،

غة العر�ية للسنة الثالثة متوسط انمودجا للبحث �و�ي أستاذة سابقة 
ّ
قد اخ��ت كتاب الل

لعة ع�� املن�� و ال��نامج املعتمد
ّ
  .للتعليم املتوسط ومط

  : تحديد �ش�الية

ع�� معد الكتاب املدر��� أن ي�ون واعيا �� إعداده بال��نامج الذي يرا�� حاجات 

ھ الذ�نّية من ج�ة و حاجات ا��تمع املتغّ��ة من ج�ة ثانية ،ف�ل الّتلميذ النفسّية و قدرات

استو�� كتاب السنة الثالثة من التعليم املتوسط تلك الشروط وإ�� أي مدى تمكن من تحقيق 

الكفاءات املس��دفة �� �عليمّيتھ للقواعد النحو�ة و الصرفية ال�� �ع�ن التلميذ ع�� التعب��ين  

  غة سليمة ��يحة خالل ممارستھ لوضعيات �دماج ؟    الشفا��  و الكتا�ي بل

  :الفرضيات 

غة العر�ية للسنة الثالثة متوسط يحقق وفق املن�� ا��ديد فاعلّية أك�� _ 1
ّ
كتاب الل

  .�� تدر�س �شاط القواعد

انتقال تدر�س القواعد من الكتاب املستقل إ�� ال�شاط املدمج يحقق �عض _ 2   

  .ا�ي من �عض السلبيات النتائج �يجابية و�ع

فا�� و الكتا�ي �ش�ل _ 3  
ّ

توظيف الّتالميذ للقواعد املك�سبة �� الّتعب��ين الش

  .إيجا�ي

  :��دف البحث إ�� ما ي�� : أ�داف البحث 

التعرف ع�� كيفية تقديم دروس القواعد وفق املن�� ا��ديد من خالل كتاب _ 1   

غة العر�ية للسنة الثالثة متوسط 
ّ
  .الل

  .معرفة مدى تالؤم �ذه الدروس املنتقاة مع مستوى التالميذ_ 2    

الكشف عن النقائص املوجودة �� تقديم �شاط القواعد للسنة الثالثة متوسط _ 3   

.  

تقديم �عض �ق��احات و التوصيات ع�� ضوء النتائج ال�� س�سفر ع��ا _ 4   

غة العر�ية
ّ
للسنة الثالثة متوسط  �� تدر�س  البحث من أجل رفع مستوى فاعلّية كتاب الل

  .القواعد

غة العر�ية، و باعتبار�ا العمود الفقري ل�ا ، : أ�مية البحث
ّ
نظرا أل�مّية القواعد �� الل

زمة 
ّ

حاولت كباحثة �س�ام �� تقديم �ذه املادة وفق املنا�� ا��ديثة لتحقيق الفاعلّية الال
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  �احات ال�� س�سفر ع��ا ا��انب التطبيقي بالكشف عن �ذه الطرائق ثّم �ثراء ببعض �ق�

غات قصد
ّ
غة و إعطا��ا م�ان��ا ا��قيقّية ب�ن سائر الل

ّ
  .تطو�ر �ذه الل

  .فعالّية و خدمة : وظيفّية  :مصط��ات البحث

مفرد�ا كفاءةو�� �شاط معر�� أو م�اري أو حر�ي يمارس �� وضعيات : الكفاءات

  .القدراتمش�لة   وذلك بتوظيف مجموعة مت�املة من 

  :الكتاب املدر���  �عر�ف_ 1

�عت�� الكتاب املدر��� من أ�م الوسائل التعليمّية ف�و الزم لألستاذ و الّتلميذ كما     

ھ روح املن�� و ترجمة لھ فمن خاللھ تت�� ��داف و الغايات 
ّ
و ال نظن أّن �ناك وسائل ( أن

م بأن أك�� فاعلّية �� �ذا ا��ال الّتعلي�� من الوسائل التّ 
ّ
عليمّية ال�� ت�يح الفرصة للمتعل

م ح�� ء و إدراك�ا إدرا�ا �سمح لھ بل و �ستخدم حواّسھ ملعرفة �شيا
ّ
�مكنھ من �ضم ما يتعل

يصبح �عد ذلك جزءا من ا����ات املك�سبة ومن امل�ارات املتعلمة و بالتا�� �عد فيھ �ستعداد 

مھ من م�ارا
ّ
ت و قدرات و خ��ات مجّردة من �ل أثر ح��ّ� و و القدرة ع�� أن يتصّور �ل ما يتعل

�ذه �� الغاية الّتعليمّية ال�� تتحقق بفضل حسن استعمال الوسائل الّتعليمّية �وسائل 

�بوّ�ة
ّ
  1...)�ستع�ن ��ا املدّرس �� م�نتھ ال�

لقد أشارت تقار�ر الفرق ال��بوّ�ة �� أك�� من مناسبة إ�� ش�ل الكتاب :ش�لھ_ 1    

ھ �� الكث�� من �حيان ي�ون ��م الكتاب أك�� من الالزم مّما املدر��� و م
ّ
ضمونھ ومع�� ذلك أن

يبعث �رتباك �� نفوس الّتالميذ ظان�ن أّ��م لن �ستطيعوا دراسة ما يحتو�ھ من معلومات 

باإلضافة إ�� عدم العناية بالغالف �مر الذي يؤدي إ�� تمّزقھ قبل ��اية عامھ الّدرا���، مّما 

الّتالميذ ينفرون منھ و يز�د من أعباء الّدولة ال�� تتكّفل بإعداد كمّيات �ائلة من الكتب يجعل 

مّما ال شّك فيھ أّن ش�ل الكتاب العام و مراعاة .تطبيقا ملبدأ ت�افؤ الفرص ب�ن أبناء ا��زائر

شو�ق أمور 
ّ
�بوّ�ة و  عامل ال�

ّ
ر �� العملّية ال�

ّ
افية إلخراج لذلك ال بّد من توجيھ العناية ال�تؤث

  .الكتاب اقتداء بتطورات وخ��ات الدول املتقدمة �� �ذا ا��ال

شو�قّية و ا��رائط و يبقى الكتاب ا��ّيد املدّعم : استعمالھ_ 2    
ّ
الّرسوم بالّصور ال�

م و الّتالميذ لھ ح�� �شارك �� 
ّ
ابة ال�� تزّ�ن صفحاتھ مر�ون بكيفّية استخدام املعل

ّ
ا��ذ

م و ( � ف�و تحقيق أ�داف املن�
ّ
أداة مطبوعة و منظمة و موّج�ة لإلستعمال �� س��ورة �عل

و ا��ودة بذلك ل�ست الضمان الوحيد إلقبال الّتالميذ ع�� قراءتھ، بل  2)ت�و�ن متفق عليھ

أن 
ّ

م و ارشاداتھ و اعتماده ع�� مصادر أخرى �عّدعامال فّعاال �� �ذا الش
ّ
  .مساعدة املعل

م باإلل��ام بمحتوى و انطالقا مّما تقّدم    
ّ
نجد أّن املشرف�ن الفنّي�ن ح�ن يطالبون املعل

رات الوزارّ�ة ال �ع�� أن �س�� �ذا �خ�� إ�� جعل الّتلميذ ي��أ إ�� استعمال الكتاب 
ّ

املذك

املدر��� بقصد �س�يعاب و ا��فظ و �ستظ�ار ملا يحو�ھ فحسب بل لتدر�بھ أيضا 

  .الّنقد و املقارنة و �ست�تاج و الّتحليل علىاك�ساب القدرة ع�� القراءة و 
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م و تتحدد وظائف الكتاب املدر : دوره_ 3    
ّ
م��� حسب مستعمليھ و �ما املعل

ّ
  .املتعل

م_ أ    
ّ
م إ�� وظائف : دوره بال�سبة للمتعل

ّ
تنقسم أدوار الكتاب املدر��� بال�سبة للمتعل

م املدر��� و أخرى 
ّ
املستقبل امل��،وما با��ياة اليومية و  تر�طھ عموماموج�ة خصوصا إ�� الّتعل

  :��منا أك�� �و القسم �ول أين يقوم الكتاب 

  .بنقل املعلومات و املعارف إ�� الّتلميذ_ 

ما _ 
ّ
بمساعدة التلميذ ع�� مراجعة دروسھ وذلك عن طر�ق الّتأمل �� املعلومات �ل

د �� ذ�نھ جملة من �ستفسارات
ّ
  .يتوّجھ ��ا إ�� �ستاذ الحقا  شعر با��اجة إ�� ذلك مّما يول

غوّ�ة _  
ّ
بتعو�د الّتلميذ ع�� القراءة الّدائمة و ال��وء إ�� قراءات أخرى تن�� ثروتھ الل

  .و تقوى ملكة الّتعب�� عنده ، و توّسع آفاق معرفتھ 

بتقديم الصور و الرسوم و �سئلة و الّتمار�ن ال�� �ع�ن الّتلميذ ع�� الف�م ا��ّيد _ 

  .الواردة فيھ و الّتدرب عل��ا و الّتأكد من اس�يعا��ا للمادة

م_ ب    
ّ
م�ما �انت خصوصّية الكتاب املدر��� فإّن دوره �سا��� :دوره بال�سبة للمعل

م بأداء دوره �� س��ورة عملّية 
ّ
�و وظيفة الّت�و�ن و القصد �و توف�� أدوات �سمح للمعل

م ف�و بذلك
ّ
  :الّتعليم  و الّتعل

و در الضروري من املعلومات،إذ ي�ّ�ء لھ القھ عملّية تحض�� الّدروس،�سّ�ل علي_ 

رق حي�ئذ إ�� التنقيح و الّتوضيح والّتكييف،و  الّتمار�ن الّتطبيقّية، فينصرف
ّ
إ�� الّتفك�� �� الط

ھ يجب ع�� �ستاذ أن يحّضر أك�� من 
ّ
و وسائل �يضاح ، و �ذا أمر م�م، خاصة إذا علمنا أن

  .يومدرس واحد �ّل 

يحدد لألستاذ ا��د �د�ى و �ق��� من املعلومات ا��اصة ب�ل درس طبقا _ 

  .لل��نامج املقرر 

م _ 
ّ
�ونھ يحمل (كما أّن الكتاب املدر��� املتجّدد يقوم بدور الت�و�ن املستمر للمعل

م سلسلة من مسالك و طرائق العمل قابلة للّتحس�ن وأيضا �ساعده ع�� تحديد 
ّ
ع�� املعل

  3...)ھ البيداغوجّيةممارست

  :كتاب اللغة العر�ية للسنة الثالثة متوسط_ 2    

لقد تضمن الكتاب مجموعة من الدروس ال�� �عت�� امتدادا لكتاب السنة الثانية 

متوسط و�و ي��جم كغ��ه من الكتب املوج�ة لتالميذ �ذا الطور املن�� الدرا��� ا��ديث 

ب�� ت�تظم �� ثمانية مشار�ع، ينجز �ّل مشروع �� (ل املوسوم باملقار�ة النصّية و ذلك من خال

ثالثة أسابيع ، و �شتمل ع�� ثالث وحدات �عليمّية،و �علن عنھ �� بداية الوحدة �و��،وعليھ 

فإّن عدد الوحدات الّتعليمّية يبلغ أر�عا و عشر�ن وحدة، وتتضمن �ّل وحدة �شاط القراءة وما 

فكرّ�ة و أدبّية و لغوّ�ة �� ثالث ساعات،ثّم �شاط التعب�� ي�بعھ من دراسة م��مّية وداللّية و 

  4)الشفا�� فالكتا�ي �� ساعت�ن
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و تقّيم �ذه املك�سبات  بدمج�ا فيما يصط�� عل��بالوضعيات املش�لة �عد �ل ثالث 

  .وحدات و التقييم التحصيليعند ��اية �ل ثال�ي

ق باملواضيع املدرجة فف��ا من التنوع ما
ّ
يجعل الّتلميذ يك�سب معارف  و  أما فيما يتعل

الدعوة ا��مدّية ،�ولوم�س و ( عض �مثلة م�ارات متعددة �� ش�� ا��االت و �ذه �

  5...)تقنية جديدة لرصد حر�ات ��سان، شعبّية كرة القدمالبحر،

  

غة العر�ية_ 3  
ّ
  :التعر�ف بقواعد الل

: الّنحو:   (يقول ابن منظور  أظ�ر معا�ي الّنحو لغة �و القصد: لغة: الّنحو_ أ     

ر�ق
ّ
  6)أي نحوت نحوا كقولك قصدت قصدا...إعراب الكالم العر�ي،و الّنحو القصد و الط

علم �عرف بھ ما يجب (وضع للّنحو �عار�ف عديدة اخ��ت أ�سط�ا إذ �و: اصطالحا_ 

  7)أن ي�ون عليھ آخر ال�لمة �عد انتظام�ا �� ا��ملة

�ء عن وج�ھ ، صرفھ يصرفھ صرفا : رف الّص : صرف :(لغة: الّصرف_ ب   
ّ

رّد ال��
�ء صرف�ا عنھ

ّ
  8)فانصرف و صارف نفسھ عن ال��

علم �عرف بھ ما يجب أن ت�ون :(ولھ أيضا �عار�ف كث��ة أخدت م��ا ما ي��:اصطالحا_ 

  9)عليھ ب�ية ال�لمة قبل انتظام�ا �� ا��ملة

غة _ 4    
ّ
غة العر�ية �خرى عالقة إّن عالقة القواعدبفرو :م��ل��ا ب�ن فروع الل

ّ
ع الل

سان و تضبط التعب��
ّ
و ذكر�ا ال يقتصر ع�� و الكتابة ، وثيقة ف�� وسيلة لغاية ك��ى ،تقّوم الل

فال يمكن فصل�ا بحال من �حوال بل نجد�ا حاضرة �� �ل الدروس،ا��صص ا��ّصصة ل�ا 

وقد أخطأ ( صودة لذا��ا عن بقّية الفروع من نصوص و قراءة و �عاب�� إذ �� ل�ست غاية مق

كث�� من املعلم�ن ح�ن غالوا بالقواعد و ا�تموا بجمع شوارد�ا و �ملام بتفاصيل�ا و �ثقال 

ھ ع�� الّتالميذ ظنا م��م أّن �� ذلك تمك�ن للّتالميذ من لغ��م و إقرار ل�م ع�� إجادة 
ّ
��ذا �ل

  10)الّتعب�� و البيان

جاه ال��يح �� تدر�س ا_ 5    
ّ
جاه �و �يمان بأّن : لقواعد�ت

ّ
إّن ما يحدد �ذا �ت

  .املن��، الطر�قة ، �ختبارات ،و الكتاب: القواعد وسيلة ال غاية و يتحقق ذلك ��

  .والتأليفبواب ال�� ل�ا صلة ب��ة الّضبط،�قتصار ع�� � _ : �� املن��) أ     

س ا��رد و املز�د �عت�� بتدر�ب �تجاه �� أبواب الصرف إ�� الّناحية العملّية ، فدر _ 

غوّ�ة �� امل��مات
ّ
  .الّتالميذ ع��  طر�قة الكشف عن املفردات الل

  .الّتدرج �� عرض أبواب القواعد من ا��مل إ�� املفّصل مع تدّرج الصفوف_ 

  .جعل املن�� وحدات مت�املة ، �شتمل �ّل وحدة عّدة أبواب متجا�سة_ 

ثلة من الّناحية املعنوّ�ة، قبل مناقشة دالال��االّنحوّ�ة مناقشة �م_ : �� الطر�قة_ )ب

.  
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و حفظ إ�� اس�يعاب الّصور، �نتفاع بالقواعد �� ضبط الّنطق و الكتابة ال_ 

  .�ح�ام

رط،و و والّتوكيد، نّوعة،�الّنفيأداء املعا�ي ا��تلفة باألساليب املت_ 
ّ

  ....التعليلالش

�ستعمال الفطري، �الضمائر،وأسماء �شارة دراسة �عض �بواب بطر�قة �ساير _ 

  . مثال

  .تجّنب الطر�قة ا��دولّية املعقدة ال�� تحول درس القواعد إ�� درس ر�اضيات_ 

انتفاع الّتالميذ بالقواعد �� تأليف ا��مل و ضبط�ا ضبطا _:�� �ختبارات_ )ج

  .��يحا

روط، فتخر _
ّ

ج عن جمال الّصياغة ترك املطالبة بت�و�ن جمل تثقل�ا القيود و الش

  .�دبّية

  .ترك املطالبة بذكر �نواع و الّتقاسيم و التعار�ف و نص القواعد_ 

  .أن �ساير املن�� �� اتجا�ھ و روحھ ، فال ي�ون معرضا إلظ�ار العلم_  :�� الكتاب) د  

غة نفس�ا أساسا لدراسة القواعد، و ذلك باختيار �مثلة ال�� تّتصل _ 
ّ
خاذ الل

ّ
ات

قافة، ال �مثلة ا��افة املبتورة و ا��مل با�
ّ
�ياة و تزو�د الّتالميذ بألوان من ا����ة و الث

  .املت�لفة

  .جعل الّتمار�ن الّتطبيقّية حول نصوص أدبّية، مع �كثار م��ا و العناية ب�نو�ع�ا_ 

ائقة الّصا��ة _ 
ّ

قافّية، و القصص الش
ّ
اشتمال الكتاب ع�� املوضوعات الث

  11.للقراءة

الث_ 6    
ّ
ور الث

ّ
�عت�� الطور الثالث من أ�م الف��ات ال�� يمر ��ا : القواعد �� الط

تحديد و الّتلميذ حيث يدخل مرحلة املرا�قة ال�� تحدث تحّول بارز �� ت�و�ن ��صّ�تة

ففي �ذه املرحلة ت��ز عالمات الّن�� ا��س�� ، و �نفعا�� و العق�� و تبدأ القدرات . مقّوما��ا

سع مجال �ن�باه �درا�ي، و يزداد ا��يال خصو�ة و يظ�ر �ستعداد  ا��اصة
ّ
�ور، و��

ّ
�� الظ

صال و عليھ 
ّ
سع دائرة �ت

ّ
للّتفك�� املنطقي ا��ّرد، كما ت�نّوع ا��اجات و تتعدد ��تمامات وت�

ّسلوكّية و فإّن �ذا الّتحول الواسع �ستلزم ا�تماما م��ايدا با��وانبالّنفسّية و املعرفّية و ال

�جتماعّية، فتدر�س القواعد �� �ذه املرحلة س�سمح للّتالميذ بتحس�ن ممارسة الّتعب�� عن 

و�ف�� ا��ال أمام�م للقراءات الواعية و الّتحر�ر ا��ّيد و  12.أف�ار�م وإدراك أف�ار �خر�ن

�ك�� ع�� الّد 
ّ
قة و �طمئنان، كما ي�تقل  من ال�

ّ
راسة العفوّ�ة إ�� تناول ال�لمة بنوع من الث

الّدراسة الواعّية ال�� �عتمد ع�� الّتحليل و الّتعليل ليتدّرب ع�� إدراك املعا�ي و الّتفك�� 

 
ّ
الع ع�� أوضاع الل

ّ
غة و املتواصل، و تنظيم املعلومات، و ف�م ال��اكيب الغامضة املعّقدة، و �ط

يؤكد ال��نامج ع�� ضرورة لذلك . خصائص�ا بطر�قة علمّية تناسب مستواه كتلميذصيغ�ا و 

غة العر�ية قصد تحقيق غرض�ن مت�امل�ن
ّ
  :تقديم قواعد الل
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  .است�تاج القواعد و �ح�ام عن طر�ق املالحظة و الّتحليل و الّتث�يت الفوري_ 

فوي و الّتعب�� الكتا�ي_ 
ّ

  .توظيف�ا مباشرة عن طر�ق الّتعب�� الش

غة �� �� �غلب ال أرا�:( يقول �ستاذ أحمد رضا : ��مّية
ّ
ي مبالغا إذا قلت أّن الل

القواعد و دات و ألفاظ و أّن ل�ذه �صول و أصول و قواعد و أساليب أك�� مّما �� مفر 

غة مال�س للمفردات كث��ة الّتعّرض للّتطّور من تحر�ف و 
ّ
بات �� الل

ّ
�ساليب من الّرسوخ و الث

تموت �لمات و تحيا تغّ�� ش�ل ال�لمة ،ل املّدة أن يتبديل و قلب و نحت مّما يمكن مع طو 

 فيما نذر و طال معھ الع�د كما تحيا و 
ّ

�كيب فثابتة ال تتغّ�� إال
ّ
أخرى، أّما طرق �شتقاق و ال�

  13)تتجدد و تموت وتف�� دقائق ا��سم ال��، و�يئة ا��سم ثابتة ال تتغّ��

غو�ة ع�� ا��تمع بل �و الّد 
ّ
ور الوظيفي الذي تؤديھ وال �ع�� �ذا �يمنة القوان�ن الل

  .القواعد �� توضيح املعا�ي و تحديد أ�داف الكالم

  :��داف

ترت��ا �� تنظم املعلومات و تقو�م ألسنة الّتالميذ و اكسا��م ملكة لغوّ�ة ��يحة _ 1

  .أد�ا��م و تدر���م ع�� استعمال �لفاظ و ا��مل و العبارات استعماال ��يحا

غو�ّ _ 2   
ّ
ة و ��ذيب أذواق�م بفضل النصوص املعتمدة �� التدر�س و تنمية ثرو��م الل

  الّتطبيق

  .�قرؤون �ن ا��طأ و الّصوابفيما �سمعون و �عو�د�م دقة املالحظة و الّتمي�� ب_  3   

غوّ�ة _ 4   
ّ
  مساعد��م ع�� إدراك املعا�ي و الّتعب�� ع��ا بوضوح و محا�اة النماذج الل

�اكيب_ 5   
ّ
الغامضة و املعقدة و حّل إش�اال��ا ومعرفة س�ب  مساعد��م ع�� ف�م ال�

  .ذلك

  .تمكي��م من استعمال املعاجم و البحث عن املفردات _ 6  

تتوّزع دروس القواعد للسنة الثالثة متوسط بمقدار درس �� �ل وحدة  : ا��توى 

  :�اآل�ي

  .ا��وابأسلوب �ستف�ام و _ 12     .             مواضع تقديم املبتدأ و ا����_ 1

رط_ 13              .                         م��ء املبتدأ نكرة_ 2
ّ

  .أسلوب الش

  .اسم الّزمان و امل�ان_ 14              .                  مواضع حذف املبتدأ_  3

سب_ 15          .             مصادر �فعال الّسداسّية_ 4
ّ
  .ال�

سب إ�� ا��توم بتاء التأن�ث_ 16                                    .          املصدر املي��_ 5
ّ
  .ال�

سب إ�� املقصور و املمدود_ 17                  .                      املصدر الّصنا��_ 6
ّ
  .ال�

سب إ�� املنقوص_ 18                  .                            عمل املصدر_ 7
ّ
  .ال�

سب إ�� �سماء ���مّية_ 19                  .                          ال املقار�ةأفع_ 8
ّ
  .ال�

  .�ست�ناء_ 20                 .                            أفعال الّرجاء_ 9
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روع_ 10
ّ

  .اسم �لة_ 21              .                          أفعال الش

  .املمنوع من الّصرف_ 22                  .                        اظّن و أخوا��_ 11

  .مراجعة �عض أنواع املصدر_ 24                       .                               املنادى_ 23

  : املن��ّية

غوي و يقّدم خالل الثالث ساعات �و�� �عد 
ّ
يصط�� ع�� �شاط القواعد بالبناء الل

لقراءة  الذي يتضمن عادة أمثلة الدرس و �ستخرج بمجموعة من �سئلة املقصودة مع �شاط ا

الّتدعيم بأمثلة من مراجع أخرى لإلثراء،أّما ا���م الّسا�� املقدر ل�شاط القواعد ف�و تقر�با 

ة من خالل املرحلة الثانية ) ساعة(د  60
ّ
عند العديد من �ساتذة وسنطلع ع�� ذلك بدق

  :و الذي ابتدأتھ باالست�ياني�ن �تي�ن: ا��انب الّتطبيقي : للبحث أي 

 الرحمان الّرحيم
ّ

  �سم ا�

  وزارة الّتعليم العا�� و البحث العل��

  املدرسة العليا لألساتذة ببوزر�عة

                                �ست�يان ا��اص باألساتذة   

      :                   أ�� املر�ي، أخ�� املر�ية

أضع ب�ن أيديكم �ذا �س�بان �وسيلة بحث موضوعّية تمكن�� من جمع معلومات 

�ساعد�ي �� معا��ة موضوع البحث املوسوم بفعالية تدر�س القواعد �� ظل املقار�ة 

و رجا�ي منكم تقديم �جابة ع�� �سئلة _ السنة الثالثة متوسط انمودجا_ بالكفاءات 

إجابة �� تلك ال�� �عكس الواقع بصدق ف��ود البحث  املطروحة مع العلم أّن أحسن

  باملعلومات الوظيفية بوضع 

  .                   �جابة ا��تارة داخل إطار و لكم مّ�� فائق �ح��ام و الّتقدير و شكرا

  :               املؤّسسة الّتعليمّية

                                                                                                                                     :                                                ا���س 

مقرر الّسنة الثالثة متوسط ل�شاط القواعد          �اف           غ�� �اف                                                      

  �عم             ال       أحيانا                                ا���م الّسا�� ا��ّصص لدرس القواعد ي�ناسب    

  مع �ل املواضيع؟                     

  �عم           ال      أحيانا          ال تناسب مستوى الّتالميذ؟       �عض املواضيع املدرجة

  �عم            ال       أحيانا                 �ل تحقق الكفاءات املس��دفة عند �ل �شاط؟        

  أحيانا�عم             ال                        �ل �ستخدم الّتدر�ب الّنمود�� �� ��اية �ل درس؟   

  �عم           ال      أحيانا                                 �ل �عتمد ع�� طر�قة أخرى للّتطبيق؟        

  :..................................................................اق��احات ترا�ا مناسبة
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  �سم هللا الّرحمان الّرحيم

  العل��وزارة التعليم العا�� و البحث 

  املدرسة العليا لألساتذة ببوزر�عة              

  است�يان خاص بالتالميذ                                

  :                                                                  أبنا�ي ، بنا�ي 

ق ، و تأكدوا أضع ب�ن أيديكم �ذه �سئلة راجية منكم تقديم �جابات ب�ل صد      

ھ ال توجد إجابة ��يحة أو خاطئة بل أحسن إجابة �� تلك ال�� �عكس الواقع 
ّ
ضع _ أن

  .، وتقبلوا م�� خالص الشكر والدعاء لكم بالتوفيق و النجاح _�جابة املرغو�ة داخل إطار

  

      :                                                                        املؤسسة 

  :                                                                             ا���س 

  �عم                ال                             العر�ية ؟            �ل تحب �شاط قواعد اللغة

  ...............................................................................ملاذا؟  

  بصعو�ة                         �س�ولة                           �ل �ستوعب القواعد املقدمة لك ؟              

  �عم          ال      أحيانا                    �ل �عتمد ع�� مصادر أخرى لالس�يعاب؟            

  �عم                   ال                  ك��؟     �ل تحتاج �عض الدروس إ�� مّدة زمنية أ

  �عم          ال    أحيانا               �ل تمارس التدر�ب النمود�� عند ��اية الدرس؟  

  �عم          ال     أحيانا            �ل توظف مك�سبات القواعد �� التعب�� الكتا�ي ؟  

  ......................................................:............اق��احات ترا�ا مناسبة

  

  تحليل النتائج و تقديم �ق��احات

تقديم ّتأكد من ��ة الفرضيات املقدمة و �و الوصف و التحليل لل: املن�� املّتبع 

  .�عض �ق��احات و التوصيات من خالل استفراغ �ست�يانات املقدمة لألساتذة و الّتالميذ

بمتوسطة ��� ��ضر :ا��زائر العاصمة : تم إجراء ا��انب الّتطبيقي ��  :امل�ان 

  برغاية

متوسطة الكتانّية ومتوسطة دمحم الّزا�� ومتوسطة فاطمة :ب�ل من : قسنطينة 

  .الز�راء ومتوسطة خان العيد و متوسطة ال��بية و الّتعليم

  233:�اآل�ي تلميذ ، ف�انت الّنتائج 30أستاذ و  20اعتمدت ع�� : عينة البحث
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  العينة

    ال�سب  الّتكرارات

  العينة

سب  الّتكرارات
ّ
  ال�

�ور 
ّ

                      03                  الذ

85% 

�و
ّ

  %36,66  11     ر الذ

 %63,33  19    �ناث %15     17     �ناث

  %100  30     ا��موع %100    20     ا��موع

  الّتالميذ  �ساتذة   

  تحليل �ست�يان ا��اص باألساتذة                         

  ا���م السا�� : 02مقرر القواعد للسنة الثالثة           ا��دول : 01ا��دول 

سب  الّتكرارات
ّ
سب  الّتكرارات    ال�

ّ
  ال�

  %85    17     �عم    %90    18     �عم  

  %15    03     ال    %10    02    ال   

  %00    00     أحيانا    

  

 90و�سبة  يجد %85ح�� أّن معظم�م و ب�سبة  يت�� أّن معظم �ساتذة يجدون املقرر �اف

دة الّزمنّية �افية لتقديم الدرس %10تدل ع�� ذلك، �� ح�ن  %
ّ
  .امل

  .فقط �عارض كفاية املقرر 

  .التالميذ   فةاملس��د الكفاءاتتحقيق:04ا��دول   تناسب املواضيع مع مستوى : 03ا��دول 

سب  اراتالّتكر   
ّ
سب  الّتكرارات      ال�

ّ
  ال�

   

  �عم

  %45     09     �عم    55%     11   

   

  ال

  %00     00     ال     45%     09   

   

  أحيانا

  %55     11     أحيانا     00%     00   

                        إّن معظم �ساتذة يتفقون ع�� أّن                        تقار�ت �سبة املؤ�دين لتناسب املواضيع 

  املرجوة �شاط القواعد يحقق الكفاءات                  مع مستوى الّتالميذ و املعارض�ن ل�ا و �ذا 

  %55م��م يجيب بنعم و  %45إذ                   ود �عض املواضيع ال تناسبيدل ع�� وج

  .تجيب أحيانا                                                                  .  ملستوى الّتالميذ

  اعتماد طرق أخرى للّتطبيق: 06ا��دول           ام الّتدر�ب النمود��      استخد: 05ا��دول 
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سب  الّتكرارات  
ّ
سب  الّتكرارات      ال�

ّ
  ال�

  %30     06     �عم     %60     12     �عم     

  %00     00     ال     %00     00     ال   

 %70     14     أحيانا     %40     08     ناأحيا   

         معظم �ساتذة �ستخدم الّتدر�ب الّنمود��     ال�سب املست�بطة تدل ع�� وجود نقص

   تحليل  .�� التمار�ن املقّررة �� الكتاب                       دلت ع�� ذلك                  %60و�سبة 

  :   يذ�ست�يان ا��اص بالّتالم      

  اس�يعاب الدروس:  �02ل تحب القواعد؟                     ا��دول :  01ا��دول 

سب  الّتكرارات  
ّ
سب  الّتكرارات      ال�

ّ
  ال�

 86,66  26     �س�ولة  80    24     �عم   

  13,33  04     بصعو�ة   20     06     ال   

لقواعد و كذا س�ولة نالحظ من �سب ا��دول�ن إقبال الّتالميذ امل��ايد ع�� �شاط ا

  .اس�يعاب املواضيع املدرجة ، �� ح�ن �سبة قليلة جدا تقول العكس

  كفاية املّدة الّزمنّية: 04ا��دول        �عتماد ع�� مصادر أخرى           : 03ا��دول 

سب   الّتكرارات  
ّ
سب  الّتكرارات      ال�

ّ
  ال�

  %66,66  20    �عم     %56,66  17     �عم   

  %33,33  10    ال     %43,33  13     ال   

  �عتمد مصادر أخرى  �56,66سبة 

  

  تقول بكفاية املّدة الزمنّية% 66,66

  طرق أخرى للّتطبيق: 06ا��دول                                        التدر�ب النمود�� : 05ا��دول 

سب  الّتكرارات  
ّ
سب  الّتكرارات      ال�

ّ
  ال�

  %16,66  05    �عم     %26,66  08    �عم   

  %30    09    ال     %13,33  04    ال   

 %53,33  16  أحيانا    %60    18    أحيانا  

  من الّتالميذ إ��%53,33معظم الّتالميذ يقّرون باستخدام الّتدر�ب             ت��أ �سبة 

  .مصادر ثانية للتطبيق                                           .                                     الّنمود�� 

  :النتائج ا��صل عل��ا و �ق��احات املو��� ��ا

من خالل �ذه ا��داول و ال�سب ا��صل عل��ا و كذا اق��احات �عض �ساتذة 

ذين تراوحت خ��ا�
ّ
�ع�� إطالع�م ع�� سنة من العمل ، 30إ��  �23م ب�ن املوجودين �� امليدان وال
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��ديثة و �و�ي أستاذة سابقة �� الّتعليم املتوسط ومطلعة ع�� املن���ن املنا�� القديمة و ا

  :القديم و ا��ديث ، توصلت إ�� النتائج و التوصيات �تية

إّن ال��نامج املقّرر ل�شاط القواعد �اف و مناسب ملستوى الّتالميذ ، ولكن �ناك _ 1

ھ نوع من التكرار كدروس �عض املواضيع يفّضل دمج�ا �� موضوع واحد إذ يبدو فصل�ا في

سبة
ّ
  ال�

مع ذلك و  يبدوا���م الّسا�� ا��ّصص ل�شاط القواعد �� معظم املواضيع �افيا_ 2

�ستحسن تمديد املّدة الزمنية امل��مجة للّتطبيقات قصد تحقيق الكفاءات املس��دفة �ش�ل 

  .جّيد و تمك�ن الّتالميذ من اك�ساب م�ارات أك��

لقديمة �انت �عتمد ع�� الشعر و القرآن الكر�م ، و�ذا ما �مثلة �� الطر�قة ا_ 3

ينقص النص التواص�� املعتمد �� املن�� ا��ديث مّما يضطر معظم �ساتذة إ�� البحث بل     و 

لذلك �ستحسن �بتعاد عن الّتقّيد الصارم . الّرجوع  إ�� املصادر القديمة لتدعيم أمثلة الّدرس

  .رّ�ة �� اختيار أمثلة الّدرسبالّنص و توف�� نوع من ا��

�خاصة �� كتب القواعد السابقة و كث�� من الّتالميذ و بطلب من �ستاذ �عودون إ_ 4

�� مرحلة التطبيق ال���ء الذي يدعو إ�� التفك�� �� الرجوع ب�شاط القواعد إ�� الكتاب املستقل 

غة العر�يةو �ذا ما يفضلھ �غلبية بحكم م�ان��ااملمّ��ة  كفرع جو�ري �� ال
ّ
  .ل

يمكن القول بأّن تدر�س القواعد من خالل املقار�ة الّنصية تمكن من الوصول إ�� _  5

رة لھ ، لكن �ذا ال ينفي وجود �عض النقائص ال�� ذكر��ا �� �ذا 
ّ
��داف و الغايات املسط

غة العر�ي
ّ
ة من البحث أو سيذكر�ا غ��ي ، و الّ�� يمكن لنا كباحث�ن �� ميدان �عليمّية الل

احتوا��ا بالضبط ا��ّيد ملقررات و مواضيع الكتب املدرسّية املوج�ة إ�� فلذات أكباذنا حماة 

غة و ال��صّية الوطنّية و مستقبل �مة 
ّ
سان تقو�م لإل�سان،الل

ّ
  .فتقو�م الل

رغم التطور ا��ضاري _ و �� ا��تام يمكن القول أّن الكتاب املدر��� س�بقى _ 6
أ�م وسيلة �عليمّية تخدم املعلم و _ ملدعم بالوسائط الّتعليمّية ا��تلفةالتكنولو�� ال�ائل ا

م ع�� الّسواء، فال بّد من استمرارّ�ة 
ّ
  .مالزمة ا��ضارات�عتناء بھ ملواكبة الّتطورات و املتعل

  
  :�حاالت و ال�وامش   

اس _ 1
ّ
غة  أ�مّية الوسائل الّتعليمّية �� عملّية الّتعلم عامة و ��: دمحم وط

ّ
�عليم الل

  .156العر�ية لألجانب خاّصة املؤّسسة الوطنّية للكتاب ص 

   www .onefd.educ.dz:وظائف الكتاب املدر���_ 2

  املرجع نفسھ_ 3

ر�ف مر�ب��، _ 4
ّ

غة العر�ّية للسنة الثالثة متوسط ، تأليف و إشراف الش
ّ
كتاب الل

�بية الوطنّية ، ورد �� الّتقديم 
ّ
  وزارة ال�
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  نفسھاملرجع _ 5

ص ) نحا(لسان العرب ا��لد السادس، دار املعارف القا�رة ،مادة : ابن منظور _ 6
4371  

يخ مصطفى غيلي��_ 7
ّ

لثة، : الش
ّ
جامع الدروس العر�ّية، املكتبة العصرّ�ة الطبعة الث

  11صيدا ب��وت  لبنان ص 

د الّرا�ع مادة: ابن منظور _  8
ّ
  2434ص) صرف(لسان العرب،ا��ل

يخ م_ 9
ّ

  .جامع الدروس العر�ّية:صطفى غيلي��الش

غة العر�ّية،الطبعة الّرا�عة دار :عبد العليم ابرا�يم_ 10
ّ
املوّجھ الفّ�� ملدر��� الل

  .203املعارف،مصر ص 

  .تأليف عبد ا��ليم عبد العز�ز سّيد و غ��ه دار املعارف بمصر، بتصرف_ 11

لّ��ضة العر�ّية علم الّنفس و دراسة الّتوافق، دار ا: كمال الّدسو��_ 12
  .ب��وت،بتصرف

غة، دار مكتبة ا��ياة، ب��وت :الشيخ أحمد رضا _ 13
ّ
  .27ص 1958م�ن الل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

غات� مقدمة نظر�ة �� مبادئ ومفا�يم
ّ
 عليمية الل

  

  نوال زال��

 

    :امل��ص

ا واسعة، وحّقق نتائج معت��ة �� العالم  لم تدر�سإّن ع
ً
غات قطع أشواط

ّ
الل

الغر�ي،نظًرا ل���ود ال�� بذل�ا الباحثون وا����اء بما يقدمون من بحوث علمّية،قادرة ع�� 

فظي والفكري تقوم ع�� الّتنظالّتعلمية ال�� /تطو�ر العملية الّتعليمية
ّ
يم والّت�سيق والّتفاعل الل

توصيل املعرفة إ�� املتعلم،وخلق الّدوافع وإيجاد الّرغبة لديھ للبحث والتنقيب ��  والعاطفي

والعمل للوصول إ�� املعرفة،و�ذا يحتّم وجود طر�قة علمّية مدّعمة بوسائل �عليمّية 

م �� 
ّ
مھ للغة واملعل

ّ
�عليمھ إّيا�ا،ول�ا دور فّعال �� إنجاح بيداغوجّية �ساعد املتعلم �� �عل

�بو�ة املت�املة،دون مبالغة أثناء استخدام�ا
ّ
و�ذلك �س�يل عملية تبليغ      . العملية ال�

غوّ�ة 
ّ
غوّ�ة ب�ن املعلم واملتعلم،املعلومات الل

ّ
وإيجاد كيفية تكسب املتعلم امللكة الل

حاث املتعلقة بالّنظر�ات ،و�تج�� ذلك �� الس�يل ا��ارف من الكتب و�بال�افية

العلمّية،ومنا�� الّتحليل والوسائل ا��تلفة املساعدة ع�� تحقيق ��داف املتوخاة،والعمل 

قافة املدرسّية املن�ثقة عن املعارف العلمّية واملمارسات 
ّ
ع�� ر�ط العالقة القائمة ب�ن الث

علوم اللسان وعلم تدر�س  �جتماعّية،واملسا�مة �� حّل املشكالت باالستعانة بما جّد ��

  : فالّتعليمية �� �سق تبلي�� تواص�� يرتكز ع�� دعامت�ن. اللغات

  .املمارسة �جرائية للم�ارة-1

قو�م-2
ّ
  .الت

Abstrac  

   Language teaching has developped considerably in recent years, 

particularly in Europe, regard to  the greatnumbers of studies carried out in this 

field. Thesestudies, in reality, are capable of promoting didactic study which is 

based on two main elements: first the organization and second the verbal, 

emotional and mental interaction, in order to communicate     knowledge to the  

receptor. However, it is necessary in this field to  promote  the interest and 

motivation of the receiver to acquire this knowledge and to develop the ability to 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.نوال زال��، أستاذ مساعد أ، �لية �داب واللغات، جامعة البو�رة    
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transmit it to others. In this sense, didactic knowledge has become an instrument 

with a dual objective: it is the means to learn and to self-educate on one hand, 

and on the other hand, it is the means to transmit this knowledge to others, 

mainly disciples in different levels of learning. 

�تمام الباحث�ن �� مركز اDidactique des Langues أصبحت �عليمية اللغات 

ا��ال اللسا�ي املعاصر؛ألّ��ا تطبق ا��صيلة املعرفية واللغو�ة للنظر�ات اللسانية و�ستع�ن 

و�مكن . بالنتائج ال�� توصلت إل��ا ل��قية طرائق �عليم اللغات سواء لغة امل�شأ أو اللغة �جن�ية

نظر�ة التعليمية �� إطار�ا العام ساءل ما�� املنطلقات ال�� س�يل بلوغ الغاية �� الدراسة أن ن�

  من حيث ��مية والوظيفة والتفس��؟  

غات ومعامل�ا حقلبدأت ا ��ركة العلمية ��  
ّ
من �نتقادات ال�� وّج�ت  �عليمية الل

  :إ�� طرائق �عليم اللغات ال�� �انت سائدة �� النظام ال��بوي الغر�ي،وأ�م �ذه �نتقادات ��

  س،باعتباره أساس عملية التعليم والتعلمسيطرة املعلم ع�� الدر.  

   إ�مال اللغة الشفو�ة ا��ار�ة ع�� ألسنة املت�لم�ن �� ا��طابات اليومية ال��

 .ف�� ال�� �س�ل التفا�م املباشر ب�ن أفراد ا��تمع.�ستدع��ا املواقف ا��ياتية

  يق ا�عدام املشاركة الفّعالة للتلميذ، حيث يقتصر دوره ع�� �ستماع و تطب

 .التعليمات

   إعطاء �ولو�ة للغة املكتو�ة ال�� �ستدع��ا مقامات محدودة خاصة بلغة

 .كبار �دباء ورجال الدين وا��كم

   
ً
عدم عرض صورة �املة ووصف دقيق عن اللغة،بل �ان ا�تمام�م منصبا

ع�� معاي��  الصواب وا��طأ دون تقديم طر�قة تمكن املتعلم�ن من اك�شاف�ا أثناء 

 أّ��م عاجزون عن استعمال�ا �ش�ل استع
ّ
مال�ا،�ع�� ذلك أّ��م �عرفون القواعد و�حفظو��ا، إال

 .سليم �� واقع ا��ال

  وذلك فيما �س�� البيداغوجية التقليدية . عزل اللغة عن محيط�ا �جتما��

 . ال�� ال �عتمد ع�� نظر�ة وا��ة فأصبحت اللغة عاجزة عن أداء وظيف��ا التعليمية

�م تقنية أفرز��ا البيداغوجية التقليدية �� طر�قة النحو وال��جمة،ال�� ولعّل أ

وتقوم �ذه الطر�قة ع�� تحفيظ ". الطر�قة الكالسيكية"وسمّيت بـ .استعملت لعّدة سنوات

م�ا، فيتعرض املتعلم �� مرحلتھ �و�� من التعليم إ�� 
ّ
املتعلم القواعد النحو�ة للغة املراد �عل

مد ع�� قاموس ثنا�ي اللغة،و�� بذلك تركز ع�� النصوص �دبية القديمة مسائل نحو�ة و�عت

ولذلك لم �عد الطر�قة التقليدية قادرة . وع�� م�ار�ي القراءة والكتابة و��مل السماع والنطق

م�ا  و�و التواصل والتخاطب
ّ
و�� �ذا . وحد�ا ع�� تحقيق ال�دف �سا��� من �عليم اللغة و�عل
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ل�س للطر�قة التقليدية أي أسس سي�ولوجية أو لغو�ة أو «:نايف خرما الصدد يقول الدكتور 

فلم تقم �عليمية  1».اجتماعية وا��ة �س�ند إل��ا كما �و ا��ال �� الطرائق �خرى ال�� تل��ا

م�ا أك�� فعالية،و�ذا 
ّ
اللغات �� مرحل��ا �و�� ع�� أسس علمية تجعل عملية �عليم اللغة و�عل

ام�ا با��انب النف��� للمتعلم�ن،ولم تراع الب�ئة �جتماعية والثقافية راجع إ�� عدم ا�تم

  .فا��تمع �و مركز ممارسة اللغة أثناء تفاعل ���اص فيما بي��م. للمجتمع

فقد اعت��ت اللغة . أّما بال�سبة إ�� تأث�� اللسانيات الب�يو�ة السلوكية �� �عليم اللغة

 �أي سلوك آخر ،ول�ذا ا
ً
 خاصا

ً
عتمدت �� دراس��ا بالدرجة �و�� ع�� اللغة املنطوقة سلو�ا

و��� علماء النفس �مر��ان العملية التعليمية  2.عكس ما ذ�ب إليھ اللغو�ون التقليديون 

ثم ي�بعھ التعز�ز Réponse  و�ستجابة   Stimulusالتعليمة ع�� مبدأ املث��

Renforcementحيث يرون بأّن أساس أي معرفة �و التجر�ة، . 
ّ
واملعرفة عند�م ال تتم إال

بارتباط�ا باملالحظات الكالمية والفعلية؛أي ت�ون املعارف خارج الذات،وتخرج حينما تحُدث 

صاحب الكتاب " Skinner"ومن أش�ر �ؤالء العلماء العالم الش��� سكي��. املث��ات الالزمة

وع��  .�فعال والسلو�اتالذي اعت�� أّن السلوك اللفظي فعل مثل " السلوك اللفظي"املش�ور 

  3».القول فعل مثل ممارسة ال��بول «: Watson1878 - 1958 حّد قول واطسون 

 �� تحليلھ " Bloomfield"وقد تب�� العالم اللغوي بلومفليد                     
ً
السلوكية أساسا

فاظ،أّما بما أّن الكالم سلوك �� حال معينة،فالذي يدرك منھ با��واس �و �ل«ف��ى . للغة

 بالنظر �� حال ا��طاب
ّ
،أّما أن يحاول Situation de discours املعا�ي فال يدرك�ا الباحث إال

وقد استغلت �عليمية اللغات من �ذا التصور  4».معرف��ا بطر�ق آخر،ف�و محض التحكم

  :السلو�ي �عض املنا�� ال��بو�ة لتعليم اللغة،وذلك من خالل

  .ة ع�� ا��انب الشفوي بالدرجة �و��ال��ك�� �� دراسة اللغ *    

  .ال��ك�� ع�� اللغة ا��ية، لغة ا��ديث الفعلية �� ف��ة محّددة *   

��تمام بظا�ر اللغة أّدى باملدرس�ن إ�� �عتماد ع�� الطر�قة السمعية  *   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ال�و�ت. 1، عالم املعرفة، ط�عليم�ا و�علم�االلغات �جن�ية نايف خرما، ع�� ا���اج،  - 1
 .171، ا��لس الوط�� للعلوم و�داب والفنون، ص1988
 .28، صاللغات �جن�ية �عليم�ا و�علم�انايف خرما، ع�� ا���اج،  -  2
، مطبعة �تحاد دمشق، 1986- 1985:سور�ا. ، دطمدارس علم النفسانطوان حمص،  -  3

 .149ص
علم تدر�س اللغات والبحث العل�� �� من��ية الدرس "اج صا��، عبد الرحمن ا�� -  4

  .5، ص1العدد  1990: ، مجلة آفاق ا��امعة، عنابة"اللغوي 
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نظر�ة ول�ذا لم ��تم ال 1».الشفو�ة �� �علم اللغة والقائمة ع�� املث�� و�ستجابة والتدعيم

،بل اعت����ا ثانو�ة بالنظر إ�� اللغة املنطوقة
ً
 كب��ا

ً
 .السلوكية باللغة املكتو�ة ا�تماما

 من النقد؛ألّن السلوكي�ن أ�ملوا دراسة                   
ً
ولم �سلم النظر�ة السلوكية أيضا

 غ�� خار��،ال يمكن مشا�دتھ با��واس،و�مكن النظر فيھ بامل
ً
ن�� املع�� باعتباره مظ�را

الكالم الشف�� ال «فاللغة بال�سبة إل��م ��  2.العل��،كما �و ا��ال �� العلوم الطبيعية

ومن ثّم القيمة الك��ى �� �علم اللغة ...الكتابة،وقضية املع�� عند�م قضية ش�لية ال ضرورة ل�ا

اللغة �ع�� ذلك أن   3».عند�م تكمن �� ت�و�ن العادات اللغو�ة وأدا��ا �ش�ل آ�� ومي�اني�ي

بال�سبة إل��م عبارة عن مجموعات صوتية تكّيف�ا مث��ات الب�ئة،وترفض �ل ما يتعلق باملع�� 

وأن ي�ون املتعلم �� مواقف �شبھ املواقف . العق�� والوحدات غ�� ا��اضعة للمالحظة

  ".�ستجابة/ املث��"الطبيعية،حيث تخت�� ردود أفعالھ وتدعم بواسطة مبدأ التكرار 

 �� نظرتھ «اسة املع�� �� نظر بلومفليد ال أ�مية لھ،حيثكما أّن در 
ً
�ان أك�� تطرفا

للمع�� نظرة بنو�ة تتفق مع الفلسفة السلوكية،فقد اعت�� املع�� داللة بنو�ة قادرة ع�� التغ�� 

 الختالفات الوحدات اللغو�ة وتنوع�ا
ً
ولكن العملية �لية ال�� . والتبدل من مع�� إ�� آخر طبقا

الوظيفة الداللية ل�ست عملية ذ�نية فكر�ة،إّ��ا عملية سلوكية متأثرة با��يطات تحدد �ذه 

و�قصد من �ذا أن يتم اك�شاف ب�ية الكالم وم�وناتھ دون ا��اجة إ��  4».ا��ارجية والف��يائية

املع��؛ألّن الكالم يت�ّون من أجزاء و�ل جزء لھ موقعھ ا��اص بھ مع بقية �جزاء ال�� �� من 

  .و��ون ذلك �� السياقات اللغو�ة ا��تلفةج�سھ،

ومن أ�م الطرائق التعليمية ال�� بن�ت �� ظل اللسانيات البنو�ة السلوكية نجد الطر�قة 

والطر�قة السمعية " Audio-oral"،الطر�قة السمعية الشفا�ية "Méthode Directe"املباشرة 

الطرائق التقليدية �� �عليم  رغبة من علما��ا �� تجاوز نقائص".Audio-visuel"البصر�ة 

وقد ان�شرت �� أور�ا �� . وتأسست الطر�قة املباشرة َردَّ فعل ع�� طر�قة النحو وال��جمة.اللغة

وأش�ر من طّبق�ا �و . وقت قص��  ثّم انتقلت إ�� الواليات املتحدة �مر�كية واستقرت �ناك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�سس املعرفية " اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي ع�� آيت أوشان،  -  1
، 5لسلسلة البيداغوجية، دار الثقافة لل�شر والتوز�ع، ا1998: دار البيضاء. 1، ط"الديداكتيكية

 .34ص
، 1979:ال�و�ت.2، عالم املعرفة، طأضواء ع�� الدراسات اللغو�ة املعاصرةنايف خرما،  -  2

  .110ا��لس الوط�� للعلوم و�داب والفنون ص
�تجا�ات ا��ديثة لتدر�س اللغة العر�ية �� املرحلت�ن حس�� عبد الباري عصر،  -  3

 .93ركز �سكندر�ة للكتاب، صدت م. دط �عدادية والثانو�ة
، دار طالس، 188: سور�ا. 1، طقضايا أساسية �� علم اللسانيات ا��ديثمازن الوعر،  -  4

 .82ص
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�سا، املتأثر�ن باملن�� السلو�ي، والقت بفر " Gouin"بأملانيا و�و�ن " Charles Berlitz"شارل برل��

 �� �عليم اللغة �نجل��ية لغة م�شأ و�عليم اللغات �جن�ية
ً
 كب��ا

ً
. الطر�قة املباشرة رواجا

أّن التعليم السليم ال يكتمل «والقاعدة �ساس ل�ذه الطر�قة التعليمية �� منع ال��جمة ف��ى 

 باالتصال مباشرة مع اللغة ال�دف،و�� م
ّ
ھ ال يكفي إال

ّ
جسدة �� مواقف مادية محسوسة ألن

�تصال باللغة مباشرة �ي يتم �علم�ا،بل يجب أن توضع �� تخطيط محكم تت�� فيھ 

نظم �� مقررات متدرجة،تخصص ملستو�ات تصاعدية مختلفة
ُ
 1».��داف والوسائل وت

ھ أثناء �عليم أّية لغة، ولتكن م
ّ
 اللغة العر�ية وحسب مبادئ �ذه الطر�قة املباشرة، فإن

ً
ثال

الفص��،حيث يمنع ع�� �طالق استعمال املعلم اللغة الدارجة أو أّية ل��ة أخرى،وعليھ أن 

�عمد إ�� استخدام الوسائل السمعية البصر�ة، و�ل الوسائل التعليمية التوضيحية ال�� يرا�ا 

سر العبارات وأن �شرح ال�لمات الصعبة امل��مة و�ف. مناسبة ومالئمة لتحقيق �دف الف�م

 من املبدأ القائل بأّن ال��جمة �عطل نمو �علم الطفل لغة ال�دف كما تخلق الصعو�ات 
ً
انطالقا

و�ذا  والعقبات �� س�يل �علمھ و�ذا راجع إ�� إقحام نظام لغوي خاص �� نظام آخر مخالف لھ

 إ�� ظ�ور الغموض الناتج عن التداخل ب�ن �نظمة اللغو�ة
ً
  .يؤدي حتما

  :مبادئ �ذه الطر�قة فيما يأ�ي" Richard and Rodgers"و���ص

أن ي�ون التعليم بلغة ال�دف �� ��رة الدرس،�ع�� ذلك أن تدرس اللغة  .1

  .�جن�ية عن طر�ق اللغة �جن�ية نفس�ا دون �ستعانة بلغة وسيطة

 عن  .2
ً
علم القواعد النحو�ة بالطر�قة �ست�تاجية،عكس ما �انت عليھ سابقا

ُ
�

 .يل وال��ك�� املباشر عل��اطر�ق التحل

الرك��ة �ساسية ل�ذه الطر�قة واحدة، و�� منع ال��جمة؛ أي دراسة اللغة  .3

 .دون املرور �عملية ال��جمة إ�� اللغة �م

�علم مفا�يم اللغة ا��ديدة �� مواقف مادية،حيث تقوم بالر�ط املباشر ب�ن  .4

لصورة دون �ستعانة بلغة املتعلم أو لغة الرمز اللغوي املكتوب وداللتھ ع�� ال���ء نفسھ أو با

 .أخرى �عرف�ا

 .تقوم ع�� �عليم اللغة مباشرة والتأكيد ع�� ��ة النطق .5

 .�علم امل�ارات الشفو�ة .6

�علم ال�لمات ا��ّسية عن طر�ق �شياء والصور املعّ��ة ع��ا، وال�لمات  .7

 2.التجر�دية عن طر�ق ر�ط�ا بأف�ار
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1994: الر�اط. 3، ط�عليم و�علم اللغة العر�ية وثقاف��امصطفى بن عبد هللا بوشوك،  -  1
  .47ال�الل العر�ية للطباعة وال�شر، ص

عبده الراج�� وع�� أحمد : ، ترأسس �علم اللغة و�عليم�ا، دوجالس بروان. �ـ/ ع  -  2
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 ع�� التلق�ن املباشر للغة ومن خالل �ذه املبادئ،فالطر�
ً
قة املباشرة تأسست أساسا

ركز ع�� جانب دون آخر،ف�� ��تم با��انب التواص�� والتبلي�� للغة املراد 
ُ
ولقواعد�ا،وال ت

  .�علم�ا

�� الواليات املتحدة �مر�كية  Audio-oralوقد ظ�رت الطر�قة السمعية الشفا�ية 

كر�ة احتاج ا��نود �مر��ان الذين أرسلوا إ�� أور�ا إبان ا��رب العاملية الثانية،وألسباب عس

و�رجع الفضل �� ذلك إ�� �عض العلماء . وآسيا إ�� أسلوب سر�ع لتعلم اللغات �جن�ية

اللساني�ن �مر�كي�ن �� إعداد ال��نامج الذي �س�� إ�� ت�و�ن لغوي مت�ن وسر�ع �� نطق اللغات 

ول�ذه الطر�قة مزايا كث��ة �� . رك مشاركة فّعالة �� ذلك�جن�ية، ونذكر م��م بلومفليد الذي شا

مجال �عليم اللغات �جن�ية،لفعالي��ا الكب��ة  �� �عليم اللغة �� سياق�ا الكالمي و�ون �دف�ا 

�ساس �و أن يتقن املتعلم م�ارة �ستماع والف�م ثم التحّدث،وال ترى �� القواعد النحو�ة �� 

 
ً
َعاب ع�� الطر�قة السمعية الشفا�ية أّ��ا أجلت مرحلة القراءة ألّن القراءة وما �ُ . حّد ذا��ا �دفا

ــــــــوالكتابة ال يمكن ف ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوتكمن أسس الطر�قة السمعية الش. صل�ا عن اللغةـــ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فا�ية ��ـــ

  :�عليم اللغة ��

 وقبل �ل ���ء �� الت�لم أو التعّود ع�� النطق  - أ
ً
  .اللغة،أّوال

  .السمع قبل الكالم، والكالم قبل القراءة والقراءة قبل الكتابة - ب                    

واعتمادا ع�� �ذا �ساس . اللغة �� ما يت�لم بھ الناطق �ص�� - ج                      

املستخرجة من �ستعمال اللغوي نفسھ الستقراء واست�باط  "Les datas"يانات �ستعمل الب

القواعد،عوض عرض الضوابط النحو�ة ا��ا�زة بطر�قة تلقي�ية إلقائية،تل��ا تمار�ن،قد ال 

ف�� تقوم بال��ك�� ع�� الكالم وترا�� ال�سلسل الواق��  1».تفيد �� ���ء نمو امللكة اللغو�ة

ع�� مبدأ التدرج؛أي �نتقال من الس�ل إ�� الصعب ومن ا��سوس إ��  لظ�ور اللغة وتقوم

  . ا��رد وكما تركز ع�� ال��اكيب اللغو�ة

 "Guberina"م ع�� يد ب�تار �و���ينا 1953و�شأت الطر�قة السمعية البصر�ة عام 

بروز  وقد �ان من ثمار �ذا التعاون Paul rifanc. بدأ يتعاون مع بول ر�فانك   1955ففي عام 

وتقوم  2".أصوات وصور من فر�سا"أّول دورة ك��ى �� �عليم اللغة الفر�سية و�عليم�ا �عنوان 

و�� �ذا الصدد يقول الباحث ال�شي�ي . �ذه الدورة باستعمال الوسائل السمعية البصر�ة

إّن استخدام الوسائل  «:عن �ذه الوسائل التعليمية "mirosléve sipro"م��وسالف سي��و
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، بتصرف80، دار ال��ضة العر�ية، ص1994: ب��وت. شعبان، دط
 .48، ص�عليم و�علم اللغة العر�ية وثقاف��ا مصطفى بن عبد هللا بوشوك، -  1
�خرى  �تجا�ات املعاصرة  �� تدر�س اللغة العر�ية واللغات ا��ية إبرا�يم حمادة،  -  2

 .171، دار الفكر العر�ي، ص1987. ، دطلغ�� الناطق�ن ��ا
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 منذ أيام ما قبل ا��رب  السمعية
ً
،فقد تّم التوسع �� استخدام�ا تدر�جيا

ً
والبصر�ة ل�س جديدا

بحيث أصبح من امل�سور ملدرس اليوم أن �ستخدم العديد من �ذه الوسائل،لتعر�ف التالميذ 

 و�صر�ا بالعالم �لھ
ً
ھ عالم الصور الذي لم يحلم بھ . سمعيا

ّ
و�جمع . "Comenius"كومينوس إن

ن �� ميدان ال��بية والتعليم،ع�� أّن الوسائل السمعية البصر�ة ل�ا فوائد كث��ة �� جل الباحث�

 �� 
ً
نمو التعلم وتحقيق أ�داف التعليم،وكذا �� حّل عدد من الصعو�ات التعليمية،خصوصا

التعليم �بتدا�ي و�عدادي حيث يتّم ال��ك�� ع�� م�ارة التمي�� السم�� ونطق مخارج ا��روف 

  قصد تدر�ب
ً
املتعلم ع�� تمي�� القيم ا��الفية ��ارج ا��روف والتعّود ع�� نطق�ا نطقا

،وكذا ��تمام بالتمار�ن البنو�ة مع محاولة إخضاع الب�يات اللغو�ة للشروط املقامية 
ً
سليما

 ع�� الصورة والصوت
ً
  1»...اعتمادا

علمية ا��ديثة �� مجال الت/ و�عت�� �ذه الطر�قة من الطرائق التعليمية                    

�عليم اللغات �جن�ية،�و��ا �عتمد ع�� وسائل تقنية علمية متطّورة،�ساعد املتعلم ع�� 

 
ً
  . اك�ساب امل�ارات اللغو�ة ا��تلفة،م��ا النطق و�ستماع و�ذا �� وقت قص�� جّدا

و�عد ذلك،برزت النظر�ة التفر�عية التحو�لية للعالم اللغوي الش��� �عوم �شو 

. رّد فعل ع�� النظر�ة السلوكية،وتطبيقا��ا ال��بو�ة �� مجال �عليم اللغة N. Chomsky س�يم

و�ذا راجع إ�� أّن أ��ا��ا لم يتمكنوا من الوصول إ�� إيجاد القواعد الفعلية ال�� �عمل ع�� 

 سطحيا،لذا ارتكز 
ً
غة وتوليد�ا،و�ان وصف�م للغة وصفا

ّ
خلق ا��مل ال��يحة �� الل

فتوّجھ . ع�� ا��انب ا��ار�� دون �بحار �� أعماق املضمون واستخالص املعا�يا�تمام�م 

أ��اب النظر�ة التفر�عية التحو�لية إ�� البحث عن طر�قة علمية ر�اضية منطقية،��دف 

غة«إ��
ّ
 2»....جمع القواعد اللغو�ة ال�� ت�ون �ساس القادر ع�� توليد ا��مل ال��يحة �� الل

�ذا القول،إّن ال�دف من البحث اللسا�ي �� نظر�م انحصر �� تحديد  و�ت�� لنا من خالل

� ا�تمام�م ع�� القواعد النحو�ة اللغو�ة،بحكم أّن ا��ملة �� .املعرفة اللغو�ة عند املت�لم
ّ

وتج�

غة،وتت�ّون من بن�ت�ن
ّ
  :امل�ّون �سا��� �� بناء الل

  .الب�ية العميقة: إحدا�ما

  .الب�ية السطحية: ثان��ما

عبارة عن تأو�ل صو�ي ونحوي ل��ملة  «صد �شومس�ي بالب�ية السطحية بأّ��او�ق

 من العناصر النحو�ة والصرفية والصوتية،ف��  3»...الظا�رة
ً
 معينا

ً
أي أن تتخذ ا��ملة شكال

عبارة عن تأو�ل دال�� �س��دف  «أّما بال�سبة إ�� الب�ية العميقة ف��.ب�ية صور�ة مجردة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54، ص�عليم و�علم اللغة العر�ية وثقاف��امصطفى بن عبد هللا  بوشوك،  -  1
 .35،صاللغات �جن�ية �عليم�ا و�علم�انايف خرما وع�� ا���اج،  -  2
لطباعة وال�شر والتوز�ع، ، دار �ومة ل2001:ا��زائر. ، دطنظر�ة النظمصا�� بلعيد، / ع -  3

 .84ص
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اللغو�ة وال�� تقود عملية الت�لم،حيث  نية ال�امنة ضمن امللكةالكشف عن القواعد الضم

ت�تقل الب�� العميقة إ�� سطحية منجزة �� أش�ال�ا الفعلية،وتتداخل بي��ما مجموعة من 

؛أي  1».القواعد �ختيار�ة و�جبار�ة
ً
ف�� ال�� تحدد التفس�� الدال�� ل��مل ال��يحة نحو�ا

، وا��مل غ�� ال��يحةامل�ون الدال�� �و الذي يم�� ب
ً
 . �ن ا��مل ال��يحة نحو�ا

ً
  :مثال

  اشتعل الث�� �� املاء - 2اشتعلت الّنار �� امل��ل                - 1

،ب�نما ا��ملة الثانية )مب�� ومع��(ا��ملة �و�� جملة نحو�ة ��يحة ال��كيب 

مركب : ا��ملة(واحدة  ��يحة ال��كيب ولكّ��ا غ�� مقبولة برغم أّن الب�ية العميقة ل�ل م��ما

و�رجع الس�ب �� انحراف�ا إ�� أّن امل�ونات الداللية ). مركب اس�� + حرف +مركب اس�� + فع��

و��ذا أعاد �شو مس�ي �عتبار ". الث��"للفعل اشتعل ال ت��كب مع امل�ونات الداللية للفاعل 

 من العمق إ�� و�عبارة أخرى فالنحو التحو��� يتحر . للمع��،الذي أ�ملھ السلوكيون 
ً
ك داخلّيا

فلم يكن �شو مس�ي ��مھ وصف . السطح،من خالل رصد القوان�ن ال�� تحقق �ذا التحّول 

اللغة من حيث الوحدات ال�� تت�ّون م��ا بقدر ما ��مھ أن يفّسر القدرة ال��يبة ال�� يتمّتع ��ا 

ستعماالت اللغو�ة، ��سان وال�� تجعلھ ي�تج ما ال يح��� وال �عد من ا��مل �� مختلف � 

  :ولذلك وضع مصط���ن أساس�ن �ما

 امللكة La Compétence : غة املوجودة �� او�� املعرفة
ّ
لضمنية لقواعد الل

  .ذ�ن املت�لم

 التأدية Performance :و�� اس�ثمار تلك املعرفة �� واقع �ستعمال. 

النحو ع��  أّ��ا نظر�ة عقالنية ب�ت«وإّن أ�م ما قّدمتھ �ذه النظر�ة اللسانية

فرضيات ا�ستمولوجية ت�سم باملرونة، كما أّ��ا ن��ت إ�� �بداعية والقدرات الفردية لإل�سان 

�� اك�سابھ للغة وا��انب الفطري ف��ا وا�تمت باك�شاف ا��قيقة العميقة ال�امنة �� السلوك 

�ة، ونظر�ات الفع��، وأتاحت البحث �� مسائل مطلقة �النظام التجر�دي للغة وال�ليات اللغو 

وانطالقا من ذلك، حاول الباحثون اللسانيون اس�ثمار ما  2».املع��، وطبيعة املعرفة ��سانية

غة  سواء أ�انت لغة أصلية أم لغة أجن�ية
ّ
. أتت بھ النظر�ة التفر�عية التحو�لية �� �عليم الل

ة تتضمن و�ا��صوص إذ �علق �مر باك�ساب اللغة عند الطفل؛ الذي �و ع�� قدرة خاص

م
ّ
والدليل ع�� ذلك أّن الطفل يحسن لغة ب�� ج�سھ خالل أر�ع . استعدادات �ساعد ع�� التعل

 أّن �مر لم يتوقف عند �ذا ا��ّد فحسب،بل يتعدى ذلك؛ ألّن 
ّ
سنوات أو أقل من ذلك، إال

الطفل بإم�انھ ابت�ار جمل جديدة وابتداع ما يحتاج م��ا حسب الظروف و�ستعماالت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من مصط�� الكفاية الذي استعملھ املؤلف 
ً
  .فضلت استخدام مصط�� امللكة بدال

 .84املرجع السابق، ص -  1
�سس املعرفية " اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي ع�� آيت أوشان،  -  2

 .38، ص"والديداكتيكية
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  .لفةا��ت

ولم تلق النظر�ة التفر�عية التحو�لية النجاح املنتظر رغم أّ��ا حّولت النظرة من 

التعليم إ�� التعلم،إذ اكتفى الدارسون بتضم�ن الكتب املدرسية �عض النتائج ال�� توّصلت 

ومن �نا برزت ا��اجة إ�� ظ�ور نظر�ة لسانية جديدة، أال و�� النظر�ة التبليغية ال��  1.إل��ا

غة من زوايا مختلفة�عم
ّ
وحاول أنصار�ا اس�ثمار ايجابيات الطرائق . ل ع�� محاولة مقار�ة الل

مثل �� البعد �جتما��،ع�� خالف 
َ
 ت

ً
 جديدا

ً
التعليمية ال�� سبق��ا، ومزايا�ا وأضافوا إل��ا �عدا

� القدرة وتذ�ب �ذه النظر�ة إ�� أّن الوظيفة �ساسية للغة �. النظر�ات اللسانية ال�� أ�ملتھ

فاإلملام . ع�� التبليغ بأ�عاده ا��تلفة ومقتضياتھ، وأن �شتمل ع�� ا��طاب املنطوق واملسموع

بلغة ما ال ينحصر �� الف�م والتحّدث والقراءة والكتابة فحسب، بل يتجاوز ذلك إ�� معرفة 

و�رجع الفضل �� ظ�ور النظر�ة  2.كيفية استعمال ا��مل حسب مقتضيات أحوال التبليغ

و�ان ذلك �� بداية  Socio- Linguistiqueالتبليغية إ�� علماء اللسانيات �جتماعية 

 Contexteالسبعينات،حيث انصبَّ ا�تمام�م ع�� دراسة اللغة �� سياق�ا �جتما�� الثقا�� 

Socio- Culturel  �� ألّن اللغة ذات صلة وثيقة با��تمع و�عمل ع�� تنظيم�ا،و�ف�� البحث

ال�ا واستخدام�ا داخل ا��تمع الواحد،والتعّرف ع�� العالقات القائمة ب�ن خصائص استعم

 معرفة �وضاع �جتماعية ال�� �عود إ�� املت�لم 
ً
الب�� اللغو�ة و�جتماعية وتفاعل�ا، وأيضا

  .وا��اطب وحاالت التخاطب بي��ما

مية اللغة �� الذي ركز �� أبحاثھ اللسانية ع�� أ� Firthو�� �ذا املقام نجد ف��ث 

سياق�ا �جتما�� وحاول معرفة الوظائف و�ستعماالت اللغو�ة ا��تلفة داخل ا��تمع،وكذا 

الذي نقد نظر�ة �شو   Dell Hymesوديل �ايمز  Malinowskyالشأن بال�سبة إ�� مالينوفس�ي

 من 
ً
 �امال

ً
ومّما . �ل جوان��امس�ي و�ّ�ن أّ��ا قاصرة عاجزة ول�س بإم�ا��ا أن ت�ناول اللغة تناوال

  :يم�� النظر�ة التبليغية عن غ���ا من النظر�ات نذكر املفا�يم �تية

  Les Situations de discours: أحوال ا��طاب  -  أ

�عت�� حال ا��طاب مجموعة من العوامل ال�� تحيط بالكالم و�عمل ع�� إيضاحھ 

  . انتقل إ�� ميدان التعليموقد استعمل �ذا املصط�� �� اللسانيات والنقد �د�ي،ثم . وف�مھ

وان�بھ الباحثون �ورو�يون إ�� الدور ا��و�ري الذي تؤديھ القرائن املقالية 

م�ا وخاصة �� أمر��ا؛ ألّن 
ّ
�فعال ال�� يحد��ا املت�لم ال تحصل «وا��الية �� �عليم اللغة و�عل

�دث بما �علمھ وال منعزلة بل تحدث �� حال خطاب معينة وتوّجھ إ�� ا��اطب مع�ن،و�عت�� ا�
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما �عد�ا، بتصّرف 39، صغات �جن�ية �عليم�ا و�علم�االلنايف خرما وع�� ا���اج،  -  1
2 - H.G Widdowson, une approche communicative de l’enseignement des Langues, 

Paris : 1981, Hatier, p11.  
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بل . فل�ل ذلك تأث�� �� موقف املت�لم وسلوكھ الكالمي. �علمھ ا��اطب و�مقامھ بال�سبة إليھ

 �� �علم اللغة
ً
و�ناًء ع�� ذلك،يمكن اس�ثمار أحوال ا��طاب ��  1».ول�ل ذلك تأث�� أيضا

  :العملية التعليمية التعلمية،وذلك بتمك�ن املتعلم من أن ي�ون 

 ع�� .1
ً
حسب مقتضيات �حوال " énoncés" معرفة استعمال �حاديث قادرا

  .وظروف التبليغ

 ع�� معرفة تنظيم تلك �حاديث واستخدام�ا �� وحدات لغو�ة أك�� من  .2
ً
قادرا

ا��ملة فا��ملة ل�ست �� الوحدة �ساسية ال�� يجب �نطالق م��ا �� �ذه النظر�ة،بل يجب 

،و�ونھ أن تتعدا�ا إ�� ا��طاب أو النص باع
ً
 أم مكتو�ا

ً
تباره وحدة للدراسة،سواء أ�ان شفو�ا

 �� أحوال معينة للتعب�� عن أغراض معينة
ً
ھ عبارة عن بناء لسا�ي للتفاعل . يحدث فعال

ّ
كما أن

 للمقام الذي أحدث فيھ ا��طاب أو النص،وعالقاتھ باأل�عاد �جتماعية 
ً
�جتما�� تبعا

 .اللسانية واملعرفية والثقافية

3.  
ً
ع�� معرفة التحّدث حسب ما تقتضيھ الوظائف اللغو�ة املتنّوعة كما  قادرا

 .      Jakobsonحدّد�ا ياك�سون 

و نذكر �� �ذا السياق ا���ودات ا��ّبارة ال�� بذل�ا العالم اللغوي ال��يطا�ي 

غة،وتنحصر فيما يأ�ي
ّ
  :�اليداي �� تص�يف الوظائف ا��تلفة ال�� تؤد��ا الل

 

تتمثل �� �ستعماالت اللغو�ة ا��تلفة للمت�لم حول : ر��يةالوظيفة التج* 

  .أغراض معينة، و�تم ف��ا التعب�� عن �ف�ار واملضام�ن �� سياق ثقا�� واجتما�� مع�ن

ف�� التعب�� عن العالقات �جتماعية املتباينة ب�ن ���اص : الوظيفة التبليغية*

املت�لم وعالقاتھ مع من يخاطب، والعوامل املؤثرة املشارك�ن �� ا��ديث، وف��ا يتم تحديد وضع 

 .ال�� تتحكم �� حديثھ

ف�� الوظيفة ال�� �عكس قدرة املت�لم ع�� بناء النصوص، : الوظيفة النصية* 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم تدر�س اللغات والبحث العل�� �� من��ية الدرس "عبد الرحمن ا��اج صا��،  -  1
  .وما �عد�ا 7، ص"اللغوي 
  �� ل وظائف اللغة عند ياك�سون

ّ
  : تتمث

  Fonction Référentielleالوظيفة املرجعية                  
      Fonction Expressiveالوظيفة التعب��ية أو البيانية      

                           Fonction Conativeالوظيفة ا��طابية
  Fonction Poétique الوظيفة الشعر�ة                         
  Fonction   Phatiqueالوظيفة �تصالية                      

   Fonction  Métalinguistiqueالوظيفة امليتالغو�ة        
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 .�ون النص لھ صفة تم��ه عن �ل ما �و ل�س بنص، مثل ا��ملة ف�� وحدة لغو�ة

 ع�� ف�م ا��طابات والتفاعل مع النصوص، وأن  .4
ً
  .يبدي رأيھ ف��اقادرا

 ع�� أن يمارس املتعلم اللغة مشاف�ة حسب ما تقتضيھ أحوال ا��طاب .5
ً
 .قادرا

ال�� ا�تمت  théorie d’énonciationنظر�ة ا��ديث اس�ثمار إنجازات  .6

 إنجازات 
ً
وقد استفاد .  Analyse de discours تحليل ا��طاببأحوال ا��ديث وأيضا

�علم لغا��م �� مختلف املستو�ات /واس�ثمرو�ا �� �عليم الباحثون الغر�يون من �ذه �نجازات

  .التعليمية

  La compétence communicativeامللكة التبليغية   - ب     

القدرة ع�� استعمال لغة ما �� مختلف �حوال «يقصد بامللكة التبليغية بـ                   

ن عوامل نفسية ومعرفية واجتماعية ف�� أساسية؛ألّ��ا تت�ّون م 1».ا��طابية لش�� �غراض

و�عود الفضل �� ا��ديث عن امللكة التبليغية . وثقافية ال�� تتعلق بالب�ية �جتماعية للمتعلم

 امللكة اللسانية ألول مّرة إ�� ديل �ايمز، وذلك للـرّد علـى �شو مس�ي الذي استخدم مصط�� 

La compétence Linguistiqueو�ةال�� تتضمن الب�يات اللغ.  

وع�� �ذا،فامللكة التبليغية تتعدى �ذا ا��ّد،�و��ا ال تتضمن العناصر والب�يات 

 ع�� 
ً
اللسانية ال�� تمكن املتعلم من التعب�� السليقي عن حاجاتھ فحسب، بل تحتوي أيضا

. القواعد �جتماعية،إذ البّد من معرفة سياقا��ا وكيفية استعمال�ا حسب مقتضيات أحوال�ا

غة للتعب�� عن ش�� أغراضھ وحاجاتھ �� وعن طر�ق�ا 
ّ
يتمكن الفرد املتعلم من استعمال الل

  2.مختلف أحوال ا��طاب

  :م�ّونات امللكة التبليغية ��" Sophie Moirond"وتحّدد صو�� موارون 

و�قصد بھ معرفة النماذج : Une composante linguistique  املكّون اللسا�ي. 1«

غة، ومعرفة كيفية استعمال�االصوتية والداللية وال��كي
ّ
  .�ية والّنصية لنظام الل

و�ع�� بھ معرفة ا��طاب : Une composante discursive  املكّون ا��طا�ي. 2  

  .بأنواعھ ا��تلفة  �شرط أن ت�ون منظمة �� وظيفة محّددة وفق الوضعية التبليغية

معرفة مجاالت و�ع�� : Une composante Référentielle  املكّون املرج��. 3  

  .ا����ة ��سانية وموضوعات العالم وعالقا��ا القائمة وا��لفيات الفكر�ة واملعرفية

و�قصد بھ : Une composante Socio- culturelle  املكّون �جتما�� الثقا��. 4

معرفة القواعد �جتماعية ومعاي�� التفاعل ب�ن �فراد واملؤسسات ومعرفة التار�خ والثقافة، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم تدر�س اللغات والبحث العل�� �� من��ية الدرس " عبد الرحمن ا��اج صا��،  -  1
  .     10، ص"اللغوي 

2 - Dell Hymes, Vers la compétence de communication, Paris :1984, p124.                       
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 العالقات ب�ن املوضوعات �جتماعية ثم معرفة كيفية استعمال�اوأ
ً
 1».يضا

ف امللكة التبليغية عند م�ون واحد من �ذه امل�ّونات إلنتاج ا��طابات 
ّ
وال تتوق

وتفس���ا، حيث تتداخل �ل�ا من أجل تحقيق القدرة التبليغية لدى املتعلم، وتتحّدد من �ذه 

وع�� �ذا ركز علماء اللسانيات �ش�ل أك�� ع�� . مية اللغو�ةامل�ّونات �س��اتيجيات التعلي

 ومادة وع�� السالمة اللغو�ة  بل 
ً
غة  �� ذا��ا صيغا

ّ
ظروف التبليغ اللغوي، ولم يقتصروا ع�� الل

ھ يفتقر إ�� ما . �عّدو�ا إ�� النجاعة التبليغية
ّ
ال�� لم تتحقق �� النظام التعلي�� التقليدي؛ ألن

، أّما بالعر�ية فيطلق عليھ  Rétroactionو�قابلھ باللغة الفر�سية Feed-back  �س�� باإلن�ل��ية

ل الت��يح �رتجا�� 2.الت��يح �رتجا��، و�و أساس �فعال ا��كمة
ّ
قاعدة  و�مث

  :التعلمية، وذلك ِلـ / أساسية و�الغ ��مية �� مختلف ��شطة التعليمية

 الّتأكد من معرفة *                
ً
  .أن املتعلم قد حفظ وف�م جّيدا

 أم ال*                        
ً
  .ملعرفة ماذا قال املتعلم و�تحقق املعلم من إجابتھ إذا أف�مھ جّيدا

ــــــــمن أجل إقامة عالقة تر�و�ة مع �ل م*                 ــــــــ ــ تعلم للغة، ومع ا��موعة ال�� ـــ

  3».ي�ت�� إل��ا

  Les actes de paroleل الكالمية �فعا   - ج  

 Austinو�رى أوست�ن . و�� ممارسة الكالم �� مختلف مقتضيات أحوال ا��طاب

، أّن وظيفة اللغة �ساسية ل�ست  Théorie des actes de paroleمؤسس نظر�ة أفعال الكالم

در ضمن املعلومات والتعب�� عن �ف�ار بقدر ما �� مؤسسة تقوم بتحو�ل �قوال ال�� تص

: معطيات سياقية إ�� أفعال ذات صبغة اجتماعية،وع�� س�يل املثال حينما يقول القا���

ِتَحت ا��لسة"
ُ
 و�و افتتاح ا��لسة" ف

ً
 اجتماعيا

ً
وقد مّ�� أوست�ن ب�ن ثالثة  .ي�ون قد أنجز فعال

  :أنواع من �فعال الكالمية و��

 فعال الكالمية �خبار�ة أو �نجاز�ة�.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1  - Sophie Moirond, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Paris:1990 
Hachette, p20                                                                                                                          

غة  العر�ية" عبد الرحمن ا��اج صا��، -  2
ّ
، "أثر اللسانيات  �� ال��وض بمستوى مدر��� الل

، 4ر، العددئ، مع�د العلوم اللسانية والصوتية جامعة ا��زا1974:مجلة اللسانيات، ا��زائر
 . ، بتصّرف54ص

   سل واملرسل إليھ، بحيث ي�ون من خالل تبادل �دوار ب�ن املر  الت��يح �رتجا�� يكمن
التخاطب ��سا�ي تباد��، إذا �ل مرسل �و مرسل إليھ، و�ل مرسل إليھ �و مرسل �� الوقت 
 
ً
 ووا��ا

ً
ذاتھ، وكال�ما يقوم �عملي�� �رسال و�ستقبال، �شرط أن ي�ون نص ا��طاب مف�وما

 .والشأن نفسھ �� العملية التعليمية
3  - Carlo Romano  et Jaques Solzer, Enseigner c’est aussi savoir 

communiquer                  Milano: 1987, les éditions d’organisation, p38.                                    



251                                مقدمة نظر�ة �� مبادئ ومفا�يم و�عليمية اللغات                                                           

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  ة عشرةالثانیالسنة  

  تتعلق بالدراسة البالغية واملستو�ات ا��مالية ( الكالمية ��شائية �فعال

  ).املتنّوعة ال�� تكمن �� ا��طاب

 1.�فعال غ�� �خبار�ة وغ�� ��شائية 

و�جب أن ينصب ا�شغال املعلم �� العملية التعليمية ع�� جعل التالميذ يتحّدثون 

حداث �فعال الكالمية املتمحورة �� ��شطة وأن ��يأ ل�م الظروف املالئمة ال�� تدفع�م إ�� إ

اللغو�ة امل��مجة �� امل��اج الدرا���؛ ألّن أفعال الكالم تجعل التالميذ �� جو�ر العملية 

التعليمية التعلمية؛ ألّن املتعلم �سأل و�جيب و�حاور، و�ذا ما نفتقده �� التعليم التقليدي، 

، ومن ثم تصبح ذاكرة املتعلم خزان نصّب فيھ فاملعلم �و مالك املعرفة و�سيطر ع�� الدرس

  .املعلومات، و�سا�م بالسمع والطاعة ملا يتلقاه من معلمھ

و�ذلك تبّ�ن لنا أّن �سس العلمية ال�� بن�ت عل��ا النظر�ة التبليغية، قد استفاد 

  :م��ا الباحثون �� ميدان �عليميات اللغات، بحيث وّج�ت ا�تماما��م إ�� ا��وانب �تية

أن  1984أّن الغاية من �عليم اللغة ع�� حّد �عب�� العالم اللغوي �ايمز عام   *

 ع�� استعمال اللغة ��  نجعل متعلم
ً
اللغة يمتلك قدرة تبليغية تواصلية؛ أي أن ي�ون قادرا

  .تواص�� �� مختلف �حوال ا��طابية سياق

ال يرتبط  1981سنة Widdowson �علم اللغة حسب قول اللغوي و�د و�سن  أن* 

بتعلم ا��وانب       الش�لية، فحسب، بل يتعّدى ذلك إ�� �علم قواعد استعمال اللغة �� 

 .التواصل و�مراعاة السياق

�عت�� ا��طاب الوحدة �ساسية �� اللغة ول�س ا��ملة املنعزلة عن السياق * 

 بأح
ً
ــــــــالن���، ولذلك فع�� املتعلم أن يتحكم �� خطابھ وأن ي�ون م���ما ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .اديثھ املتناسقةـــ

 �� امليدان العل�� التعلي��، سواء 
ً
 اس��اتيجيا

ً
و�كذا أحدثت �ذه النظر�ة �غي��ا

وما يمكننا قولھ إن �ذا . أ�علق �مر بنظر��ا للغة وطر�قة وصف�ا، أم بأسلوب �علم�ا و�عليم�ا

اللسانية وعلم �جتماع اللغوي، وعلم  التغي�� نتج ن�يجة التطّور الذي أحدثتھ النظر�ات

و�� �ذا املقام نذكر العالم اللغوي باشمان . النفس اللغوي، و�ا��صوص نظر�ات التعلم

Bachman  يجعل�ا أك��  1987الذي حاول إعادة تنظيم م�ّونات امللكة التواصلية سنة 
ً
تنظيما

  2:ا��ططإجرائية خاصة �� ا��ال التعلي��، و�ّت�� ذلك من خالل �ذا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظر�ة املقاصد ب�ن حازم القرطاج�� ونظر�ة �فعال اللغو�ة دمحم أديوان، : ينظر  -  1
، 1، مع�د اللغة العر�ية وآدا��ا جامعة تلمسان، العدد1994:، مجلة الوصل تلمساناملعاصرة

  .وما �عد�ا، بتصّرف 29ص
�سس املعرفية "اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي ع�� آيت أوشان، / ع -  2

 .45، ص"والديداكتيكية
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 امللكة اللغو�ة التواصلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وميدان �ذه النظر�ات اللسانية ا��ديثة يطلق عليھ اللسانيات التطبيقية 

Linguistique Appliquée  من مجاالت اللسانيات 
ً
�� الوقت  1946ظ�ر سنة «و�عّد مجاال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من مصط�� الكفاية الذي استعملھ املؤلف 

ً
  .نفضل استخدام مصط�� امللكة بدال

 امل�ارات النفس حركية امللكة �س��اتيجية امللكة اللغو�ة

 استقبالية ةإنتاجي

 مسموعة

 منطوقة مبصرة

 امللكة التنظيمية

 امللكة التداولية

 امللكة النصية امللكة النحو�ة

 امل��م

 الصرف

 ال��كيب

  �صوات

  وقواعد

  الكتابة

 �مالء

 التنظيم البال�� ��ساق الن���

 امللكة السوسيو لسانية

مية �نجاز�ةامللكة 
ّ
 أو الت�ل

مي ال��ل الكال 

 والل��ة

  املرجعيات - 

  الثقافة - 

  ا��از�ةوالصور   - 

 

 الطبيعة

 وظائف فكر�ة

 وظائف �عامل

وظائف 

 تخيلية

 وظائف استكشافية 

Bachman 1987 

  مبصرة
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حيث �س�� اللسانيات التطبيقية  1».بالذي ظ�ر ��تمام بمشا�ل �عليم اللغات ا��ّية لألجان

إ�� تطبيق النظر�ات اللسانية ال�� توصلت إل��ا اللسانيات العامة �� ميدان �عليميات اللغات، 

  :وأ�م خصائص اللسانيات التطبيقية ومباد��ا ما يأ�ي .وغ��ه من امليادين التطبيقية �خرى 

ليم اللغات، وخاصة لغات و�قصد ��ا تلبية ا��اجات املتعلقة بتع: ال��اغماتية .1

�املعامالت التجار�ة واملصار�ف املالية ) اللغات الوظيفية املتخصصة( �ختصاص 

  ا��...والطب

 بتدر�س اللغات، والتدر�س : �نتقائية .2
ً
�ون اللسانيات التطبيقية ��تم أساسا

م
ّ
جاعة املادة و�ذا �� ضوء ن. �ع�� أن يختار الباحث و��تقي ما يراه مالئما للتعليم والتعل

 .اللغو�ة

�عمل اللسانيات التطبيقية ع�� إيجاد الوسائل ال��بو�ة التعليمية : الفعالية .3

م لغات امل�شأ واللغات �جن�ية
ّ
 .�ك�� فعالية وتأث���ا �� عملية �عل

أي دراسة تأث�� لغة امل�شأ �� �علم اللغة الثانية أو اللغات : دراسة التدخل .4

و��تم . ى الصو�ي وامل����، ودراسة �نظمة الصرفية وال��كي�ية�جن�ية و�ذا �� املستو 

 بوضع الفروق ب�ن �علم اللغة �م أو اللغات �جن�ية، و�ذا بتحديد 
ً
اللسانيات التطبيقية أيضا

و�علم أّن اللغة ل�ست مجرد رموز، بل تحمل �� طيا��ا ��نة . مم��ات �ل لغة وخصائص�ا

م لغة أخرى و�. ثقافية واجتماعية وغ���ا
ّ
 .ذا ما يجب أن يأخذ �ع�ن �عتبار عند �عل

أن تجيب عن السؤال�ن �تي�ن، فيما يخّص �عليم «وتحاول اللسانيات التطبيقية

كما انصب ا�تمام�ا �� الطرائق العلمية والوسائل  2»كيف �علم؟  - ماذا �علم؟ - :اللغات

مية والتعلمية، وع�� تخطيط ال��امج، التعليمية والتقنيات الناجعة واملناسبة للعملية التعلي

وما نالحظھ . و�ذا �عد �بحاث والدراسات ال�� تقوم ��ا �� امليدان، وكذلك تحّدد املادة اللغو�ة

  .أن �ذه �مور من اختصاص �عليميات اللغات

 من فروع علم اللغة التطبيقي«و�عد �عليميات اللغات
ً
، أو من أ�م فروعھ فرعا

والوسائل ال�� �ساعد الطالب واملعلم ع�� �علم اللغة و�عليم�ا، وذلك و�و ��تم بالطرق 

ف�و يضع ال��امج . باالستفادة من نتائج علم اللغة الصوتية والصرفية والنحو�ة والداللية

وا��طط ال�� تؤ�ل معلم اللغة للقيام بواجبھ ع�� الوجھ �كمـل �� �عليم امل�ارات اللغو�ة 

Langages Skills ما ينطلق �ذا العلم من  نطق والقراءة و�ستماعمثل ال 
ً
والكتابة، وغالبا

�عض النظر�ات اللغو�ة، �النظر�ة السلوكية أو التحو�لية أو غ���ا من النظر�ات اللغو�ة، كما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11، دار �ومة، ص2000: ا��زائر. ، دطدروس �� اللسانيات التطبيقيةصا�� بلعيد،  -  1
  .35، ص�عليم و�علم اللغة العر�ية وثقاف��امصطفى بن عبد هللا بوشوك،  -  2
   اللسانيات التطبيقيةنفضل استعمال مصط�� 
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وتصميمھ من حيث اختيار املادة اللغو�ة من املفردات وال��اكيب " املقرر التعلي��"يقوم بوضع 

وصفوة القول إّن �ذا العلم يصمم و�ضع ال��امج والطرق ... ق التعليمومستو�ات املقرر وطر 

  1».ال�� �ساعد ع�� �عليم اللغة واستخدام�ا من حيث �� وسيلة اتصال

وما �ستخلصھ أن �عليمية اللغات �شأت �� بداي��ا مرتبطة باللسانيات التطبيقية 

ت من نتائج أبحاث علم النفس وا�تمت بإعداد املادة اللغو�ة وطرائق تبليغ�ا، كما استفاد

وعلم �جتماع وعلوم ال��بية، كما أّ��ا لم تلتفت إ�� العناصر �خرى ال�� تقوم عل��ا العملية 

التعليمية التعلمية، ف�� ال�� تحقق الس�� �نجع لعملية �عليم اللغة و�علم�ا، ولم تبق ع�� �ذا 

�� م��م علوم  ��Henri Besseي �س ا��ال بل توّسع مجال ا�تمام�ا و�ذا ما صّرح ��ا �

  :وأصبحت �عليميات اللغات تقت��� �� إجراءا��ا العملية العناصر البيداغوجية �تية. ال��بية

 ولھ : التحليل اللسا�ي  - 1
ً
 وعلميا

ً
 دقيقا

ً
�و وسيلة للتوصل إ�� وصف اللغة وصفا

 بب�� اللغة، وع�� حّد وأن ي�ون معلم ال. تأث�� وا�� ع�� املن��ية املتبعة �� �عليم اللغة
ً
لغة ملما

قول م�شال زكر�ا إذا اعت��نا اللغة تنظيم القواعد، فاملن��ية تختلف عن من��ية الذي �عت�� 

اللغة الئحة ال�لمات ب�� نحو�ة؛ ألّن �عليم اللغة من حيث �� تنظيم قواعد ل�ست س�لة كما 

�� نحو�ة، �س�ل �عليم�ا، و�ذا �عتقد�ا البعض �� ح�ن أّن الذين �عت��و��ا الئحة �لمات و�

  .وفق من��ية تجعل التلميذ يحفظ تلك الالئحة

ال �ستطيع مدرس اللغة أن �علم لتالميذه  :اختيار املادة اللغو�ة التعليمية  - 2

اللغة بصورة �املة، فالبّد لھ أن يختار املسائل اللغو�ة والقضايا اللغو�ة ال�� تناسب التالميذ 

ور�ة ال�� ل�ا عالقة بالب�� �ساسية، وأن يرا�� املعلم �� ذلك الغايات إلكسا��م امل�ارات الضر 

م وأيضا املّدة الزمنية ا��صصة ل�ل مادة
ّ
. البيداغوجية للعملية التعليمية ومستوى املتعل

وتتمحور العناصر اللغو�ة ال�� يمكن ملعلم اللغة �عليم�ا �� مستوى معّ�ن من مستو�ات 

  :ةالتعليم بالكيفية �تي

  .ل�ست �ل ألفاظ اللغة وتراكي��ا تالئم املتعلم �� طور مع�ن من أطوار نمّوه اللغوي  - 1«

ل�س بالضرورة أن ي�ون املتعلم �� حاجة إ�� �ّل م�ّونات اللغة املعينة للتعب�� عن  - 2

ما قد تكفيھ �لفاظ ال�� ل�ا صلة باملفا�يم 
ّ
أغراضھ وا�تماماتھ التواصلية داخل ا��تمع، وإن

  .العامة ال�� يحتاج�ا �� تحقيق التواصل

م اس�يعاب حد أق��� من �لفاظ وال��اكيب �� مرحلة  - 3
ّ
وقد �عسر ع�� املتعل

مھ، فاملعرفة ال�� يتلقا�ا �� درس من الدروس يجب أن ت�ون محدودة 
ّ
معينة من مراحل �عل

 مع مراعاة الطاقة �س�يعابية لدى املتعلم، ح�� ال يصاب باإلر�
ً
اق �درا�ي و�و �مر جّدا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملعرفة ا��امعية ، دار ا2000: مصر. ، دطدراسات �� اللسانيات التطبيقية حل�� خليل،  -  1

 .�76/77سكندر�ة، ص
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كما أّن الدراسات اللسانية �ساعد معلم اللغة ��  1».الذي يجعلھ ينفر من مواصلة �علمھ للغة

اختيار العناصر اللغو�ة ال�� �علم�ا لتالميذ، و�ذا من خالل البحوث ال�� أجر�ت �� ميدان 

تبطة ��دف من �عليم مر " ا��توى "�عليميات اللغات، وأن ت�ون القواعد اللسانية ا��تارة 

  .اللغة و�مستوى املتعلم واملادة املدّرسة، و�املّدة الزمنية

و�ناًء ع�� ما ذكرناه، نتعرض �� ا��انب التطبيقي بدراسة محتوى كتب القراءة 

ونرمي �� �ذه الدراسة التحليلية املوازنة إ�� تحديد كمية . ابتدا�ي - العر�ية للسنة �و��

عي��ا، ثم تخّصص �عض العناية للوحدات �فرادية ال�� وردت ع�� رأس العناصر �فرادية ونو 

ومدى استجابة �ذه العناصر �فرادية ل��ّد �ق��� من . القائمة التواتر�ة �� كتب القراءة

املفردات واملفا�يم الضرور�ة ��ياتنا املعاصرة، ومدى مطابق��ا ال�تمامات املتعلم وحاجاتھ 

ودراسة �ذه املفردات �� مجاال��ا املف�ومية ال�� �عرض . ى التعل��التبليغية ل�ذا املستو 

 مع 
ً
بالفعل ع�� املتعلم �� ال��نامج التعل�� املتمحور �� الكتاب املدر���، ومقابل��ا إحصائيا

مفردات الرصيد اللغوي العر�ي وفق مقاي�س علمية، لنوّ�� ما �ش�و منھ �عض ا��االت من 

و�ل رو�� املستوى الفكري واللغوي للتالميذ أثناء اختيار املادة . نقص �� املادة �فرادية

اللغو�ة، من حيث املوضوعات وطر�قة عرض ا��توى، واللغة و�سلوب؛ ألّن ما يقدم �� 

ھ ال �ستجيب ملشاعر وأحاس�س 
ّ
املرحلة �بتدائية ال يجب أن يقدم �� املرحلة �عدادية؛ ألن

  . ا��ماملرا�ق�ن وكذلك ال يل�� حاج

   �عد التدّرج �� �عليم اللغة أمرا :التّدرج فـي �عليم املادة اللغو�ة  - 3
ً
ھ ؛ طبيعيا

ّ
ألن

و�عد أن اختار معلم اللغة املسائل اللغو�ة ال�� ت�ّون . يتما��� مع طبيعة �ك�ساب اللغوي 

ب لذا ي�ب�� عليھ  ،ول�س بإم�انھ أن �علم تلك املواد ع�� مرحلة واحدة ،مادتھ التعليمية
ّ
أن يرت

�ذا  كيف تتدرّج املادة التعليمية؟: والسؤال الذي يطرح �و. �ذه املواد ع�� نحو متدّرج

و�اعتبار اللغة تنظيم  ،السؤال ذو أ�مية بالغة خاصة فيما يتعلق بنجاح عملية �عليم اللغة

ال��  واملسائل ،وأن يجيد أستاذ اللغة دراسة املسائل ال�� ي�ناسب �عض�ا مع �عض ،قائم بذاتھ

و�ذه العملية تختلف عن اس�يعاب الئحة  ،يرتبط �عض�ا مع البعض و�س�يعاب تنظيم مع�ن

التدرج �� �عليم املادة اللغو�ة �ع�ن �عتبار أثناء وضع ال��نامج  و��ب�� أن يأخذ .من ال�لمات

  :التعلي�� وفق مراعاة ثالثة عناصر أساسية و��

ل �� التدّرج من ا:  الس�ولة -أ
ّ
لس�ل إ�� �قل س�ولة و�ذا ضروري �� تتمث

م اك�ساب امل�ارات اللغو�ة من العناصر اللغو�ة 
ّ
م؛ حيث �س�ل للمتعل

ّ
عملية  التعل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواس�يعا��ا  �ش�ل جّيد؛ ألّن س�ولة ال��كيب اللغوي يؤدي إ�� س�ولة إدراكھ، الذي يرتبط 
: ا��زائر. ، دط"حقل �عليمية اللغات" دراسات �� اللسانيات التطبيقيةأحمد حسا�ي،  -  1
  .143، ديوان املطبوعات ا��امعية، ص2000
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بدأ ع�� ما تقّدمھ و�رتكز �ذا امل.�عدد من القواعد والتحو�الت ال�� توجد �� ال��كيب

  .ألس�ية -ألس�ية والسي�و -والسوسيو الدراسات �لس�ية

م أثناء  : �نتقال من العام إ�� ا��اص - ب
ّ
�س�� �ذا املبدأ أن يك�سب املتعل

م أن يدرس �لفاظ 
ّ
العملية التعليمية م�ارة لغو�ة من العناصر اللغو�ة، فيجب ع�� املعل

ة، وال�لمات املفردة قبل �لمات ا��مع، وأيضا ال��اكيب ا��سوسة قبل �لفاظ ا��ّرد

بة
ّ

  .ال�سيطة قبل ال��اكيب املرك

يجب ��تمام ��ذا املبدأ أثناء وضع ال��نامج التعلي�� للغة  :تواتر املفردات -ج

 �� �داء الفع�� للكالم 
ً
معينة و�قتصر التدّرج �� �عليم املفردات من �لفاظ �ك�� تواترا

  .باأللفاظ �ساسيةذه �لفاظ و�س�� �
دور   كما ل�ا ،يرتبط �عليم اللغة �عرض املادة اللغو�ة :عرض املادة اللغو�ة   - 4

فيعمل املعلم إ�� تطو�ر امللكة اللغو�ة للتالميذ حيث يتم  ،فّعال �� إنجاح العملية التعليمية

 �� عملھذلك بتقديم املادة التعليمية وعرض�ا بصورة وا��ة وغ�� م��مة، و��و 
ً
إذ  ،ن مؤ�ال

  :يطرح ع�� نفسھ �عض ال�ساؤالت مثل

الكتاب املدر���، ال���يالت،   (ما �� الوسيلة الناجعة لعرض املادة -أ«

  ؟ )...�فالم

  ما �� العناصر اللسانية ال�� يجب ال��ك�� عل��ا �� عرض املادة ؟ -ب  

  ول لدى املتعلم ؟كيف يمكن لنا ت�سيط إدراك العالقة ب�ن الدال واملدل -ج  

  1»�ل تختلف نوعية التعليم من درس إ�� آخر؟ -د   

غة إ�� وضع اس��اتيجية محكمة لعرض مادتھ 
ّ
و�ذه ال�ساؤالت تدفع أستاذ الل

م�ا للتالميذ ال�� تؤدي 
ّ
ز ع�� ا����ة وامل�ارة اللغو�ة ال�� ير�د أن �عل

ّ
وتقديم�ا، وعليھ أن يرك

ول�ي .ل عرض املادة اللغو�ة بصورة �ادفة ووا��ةإ�� تطو�ر ملك��م اللغو�ة من خال

  :ت�ون نا��ة البّد أن تتوافر ف��ا العناصر �تية

  .تحديد نظام اللغة املراد �عليم�ا - 1«

  .مراعاة مراحل التدّرج �� �عليم لغة معينة -2

  .مراعاة املقاي�س اللسانية والنفسية ل��ت�ب �ذه املراحل -3

  .امل�ّونة للعرضضبط الوحدات �ساسية  -4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2».تقسيم الوقت ب�ن �ذه الوحدات -5
   اللسانياتنفضل استخدام مصط��.   

املؤسسة  ،1985: ب��وت. 2، طمباحث �� النظر�ة �لس�ية و�عليم اللغةم�شال زكر�ا،  -  1
  .                                     18ص  ا��امعية للدراسات وال�شر والتوز�ع

  .                            146، ص"حقل �عليمية اللغات"دراسات �� اللسانيات التطبيقية أحمد حسا�ي،  -  2
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وتخضع اس��اتيجية عرض املادة اللغو�ة إ�� إدراك اللغة والتعب�� ��ا �عب�ً�ا 

غة أن يضع أ�داف ال��نامج للمادة اللغو�ة و�جب بالضرورة أن 
ّ
م الل

ّ
سليًما، وع�� معل

  :يك�سب التالميذ ا����ات التالية

 وا��روف �بجدية إدراك �صوات اللغو�ة.  

 إدراك ال�لمات، تف�م مع�� ال�لمات.  

 انتقاء ا��توى التعب��ي، انتقاء الب�ية اللغو�ة.  

 إدراج ال�لمات �� الب�ية اللغو�ة، تركيب ا��ملة، بناء النص.  

 إتقان القراءة و�مالء، إجراء ا��ادثات.  

 إدراك آلية ال��كيب وتأليف ا��مل.  

 م حيث  1.طاب الشفوي واملكتوبامتالك آلية ا��وار وا��
ّ
يك�سب املتعل

�ذه ا����ات �س�ولة إذا �انت مب�ية ع�� أسس علمية ال�� �ستمد أصول�ا من النظر�ة 

اللسانية بصفة عامة، وأيضا اللسانيات التطبيقية بصفة خاصة؛ أي النظام اللسا�ي 

غة �� عملية عرض املادة الّتعليميّ 
ّ
م الل

ّ
غة، �ساعد معل

ّ
 .ةلقضايا الل

غوي   - 5
ّ
مر�ن الل

ّ
 �عت�� التمر�ن اللغوي �� مجال �عليم اللغة مرتكز : الت

ً
 ا

 بيداغوجي
ً
  ؛و�حتّل مرتبة عالية ا

ً
ھ يقوي امللكة اللغو�ة عند التلميذ و�ستعمل اللغة استعماال

ّ
ألن

 
ً
 و�التا�� ينّوع أساليب �عب��ه ال�� تندرج م��ما امل�ارات اللغو�ة، لذا يخضع إ�� من��ية ،جّيدا

وع�� �ذا البّد أن ت�ون �ناك عالقة . محددة ودقيقة إلنجاح العملية الّتعليمية والبيداغوجية

وطيدة ب�ن ال��بو��ن واللساني�ن �� إعداد املادة اللغو�ة التعليمية وتحديد أ�داف�ا التعليمية 

غوي، من أجل تذليل الّصعو�ات ال�� �ع
ّ
��ض والبيداغوجية، ومن ضبط إجراءات الّتمر�ن الل

غة العر�ّية 
ّ
غوّ�ة �� مجال �عليم الل

ّ
املتعلم أثناء العملّية املعرفّية وأيضا تفادي �خطاء الل

غوي يؤدي باملتعلم إ�� الّضعف وعدم قدرتھ ع�� 
ّ
غات �جن�ية؛ ألّن ا��طأ الل

ّ
الفص�� أو الل

ل نواحيھ وامتالك القواعد �ساسية للغة، وانحرافھ عن الّنظام اللسا�ي ب� ،�س�يعاب

�كي�ية والّداللية
ّ
غوي . الّصوتية وال�

ّ
وع�� امل�تم�ن بالعملية الّتعليمية ��تمام بظا�رة ا��طأ الل

 
ً
 أم مكتو�ا

ً
و�ن�� الّتمر�ن اللغوي �� العملية . �� �داء الكالمي سواًء أ�ان ذلك منطوقا

  :الّتعليمية والبيداغوجية عليھ أن يخضع إ�� مقاي�س معينة ومن بي��ا

 �� محتواه اللفظي واملعنوي؛ أي ي�ون  -1
ً
أن ي�ون التمر�ن اللغوي وا��ا

 يمكن للمتعلم أن �ستوعبھ
ً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .تركيبھ اللغوي مألوفا

 ،147ص ،"للغاتحقل �عليمية ا"دراسات �� اللسانيات التطبيقية  ،أحمد حسا�ي -   1
  .بتصّرف



   258                                                                                                                                                  نوال زال��

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

 أثناء  -2
ً
��تمام ب��ت�ب عناصر التمر�ن اللغوي، وأن ي�ون املعلم حر�صا

لتلميذ والعناصر قيامھ باملقابلة ب�ن العناصر اللغو�ة ا��ديدة ال�� ير�د ترسيخ�ا �� ذ�ن ا

  .اللغو�ة الفرعية

أن ت�ون �ل حّصة من حصص التمار�ن اللغو�ة مخصصة ل��سيخ ب�ية  -3

م إ�� 
ّ
م، فال يمكن تجاوز�ا؛ ألّن ذلك سيؤدي باملتعل

ّ
م واملتعل

ّ
واحدة؛ ألّ��ا مركز ا�تمام املعل

ن من
ّ

م أن يتمك
ّ
إجراء �ذا  �ضطراب وا��لط �� إدراك الب�� املتقار�ة، بل ع�� املتعل

 
ً
  .�نتقال من املضارع املث�ت إ�� املضارع املنفي: التصّرف بدون أّي تردد مثال

م وسيلة للتقييم �� 
ّ
والتمار�ن اللغو�ة املقصودة ل�ست تلك ال�� �عتمد�ا املعل

ما �� طر�قة جديدة اعتمدت عل��ا البنو�ة لتعليم ال��اكيب اللغو�ة 
ّ
��اية الدرس، وإن

أّ��ا �عمل �� صا�� املادة التعليمية باعتبار�ا كتلة متماسكة، و�� صا�� للمبتدئ�ن، كما 

ما يتعامل 
ّ
م، و�ذا �خ�� ال يتعامل مع عناصر متناثرة �� قوائم يج�� ع�� حفظ�ا وإن

ّ
املتعل

 وفعالية من . مع ب�ية �املة وس�لة �دراك
ً
و�كذا فالتمار�ن البنو�ة �� �ك�� تنظيما

ل أ�داف�ا ��. التمار�ن التقليدية
ّ
  :وتتمث

 ؛
ً
 سليما

ً
م ع�� نطق ا��روف من مخارج�ا نطقا

ّ
  قدرة املتعل

 أن يمتلك ثروة م��مية �ستخدم�ا للتواصل مع غ��ه؛ 

  �� إكسابھ م�ارة أثناء استعمالھ ال��اكيب بطر�قة عفو�ة بدون التفك��

 القواعد النحو�ة؛

 م
ّ
 .تنمية املل�ات اللغو�ة عند املتعل

ا��تو�ات التعليمية ال�� أفرز��ا البنو�ة �� النموذج املستل�م أّما فيما يخص 

وضع��ا الكث�� من �مم، و�ذا  ��صر املفا�يم ال�� تجري ع��  من �رصدة اللغو�ة

ألسنة املت�لم�ن والشا�عة �� املصادر اللغو�ة ا��تلفة وصنف��ا إ�� مجاال��ا املف�ومية، 

ا�� وعّرف �ذا النوع من ا��تو�ات بمجاالت املفا�يم ...كمجال السفر والنقل وآخر للب�ت

Les centres d’intérêts اعت��ت التمار�ن . ولقد استخدم �ذا النوع �� ميدان �عليم اللغة

الوسائل املتداولة ل��سيخ �عض �نظمة والقواعد اللغو�ة لدى  «البنو�ة من أ�م

تحو�ل املرتبطان بالتحليل الشك�� وذلك بال��ك�� ع�� تقني�� �س�بدال وال 1».التلميذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :�� نظر�تھ التوز�عية و�تم التحليل ع�� محور�نبلومفليد للغة، و�ذا ما اعتمده 
   مة العر�ية لل��بية والثقافة والعلوم مصط��

ّ
بأّ��ا مجموعة �رصدة اللغو�ة �عرف املنظ

من املفردات وال��اكيب اللغو�ة ال�� يجب أن يك�س��ا الطفل وأي متعلم للغة ح�� �ستطيع أن �عّ�� 
  .  عن �ّل ما يخت�� �� نفسھ وأن يبلغ أغراضھ لغ��ه

  .80، ص�عليم و�علم اللغة العر�ية وثقاف��اى بوشوك، مصطف -  1
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ل �� ترت�ب   Syntagmatiqueوال��كيب  �Paradigmatiqueس�بدال 
ّ
يتمث

ل محور 
ّ
�كي�ية و�ذا ما �ش�

ّ
غو�ة الواحدة �عد �خرى بفضل العالقات ال�

ّ
العناصر الل

�كيب كما يمكن لعناصر جديدة أن تحل محل العناصر املركبة ع�� محور ال��كيب، ال
ّ
�

�شرط أن ت�ون من نفس الفئة �ذا ما �ش�ل العالقات �س�بدالية، و�تّم �ذا ع�� محور 

 �لمة 
ً
ت�تميان إ�� نفس الفئة النحو�ة و�� " أستاذ"و" كر���"�س�بدال، فعندما نقول مثال

نا �ستطيع من الناحية الش�لية اس�بدال إحدا�ما باألخرى �� فئة �سم، فيع�� ذل
ّ
ك أن

سياق ا��ملة ومن ناحية أخرى �ستطيع أن نجد �ات�ن ال�لمات مع نفس الوحدات �خرى 

  ا��...أداة التعر�ف، النعوت: مثل

  طو�ل+ الـ + أستاذ + الـ     :1مثال                         

  كب��+الـ + كر��� + الـ                                           

  صفة+ أداة �عر�ف + اسم + أداة �عر�ف                                         

  الرجل+ صام :       2مثال                          

  الطالب+ ذ�ب                                          

  رجل+ الـ + مفرد + ما��� + فعل                                            

؛ 
ً
، وتختلف ع��ا دالليا

ً
و نحصل ع�� �ذا النمط، تراكيب أخرى مماثلة ل�ا بنو�ا

الّنحو�ة، الّصرفية، (ل�ذا نجد التمار�ن البنو�ة �عتمد �� �عليم الب�يات �ساسية 

أصلية غ�� متداولة خاصة أثناء �عليم لغة جديدة ع�� الطفل أو لغة  )الّصوتية، والّداللية

. �� �ستعمال اليومي و�ذا حال اللغة العر�ية الفص�� �� ا��تمع ا��زائري إ�� حّدِ ما

  :وتقوم �ذه الّتمار�ن ع��

�ن، ثم �نتقال إ��  -1
ّ

ال��ك�� ع�� ب�ية أساسية معّينة، وتكرار�ا ح�� تر�� �� الذ

  .ب�ية جديدة

  التدّرج من ال�سيط إ�� املعّقد، و�عل -2
ً
 بدءا

ً
 ودالليا

ً
يم الب�يات الس�لة نحو�ا

 
ً
  .بالقص��ة ثم �ك�� طوال

اك�سا��ا  استغالل املواقف الطبيعية ��عل م��ا مث��ات، ح�� يتمكن املتعلم من -3

  .بطر�قة طبيعية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ا��رص ع�� ت��يح �خطاء، وحسن �داء، و�التا�� �عز�ز �جابات  ال��يحة -4
    ل

ّ
ب العناصر اللغو�ة الواحدة تلوى �خرى بفضل العالقات ال��كي�ية، �ذا ما �ش�

ّ
ت��ت

، كما يمكن )و�صط�� دي سوس�� ع�� �ذا ال��كيب بصفة الداخل ا��طية(محور ال��كيب 
بة 

ّ
ع�� محور ال��كيب، �شرط أن ت�ون من نفس للعناصر ا��ديدة أن تحل محل العناصر املرك

  .الفئة �ذا ما �ش�ل العالقات �س�بدالية، و�تم ذلك ع�� محور �س�بدال
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ة؛ ألّن التعب�� الشف�� �و النافدة ال�� عن طر�ق�ا نطل ع�� تنمية امل�ارة الشفو� -5

العالم ا��ار�� و�ذا بواسطة اللسان و�واسطة التعب�� الكتا�ي نتصل ��ذا العالم عن 

 .طر�ق القلم

م، وال 
ّ
و�عّد التمار�ن البنو�ة �� الوسيلة �و�� ل��سيخ امللكة اللغو�ة لدى املتعل

�ناك من ي�تقد �ذه التمار�ن ب�و��ا تنطلق من تراكيب  يمكن �ستغناء ع��ا، إال أّن 

م الب�� اللغو�ة و���ز عن 
ّ
معزولة عن أحوال ا��طاب الطبي��، �� ح�ن يك�سب املتعل

استعمال�ا بما يقضيھ أحوال ا��ديث، وكذلك اعتماد�ا ع�� التعب�� الشفا�� وإ�مال�ا 

ع�� ا��لق و�بداع خاصة فيما  ا��انب الكتا�ي، و�ذه التمار�ن آلية ال تدرب املتعلم

التمار�ن البنو�ة ال�� �عتمد ع�� اس�بدال ���ء ����ء أو «يخص تمر�ن التكرار، علما أن 

تحو�ل بأي طر�قة �انت، و�و جّد مفيد �� اك�ساب �ذه �ليات �شرط أال ت�ون مجرد 

��كم �� ح�اية أو تكرار، بل تحو�ال حقيقيا ع�� مثال سابق يتطلب الّتأمل والتصرف ا

  1».الب�� اللغو�ة

وما يمكن قولھ إّن التمار�ن البنو�ة تلعب دورا فّعاال وم�ما؛ ألّ��ا �س�� إ�� 

و�عتمد . إكساب املبتدئ�ن امل�ارات اللغو�ة �ساسية والقدرة اللغو�ة ع�� الكالم باللغة

أثناء �عليم أيضا �� �عليم الب�يات �ساسية النحو�ة، الصرفية الصوتية، الداللية خاصة 

لغة جديدة ع�� الطفل أو لغة أصلية غ�� متداولة �� �ستعمال اليومي �وضعية اللغة 

العر�ية الفص�� �� الدول العر�ية، كما أّن التعليم الضم�� للقواعد �سا�م �� ترسيخ 

م، باالعتماد ع�� الكالم والّتواصل �ش�ل مستمر بب�يات تلك 
ّ
امللكة اللغو�ة لدى املتعل

غ
ّ
�سيخ ح�� تصبح امللكة طبيعيةالل

ّ
غوي ركن . ة وال �شعر بذلك ال�

ّ
إذن �عّد الّتمر�ن الل

�سيخية تجعل املتعلم للغة يدرك �عّدد �ساليب وتنّوع�ا، �ساعده 
ّ
أسا��� �� العملية ال�

  .�� امتالك م�ارة القراءة والكتابة و�نجاز الفع�� ل��طاب لتحقيق عملية الّتواصل

م عملية ديناميكية وجو�ر�ة قائمة ع�� ما يقّدم للمتعلم من و�عت�� عملية ال
ّ
ّتعل

الّنطق، القراءة، �ستماع والكتابة، وع�� ما يقوم بھ الّتلميذ : معارف وم�ارات لغو�ة مثل

ھ أساس نجاح العملية الّتعليمّية والبيداغوجّية، 
ّ
من أجل اك�سابھ املعارف و�عز�ز�ا؛ ألن

غة أن لذا يجب ��تمام أك�� بقا
ّ
بليتھ واستجابتھ للعملية التعليمية، وع�� معلم الل

، وأن ي�ون املعلم مطلع 
ً
 سليما

ً
غو�ة للغة ال�� �علم�ا و�ستعمل�ا استعماال

ّ
يك�سب امللكة الل

ع�� مجاالت اللسانيات، ل�و��ا وسيلة معرفّية وضرورّ�ة لتحديد ا��ال �جرا�ي للعملية 

ت و��داف البيداغوجية من ج�ة، وتذليل العوائق من الّتعليمية، و�ذا بتوضيح الغايا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما نجد القواعد البيداغوجية �ساعد معلم اللغة أثناء إعداده املادة . ج�ة أخرى 
  .40، ص دروس �� اللسانيات التطبيقيةصا��  بلعيد،  -  1
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التعليمية، و�ذا باالس�ناد ع�� ما تقدمھ قواعد اللسانيات العلمية   وال�دف من ذلك 

  .�س�يل عملية الّتعليم

غة            
ّ
غو�ة ال�� �سمح لھ  وامتالك معلم الل

ّ
املمارسة الفعلية وامللكة الل

م�ا، و�تقن استعمال�ا �� العملية الّتعليمية، وأن ي�ون ع�� دراية 
ّ
غة ال�� �عل

ّ
استعمال الل

بالّتطور ا��اصل �� مجال البحث اللسا�ي، و�طالع ع�� النتائج �ذا سيؤدي حتما إ�� 

�ساس والعمود الذي ترتكز عليھ ثالثة  إنجاح العملية الّتعليمية والبيداغوجية، و��

م: عناصر
ّ
  .الطر�قة/ �ستاذ/ املتعل

م .1
ّ
أن ي�ون م�يأ لالن�باه و�س�يعاب، وأن يك�سب امل�ارات والعادات  :املتعل

م�ا
ّ
غة ال�� يتعل

ّ
غو�ة ا��اصة بالل

ّ
  .الل

من املفروض أن ي�ون م�يأ علمّيا و�يداغوجيا، وأن يتحكم �� : �ستاذ .2

اتية �� اختيار الطرائق البيداغوجية، وأن يحسن آلية ا�
ّ

�طاب التعلي�� و�متلك القدرة الذ

اس�ثمار الوسائل الّتعليمية املساعدة اس�ثماًرا جيًدا، و�ذا من أجل إنجاح عملية 

ف�و �امل�ندس الذي يبذل ج�ًدا إضافًيا يجعل معلوماتھ ومعارفھ حاضرة يومًيا . الّتواصل

  .�� امليدان

غوي إ�� ضبط الغايات              
ّ
غة �� درسھ الل

ّ
و�عود نجاح معلم الل

البيداغوجية ال�� �س�� إ�� تحقيق�ا، وأن تتوافر فيھ ثالثة شروط، كما حّدد�ا الدكتور 

  :عبد الرحمن ا��اج صا��

  أن ي�ون قد اك�سب امللكة اللغو�ة الالزمة، ال�� �سمح لھ استعمال اللغة

 
ً

  سليًما؛ املراد �عليم�ا استعماال

  غة ع�� دراية واسعة بالّتطور ا��اصل �� مجال البحث
ّ
أن ي�ون معلم الل

غة 
ّ
اللسا�ي، وذلك باإلطالع ع�� ما توصلت إليھ الّنظر�ات اللسانية �� ميدان وصف الل

 و�عليم�ا؛

 باالعتماد . أن يمتلك م�ارة لغو�ة لتعليم و�علم اللغة 
ّ
وال يحصل ذلك إال

 �ذا من ج�ة و�املمارسة الفعلية للعملية التعليمية، ع�� الشرط�ن املذ�ور�ن 
ً
سلفا

و�طالع ع�� محصول البحث اللسا�ي وال��بوي من ج�ة أخرى بكيفية علمية منتظمة 

و�ذه الشروط الثالثة ضرور�ة لنجاح العملية التعليمية التعلمية، وكما �علم  1.ومتواصلة

 بفن التعليم و�و صا «أّن 
ً
ما

ُّ
 بمع�� أن يحّدد  2».�ع تقّدمھاملعلم يزداد �عل

ً
وأن ي�ون سلبيا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، "أثر اللسانيات �� ال��وض بمستوى مدر��� اللغة العر�ية "عبد الرحمن ا��اج صا��،  -  1
  .بتصّرف 41/42، ص4العدد مجلة اللسانيات

منورمان ماك��ي وآخرون،  -  2
ّ
، 1973: دمشق. أحمد القادري، دط: ، ترفن التعليم وفّن التعل

  . 67مطبعة دمشق  ص
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و�قصد من . دوره �� التوجيھ و�رشاد واملساعدة إذا أبدى التلميذ املتعلم رغبة �� ذلك

وأن نح��م و�� . �ذا أّن التلميذ يملك املؤ�الت والقدرات الذاتية، إذا أعطيت لھ ا��ّر�ة

يتو�أ ع�� الل��ات العامية؛ ألّن الطفل وأف�ار التلميذ و��م من �ذا ع�� املعلم أن ال 

سر�ع التقليد، فاللغة العامية محدودة املفردات ودالل��ا وال تص�� أن ت�ون صا��ة 

ثابتة، ألّ��ا تتغ�� �سرعة مّما يؤدي إ�� ل�ست  «للتخاطب �� موضوع عل�� أو أد�ي، ف��

�� والثقا�� وإّن انقطاع �جيال الالحقة عن �جيال السابقة من حيث ال��اث العل

التخاطب باللغة العامية يظ�ر تد�ي املستوى الثقا�� العام وضعف املستوى اللغوي، و�ما 

أمران ي�ب�� أن ينأى ع��ما املدّرس الذي الّبد أن يبدو أمام طلبتھ كمثقف ومفكر بما يليق 

ه �� لـذلك يجب ع�� املدرس أن يدرس باللـغة الفصيحة ال�� �ساعد 1».بمستواه العل��

ھ يق��� ع�� « إذابة الفوارق الل��ية  ألّن 
ّ
التدر�س باللغة الفصيحة عندما يتحقق فإن

، و ال�� ال �عت�� من عوامل 
ً
 وتر�و�ا

ً
�زدواجية اللغو�ة ال�� �عا�ي م��ا الناس اجتماعيا

  و��ا يتخاطب و  2».التقدم العل�� للعرب
ً
 وصرفا

ً
و�� ال�� ترا�� قواعد اللغة العر�ية نحوا

  .يت�اتب مثقفو �مة

و�� الوسيلة التواصلية والتبليغية؛ أي إجراء عم�� �س��دف إ�� : الطر�قة .3

م، ومن الضروري أن ت�ون �ذه الطرائق 
ّ
تحقيق ��داف البيداغوجية لعملية التعل

وأن ��تم بوضع مقاي�س علمية دقيقة لعملية تقو�م امل�ارات . التعليمية قابلة للتطور 

  .ة املك�سبةوالعادات اللغو�

الطر�قة �� مجال   "Galisson. R et Coste. D" �وست.قال�سون ود. و�عرف ر

الطر�قة عبارة عن مجموعة من �جراءات �ستداللية ترتكز ...«:�عليم اللغات كما يأ�ي

حول مجموعة م���مة من املبادئ أو �ف��اضات اللغو�ة وال��بو�ة، والنفسية �ستجيب 

  3».إ�� �دف مع�ن

  :�تية �4عود نجاح الطر�قة �� نظر قال�سون و�وست إذا شملت املبادئو 

 Principes linguistiquesاملبادئ اللغو�ة         -

  Principes Psychologiquesاملبادئ النفسية   -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Principes Pédagogiquesاملبادئ ال��بو�ة      -
. 1، طالتدر�س باللغة العر�ية الفصيحة ��ميع املواد �� املدارسسميح أبو مغ��،  -  1
   .44، دار الفكر للطباعة وال�شر والتوز�ع ص1997: عمان
 .46ص ،املرجع نفسھ -  2

3 - R. Galisson et D. Coste, Dictionnaire de didactique des langues, paris : 1976       
Hachette, p314.     

Ibid, p314.       4-  
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. جملة من �سسو�ل طر�قة �عليمية �� ميدان �عليميات اللغات تقوم ع�� 

أن  William Francis    Mackeyولقد بّ�ن معامل�ا الباحث �نجل��ي م�اي و�ليام فران�س

  :الطر�قة املث�� للتعليم يجب أن ترتكز ع�� أر�عة أسس، و��

و�تمثل �� املادة اللغو�ة املراد �عليم�ا، من غ�� املمكن  :Sélection  �نتقاء. 1

  .مـة ومن الالزم ع�� املعني�ن اختيار املادة املقدمة للتدر�ستناول �ل املعلومات املقد

درج. 2
ّ
يجب أن يخضع ال��نامج التعلي�� إ�� ال��ت�ب والتدرج  :Gradation  الت

  .�� عرض املادة اللغو�ة خطوة خطوة

قديم. 3
ّ
أي تقديم املادة اللغو�ة املنتقاة و�ساليب املتبعة  :Présentation  الت

  .ومن الصعب التعلم دون عرض املادة اللغو�ة وتبليغ�ا إ�� املتعلم، �� ذلك وعرض�ا

كرار. 4
ّ
و�تمثل �� كيفية تث�يت املادة اللغو�ة املعروضة، وال : Répétition  الت

التعلمية دون التعرض إ�� تكرار ما �علمھ آنفا عّدة مرات ح�� / تحصل العملية التعليمية

  1.ق املستمرير��، و�تحقق ذلك باملمارسة والتطبي

كما صّرح الدكتور عبد الرحمن ا��اج صا�� أّن �ل طر�قة �عليمية ت�سم 

  :با��دية والنجاعة �� �عليم اللغات يجب أن تب�� ع�� خمسة مبادئ ��

�نتقاء املمعن للعناصر ال�� تت�ون م��ا املادة املعنية، و�� بال�سبة للغة �لفاظ -

  والصيغ؛

اصر؛ أي توز�ع�ا املنتظم حسب املّدة ا��صصة ل�ا التخطيط الدقيق ل�ذه العن-

  وعدد الدروس؛

  ترتي��ا ووضع�ا �� موضع�ا �� �ل درس، حيث تتدرج با���ام من درس آلخر؛-

اختيار كيفية ناجعة لعرض�ا ع�� املتعلم وتقديم�ا لھ، وتبليغ�ا لھ �� أحسن -

  �حوال؛

�� ذ�ن املتعلم، وخلق اختيار كيفية ال تقل نجاعة عن السابقة ل��سيخ�ا -

  2.�ليات �ساسية ال�� يحتاج إل��ا ليحكم استعمال�ا بكيفية عضو�ة

و�كذا يركز علم اللغة التطبيقي ع�� دراسة ا��وانب التطبيقية �� �عليم 

ھ 
ّ
اللغة، و�عمل ع�� املزاوجة ب�ن املعطيات اللسانية ومعطيات سي�ولوجية التعلم، كما أن

ئق خاصة �� العملية التعليميـة ألّن العملية التعليمية �� عملية أقرب إ�� أساليب وطرا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطو�ر وإدراك متعمق ومتيقظ عند التالميذ �� مجتمع�م، وع�� أستاذ اللغة أن ي�بع 
1 -William Francis, Mackey, Principes de didactique analytique, Analyse   

Scientifique de l’enseignement des langue, trad :larme la forge, paris : 1972, p128 
، "أثر اللسانيات �� ال��وض بمستوى مدر��� اللغة العر�ية " عبد الرحمن ا��اج صا��، - 2
 .62ص ،4العدد اللسانيات مجلة
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من��ية علمية وا��ة وصارمة ليؤدي م�ّمتھ التعليمية وال��بو�ة أحسن تأدية �� ظروف 

ع�� املعلم أن "Denis Gérard" جرار وي دون�سو�� �ذا السياق يرى اللغ. الت�لم ا��تلفة

 ثالث أف�ار أساسية ألداء م�متھ التعليمية
ً
  :�ستحضر �� مخيلتھ دائما

ل غاية املعلم �� �عليم لغة ما، ع�� خالف اللسا�ي الذي تنحصر غايتھ ��  *
ّ
تتمث

  �شتغال باللسانيات؛

وصا��ة للوضع أن يطلع ع�� �ل النظر�ات اللسانية ال�� يرا�ا مالئمة  *

  البيداغو��، بخالف اللسا�ي الذي ي�ون مرتبط بنظر�ة لسانية معينة؛

ع�� معلم اللغة أن يرا�� املشا�ل املرتبة عن م�متھ التعليمية أثناء �عاملھ مع  *

  1.العنصر ال�شري وال تنحصر فقط املشا�ل اللسانية، بل �ناك مشا�ل نفسية

ية �� توصيل املعرفة إ�� املتعلم، وخلق وخالصة القول، إّن العملية الّتعليم 

الّدوافع، وإيجاد الّرغبة لديھ للبحث، والّتنقيب، والعمل للوصول إ�� املعرفة، و�ذا يحتم 

غوّ�ة، وإيجاد كيفية تكسب املتعلم 
ّ
وجود طر�قة علمّية، كما �عمل ع�� تبليغ املعلومات الل

غوّ�ة ال�افية، و�كذا فالّتعليمية �� �
ّ
  :سق تبلي�� تواص�� يرتكز ع�� دعامت�نامللكة الل

  . ، يقصد بذلك العملية التعليمية ذا��ااملمارسة �جرائية للم�ارة: أّول�ما 

قو�م :وثاني��ما
ّ
و�ما عنصران متماس�ان ومت�امالن، وال يمكن أن يقوم  .الت

ف. أحد�ما بمعزل عن �خر
ّ
ظي والّتعليم يقوم ع�� الّتنظيم والّت�سيق والّتفاعل الل

كما أّن عملية الّتعليم ت�ون مدّعمة بوسائل �عليمية بيداغوجية . والفكري والعاطفي

م �� �عليمھ إّيا�ا، ول�ا دور فّعال �� إنجاح العملية 
ّ
مھ للغة، واملعل

ّ
�ساعد املتعلم �� �عل

�بوّ�ة املت�املة، دون مبالغة أثناء استخدام�ا
ّ
  .ال�

  
 -  

  

  

  

  

 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -  Denis Girard, Linguistique Appliquée et Didactique des Langues, 2éme Édition 
Paris : 1972, Armand Colin, p23.  
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ار��"فضاء التقاطبات �� مسرحية 
ّ
  "عز الّدين م��و�ي"لـ" ا��لم الت

  - قراءة �� إطار الّدراسات الّسيميائية- 

 

  سعدية بن س�ي��                                                            

                                                            

  :امل��ـــص

 �� النصوص �دبية السيما الّنصوص 
ً
 كب��ا

ً
نائية �شغل حّ��ا

ّ
إّن ماّدة الّتقاطبات الث

نائية �� ال�� ُتً◌ 
ّ
ساس الّنص وإّن أ���� الفضاء العام للّنص،املسرحية،والّتقاطبات الث

ر ل�شكيل املش�د و�� إليھ من تجسيد فضا�ي،املسر�� �و ما يُ 
ّ
ل �� �ّل ما ُيؤط

ّ
واملتمث

بل قد يرتبط �عناصر أخرى لتقاط�� بما يرتبط بامل�ان وحسب،وال يتحّدد الفضاء ا.املسر��

نائية ا�سوس إ�� ما �و معنوي أو تجر�دي،تتعدى ا�
ّ
ق الث

ّ
ملتقابلة بمادّيات أو فقد تتعل

نائياتبمعنوّ�ات،
ّ
  .و�ذا سيحّدد طر�قة دراس�نا واختيارنا ل�ذه الث

والس�ثمار �ذه الّرؤ�ة اخ��نا مسرحية ا��لم الّتار�� ل�ستخرج م��ا �عض �ذه 

ل�ا سيميائيا
ّ
لت الفضاء العام للمسرحية لنحل

ّ
و�ذلك �ان ترك��نا ع�� . الّتقاطبات ال�� ش�

الّتقاطب الفضا�ي من خالل ،(Les oppositions) :اتالفضاء ب�ن الّتقاطب:العناصر الّتالية

نائية الّتقاطبية ،)الّرمال/الّنجمة(الثنائية الّتقاطبية ،)ا��لم الّتار��(العنوان 
ّ
الث

 ".ا��لم الّتار��"امللفوظات الّتقاطبية �� ،)الّرجل الّتار��/النجمة(

Abstract: 

              The material of bilateral polarity occupies a considerable space 

in literary texts, especially texts of the play, and it is the bilateral polarity that 

creates public space for text, and text-based theater is what suggests to him the 

embodiment of space , and the goal of all this is  to form the theater scene .Space 

is not determined by polarity including associated place, but also may be linked 

to elements other than what is perceived to moral or abstract, may be related to 

bilateral opposite that can be abstract or concert, and this will determine the 

method of our study and our selection of these diodes. 

              To invest this vision, we have chosen the play The Altargui 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سعدية بن س�ي��،أستاذ محاضر أ،قسم اللغة و �دب العر�ي،�لية �داب و اللغات،جامعة
 .املسيلة
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dream in order to extract some of these polarities that formed the public space of 

the play and then analyze them sementically .Thus, our focus was on the 

following:(The space between the polarities (Les oppositions), Polarity through 

the address space (Altargui Dream), Bilateral polarity (star / sand), 

Bilateralpolarity (star / Altargui man), Polarity diction in "The Altargui Dream." 

 

  مقدمــة

ل من تضافر ركن�ن        
ّ
ھ ،)امل�ان والّزمان(أساسي�ن و�ما إذا �ان الفضاء ي�ش�

ّ
وأن

ور وذوات محّركة ل�ذه ترت�ب ��موعة عناصر متداخلة م�ّونة من مادّيات وقيم وص

ھ امل�ّونات،
ّ
�ع�� تلك  لذييقوم من بدايتھ إ�� ��ايتھ ع�� مف�وم الّتقاطبات ا) الفضاء(فإن

نائيات املتقابلة،
ّ
د املدلوالت �� الّنص �د�ي،وال�� تالث

ّ
نائية يحاول ول

ّ
و�ّل طرف من �ذه الث

رف �خر، �غليب خاصّ�تھ �� خلق
ّ
ل فضاء لھ املدلول ع�� حساب الط

ّ
�ذا الذي يؤّدي إ�� �ش�

ل �ذا الفضاء الّتقاط��؟،إيقاع خاّص ب�ن التقاط بات
ّ
  فكيف ي�ش�

قاطبات الفضا - 1
ّ
  : (les oppositions)ء ب�ن الت

نلمح �� الّدراسات الّسيميائية للفضاء جانب الّتقاطبات،و�عتمد �ذا الّنوع من      

نائيات املتقابلة، الّدراسات ع��
ّ
بولوجية مجاال واسعا استعمال الث

ّ
إذ قّدمت لنا السيميائية الط

غات الفضائية باالحتفاظ
ّ
نا�ي للفضاء،أي  �� الوصف وإنتاج وتأو�ل الل

ّ
بمبدأ التمفصل الث

ع�� ظا�رة الّت�ئ�� ال�� تجّسد " غر�ماص.ج.أ"إذ اعتمد الباحث الّسيميا�ي التقاطب الفضا�ي،

نا�ي للفضاء وأعطانا مثاال عن ذلك ب�نائية ال�نا وال�ناك،وذلك �� إطار حديثھ 
ّ
الّتمفصل الث

نا�ي �� البطل
ّ
  1.عن �نفصال الث

وات،وال " وال�نا"،"بال�ناك"إال بمقابلتھ"ل�ناا"فاليمكن تحديد  
ّ

يختلف باختالف الذ

: و�ذا يؤدي بنا إ�� ا��ديث عن تمفصالت داخلية ن��ية دالليا م��ايتحدث �نفصال إال سلبيا،

" غر�ماص"وقد سّ�� ا��،....املؤنث /املنخفض،املذكر/العام،املرتفع/خل ا��اصالدا/ا��ارج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 : Voir: A.J.Greimas: Du Sens (Essais sémiotiques), Editions du Seuil, Paris, 

1970, p236. « La disjonction spatiale. Le lieu où est établie la société et le lieu 

où le héros accomplit ses performances. Cet espace héroïque __ où se situe 

d’ailleurs presque tout le (merveilleux) du conte analysé par Propp __ est un 

espace clos et se trouve délimité par une deixis sociale que marque le retour du 

héros. Par rapport à un ici social, c’est un ailleurs qui permet l’isolement du 

héros et l’accomplissement des transformations de valeurs, qui se répercutent 

ensuite à son retour sur l’être axiologique de la société. »  



267                                 م��و�ي              لعز الدين " ا��لم التار�� " فضاء التقاطبات �� مسرحية

 :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

و�يقي�ذه الّتمفصالت الثنائية ب
ّ
  .الفضاء الط

إذ ء وتنظيمھ،كث��ا �� حديثھ عن الفضا"غر�ماص"ع��"جوز�ف �ورت�س"وقد اعتمد

 مس�شفى(د��� �ّول �و ا��ال ال�ن: يرى أّن تنظيم الفضاء �� الّنص يخضع لنمط�ن

مساحات مناطق سكنية،ازدحام،(ومجال موض�� حضري ..) درسة،منفسا�ي،كن�سة،��ن،

   1...).خضراء

ا ع�� الّتضاد الفضاء إ�� أمكنة تقوم العالقة بي��" غاستون باشالر" وقد صّنف

و�� �عد قرائن وغ���ا من �مكنة،.. � والعا��،و الّسف��املغلق واملفتوح،والواسع والّضيق،

  2.وموّج�ات تحاول الكشف عن تخّيل ال�اتب والقارئ معا

رح النّ  
ّ
للفضاء �� الّنص  ظري ودراسة الفضاء �� ظّل الّتقاطبات ال تكتفي بالط

ا�ر�ة امل�انية ،)رواية،قّصة أو مسرحية(الّسردي
ّ
ولكّ��ا �عتمد ع�� دراسة الب�ية الّتقاطبية الظ

ّدارس إ�� الب�ية العميقة للّنص كماّدة خصبة للّتحليل و الّتأو�ل ومن ثّم ي�تقل ال

ارس الوصول إ�� فيعا�ش كيفية اشتغال عنصر امل�ان �� الّنص ومن ثّم ي�سّ�� للّد للّنص،

  .حوصلة تجّسد لھ مع�� من معا�ي الفضاء �� الّنص

أن محاولة من قبل 
ّ

ّتقاطبات إذ يمّ�� ب�ن ال" جون وسيجر�ر"ونذكر �� �ذا الش

: و�شّتق تقاطبات من مفا�يم ف��يائية كـ) أسفل/ أع��(،)يم�ن/�سار(�قليدية 

جاه،�ستمرار،امل
ّ
ساع،ا���م،ا��ركة،�ت

ّ
ونذكر م��ا الّتقاطبات .. لعدد �ضاءة،اسافة،��

/ مستقيم(،)�عيد/ صغ��( )�عيد/قر�ب(،)مغلق/ منفتح(،)ال محدود/ محدود:(الّتالية

ساع(،)دائرة
ّ
ص/ ا�

ّ
) وحدة/�عّدد(،)خارج/ داخل(،)متحّرك/ جامد(،)تقل

  3ا��)...م��ور / س�ون (،)انقطاع/ استمرار(،)أبيض/ أسود(،)مظلم/مضاء(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  و�يقي أو فضاء الفعل �و فضاء تتم فيھ �داءات �سّميھ فضاء
ّ
املقابل " ال�نا"الفضاء الط

  .ا��ّصص المتالك الكفاءات" ال�ناك"لفضاء 
أن 

ّ
صوص، دار قاموس مصط��ات الّتحليل الّسيميا�ي للنّ : رشيد بن مالك:ينظر �� �ذا الش

 .240، ص 2000ا��كمة، ا��زائر،
1 : Voir : Joseph Courtès : Introduction à la Sémiotique narrative et discursive 

(Méthodologie et application), Hachette, Ed nº 03, 1986, p33, 34. « La distribue 

et l’organisation de l’espace, soit dans le domaine architectural (hôpital 

psychiatrique, prison, école maternelle, etc.), soit dans la topologie cathédrale 

urbaine (zones d’habitations, de circulation, espaces verts, etc.) » 
2 : Henri Mitterrand, le discours du roman, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1980, p193. « ..Lieux clos ou ouverts, confinés ou étendus, centraux ou 

périphériques, souterrains ou aériens, autant d’oppositions servant de vecteurs 

où se déploie l’imaginaire de l’écrivain et du lecteur. »  
3 :Voir : Jean Weisgerber : L’espace romanesque, Editions L’age d’Homme, 
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تت�امل فيما بي��ا ف�ساعدنا ع�� ف�م كيفّية اشتغال املاّدة امل�انية ��  و�ذه الّتقاطبات

وصاف ا��اّصة إ�� أّن الفضاء الّسردي �عيد عن تلك � " و���ر�ر"وقد أشار . الّنص الّسردي

ھ يبعد صفة الف��يائية عن �مكنة و�شياء و�ل ما ي�تج ف��ا بامل�ان �قليدي،
ّ
أوأن

فيفھ �صوات ية م�� با��واجز ولھ طبيعة حّية،�� مجال الكتابة الّسرد فالفضاء �د�يع��ا،و 

ولكن تبقى بعد عن املف�وم �قليدي للفضاء،والّروائح و�لوان و�ذا يجعلھ �عيدا �ّل ال

و�وغرافية
ّ
 لدراسة توز�ع �مكنة و الفضاءات وفقا لوظائف�ا وصفا��ا الط

ّ
  1.الّتقاطبات حال

ھ" يوري لوتمان"وقّدم 
ّ
نائيات دراسة بارزة تصّدرت ميدان الّتقاطبات إذ أن

ّ
 استعمل الث

وعمد إ�� )...ا��لف/�مام(،)ا��ارج/الداخل(،)املنغلق/املنفتح(،)�ع��/سفل� (:الّضديةمثل

  .دراسة ت�اثف �ذه املاّدة امل�انية وطر�قة اشتغال�ا �� الّنص �د�ي

 ّن الب�� �جتماعية والّدي�ية والّسياسيةمن إيمانھ من أ وقد انطلق �� دراساتھ �اتھ

الب�ية ) �رض/الّسماء: (صفات م�انية متقابلة مثلو�خالقية تتضمن ب�سب متفاوتة،

بقات العليا(الّدي�ية،
ّ
بقات /الط

ّ
الب�ية ) اليم�ن/ال�سار(الب�ية �جتماعية،) الّسف��الط

  ...الّسياسية

د 
ّ

ب�� ��ا داد تصّور خاص عن الكيفية ال�� ي�أّن ما ��ّمھ �و إع" يوري لوتمان"و�ؤك

فاألمكنة �� الّنصوص تخضع لنظام محّدد و�� ال�� تؤّسس مفا�يم فضاء العالم لدى الفنان،

  2.للفضاء
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Lausanne, 1978, p15 et p17 « La plupart des termes spatiaux que nous avant 

relevés peuvent en effet se grouper deux à deux en antinomies- à ne 

considérer, du moins que la signification que leur donne le dictionnaire-, et il 

nous est loisible d’établir une liste de couples dialectiques (proche/lointain, 

haut/bas, petit/grand, fini/infini, cercle/droite, repos/mouvement, 

vertical/horizontal, ouvert/fermé, continu/discontinu, blanc/noir, etc… » p15  « Il 

y a tout d’abord les trois dimensions classiques – longueur, largeur, hauteur- au 

quelles par le corps de l’homme debout (gauche/droite, avant/arrière, 

haut/bas) » p17. 
1 : Voir : Ibid, p18. « ..Ce sont là des concepts généraux formant le système, 

de référence, comparable aux axes de la géométrie analytique, par rapport 

auquel se définit l’espace du récit. » 
  :رف )�سفل/�ع��(من خالل ثنائية " تيو�شيف" لقد طّبق �ذه الوج�ة ع�� قصائد

ّ
، فر�ط الط

اتية، ب�نما �ع�� ب
ّ

�عة الذ
ّ
ا�ي بالّضيق، ثّم استدّل باألسفل ع�� ال�

ّ
ساع، والث

ّ
�عة �ّول باال�

ّ
سبة لل�

ّ
ال�

العودة إ�� .   (الّروحية، و�� الّ��اية توّصل إ�� أّن �ع�� �و مجال ل��ياة وأّن �سفل �و مجال للموت
 .)34ب�ية الش�ل الّروا�ي، ص: حسن بحراوي 

2 : Voir: youri Lotman: la structure du texte artistique, Ed : Gallimard, 1953, p 331. 
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قاطب الفضا�ي من خالل العنوان  - 2
ّ
ار��(الت

ّ
  ):ا��لم الت

ل فضاء الّتقاطبات �� مسرحية 
ّ
ثنائيات من خالل توظيف ال�اتب ل"  ا��لم الّتار��" ي�ش�

ثاتھ،  متقابلة تنحصر �� فضاء الّ��راء
ّ
ھ "  الّ��راء"فبمجّرد أن �سمع لفظ  ب�ّل مؤث

ّ
فإن

مس،(  : يتوارد إلينا مجموعة عالمات مرتبطة بمدلوالت عميقة،ونذكرم��ا
ّ

 ا��ّر، الش

الّ��ر�ة،الّسماء الّصافية،الّنجوم الّساطعة،الّر�اح  �بل،ا��بال العطش،الّرمال،

شاؤم،العاتي
ّ
�اعة،الّتفاؤل،ال�

ّ
  ).وغ���ا...ة،ا��يمة،الّرجل �زرق،املرأة الّتارقية،�نفة،ال�

ل بھ نّص مسرحيتھ " عز الّدين م��و�ي"وقد اختار ال�اتب  
ّ
من �ذه العناصر ما �ش�

  ليعّ�� عن حلم إ�سان �ع�ش �� الّ��راء، فما �� م�ّونات �ذا ا��لم؟" الّتار��"عن ا��لم 

��سان أن يضبط  من ا��ياة و�و ضروري �� �عض �حيان وال �ستطيعا��لم جزء 

فبمجّرد خلوده إ�� الّنوم قد يبدأ فضاء حالة نفسّية وعضوّ�ة ال إرادية، ف�ونفسھ عن ا��لم،

غة ا" سيغموند فرو�د"ا��لم الذي �عت��ه 
ّ
فا��لم مجموعة لّرمز�ة ل�ّل ما يحدث �� ا��ياة،الل

�ا، ��سانأيقونات وإشارات، يقف 
ّ

�ي يصل إ�� ���ء �شبھ عند�ا برغبة �امنة فيھ لفك

   1.ا��قيقة من �ذا ا��لم

و�ذا ما نلمحھ مع ليتخذ من ا��لم م�ر�ا من واقعھ، و�� أحيان أخرى 

  .�� املسرحية،إذ يحاول أن يرى واقعا أفضل مّما �عا�شھ" الّتار��"��سان

ء مسرحيتھ،أو لنقل فضاء حلم ات متقاطبة ل�شكيل فضالقد اختار ال�اتب ثنائي

ا��لم "و نقرأ مسرحية ومن ذلك لسنا ندري إن كّنا  نقرأ ا��لم الّتار�� كمسرحية أ،"الّتار��"

فما �و ا��لم؟ وماذا يقصد ال�اتب باختياره مللفوظ . فاأل�عاد متقار�ة ومتداخلة،"الّتار��

  .كعنوان للمسرحية" ا��لم الّتار��"

 �� ف��ة اال �ع�ش ��سان ��ظات 
ّ
يل أو �� القيلولة،ا��لم إال

ّ
لكن �ناك لّنوم �� الل

�ول ومعناه أن �ع�ش �خر من �حالم �سّ�� حلم اليقظة،نوع آ
ّ

�سان ف��ة من الذ

رود،
ّ

يطرق خالل�ا عاملا خياليا ��  ذ�نھ دون أن ي�نّقل من م�انھ و�ذه ا��ال ت�ناسب كث��ا والش

فراش�ا الّرمال وغطاؤ�ا سماء عالية �ع�ش �� مناطق نائية، الذي" ار��التّ "مع ظروف ��سان 

 و�م تخ, وتّتصف الّ��راء كما �علم بظا�رة الّسراب. وحرارة شديدة
ّ
لقھ وما الّسراب إال

ديدة،
ّ

بيعة بحرار��ا الش
ّ
الذي تص�ره ا��رارة إ�� حدّ  " الّتار��"و�مر ذاتھ يحدث لإل�سان الط

 ف��ة . يعة الّ��راء ليصبح جزءا ال يتجّزأ م��ايتوّحد فيھ مع ذاتھ وروحھ وطب
ّ
وما حلمھ إال

ل�س�ر مع ليلھ الذي ي�تظره بفارغ الّص��، من الّرتابة لين�� ��اره و�بدأ" الّتار��"يخرج ف��ا 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                           )34ب�ية الش�ل الروا�ي، ص: بحروايحسن :نقال عن (
شكيل الفضا�ي وس��ورة ا���اية �� رواية كتاب �م�� لـ: سعدية بن س�ي��: ينظر:  1

ّ
" فنّية ال�

، - 2- أطروحة دكتوراه علوم �� �دب ا��ديث، جامعة سطيف . ائيةدراسة سيمي - "واسي�� �عرج
 .197، ص2013
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يل إال ّحدين لثنائية متقابلة تتجاذب 
ّ
إ�� أطراف�ا �� عناء، ب�نما " الّتار��"النجوم، وما الّ��ار والل

يل"يميل إ�� قطب " ار��التّ "نرى 
ّ
  .باحثا عن الّس�ون وا��مال والّراحة الّنفسية" الل

بيعية ال" الّتار��"ينجذب بذلك خيال 
ّ
ثاتھ الط

ّ
يھ �الّنجوم إ�� مؤث

ّ
�� �سل

 فال يبق امل�ان ال«�� تأّمل�ا �� ��رائھ " الّتار��"وال�� تتغّ�� قيم��ا بمجّرد أن يبدأ ...والّرمال،

بل ب�ّل  ف�و م�ان عاش فيھ �شر ل�س �ش�ل موضو�� فقطد �ندسّية فحسب،مباليا ذا أ�عا

سم با��مايةما �� ا��يال من تحّ��،
ّ
ف الوجود �� حدود ت�

ّ
ھ يكث

ّ
نا ننجذب نحوه ألن

ّ
  1».إن

�ع�ش ف��ة من الّصراع تؤّدي بھ إ�� إسقاط تفك��ه  - "ج��ار جن�ت"كما عّ�� - فاإل�سان

الذي انص�ر مع موجودات بي�تھ ليقّدم رؤ�تھ " الّتار��"د الّرجلو�ذا ما نلمحھ عن،2ع�� �شياء

و�� حيلتھ للّتغلب ع�� و�ذا �و أسلوب ع�شھ �� الّ��راء،�� ا��ياة و�� ا��مال �� ز�د كب��، 

  .قساو��ا

يل؟
ّ
  يدخل �نا عامل الّزمن الطبي��، فما الفرق ب�ن الّ��ار والل

الن حّدان متقاب
ّ

يل �شك
ّ
ساعة من ) 24(الذي يحوي  الن ل�شكيل اليومإّن الّ��ار والل

يخرج من �ذا املدلول الف��يا�ي، ليعطي ل�ما مدلوال أك�� تجر�دية " الّتار��"لكّن ��سان الّزمن،

و�لة،فيصبحان لباسان متضاّدان أحد�ما أب
ّ
ون صعب بأوقاتھ الط

ّ
ون يض الل

ّ
وثان��ما أسود الل

يل عن الّ��ار" الّتار��"�سان ونف�م من ذلك أّن �س�ونھ،مسّل بنجومھ و 
ّ
  .يفّضل الل

زمن نف��� أو لنقل زمنا دال  فالّزمن �نا يتعّدى معناه الكرونولو�� ليتحّول إ��
ة فضاء معّ�ن دون أن وال يمكننا معرفم جزء م�ّم ال يتجّزأ من الفضاء،والّزمن كما �علليا،

ره زمن،
ّ
مد �� دراس�نا تلك الّتحديدات م�ما اختلف �ذا الفضاء لذلك ال يمكننا أن �عتيؤط

�ر والّسنة،الّضيقة ال�� �عت�� الّزمن مرتبط ب
ّ

 فكيف سن�ناول فضاء الّساعة واليوم والش
ّ
وإال

اكرة وفضاء ا��زن وفضاء الفرح،ا��لم وفضاء ال
ّ

ق ذ
ّ
إ�� غ�� ذلك من �فضية ال�� تتعل

ات ال�شر 
ّ

منذ " م�شال بوتور "حث و�و سؤال قد طرحھ من قبل البا�ة،با��انب الّنف��� للذ

  .3زمن �عيد

قاطبا إذ نلمح ت،"ا��لم الّتار��"نلتقي بالّتقاطب �� �ذه املسرحية ابتداء �عنوا��ا 

العالم املع���� للّتار�� والعالم املتخّيل فضائيا ب�ن ا��لم والواقع،ونف�م من ذلك وجود عامل�ن،

ل فيما يحلم بھ الّتار��،
ّ
  .قعھ يبحث عنھ �� أحالمھفما ���ز عن فعلھ �� وااملتمث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غالب �لسا، املؤّسسة ا��امعية للّدراسات وال�شر : جماليات امل�ان، ترجمة: غاستون باشالر:  1

 .31، ص1984والّتوز�ع، ب��وت، 
2: Voir: Gérard Genette: Figure I, Edition du Seuil, Paris, 1966, p101.«Il se 

rassure en projetant sa présence sur les choses »  
فر�د أنطونيوس، مكتبة الفكر : بحوث �� الّرواية ا��ديدة، ترجمة: م�شال بوتور : ينظر:  3

 . 99، ص1977، ب��وت، لبنان، أفر�ل 1م�شورات عو�دات، ط - ا��ام��
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لة ل��لم تختلف بالّتأكيد عن تلك ا
ّ
لة للواقع،إّن العناصر املش�

ّ
والواقع �نا �و ملش�

وتكمن خصوصية �عاب�� ا��لم �� ". الّرجل الّتار��"واقع املسرحية الذي تمش�ده لنا مسرحية 

س يدخل بدوره �ون أّن املتلقي يضطلع بدور املؤول من خالل تقديم تأو�ل م��وظ وملمو 

  . 1ضمن ب�ية نّص ا��لم

و��تظر ليلھ حدود خيمتھ، ليع�ش �� فضاء واسع،�� العراء،متعديا " الّتار��"يحلم 

يل وس�ون الّ��راء، بفارغ الّص�� لي��� خياالتھ
ّ
�و مالذ أّي إ�سان فإن �ان الب�ت �� �دوء الل

ق الّ��راء أكمل�ا،فروحھ �عشل�س خيمتھ بل الّ��راء ب" الّتار��"فإن مالذ �� �ذا ال�ون،

الب�ت جسد «:إذ يقول يحّقق التوازن،" غاستون باشالر" والب�ت كما أشاروتجعل م��ا مأوى ل�ا،

  2».وروح، و�و عالم ��سان �ّول 

ف�و �و الّ��راء،" الّتار��"�ان ب�ت وإذا ستمرار�ة لإل�سان،فالب�ت إذن يخلق � 

فإّن و�بقى محافظا ع�� ثباتھ وقّوتھ، � ال يتما�� ف��اح�ّ لق لھ ش�ئا أك�� من �ستمرار�ة،يخ

�ستمد ص��ه وحكمتھ من الّ��راء ال�� أصبحت مالذه ومأواه �ك�� ورك��تھ ال�� ال " الّتار��"

  .يمّل م��ا

املناخ الذي �ع�ش «ليحّس ش�ئا من الّدفء و�ذا �و ذاتھ "الّتار��"و�� ا��لم �س���� 

 و ال يوجدمن مخاطر�ا،" الّتار��"��ا تح�� فالّ��راء ذا،3»لھفيھ ��سان ا���� �� داخ

نائية الّتقاطبية، �و أّن �ّل حّد تناقضا �� �ذا،بل يوجد تقاطبا،
ّ
يجذب إليھ  ألّن أساس الث

فإّن محاسن الّ��راء تحميھ ،"الّتار��"راء تحاول �يقاع بـفإذا �انت مخاطر الّ��ا��و�ر،

  .ل وتصقل ��صّ�تھ وتمنحھ قّوةو�شّده لرؤ�ة ا��مال والّتأم

وإن قلنا أّن �ناك تقاطبا ب�ن �ذين العامل�ن، فنلمسھ من خالل ما �و متوفر لدى 

 " الّتار��"
ّ
من جدران تفصلھ عن عالم الّ��راء " الّتار��"لقد حرم ر لديھ،وما �و غ�� متوف

ترى �ل يحلم تناثرة،اح العاتية، والّرمال املواكتفى بخيمة متنّقلة ال ت�اد تصمد أمام الّر�

  باالستقرار واملدنية ؟" الّتار��"

ھ يدرك كنھ �شياء أك�" الّتار��"بالّتأكيد يختلف حلم 
ّ
� من عن �ذا �طار، ذلك أن

ف�و لم يرد يوما ش�ئا محسوسا، ولم �ستعبده املاديات ال�� تنق��� سعادتھ ��ا غ��ه من ال�شر،

كھ ل�ا، بل نجده ي�شد حرّ�ة
ّ
ھ مالك يكفيمثيل ل�ا �� خياالتھ و�� أحالمھ،ال  بمجّرد تمل

ّ
ھ أن

  .و�عشق حياتھ ال�� ال يحّد�ا ���ءالّ��راء بال منازع،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شر و الّتوز�ع، ط. تالّسرد العر�ي، مفا�يم وتجلّيا: سعيد يقط�ن: ينظر : 1
ّ
، القا�رة، 1رؤ�ة لل�

 .228، ص2006
 .38غالب �لسا، ص: جماليات امل�ان، ترجمة : غاستون باشالر:  2
 .38املرجع نفسھ، ص:  3
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تھ فت��ز رغباه للمقاي�س ال�� ألف�ا �� حياتھ،�� �غي�� " الّتار��"وت��ز ذاتية ��سان 

صو�� ج��مس " الباحثة الفر�سية ال�� قد ت�ون متنافية وواقعھ،وقد عّ��ت عن �ذه الفكرة،

)Sophie Guermes  (ظات ل��لق و�بداع،باعتبار�ا أّن ا��لم ل�� 
ّ
بقدر ما �و م يكن قط

ھ قد ال يتجّسد �� الواقعمنافيا للواقع، �عب�� عن رغبات ذاتية وقد ي�ون 
ّ
  1.كما أن

لم إ�� ف��ة لإل�سان لكّنھ يحّول ا��ال�اتب يدرك تماما �ذه الفكرة، لعّل 

عبة ملواصلة ا��ياة �� من ا��لم �غي��ا بقدر ما يب�� منھ اس��جاعا ألنفاسھ التّ فال يب،"الّتار��"

ات ا��املة،ذلك أّن �� الّ��راء؛
ّ

��ا و�جعل�ا تؤمن بصدق ب�ّل ما خطاب ا��لم يأسر الذ
ّ

ف��ذ

  .رأتھ �� حلم�ا

قاطبية - 3
ّ
جمة(الثنائية الت

ّ
  ):الّرمال/ الن

  :من خالل قولھ،)الّرمال/الّنجمة(ب�نائية " �ا��لم الّتار�" �س��ّل ال�اتب مسرحيتھ 

ْم «   
َ
ْم ت

َ
ْم ...ت

َ
ْم ت

َ
  ت

َباْل    
ْ

ذ
َ
ْجَمة ت

َ
ْيَمة ن

َ
 ا��

َ
  .ف

اْر    
َ

ا ِ�� الُ�ق
َ
ْجَمة َزْرق

َ
  ن

ْرَماْل    
َ
ْبِ�ي ل

َ
ْيَمة ت

َ
 ا��

َ
  .ف

اْر     ْع َمْ�َ�ا النَّ
َ
ل
ْ
ط

َ
ة ت

َ
ْبل

َ
  .ْوط

ْم    
َ
ْم ت

َ
ْم ...ت

َ
ْم ت

َ
  2»ت

والّرمل . ع ليالبل �سطستوى عال �و الّسماء،و�� ال تظ�ر ��ارا،لّنجمة �� مت�ون ا

،���
ّ

مس ال�� �انت غطاء أر��� سف��،و�و يبدو ��ارا بلونھ الذ
ّ

وقد ال يظ�ر ليال لغروب الش

  .تض�ئھ فيظ�ر

ون �زرق، وعندما ير�ط
ّ
ل�ست نجمة الّسماء،بل ش�ئا ندرك أّ��ا ال�اتب الّنجمة بالل

اْر " (الّتار��"لّرجل قد �ش�� بھ إ�� اآخر،
َ

ا ِ�� الُ�ق
َ
ْجَمة َزْرق

َ
ون �زرق"فنعت�� بذلك أيقون�� ،)ن

ّ
" الل

  ".الّتار��"�ش��ان إ�� أّن الّنجمة �� الّرجل " جبال ال�قار"و 

لة للمتخّيل النّ 
ّ
ل الواقع وذلك بإعادة �شكي���،إّن �يقونة �� أحد القطب�ن املش�

ة جديدة،
ّ
و�� تؤّدي إ�� ) Iconicité(�� مجال الّسيميائية باأليقونية  و�ذا �سّ��وإظ�اره �� حل

ن�نا من معرفة ما . 3تقليص ال�ّوة ب�ن شمولية الّدليل وما يحيل إليھ
ّ

و�ذه �يقونية �� ال�� مك

ون �زرق إ�� 
ّ
ن من اعتبار أّن " جبال ال�قار"وإ�� " الّنجمة"يقصده ال�اتب من إضافة الل

ّ
لنتمك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 : Voir: Sophie Guermes : La poésie moderne (Essai sur le lieu caché), 

L’harmattan, Paris, France, 1999, p226. 
 .2ص" ا��لم الّتار��" مسرحية : ين م��و�يعز الّد :  2

3 : Voir: Josèphe Courtès : Analyse sémiotique de discours, de l’énoncé à 

l’énonciation, Hachette Education, Janvier 1991, p169.  
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  ".الّرجل الّتار��"أي " جل �زرقالرّ "الّنجمة �� 

ْرَماْل ِ� (يتحّدث ال�اتب عن ا��يمة فيقول 
َ
ْبِ�ي ل

َ
ْيَمة ت

َ
لكّنھ �� مقام  مقابل ،)� ا��

َباْل �ِ ( بقولھ" الّنجمة"بـ" الّرمال"�غّ��
ْ

ذ
َ
ْجَمة ت

َ
ْيَمة ن

َ
فظ�ن ،)� ا��

ّ
" نجمة"�� �ذه ا��ال ير�ط الل

بو وأ،"ا��يمة"بم�ان واحد و�و " ّرمالال"و
ّ

فيا ل والب�اء لذات �ائنة �� ا��يمة،لصق صف�� الذ

ات؟
ّ

  ترى من �� �ذه الذ

بول أي �فول، ي�سب ال�اتب
ّ

��سب للّرمال صفة الب�اء و للّنجمة صفة الذ

نائيةوا��زن،
ّ
ف الث

ّ
ا محتواة �� فضاء بجعل�بتغي�� مواضع�ا وصفا��ا،) رمال/ةنجم(ف�و يوظ

ونحن �علم أّن . واء فضا�ي ب�ن ا��يمة والّرمال والّنجمةفنلمح بذلك عالقة احتا��يمة الّضيق،

فكيف ل��يمة جودة �� فيا�� الّ��راء الواسعة،والّرمال مو الّنجمة م�ا��ا الّسماء العالية،

ال�� ،"املرأة الّتارقية"ول واحد و�و �� مدل) رمال/نجمة(تتقاطع الثنائية   !ا��دودة أن تجمع�ما

و�نا ي��ز �نز�اح الذي اختاره ال�اتب " الّرجل الّتار��"ب �� غياب ي�تا��ا شعور ا��زن والّتع

  ".الّتار��"الّرجل "ليعّ�� بھ عن عالقة املرأة بـ

قاطبية  - 4
ّ
نائية الت

ّ
ار��/ النجمة(الث

ّ
  ):الّرجل الت

نائية 
ّ
ا��لم "نجد�ا متجّسدة �� كالم ال�اتب عن ) الّرمال/ نجمة(وإن نظرنا إ�� الث

  :دما قالعن" الّتار��

ْ�ُ�وا«
َ
غ

ْ
 وُ�ْم َما َيت

ْ
ون

ُ
َ�ْ� الك

َ
غ

ْ
� َيت ِ

ّ
َم الّرَِجاْل ال�

ْ
ْع ُحل

َ
ْصن

َ
ُجوْم ن

ّْ
  1».وَمْن الن

بات وفضاء �فول والّزوال من 
ّ
يظ�ر لنا فضائ�ن مختلف�ن و�ما فضاء الّصمود والث

نائية 
ّ
ر�ق تزول ،ّل ���ء �� الّ��راء يزول و�ندثر؛ ف�"الّرمال"و" الّنجوم"خالل حّدي الث

ّ
الط

ة بفعل الّر�اح أيضا،وا��يمة تصلّرمال ال�� تحّرك�ا الّر�اح،بفعل ا
ّ

ة �ش
ّ
ع��  و�ذا يّدلبح رث

ُموْسْت (واقفا بلثامھ " الّتار��"ب�نما يبقى الّرجل سيطرة الّر�اح �� الّ��راء،
ْ
َجل

َ
يجابھ ) ت

طعة تن�� لھ وتبقى معھ الّنجوم �� مواقع�ا ساالعالية،" ال�قار"لّ��راء وجبال ا

 
ّ
�فعا ع�� قسوة الّرمال الذي بقي م�" الّتار��"فاختار�ا ال�اتب �إبدال لذات الّرجل ر�ق،الط

  ).سف��/عال(م�ساميا بأخالقھ وأنفتھ �الّنجوم العالية، و�نا تتجّسد ثنائية املوقع�ن والّر�اح،

شاؤم من 
ّ
فاؤل وال�

ّ
ار�� ب�ن الت

ّ
جوم"الّرجل الت

ّ
  ":الن

نائية " الّتار��"ل�اتب الّنجمة بم�شأ الّرجل فيما سبق ر�ط ا
ّ
، وقد التقى حّدا الث

نائية " الّنجوم"�� فضاء ا��يمة، لكّن ال�اتب فيما ي�� ير�ط ) الّرمال/نجمة(
ّ
) �شاؤم/تفاؤل (بالث

 «: يفرح و�ست�شر إذا رآ�ا تمأل الّسماء، بقولھ" الّتار��"، إذ نجد الّرجل 
ْ
َماء َمل

ْ
ا اْبَصْر الّس

َ
ة ِإذ

َ
َيان

ْ�ْ� َجاْي 
َ

اَحة َوا��
َ
اْس َمْرت ُجوْم َيْفَرْح وْ�ُقوْل النَّ

ْ
   2».ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2ا��لم الّتار��، ص:  1
 .4ا��لم الّتار��، ص:  2
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ابلة �� 
ّ

و�نا نلمح �� نجوم ضاحكة ساطعة �� الّسماء،إ" ا��يمة"تتحّول الّنجوم الذ

فظ واحد
ّ
  .تقاطبا �� املدلوالت ، رغم أّن الل

قوس " الّتار��"ثّم نجد ال�اتب �� موضع آخر، يتحّدث عن ارتباط الّرجل 
ّ
ببعض الط

عبية �� �عب��ه عن والئھ 
ّ

والّ�� وصف�ا  - للّنجوم، فإن �و رأى ش�با، أو نجوما متحّركة " الش

نجده يحمل حفنة تراب و�لّف�ا ��  - "الّنجوم ال�� �سقط من أماك��ا"ال�اتب �� نّص املسرحية بـ

شاؤم
ّ
  .قماش تحّسبا ألّي خطر قادم، و�ذا ين�ئنا بفضاء ال�

  

د ال�
ّ

ل�س من خالل عالقتھ بالّ��راء " الّتار��"اتب ع�� صفة ثبات الّرجل يؤك

نائ�ت�ن  وحسب، بل من خالل طبيعة الّ��راء ذا��ا، فيتحّدث عن
ّ
) الّر�ح/الّنخلة(الث

  ).الّزمن/الّرمل(و

رة �� أعماق �رض، والّر�اح 
ّ

بات للّنخل، فالّنخلة متجذ
ّ
إذ ي�سب ال�اتب صفة الث

ه ِر�ْح «: ع�ا �ي تقتلع�ا أو تكسر�ا، إذ يقول تحّرك�ا دوما وتصار   ْ�َ�زُّ
َ
 ال

ْ
ف

َ
ْل َواق

َ
خ

ْ
َمَرْت أْعَواْم والّن

ھ
ُ
ون

ُ
َبَدْل ل

ْ
 َي�

َ
  1»ْوال

بات للّرمال، فكيف للّرمال ال�� تحّرك�ا الّر�اح �� �ّل 
ّ
كما نجده أيضا �سند صفة الث

جاه أن ت�ون ثابتة
ّ
  !ات

يع��ا الّت�و��ية ور�ط�ا بالّزمن وحصر الّزمن لقد نظر ال�اتب إ�� الّرمال من وج�ة طب

تاء والّصيف و�ما فصالن متقاطبان؛ فرمال الّ��راء ال ت�نّدى ال �� 
ّ

قس ليختار لنا الش
ّ
بالط

بات، فم�ما حّرك��ا الّر�اح فإّ��ا ال �غّ�� لو��ا وال 
ّ
تاء، و�� عالمة للّصمود والث

ّ
الّصيف وال �� الش

  .طبيع��ا ا�ّ�افة

يث�ت �� الّ��راء من خالل محا�اتھ " الّتار��"ذلك أّن الّرجلنف�م من  

لطبيع��ا الّصامدة من نخيل ورمال وجمال، ف�ستمّر حياتھ ب�ساطة، إذ عّ�� ال�اتب عن �ذا 

ة ِ�� ْ�َنا«: بقولھ
َ

� الَبْل َعاْ�ش
َ

اْسَنا ْع�
َ
  2»ْون

  

قاطبية ��  - 5
ّ
ار��"امللفوظات الت

ّ
  ":ا��لم الت

ة ملفوظات متقابلة تو�� بالّتقاطب الّدال��، نذكر م��ا شمل نّص املسرحي 

  :ملفوظ�ن �ما

ْل ( - 1 
َ
� َما َعْنَدَ�ا ظ ِ

ّ
ْمْس ال�

َّ
يْل ( - 2).   الش ِ

ّ
اْن الل

َ
� خ ِ

ّ
َمْر ال�

َ
  ).الق

�� �ذين امللفوظ�ن املسرحي�ن املتقابل�ن نالحظ أّن ال�اتب قد أسند وظيفة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ا��لم الّتار��، ص:  1
 .3ار��، صا��لم التّ :  2
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مس والقمر واختار�ا �� مّدة
ّ

م�� ال ي�ون  - 1: زمنية معّينة، فلو طرحنا الّسؤال�ن طبيعية للش

مس؟ 
ّ

يل؟ - 2ظّل للش
ّ
  م�� يخون القمر الل

مس �� وقت واحد و�و منتصف الّ��ار، ألّن  
ّ

 للش
ّ
ھ قد ال نر ظال

ّ
سنجيب بأن

ل ال ينعدم تماما، إذن ال�اتب يقصد 
ّ
مس �� �ذه ا��الة ت�ون �� كبد الّسماء، لكّن الظ

ّ
الش

ل �ثر، وإذا غاب �ثر ال يمكن ش�ئا آخر من 
ّ
ل، قد �ع�� بالظ

ّ
وراء �عب��ه عن ا�عدام الظ

مس لم �عد مسيطرة كما �انت، فما بال 
ّ

ر، و�أّن الش
ّ
أمام شمس لم " الّتار��"لألصل أن يؤث

 
ّ
غ�� " �ل �� غاضبة منھ؟ أم أّ��ا مق�ورة �� �خرى؟ و�ل أصبح الّرجل الّتار��! تجعل لھ ظال

  ..��رائھ ال�� �عت���ا عرشا لھ؟ مسيطر ع��

  

يل، فكيف للقمر 
ّ
ھ خائن لل

ّ
ونقابل �ذه املدلوالت بالقمر، الذي عّ�� ال�اتب عنھ بأن

يل
ّ
  !أن يخون الل

يلة 
ّ
رّ�ما يرمي ال�اتب ��ذا امللفوظ املسر�� إ�� اعتبار أّن عدم ظ�ور القمر �� الل

نا �ع
ّ
يل، �� ح�ن أن

ّ
لم جّيدا أّ��ا عملية طبيعية جّدا يحدث ف��ا املظلمة �و خيانة من القمر لل

 . أفول تام للقمر إيذانا بقدوم ش�ر قمرّي جديد
ّ
يل وما ر�طھ بھ إال

ّ
إّن الّرجل الّتار�� مرتبط بالل

يلة املظلمة ألنھ ال يرى 
ّ
يل جماال، ف�و ال يحّب الل

ّ
نجومھ املتأللئة برفقة القمر الذي زاد الل

الم نجومھ ال�� ألف�ا، فيلوم ع��
ّ
  .القمر الذي أفل وترك وراءه الظ

مس(إذن �ناك ثنائية من امللفوظات تتما��� مع �عض�ا وقطبا�ا �ما 
ّ

و ) الش

مس والقمر أيضا متعاقبان، وأن يجمع ال�اتب ب�ن )القمر(
ّ

يل فالش
ّ
، فإذا �عاقب الّ��ار والل

� ما عند�ا ظل(امللفوظ�ن 
ّ

مس ال�
ّ

يل(و ) الش
ّ
� خان الل

ّ
 من أجل أن يحدث ، م)القمر ال�

ّ
ا �و إال

فظية والّداللية حّ�� يقّدم ا��مالية �� الّتعب�� بإظ�اره لألشياء املتقابلة، ب��ك��ه 
ّ
تلك املفارقة الل

�ل و�ثر وغ�� ذلك
ّ

  .ع�� الش

َمْك ِكيَفاْه «: نجد تقاطبا آخر �� امللفوظ املسر��
َّ
َعل

ْ
� �ْ�ْ ْش الصَّ

ْ
َمَتك

ْ
ا َما َعل

َ
ْ�َراء ِإذ ال�َّ

 
ْ
  1»ُموْت ت

  ).املوت(و ) الّص��: (سنختار من �ذا امللفوظ حّدان و�ما

اص��؟  و�ل �ناك عالقة ب�ن : سنطرح الّسؤال م�� يص�� ��سان؟ وم�� نقول لھ

  الّص�� واملوت؟ وما نوع�ا؟

إّن الّص�� حالة يصل إل��ا ��سان، إذا �ان �ع�ش ظروفا صعبة مادية أو معنو�ة أو 

ومع ذلك ال �ش�و أحدا، فنطلق عليھ صفة ��سان الّصابر، وإذا استفّز  نفسية أو اجتماعية

�شّدة و�ان ال يظ�ر توتره و�متّص غضبھ فحي��ا نصفھ با��ليم، وقد ر�ط العقالء الّص�� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ا��لم الّتار��، ص:  1
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  »أّن العقل موجود �� الّص��«: بالعقل، وقالوا

ھ �ع"املوت"�� مقابل " الّص��" وإذا استعمل ال�اتب 
ّ
�� بالّص�� شكال من ، ف�ذا �ع�� أن

وسي�بت، تدّبر أموره �� الّ��راء،إذا ص�� ف�و �ستطيع " الّتار��"أش�ال ا��ياة، وأّن الّرجل 

ھ ع�� �قل لديھ 
ّ
فقد وصل إ�� درجة عالية من الّص�� ، وحّ�� إن �و تراجع وخفتت قّوتھ، فإن

�اعة ال�افية ملواج�ة مص��ه، ومواج�ة املوت نفسھ بص�� و��اعة
ّ

  .ال�

  :خاتمة

ليواصل ،، ف��ة للّتار�� �ي �س��ّد أنفاسھ ال�� ضاعت منھ" ا��لم الّتار��" لقد �ان

حياتھ �� الّ��راء، مؤمنا بصدق رسالتھ، لكّنھ �ان يتأر�� ب�ن حّدي ثنائية تقاطبية أحد�ما 

لھ ضعف الّرجل الّتار�� �إ�سان يتعب و�سأم و��شا
ّ
لھ الّ��راء بقساو��ا و�خر يمث

ّ
ءم، تمث

خذ من قساوة الّ��راء بلسما لھ، فنظر إ�� �سفل فاستمّد الّصالبة من
ّ
ونظر إ�� " الّرمال" فات

�ن ب�ن �ع�� و�سفل، لكّن ا��يمة "الّنجوم"�ع�� فاستمّد �نفة من 
ّ

ت الذ
ّ
، و�ان مش�

ر��ا لھ 
ّ
مأن�نة ال�� وف

ّ
  "املرأة الّتارقية"احتوتھ بدف��ا، فأحّس بالط

مھ الّص�� وع إّن فضاء
ّ
مھ كيف يواجھ ا��ياة ومصاع��ا،الّ��راء �و الذي عل

ّ
ففي ل

منغمسا �� الّ��راء " الّتار��"املواج�ة والّص�� تلتقي ا��ياة باملوت، و�و تقاطب دال�� �ع�شھ 

راضيا بما لديھ " ال�قار"الّرجل الّتار�� شامخا كجبال "بليل�ا و��ار�ا، �� صيف�ا وشتا��ا، و�بقى 
بيعة ال�� ألف�ا وألفتھ ونمت ف��ا أحالمھ الّساميةمن �س

ّ
  .اطة الع�ش وقسوة الط

  
  :املراجع املعتمدة

  ".ا��لم الّتار��"مسرحية : عزالّدين م��و�ي - 1

املركز الثقا�� ). ال��صية- الزمن- الفضاء(ب�ية الش�ل الروا�ي : حسن بحرواي - 2
  .1990ب��وت، /، الدار البيضاء1العر�ي، ط

موس مصط��ات الّتحليل الّسيميا�ي للّنصوص، دار ا��كمة، قا: رشيد بن مالك - 3
 . 2000ا��زائر،

شكيل الفضا�ي وس��ورة ا���اية �� رواية كتاب �م�� لـ: سعدية بن س�ي�� - 4
ّ
" فنّية ال�

، - 2- أطروحة دكتوراه علوم �� �دب ا��ديث، جامعة سطيف . دراسة سيميائية - "واسي�� �عرج
2013. 

شر و الّتوز�ع، ط. وتجلّياتد العر�ي، مفا�يم الّسر : سعيد يقط�ن - 5
ّ
، 1رؤ�ة لل�

  .2006القا�رة، 

غالب �لسا، املؤّسسة ا��امعية : ، ترجمةامل�انجماليات : غاستون باشالر - 6
  .1984للّدراسات وال�شر والّتوز�ع، ب��وت، 
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فر�د أنطونيوس، مكتبة الفكر : بحوث �� الّرواية ا��ديدة، ترجمة: م�شال بوتور  - 7
 .1977، ب��وت، لبنان، أفر�ل، 1م�شورات عو�دات، ط - ��ا��ام

8- Algirdas Julien Greimas: Du Sens (Essais sémiotiques), Editions 

du Seuil, Paris, 1970. 

9- Gérard Genette: Figure I, Edition du Seuil, Paris, 1966. 

10- Henri Mitterrand, le discours du roman, Presses Universitaires de 
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11- Jean Weisgerber : L’espace romanesque, Editions L’age 

d’Homme, Lausanne, 1978. 

12- Joseph Courtès : Introduction à la Sémiotique narrative et 

discursive (Méthodologie et application), Hachette, Ed nº 03, 1986. 

13- Josèphe Courtès : Analyse sémiotique de discours, de l’énoncé à 
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  املكونات و�نواع ا��طاب املقدما�ي �� ال��اث
 

  رشيدة عابد

  

  : امل��ص

: تلف مجاال��اتتم�� املؤلفات �� ال��اث �سالمي بمخ             

ررت �� أعمال�م وتك�ية وعلمية سار  عل��ا املؤلفون،بضوابط من�....العلمية�دبية،النقدية،

ومن ب�ن �� منا���م العلمية �� التأليف، ح�� باتت من الثوابت املعرفية�ش�ل ملفت للنظر،

  .، الذي يصدر بھ املؤلف عادة كتابھ"ما�يا��طاب املقد"�ذه الثوابت 

من خالل نموذج ث �� م�ونات �ذا ا��طاب وأنواعھ،�س�� �ذه الدراسة للبح

ة وعنايتھ الفائق،الذي عرف باحتفائھ ا��م،) ه 276 - 213(مقدمات كتب ابن قيبة الدينوري 

اب املقدما�ي كما تتو�� �ذه الدراسة إثبات الفرضية ال�� ترى �� ا��ط�� صياغة مقدماتھ،

كما توصلت الدراسة �سالمي، ول�س مجرد نص مواز لھ،جزءا ال يتجزء من الكتاب �� ال��اث 

إ�� مجال بتداء والتم�يد ملوضوع الكتاب،إ�� أن املقدمة �� كث�� من �حيان تجاوزت وظيفة � 

  .و�و ما عرف بمقدمة العلما��قل املعر�� الذي ي�ت�� إليھ، أوسع �و العلم أو

Summary : 
          Books of Islamic heritage, in their different fields: literature, 

critical and scientific..., are characterized by methodological and scientific 

norms witch were followed by the writers. These norms were so repeated in 

their works that its became constant knowledge for their scientific methods of 

writing. Among these constants « the prefatory speech » included by the writer 

generally at the beginning of his book.  

         This study aims to find the components and types of this speech 

through the model introductions books  of Ibn Kaiba EDDAINOURI (213-276 

of the Hegira), who was known by the attention he gave to the writing of his 

introductions. Also, this study plans to prove the hypothesis that considers the 

prefatory speech as part of the Islamic heritage book, and not only as a parallel 

text. Otherwise, the study resulted in the introduction that often exceeded the 

function of starting and introducing the book subject, to a wider field, namely: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رشيدة عابد،استاذ مساعد أ،�لية �داب و اللغات،جامعة البو�رة.   
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science or field of knowledge to witch it belongs. This is what is known by the 

introduction of science. 

  :مقدمة

   : إن املتأمل �� املؤلفات ال��اثية بمختلف مجاال��ا         

��ية وعلمية سار عل��ا ،سيالحظ دون شك أن ثمة ضوابطا من....العلميةدبية،النقدية،� 

�� منا���م  ح�� باتت من الثوابت املعرفية وتكررت �� أعمال�م �ش�ل ملفت للنظر،املؤلفون،

ومن ب�ن أ�م �ذه الثوابت ا��طاب املقدما�ي الذي �س���� النظر و�ث�� العلمية �� التأليف،

��تمام عند �ل من تتوق نفسھ ملعرفة أسرار وخبايا طرق ومنا�� التفك��  ومن ثم التأليف �� 

  .الثقافة العر�ية �سالمية

ر  لھ وقد حظي �ذا ا��طا
ّ
ب باال�تمام �� النظر�ات الغر�ية، ولعل أ�م من نظ

تحت ما أطلق عليھ باملواز�ات النصية   Gérard Genetteالباحث الفر���� ج��ار جين�ت 

ا��، وقد ا�تم الباحثون �� �ذا ا��ال ...1والعتبات النصية والنصوص املصاحبة واملكمالت

و��ن الصياغة النظر�ة ملقدما�ي تنظ��ا وتطبيقا،��طاب اباملقار�ة ب�ن ا���ود العر�ية حول ا

الغر�ية مما جعل�م يخرجون ب�تائج أقل ما يمكن القول ف��ا أ��ا مثمرة فقد فتحت آفاق البحث 

و�ستقصاء،ول�ذا س�بدأ �عرض أ�م ما توصلت إليھ الدراسات السابقة ثم �عرج ع�� نماذج 

  .أ�م م�ونا��ا وأنواع�امن مقدمات املؤلفات ال��اثية، قصد �بانة عن 

  :التنظ�� ل��طاب املقدما�ي ال��ا�ي: أوال

 :قديما - 1

نظر�ة شاملة للكتابة ال يمكن ا��ديث عن التنظ�� ل��طاب املقدما�ي �� معزل عن 

ل�س �ذا م�ان استقصا��ا أو �ملام ��ا، لكن حسب �ذا البحث أن ينظر �� �ذه والتأليف،

املقدمات، فمن أ�م �راء ال�� نجد�ا مبثوثة �� كتب املتقدم�ن ا��زئية املتعلقة بقوان�ن كتابة 

ي�ب�� أن �عرف أنھ البد من أن يكون : " إذ يقول ،ا��يوانكتابھ مقدمة ما قدمھ ا��احظ �� 

واملنفعة، وال�سبة، م��ا ال�مة،: وجھل�ل كتاب علم وضعھ أحد من ا��كماء ثمانية أ

و�و ما سيع�� عنھ املقر�زي و�عرف ،2.."لتدب��وا،وال��ة، والصنف، والتأليف، و�سناد

 :املواعظبالرؤوس الثمانية، حيث جاء �� كتابھ 

إعلم أن عادة القدماء من املعلم�ن قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل "

افتتاح �ل كتاب و�� الغرض والعنوان واملنفعة واملرتبة و��ة الكتاب ومن أي صناعة �و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   seuils ,Palamsestes  1ينظر مق��حات ج جين�ت �� كتابيھ  - 1
ص . 2015، ب��وت،1، املكتبة العصر�ة،ط1عبد السالم �ارون،ج:   ا��احظ، ا��يوان، تح -  2

94.  
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و ع�� �ذا �ساس �ان القدماء ،1"أي أنحاء التعاليم املستعملة فيھوكم فيھ من أجزاء و 

أو مقدمات �ش��ون ف��ا إ�� �ذه امل�ونات ال�� باتت من ثوابت  2يصدرون أعمال�م بخطب

  .ا��طاب املقدما�ي

ادئ جد �امة �� مبإح�ام صنعة الكالم  �� كتابھأبو القاسم الكال�� كما يورد 

حديثھ عن أجزاء الرسالة وم�ونا��ا، يقدم لنا نظر�ة �� الكتابة  و�� معرضال��سل والتأليف،

الكتابة وآدا��ا، وتقنيا��ا من منظور بال�� جما��، ف�و يخصص فصال من كتابھ ل��ديث عن 

حيث شروط الكتابة ومستلزما��ا، إ�� أن يصل إ�� امل�ونات ال�� ،3وما يتعلق ��ا من أسبا��ا

والتأليف �ش�ل عام، و�� �ذا �ش�ل خاص، )الن��ي �ث�� لديھالنوع (تدخل �� ب�ية الرسالة 

عنوان يقال : وقال أبو ع�� الفار���. يقال عنوان وعلوان، وا��مع عالو�ن: " يقول 

وال يقف ،4"وأصل العنوان مادل ع�� الش��(...) وزاد غ��ه . وعلي�تھالكتاب،وعلونتھ،وعني�تھ،

�ستفتاح : ل�� �ش�ل بطر�قة ما مقدمة الكتاب و��عند �ذا بل يتجاوزه إ�� العناصر �خرى ا

�ل :" الذي ي�ون عادة بال�سملة وا��مدلة كما �و متعارف عليھ وفق القاعدة النبو�ة ال�� تقول 

و�كذا يبدو املوجھ �سالمي أحد ر�ائز صياغة ،" يبدأ فيھ ب�سم هللا ف�و أب��أمر ذي بال ال

  .نظر�ة ا��طاب املقدما�ي �� ال��اث

 :يثاحد - 2

فإن ا��دث�ن ا املؤلفات،إذا �انت آراء القدماء حول املقدمة قد جاءت مبثوثة �� ثناي

قد خصصوا  كتبا و�حوثا ورسائل أ�اديمية �املة ل��ديث عن أصول ومنا�� التأليف وإعداد 

بل اعتمدوا فيھ ع�� ما قدمھ السابقون كن عمل�م �ذا من و�� عقول�م فقط،البحوث،ولم ي

اقدمتھ منا�� البحث ا��ديثة من طرائق ومبادئ ل�ا عالقة وطيدة با��طاب إضافة إ�� م

  .املقدما�ي

ونحن بصدد البحث �� �ذا ومن ب�ن أ�م الدراسات ال�� اس��عت ا�تمامنا 

ــعباس ارحيلة �� الدراسة ال�� تقدم ��ا الباحث املوضوع، ــ مقدمات الكتاب �� : واملوسومة بـــ

إذ يتجاوز ف��ا صاح��ا مجرد الوصف إ�� محاولة التحليل ،بداعال��اث �سالمي و�اجس � 

ودور�ا الفعال �� وجود الكتاب وتبلور املؤلفات لتأو�ل لظا�رة ا��طاب املقدما�ي،ومن ثم ا

فرؤ�ة الباحث نا�عة من إيمان عميق بتم�� وخصوصية املقدمة �� . ك�ل �� الثقافة �سالمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ي العباس أحمد بن ع�� املقر�زي، كتاب املواعظ و�عتبار بذكر ا��طط و�ثار، تقي الدين أ -  1
  .03ص . 1987، القا�رة، 2، مكتبة الثقافة الدي�ية، ط1ج 

ف �ان مرادفا أث��ا عند   -  2
ّ
ل

َ
تجدر �شارة �� �ذا املقام إ�� أن مصط�� خطبة الكتاب أو خطبة املؤ

  .القدماء ملا نطلق عليھ اليوم مقدمة
رضوان الداية، دار الثقافة، :   أبو القاسم دمحم بن عبد الغفور الكال��، إح�ام صنعة الكالم، تح -  3
  .39ص . 1966لبنان، 
  .51نفسھ، ص  -  4
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قدمة كتابھ إ�� الدراسات السابقة حول املقدمات بما �� ذلك ال��اث �سالمي، ف�و �ش�� �� م

و��ت�� إ�� قناعة را��ة باختالف ب�ن ) أعمال ج��ار جين�ت(ا��طاب التنظ��ي الغر�ي 

املقدمات ال�� قصد�ا جين�ت و��ن ما �ع��م دراستھ، و�� �ذا نقد وإحالة غ�� مباشرة ع�� 

يقول مقدمات الكتب والتصانيف العر�ية،ية ع�� الدراسات العر�ية ال�� طبقت النظر�ة الغر�

أن �ذه ت�ت�� إ�� ؛وا��الف ا��و�ري ب�ن �ذا  واملقدمة �� ال��اث العر�ي« : معلال موقفھ �ذا

�ش�ل نصا مواز�ا مستقال بذاتھ،بل و�� ال والتص�يف،ال إ�� مجال �بداع، مجال البحث

كتاب، و�� ت�ت�� إ�� لرأس من جسد الوس��ى كيف أ��ا تمثل ا�� جزء ال يتجزأ من الكتاب،

وترتبط بتصورات من حضارة قوام�ا دين ينظم حركة وجود�ا، ولغة يقوم فضاء مغاير،

وع�� طرائق�ا يتحقق �داء أساس الثقافة �� حضارة �سالم، و�ش�لخطاب الو��،عل��ا 

وإش�اال��ا ص،ثقافة ل�ا سياق�ا الدي�� ا��ا و��. الف�� �� أصناف القول �� تلك الثقافة

الذات املبدعة خارج  وال تتحققف يتجاوز �ل التقديرات،املعرفية ول�ا رسوخ �� مجال التألي

وال يمكن ل�ا أن تضيف ش�ئا إ�� الرصيد ��سا�ي إذا �انت تجري �� سياق ذلك السياق،

مقدمات  وإحساس املؤلف بقيمة ما أضافھ إ�� الرصيد ��سا�ي يتفجر داخل سياق. غ���ا

  .1»و�� �ل مكون من مكونات تلك املقدمات كما س��ى لكتب �� حضارة �سالم،ا

يبدو وا��ا من النص أعاله أنھ ال يمكن ا��ديث عن خطاب ما إال �� سياق �ش�لھ 

وتلقيھ، ول�ذا �عت�� الدين �سالمي موج�ا رئ�سيا من موج�ات الكتابة و�ش�ل ا��طاب 

  .املقدما�ي

�ول من الكتاب ل��ديث عن مقدمة الكتاب �� وقد خصص الباحث �� الفصل 

ء التأليف �� حضارة الثقافة �سالمية من إحاطة با��لفيات ال�� تقف وراء ت�و��ا و�شو

مقدمة « : مم��ا ب�ن مقدمة الكتاب ومقدمة العلم بقولھملام بمف�وم�ا �� ال��اث،و��سالم،

م؛ ف�أ��ا خارجة عن العلم، ف�� وسيلة أي مقدمة للعل�نا ع�� مع�� الالم،العلم �ضافة 

�ضافة : ومقدمة الكتاب. فاملقدمة �نا ذر�عة. يتدرع ��ا إلدراك حقيقة ذلك العلم �� ذاتھ

، كما أن مقدمة ا���ش �� أجزائھ؛فإن مقدمة من؛ ف�� جزء من الكتاب: �نا ع�� مع��

أمام املطلوب الرتباط ومقدمة الكتاب �� طائفة من كالمھ تتقدم الكتاب �� أحد أجزائھ،

و ع�� الرغم من �ذه . 2»ف�� مما �ستعان بھ ع�� املقصود ع بذلك املع��؛معنا�ا بھ،وانتفا

الفروقات ال�� يحدد�ا الشراح ب�ن النوع�ن إال أن الباحث يرى عدم انتفاء الت�امل ا��اصل 

  .بي��ما

وقد است�بط�ا المي،قدمات �� كتب ال��اث �سأما �� الفصل الثا�ي فيقدم م�ونات امل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباس ارحيلة، مقدمات الكتاب �� ال��اث �سالمي و�اجس �بداع، املطبعة والوراقة  -  1
  .12ص . 2003، مراكش، 1الوطنية، ط

  .67 نفسھ، ص -  2
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  1:انطالقا من أنماط ا��طاب الذي تحتوي عليھ كما ي��

 خطاب �و ديباجة الكتاب �سالمي - 1

 خطاب موضو�� عناصره ثابتة - 2

 خطاب موضو�� عناصره متغ��ة - 3

 ذا�ي/خطاب موضو�� - 4

 خطاب ذا�ي - 5

 خطاب �شرك املتلقي �� املسؤولية - 6

 خطاب تتخللھ موضوعات عامة - 7

وقوف الباحث ع�� تجر�د �ذه امل�ونات فقد أح��� م��ا ما وتبدو أ�مية الدراسة �� 

ر خطاب املقدمة م��ا ما �و وعناص« : �و ثابت وما �و متغ�� كما يبدو من خالل قولھ

ومن �نا قسمت �ذا ا��طاب املوضو�� . وم��ا ما�و متغ�� تبعا لطبيعة موضوع الكتابثابت،

) التصلية - ا��مدلة - ال�سملة( �سالمية قسم �شتمل ع�� عناصر الديباجة : إ�� ثالثة أقسام

أما / البعدية(وقسم عناصره ت�اد ت�ون ثابتة �� جل ما اطلعت عليھ من مقدمات كتب ال��اث 

وقسم ثالث ال �ستقر فيھ ) دعاء �ختتام - التصميم - موضوع الكتاب - عنوان الكتاب - / �عد

�عمال السابقة ��  - م املؤلفاس - أ�مية البحث والغرض منھ( تلك العناصر بصورة مطردة 

  .2»)ذكر املصادر املعتمدة املن�� - مجالھ

إن الوقوف ع�� نظرة الباحث الدقيقة �� تص�يف خطابات املقدمة إ�� خطاب  ذا�ي 

ل�� حملت وآخر موضو�� يجعلنا �ست�تج أن ا��طاب الذا�ي يتصل باألسباب والدوا�� ا

أما كتاب،إحساسھ باأل�مية ال�� يك�س��ا ال أي مقاصد املؤلف واملؤلف ع�� وضع الكتاب،

ا��طاب املوضو�� فيتصل بمن�� املؤلف واس�يعاب �عمال السابقة �� املوضوع مع نقد�ا 

أما ملقدمة ب�سبة الكالم إ�� قائليھ،كما يتم�� باألمانة العلمية، حيث يصرح املؤلف منذ ا

تصر�ح والتلميح فتارة يخاطب القارئ وقد تنوع ب�ن الب الذ �شرك القارئ �� املسؤولية،ا��طا

و�� ال��اية يقدم ... وأخرى يدعوه لليقظة و �نصافوتارة يب�ن لھ الفائدة املرتقبة،مباشرة، 

  3:ا��طط التا�� 

  املتغ��/الثابت: مكونات املقدمة: ثانيا

  :الثوابت - 1

�ن مو���� ال��اث من املق��حات السابقة،س�نطلق �� قراءتنا ل��طاب املقدما�ي 

الذي ) ه276ت ( خصوصية النماذج ال�� سنعرض ل�ا، و�� مقدمات ابن قت�بة الدينوري 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82نفسھ، ص  -  1
  .83نفسھ، ص  -  2
  .173نفسھ، ص  -  3
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باعتباره عصر ازد�ار حركة التأليف وان�شار الكتاب �� الدولة  - عادة–عاش �� عصر يؤرخ لھ 

ع�� تنوع تآليفھ ا أن الرجل �ان محتفيا بمقدماتھ،فقد الحظن. �سالمية ع�� ا�ساع رقع��ا

إال أننا ال حظنا أن نقاط ...) التفس��الشعر،النقد،�خبار، ا��ديث،(  جاال��اواختالف م

. و�كذا أردنا أن نرصد �ذه �ختالفات وامل�شا��ات��ا كث��ة ع�� تنوع�ا واختالف�ا،التقاطع بي

  :وال�� سن��ص�ا �� ا��دول التا��ما �ش��ك فيھ �ذه املقدمات،وفيما ي�� نبدأ بتع�ن أغلب 

 املكونات

/ الثابتة

 عنوان

  الكتاب 

الشعر   أدب ال�اتب  عيون �خبار

  والشعراء

مش�ل  تأو�ل  املعارف

  القرآن

  غر�ب ا��ديث

  الديباجة

ال�سملة 

   وا��مدلة

  والدعاء

ا��مد � " 

الذي ���ز 

بالؤه صفة 

  1...."الواصف�ن

ونحن �سأل " 

هللا أن يمحو 

ببعض 

  2...�عضا

أما �عد " 

 حمدهللا

بجميع 

محامده، 

الثناء عليھ و 

بما�و 

  3..."أ�لھ

ا��مد � الذي "  غائبة  غائبة

ن�� لنا سبل 

الرشاد، و�دانا 

  4.."بنور الكتاب

أسأل هللا "

التجاوز عن الزلة 

بحسن النية فيما 

دللت عليھ 

وأجر�ت إليھ 

التوفيق للصواب 

  "وحسن الثواب

ا��مد � أ�ل "

ا��مد ووليھ، 

وال�ادي إليھ 

واملث�ب 

ن وأسألھ أ....بھ

�شغلنا بذكره 

و�ل��نا �شكره، 

و�نفعنا بحب 

  5..."القرآن

أ�مية 

الكتاب 

والغرض 

منھ 

فإن �ذا "

الكتاب وإن لم 

يكن �� 

دال ...القرآن

رأيت فإ�ي "

أك�� أ�ل 

زماننا �ذا 

عن س�يل 

و�ان أك�� " 

قصدي 

للمش�ور�ن 

من الشعراء 

�ذاكتاب "

جمعت فيھ 

من املعارف 

ما يحق ع�� 

    ان أحب�ت"

أن�� عن كتاب 

هللا و أرمي من 

ھ با���� ورائ

كنت زمانا أرى " 

أن كتاب أ�ي 

عبيد قد جمع 

تفس�� غر�ب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منذر دمحم سعيد أبو شعر، : أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قت�بة الدينوري، عيون �خبار، تح -  1

  .1، ص 2008، ب��وت، 1، املكتب �سالمي، ط1ج
  .14نفسھ، ص  -  2
  .5ص . رسالة، دط، ب��وت، دتدمحم الدا��، مؤسسة ال: ابن قت�بة، أدب ال�اتب، تح -  3
، مصر، 3السيد أحمد صقر، دار إحياء ال��اث،ط: ابن قت�بة، تأو�ل مش�ل القرآن، تح -  4

1973.  
. 1977، �غداد، 1، مطبعة العا�ي، ط1عبد هللا ا��بوري، ج: ابن قت�بة،غر�ب ا��ديث، تح -  5

  .147ص 
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و�واعث 

تأليفھ 

  ومن��ھ

خطاب (

  )موضو��

ع�� معا�� 

�مور، مرشد 

لكر�م 

  ...."�خالق

و�ذه عيون " 

�خبار نظم��ا 

ملغفل التأدب 

  1..."تبصرة

�دب 

  2..."ناكب�ن

فلما رأيت " 

�ذا الشأن 

�ل يوم إ�� 

نقصان، 

وخش�ت أن 

يذ�ب 

رسمھ 

و�عفو أثره؛ 

جعلت لھ 

حظا من 

عناي��، 

وجزءا من 

  3.."تأليفي

الذين �عرف�م 

جل أ�ل 

�دب، 

والذين يقع 

�حتجاج 

�م �� بأشعار 

الغر�ب 

والنحو 

وكتاب هللا 

عزوجل 

وحديث 

رسول هللا 

  4)..."ص(

من أ�عم 

عليھ �شرف 

امل��لة 

وأخرج 

بالتأدب عن 

طبقة 

ا��شوة، 

وفضل 

بالعلم 

والبيان ع�� 

العامة، أن 

يأخذ نفسھ 

  5"بتعلمھ

فألفت �ذا ..الن��ة

الكتاب جامعا 

لتأو�ل مش�ل 

  6"القرآن

ا��ديث،وأن 

الناظر فيھ 

مستغن بھ،ثم 

�عقبت ذلك 

بالنظر 

والتفت�ش 

واملذاكرة، 

فوجدت ما تركھ 

نحوا مما ذكره أو 

أك�� 

منھ،فت�بعت ما 

أغفل وفسرتھ 

ع�� نحو ما 

  .."فسر

إ��اب 

املؤلف 

بكتابھ مع 

�عده عن 

ال�وى 

والعص�ية 

خطاب (

  )ذا�ي

و إنما مثل "

�ذا الكتاب 

مثل املائدة 

تختلف ف��ا 

مذاقات 

الطعوم 

الختالف 

ش�وات 

  7"��ل�ن

ول�ست " 

كت�نا �ذه 

ملن لم 

يتعلق من 

��سانية 

إال با��سم، 

ومن الكتابة 

إال باالسم، 

ولم يتقدم 

بل نظرت " 

�ع�ن العدل 

ع�� 

الفر�ق�ن، 

وأعطيت كال 

حظھ ووفرت 

  2.."عليھ حقھ

لم يقصر " 

هللا العلم 

أرجو أن ال "   غائب  غائب

ي�ون بقي �عد 

�ذين الكتاب�ن 

من غر�ب 

يث ما ي�ون ا��د

ألحد فيھ 

  4"مقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3عيون �خبار، ص  -  1
  .5أدب ال�اتب، ص  -  2
  .12، ص نفسھ -  3
ص . ، دار املعارف، دط، مصر، دت1أحمد دمحم شاكر، ج: ابن قت�بة، الشعر والشعراء، تح -  4

59.  
  .1ص . ، مصر، دت4ثروت ع�اشة، دار املعارف، ط: ابن قت�بة، املعارف، تح -  5
  .23تأو�ل مش�ل القرآن ، ص  -  6
  .5عيون �خبار، ص  -  7
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من �داة إال 

  1.."لدواةبا

والشعر ع�� 

زمن دون زمن 

وال خص بھ 

قوما دون 

قوم، بل 

جعل ذلك 

مش���ا 

مقسوما ب�ن 

عباده �� �ل 

  3"د�ر

خطاب 

موجھ 

للقارئ 

��تمام (

  )باملتلقي

جمعت لك " 

م��ا 

  ...."ماجمعت

وس�ت�� بك " 

كتابنا �ذا إ�� 

باب املزاح 

وإذا ...والف�ا�ة

مر بك حديث 

فيھ 

  5...."إفصاح

ونحن "

نحب ملن 

قبل عنا 

وائتم بكت�نا 

أن يؤدب 

نفسھ قبل 

أن يؤدب 

لسانھ، 

و��ذب 

  6..."أخالقھ

  ولعلك تظن "

 - رحمك هللا-  

أنھ يجب ع�� 

من ألف مثل 

  7..."كتابنا 

 ولقد"

شرطت 

عليك �علم 

ما �� �ذا 

الكتاب، 

و�عرفھ، ولو 

أطلتھ 

وذكرت 

مابك عنھ 

الغناء أك�� 

د�رك 

أ�عبتك 

..."وكددتك

8  

وكر�ت أن "   غائب

ي�ون الكتاب 

مقصورا ع�� 

غر�ب، ال

فأودعتھ من 

قصار أخبار 

العرب وأمثال�ا، 

وأحاديث 

السلف 

وألفاظ�م ما 

�شا�ل ا��ديث 

أو يوافق لفظھ 

لفظھ،لتك�� 

فائدة الكتاب 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6راء، ص الشعر والشع -  2
  .152غر�ب ا��ديث،  -  4
  .12أدب ال�اتب، ص  -  1
  .63نفسھ، ص  -  3
  .5عيون �خبار،ص  -  5
  .14أدب ال�اتب، ص  -  6
  .60الشعر والشعراء، ص  -  7
  .7املعارف، ص  -  8
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وأرجو أن " 

أ�ون بلغت 

لك منھ منية 

  1..."النفس

و�متع قارئھ 

و��ون عونا ع�� 

  2.."معرفتھ

  :مالحظات ع�� ما جاء �� ا��دول 

و�غلب لتأليف،��ا تمس ا��انب امل���� لول ما نالحظھ ع�� �ذه امل�ونات املتكررة أأ- 

 ا��طاب املوضو�� ع�� ا��طاب الذا�ي؛

ياب �عض امل�ونات �� �عض مقدمات كتب ابن قت�بة، كشأن الديباجة ال�� غابت �� - 

بل ع�� �ر�� فقدت ال �ع�� إ�مال�ا من قبل املؤلف، "املعارف"و " الشعر والشعراء"�ل من 

 كر �� �ل املؤلفات؛أثناء ال���، فل�س من املنطقي أن ��مل �� مؤلف�ن وتذ

 لتواضع الذي نلمسھ عند املؤلف، ع�� علمھ وسعة اطالعھ؛ا- 

أل��ا ��تم باملش��ك املقدمة أو نوع�ا، مل�ونات الثابتة  ال �سمح بمالحظة خصوصيةا- 

 .والعام ول�ذا ن�تقل للبحث �� املتغ��ات

 :ملتغ��اتا- 2

ا مع مة واختالف�إن ا��ديث عن املتغ��ات، يجعلنا نقف ع�� خصوصية �ل مقد

و�ذا س�ساعد الحقا ع�� تص�يف مقدمات ابن قت�بة، حيث تتم�� مقدمة املقدمات �خرى،

وع�� �ذا و�كذا،" ...تأو�ل مش�ل القرآن"و " الشعر والشعراء"عن مقدمة " أدب الكتاب"

  .�ساس سنعرض ل�ل مقدمة ع�� حدة

ت �ذه املقدمة نظر امل�تم�ن لقد لفت  :قدمة أدب ال�اتب باعتبار�ا فاتحة للتأليفم- 

إما ،وقد اتخذ �ذا ا��كم تأو�ل�ن؛"خطبة بال كتاب"ما فوصفت بأ��ا با��طاب املقدما�ي قدي

أل��ا طالت واستفاضت ح�� خرجت عما �و متعارف عليھ من العناصر املش�لة للمقدمة �� 

�� ظا�ره  ب يبدووما تضمنتھ أبواب الكتاالر�ط ب�ن ما جاء ف��ا من مقاصد،العادة، أو ألن 

وا��قيقة أن �ذا الكتاب �و بداية ملشروع سيكتمل �� . أو لنقل غ�� م���ممتناقضا،

إذ يحيل ابن قت�بة ع�� أدب ال�اتب �� مقدمة كعيون �خبار واملعارف وغ���ا، مؤلفات أخرى 

ة و�� وإ�ي كنت ت�لفت ملغفل التأدب من الكتاب كتابا �� املعرف: " كتاب عيون �خبار قائال

وشغل السلطان عن إقامة ح�ن تب�نت شمول النقص،ودروس العلم،تقو�م اللسان واليد،

ملت لھ �� ذلك وعفأكملت لھ ما ابتدأت،وشيدت ما أسست،" أن يقول  إ�� 3..."سوق �دب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نفسھ، الصفحة نفس�ا -  1
  .151غر�ب ا��ديث، ص  -  2
  .2عيون �خبار، ص  -  3
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وع�� �ذا �ساس �غدو املادة ،1..."بل عمل الوالد الشفيق للولد ال��عمل من طب ملن حب،

مقدمة أدب  و�نا يمكن وصفستكماال ملا قدمھ �� أدب ال�اتب،ن �خبار ااملعروضة �� عيو 

حيث يصوغ ف��ا آداب الكتابة وما يجب توفره من أخالق وصفات لدى ال�اتب بمقدمة العلم،

أن يؤدب نفسھ ونحن �ستحب ملن قبل عنا وائتم بكت�نا :  "من يزاول �ذه امل�نة الشر�فة يقول 

خالقھ قبل أن ��ذب ألفاظھ،و�صون مروءتھ عن دناءة ��ذب أو قبل أن يؤدب لسانھ،

ش�يع الكالم –و�جانب قبل مجان�تھ ال��ن وخطل القول الغيبة،وصناعتھ عن ش�ن الكذب،

: �ذه العلوم، كما اش��ط ع�� ال�اتب أن يأخذ من �ل علم بطرف؛ ومن جملة 2"ورفث املزح

و�كذا راح يقدم شروط .....�خباروا��ديث، و قھ،والفالنحو  وعلوم اللغة،وال�ندسة،والفلك،

الذين يكتب ل�م (�اطب�ن ، كمراعاة أحوال ا�3الكتابة، ال�� �� جزء من شروط الكالم العر�ي

 .4ومن ثم معرفة مواطن �يجاز ومواطن �س�اب، وأنواع الكالم،)ال�اتب

�� إن كتاب الشعر والشعراء كتاب فر�د  :قدمة الشعر والشعراء وقوان�ن �بداعم- 

��ا وما يصنع �ذه الفرادة �و تلك املقدمة ال�� أفاض ف،بابھ بالنظر إ�� العصر الذي ألف فيھ

حيث وضع معاي�� خاصة لالنتقاء، �ذه املعاي�� ستغدو ر�ائز  ا��ديث عن من��ھ �� التأليف،

ت فإ�ي رأي: "يقول عن معيار اختياره ��موعة من الشعراءظر�ة الشعر مع املؤلفات الالحقة،لن

�� متخ��ه، و�رذل الشعر  من علمائنا من �ستجيد الشعر  ال��يف لتقدم قائلھ، و�ضعھ

ولم يقصر هللا العلم والشعر ب لھ عنده إال أنھ قيل �� زمانھ،أو أنھ رأى قائلھ،وال عيالرص�ن،

�� مشا�لة اللفظ اس�نادا إ،كما يحدد ضروب الشعر أو أنواعھ،5"والبالغة ع�� زمن دون زمن

وضرب حسن لفظھ وحال، فإن أنت ف�شتھ لم ،6فضرب منھ حسن لفظھ وجاد معناهللمع��،

وضرب منھ تأخر ،8وضرب منھ جاد معناه وقصرت ألفاظھ عنھ،7تجد �ناك فائدة �� املع��

�ن تصاغ فيما س�س�� �عمود و�ل �ذه �راء س�تحول إ�� قوان،9معناه وتأخر لفظھ

كما مع شرح ديوان ا��ماسة للمرزو��، وخاصة،ر�ة النقدية الشعر�ة �� ال��اثالنظالشعر،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3، ص  عيون �خبار -  1
  .14أدب ال�اتب، ص  -  2
لعر�ي �و مصط�� استعملھ سعيد يقط�ن للداللة ع�� �دب بمف�ومنا ا��ديث، الكالم ا -  3

  .1997،املغرب، 1سعيد يقط�ن الكالم وا����،املركز الثقا�� العر�ي، ط: تفاصيل أك�� ينظر
أمر، وخ��، واستخبار، ورغبة؛ ثالثة : والكالم أر�عة: " يحدد ابن قت�بة �ذه �نواع بقولھ -  4

�مر، و�ستخبار والرغبة،وواحد يدخلھ الصدق والكذب و�و : والكذب، و��اليدخل�ا الصدق 
  .7ص ...." ا����
  .63الشعر والشعراء، ص  -  5
  .64نفسھ، ص  -  6
  .67نفسھ، ص  -  7
  .68نفسھ، ص  -  8
  .69نفسھ، ص  -  9
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حيث تحدث عن دوا�� قول الشعر ع�� عملية �بداع كيف تتم وم��،وقف 

  .و�ومما يدخل �� باب ظروف إبداع النص وشروط إنتاجھ،1وغ���ا...وأوقاتھ

رئ و��تمام باملتلقي الشك أن ا��ديث إ�� القا: قدمة عيون �خبار وأنواع املتلق�نم- 

ينظر ( و�و ما �ش�د عليھ مما تقدم ابت ا��طاب املقدما�ي �� ال��اث،من ب�ن ثو حاورتھ،وم

ولكن ثمة خصوصية �� مقدمة عيون �خبار يتجاوز ف��ا ابن قت�بة مجرد ،)أعاله ا��دول 

ذين إ�� تقديم مستو�ات للقراء  وأنواع املتلق�ن الع القارئ، أو توجيھ ا��طاب نحوه،التحاور م

ولم أر صوابا أن ي�ون كتا�ي �ذا وقفا ع�� : " حيث يقول و يؤلف �ذا الكتاب،تصور�م و�

وال ع�� ملوك�م دون وال ع�� خواص الناس دون عوام�م، طالب الدنيا دون طالب �خرة

فات وانطالقا من �ذه التص�ي.2"ووفرت عليھ س�مھوق��م؛فوفيت �ل فر�ق م��م قسمھ،س

ي�ون ف�م �ذا ا��ليط ) السوقة/ امللوك( ،)العامة/ صا��وا( ،)طالب �خرة/ طالب الدنيا(

كما ��تم باملرح ملؤلف،ف�و ��تم بالزا�د العابد،غ�� املتجا�س من �خبار ال�� أورد�ا ا

 .ول�ل نوع من القراء ��لھ الكالمي الذي يليق بھالعابث،و�العالم وصاحب السلطان،

  :أنواع املقدمات: ثالثا

ن حيث تطرح إش�الية املعيار أو امل�ون الذي يمكص�يفية،عت�� مقولة النوع مقولة ت�

،نطلع ع�� عدة تص�يفات و�� الدراسات ال�� ب�ن أيديناأن تصنف وفقا لھ �ذه املقدمات،

تقوم ع�� معاي�� مختلفة،حيث يقدم الباحث عبد الرزاق بالل �� كتابھ مدخل إ�� للمقدمة،

  3:التص�يف التا�� - ديمدراسة �� مقدمات النقد العر�ي الق–عتبات النص 

 ملقدمة الرسالةا

 ملقدمة ا��وار أو املناظرةا

 ملقدمة الشعر�ةا

 ملقدمة النقديةا

دما�ي انطالقا ما يالحظ ع�� �ذه التقسيمات أ��ا اعتمدت ع�� تص�يف ا��طاب املق

شرع �� دراسات مقدمات كتب كما يقدم الباحث تقسيما آخر عندما �من النمط ا��طا�ي،

  .و�و الش�لقدمة ال�سيطة،واملقدمة املركبة،و�ذا معيار آخر للتص�يف،و�و امل أالالنقد،

ا بال�سبة للم�ونات ال�� تتوزع�ا عدة اعتبارات كما رأينإن املقدمات ال�� ب�ن أيدينا،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشوق  وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث املت�لف، م��ا الطمع وم��ا: " قال  دوا�� قول الشعر -  1
و�قال أيضا أنھ لم �ستدع شارد الشعر : " وعن حاالت قولھ" وم��ا الشراب، وم��ا الطرب وم��ا الغضب

  .79- 78ص ". بمثل املاء ا��اري والشرف العا�� وامل�ان ا��ضر ا��ا��
  .4عيون �خبار، ص  -  2
، أفر�قيا )القديمدراسة �� مقدمات النقد العر�ي (عبد الرزاق بالل،مدخل إ�� عتبات النص  -  3

  .وما �عد�ا 43، ص 2000الشرق، املغرب، 
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فإذا أردنا أن نصنف�ا فإنھ يبدو أن ثمة قسم�ن كب��ين �ما ما اصط�� عليھ املتقدمون تم���ا،

  .مة الكتاببمقدمة العلم ومقد

من خالل ما تقدم الحظنا أن كال من كتاب الشعر والشعراء، وأدب : مقدمة العلم

ال�اتب يقدمان مدخال للعلم الذي صنفا فيھ،ول�ذا يمكن عد مقدمة الشعر والشعراء  مقدمة 

�� علم الشعر وقوان�نھ،وكذلك الشأن بال�سبة ملقدمة ألدب ال�اتب الذي يصوغ ف��ا ابن قت�بة 

 .وآداب ممارسة الكتابة،ول�ذا فيمكن اعتبار�ا مقدمة �� صناعة الكتابةشروط 

رغم اش��اك �ل مقدمات ابن قتبة �� كث�� من امل�ونات،إال أن �ل : مقدمة الكتاب
مقدمة ل�ا سمات خاصة،أو مقصدية تجعل�ا تختلف �عض�ا عن �عض،فإذا �انت مقدمات 

�ديث،قد اعتمدت أسلو�ا تم�يديا ت��يصيا املعارف،عيون �خبار،غر�ب ا�: الكتب التالية

�ش�ل متدرج واستقصا�ي،فإن ابن قت�بة اعتمد ع�� أسلوب ا���اج و�ستدالل �� مقدم�� 

كتاب غر�ب ا��ديث،وكتاب تأو�ل مش�ل القرآن،ألن  �ذين �خ��ين يتمحوران حول املقدس 

وغ���م،ول�ذا نجد املؤلف ...نالذي �ان يواجھ �� تلك الف��ة ��وما من قبل الزنادقة وامل��دي

شديد الل��ة حر�صا ع�� إقناع من يطلع ع�� مقدمات مؤلفاتھ،باعتبار�ا عتبات ي�� م��ا 

 .القارئ إ�� الكتاب

ختاما نصل إ�� أن ا��طاب املقدما�ي احتل م�انة متم��ة �� و�� القدماء، و�و ما جعل 

فھ بحسب املقصد الذي ي�تغيھ من وراء مؤلفا قديرا �ابن قت�بة يجعلھ �� مركز ا�تمامھ، و�كي

تعددة، و�و ما التأليف، كما أن �عدد مجاالت التأليف لديھ جعلتھ ينفتح ع�� أنماط خطابية م

ي نلمسھ �� ولعل ��م �� �ل �ذا �و ذلك ا��يط الرفيع الذساعد ع�� تص�يف�ا،

ت�بة اليمكن ف�م مما يجعلنا نقول أن مؤلفات ابن قمقدماتھ،ال�� تذكر إحدا�ا باألخرى،

  .أحد�ا منفصال عن �خر
  

  :قائمة املصادر واملراجع
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 رمز املرأة �� �سطورة �ماز�غية ا��زائر�ة
  - أسطورة أنزار أنموذجا - 

  سالم بن لباد                                                         

  :��صامل

�عد املوروث الشع�� املرآة ال�� �عكس آمال وآالم الشعب، حيث ظل ي�ناقل مشاف�ة 

عن طر�ق الرواية، وال�� �عد بدور�ا م��ة تم��ه عن با�� أش�ال النتاج ��سا�ي �خر، ومن 

تلك �ختالفات الفكر�ة و�عتقادية لإل�سان �� بي�تھ، كما خالل املوروث الشع�� يمكن إبراز 

يمكننا رصد أ�م ردود �فعال �� مواج�ة الدائمة للطبيعة ومحاوالتھ الوجدانية �� تفس�� 

  .الظوا�ر

أما �سطورة، تلك املادة ال��اثية ال�� صنع�ا الفكر ��سا�ي �� العصور �و��، ال�� 

فجاءت عبارة عن . قاسية ا��اصة عن فكره ومشاعره اتجاه الوجودع�� ��ا �� تلك الظروف ال

خليط ب�ن الواقع وا��يال، ام��جت فيھ معطيات ا��واس مع الفكر والالشعور، واتحد ف��ا 

الزمان املا��� مع ا��اضر، و�ش�لت �� التفاعل والصراع مع الظوا�ر الطبيعة، وتلك القوى 

إ��ا النتاج املعر�� ا��م�� الذي يحضر فيھ املا��� �� .يعةا��فية ال�� تمثل�ا قوى ما وراء الطب

  .وعاء ا��اضر

إن �ساط�� أصل من أصول ال��اث القديم، جاء استخدام�ا قديما، قدم ��سان 

البدا�ي الذي �ان يجسد فكره بالرمز و�ع�� باألسطورة عن اف��اضاتھ للظوا�ر الطبيعية، بلغة 

والفن �و التعب�� عن رغبة لم تجد ل�ا تلبية �� عالم الواقع، وألن �دب . خاصة �� لغة البدء

  . انصرفت إ�� عالم �سطورة والرمز و�ف��اض

ومن �نا جاءت فكرة �ذا املوضوع، الذي اخ��نا فيھ صورة من صور ال��اث الشع�� 

ئل، ا��زائري، مجسدة �� أحد أش�الھ �بداعية، �� أسطورة أنزار إلھ املطر �� منطقة القبا

وال�� �ع�� عن حقيقة الفكر القبائ�� الصادق �� تفاعلھ مع الظوا�ر الطبيعية، ومحاوالتھ 

  . إيجاد تفس��  ل�ا

و جاء اختيارنا  ألسطورة أنزار ملا تحملھ من رموز ودالالت عن املرأة القبائلية بصورة 

يف تجسدت صورة ك: وانطلقنا �� البحث من إش�الية مفاد�ا. خاصة واملرأة ا��زائر�ة عموما

  املرأة �� ا��يال الشع�� القبائ��؟ و ما�� أ�م التمثالت الفكر�ة للمرأة من خالل أسطورة أنزار

  �سطورة، املرأة، ال��اث القبائ��، الرمز: ال�لمات املفتاحية

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    البو�رة –سالم بن لباد،أستاذ مساعد أ، جامعة أك�� محند أو��اج.  
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Abstact : 

              the popular heritage consider as a  mirror that reflects the hopes 

and the pain of the people, which had been circulating orally through the novel, 

which is in turn distinguish it from other forms of human product and through 

popular heritage we can highlighted the intellectual andbelief differences  of 

man in his environment, and we can  also know the most important reactions 

Standing in the face of nature and his attempts to interpret affective phenomena. 

The myth, the popular material, which were made of human thought in 

the early ages, expressed in those hard conditions the idea of his feelings 

towards existence. It came a mixture between reality and fiction, in which it  the 

thought and the subconscious mixed , and united in the past with the present, 

and formed in the interaction and the conflict with the phenomena of nature, and 

those hidden forces that represent the metaphysic .it is cognitive collective 

knowledgement  who attends the past to the  present. 

The origin of the myths  was from the ancient heritage, which was used 

in ancient times, the primitive man who expressed   

the subject of this article , was chose form the Algerian popular heritage,  

which  is the legend of Enzar (rain of god )in the area of kabylie , which reflects 

the truth thought in its reactions and his attempts to find her interpretation. 

We choose  the legend of  Enzar because of its inherent symbols and 

semantics of kabylie women in particular and the Algerian  women in 

general..and we can ask the following question : How epitomized the image of 

women in the popular imagination tribal? What are the most important 

intellectual and representations of women through myth Enzar. 

Key words: legend  women, tribal heritage, icon 
 

  :أسطورة أنزار

�ذه �سطورة عرفت «:يتحدث الدكتور دمحم جالوي عن أسطورة أنزار فيقول         

. عية القبائلية وظلت تمارس ممارسة طقوسية إ�� ع�د قر�برواجا واسعا �� �وساط �جتما

إذ �لما عم ا��فاف وأص�بت �رض بالقحط وا��فاف إال وانبعثت أصول�ا �و�� من أعماق 
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  1».الذاكرة ا��ماعية من جديد ليناشد ��ا ��ا�� إلھ �مطار أنزار ليعيد إل��م الغيث املفقود

ال�� ألف س�ان القبائل القيام ��ا إرضاء وت���ا إللھ ومن ب�ن العادات واملمارسات     

املطر، عادة رش موكب العروس باملاء وعادة رش املاء ح�ن ا��روج من الب�ت للمسافر، و�ناك 

��ا ) ألنزار(من يص�� 
ّ
قافة القبائلّية وال�� ورث

ّ
متمنيا موسما ماطرا وخصبا، و�ذا �لھ نا�ع من الث

تمام بالّرفض الدي�ّ� ملثل �ذه �نواع من املعتقدات واملمارسات عن �جيال السابقة دون ��

  . الطقوسية

و�روي لنا الدكتور دمحم جالوي �عض املمارسات الطقوسية ، ال�� �ان س�ان القبائل     

يمارسو��ا �� زمن ل�س ببعيد، وقد نجد�ا تمارس �� وقتنا، ألن �ناك من ال يزال �عتقد ��ا أل��ا 

ع�ّ� 
ّ

اكرة و�و ما نراه من خالل القيام ببعض�ا، كرّش موكب العروس موروث ش
ّ

را�� �� الذ
باملاء سواء �ان ماء عادي أو ماء الورد املقطر،  وإذا أردت �ستقصاء عن ّسر �ذه العادة 

  .لوجد��ا نا�عة من الّفكر القبائ�ّ� القديم، لھ عالقة بأسطورة أنزار

أن جمعا من «ية ل�ذه �سطورة، تتمثل �� وم��ص املمارسات الطقوس              

 )ayurar(ال�ساء ح�ن يجتمعن �� أحد املنازل لتنظيم مراسيم �حتفال ابتداء من ش�ر
2 3بتحديد املوعد، ثّم اختيار ا��ماة - يحل القحط بالبالد ح�ن  ال�� تقدم ابن��ا عروسا

ت�ون ابن��ا ع�� قدر كب�� من ا��مال ، و�ش��ط ف��ا أن ت�ون من أشرف �ساء القر�ة وأن )ألنزار(

  4 .»وال��اء  وني��ا صادقة ال �شو��ا كدر وال �عك��

، ال�� جرت أحدا��ا �� زمن )أنزار(و�ذا �عود كمحاولة إلحياء القصة �سطور�ة           

بحيث �ش��ط �� إحياء �سطورة توفر شروط�ا ال�� "ثامزغة "�عيد، بمنطقة �س��

ح��ا اش��رت ب�ن قوم�ا بصفة ا��ياء و  ال�� »ت�سليث«ل كجمال الفتاة وجدت �� �ص

  .الشديد لينابيع املياه و���ار

) ت�سليث(وحسب اعتقاد س�ان املنطقة ورواية اللة فاطمة ايديري، عاشت        

يث حتلذ بال��ظات ا��ميلة من ا��ياة،تتجول ب�ن ا��داول والينابيع ،تداعب بيد��ا املاء، و�س

تحمل املاء �� كف��ا وترميھ نحو السماء ليتفرق إ�� قطرات متأللئة و�� ت�شد و�غ�� بصو��ا 

  . العذب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمحم جالوي، ال��اث وا��داثة �� أشعار لون�س آيث منقالت، دار �وراق الزرقاء العاملية، .د 1 -
  .30، ص2007ا��زائر، 
 ayurar :دي

ّ
  .دا��ّر الش

   جة أو العروس ال�� تقدم ألنزارأي أم الزو : ا��ماة.  
  31.دمحم جالوي ،املرجع السابق،ص.د 4-
 -   اسم من أسماء بالد الغرب العر�ي قبل �سالم و�� منطقة �� جبال �وراس باتنة : ثامزغة

  .و تطلق أيضا �� املنطقة القبائلية ع�� حفل الّزفاف
  ة ا��ميلة ال�� أراد أنزار الزواج ��ا و �ع�� أيضا باألماز�غية العروسالفتا: ت�سليث  
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ت�نقل ب�ن الوديان والينابيع، ) ت�سليث(تكررت �ذه العملية أياما عديدة، و�انت       

  .�او�أ��ا �ع�� عن عفاف�ا وجمال�ا، حيث تم��� أوقات طو�لة �عيدة عن أنظار القر�ة وشبا�

جماال، و��نما �انت كعاد��ا ترتوي من أحد الينابيع، )ت�سليث (ومرت �يام وزادت      

�ان يبدوا �� ا، فأشّد ان�با�ھ ���ء فوق �رض،مرت ��ابة رعدية �ان أنزار إلھ املطر يقود�

بادئ �مر شعلة بيضاء، وزاد ان�با�ھ ذلك الصوت العذب املنبعث من �ذه الشعلة، فأق��ب 

� فوجد فتاة فاتنة ا��مال �اشفة الساق�ن ��ّم بالدخول إ�� املنبع و�غ�� بصوت شاوّي أك�

  .أصيل

��ظات يتأمل �� �ذه الفتاة، ألنھ لم يرى إ�سية فائقة ا��مال مثل ) أنزار(توقف 

يرى �ع�ن �ل�ة، نظر إ�� عمق روح�ا فاستغرب لنقاء وصفاء )  أنزار(و�ما أن إلھ ) ت�سليث(

  .ر �� فكر�ا فوجد ذلك ا��ياء والتعففروح�ا وأبص

�ستقرار أياما فوق بالد �وراس م��ال ع�� املنطقة �ّل �ش�ال الغيث، ) أنزار(قرر 

والحظ قوم ، فاخضرت �رض وأنتجت ا����ات،)ت�سليث(�عب��ا منھ عن حبھ وغرامھ ل 

إ�� ا��بل )  ثت�سلي(�ذا التغي�� الذي لم يحدث من قبل وخاصة عندما تصعد ) ت�سليث(

�ل : وأض�� أنزار �عا�ي عاطفيا، ي�ساءلاء بال��ب، فأصبحت الفتاة قد�سة،وامتألت السم

  �حافظ ع�� ك��يائھ �ل�ّ�؟ل�ا ورغبتھ �� الّزواج م��ا،أو  بحبھ)  ت�سليث(يصارح 

ل �� الغيث 
ّ
و�عد تفك�� طو�ل قرر مصارح��ا وطل��ا للّزواج �عد أن قّدم م�ر�ا املتمث

   .حول املنطقة إ�� جّنةالذي 

و�أنھ برق خاطف نازل من السماء ع�� ش�ل عاصفة ضر�ت �رض بقوة ) أنزار(نزل 

إ�� رجل شاب �� مقتبل العمر، لكن �ذا ا��ركة أفزع الفتاة و ) أنزار( ا��ّ� ل�ا �ل ���ء، تحول 

  .بقيت جامدة �� م�ا��ا خوفا و فزعا

ر من مالقاة �ل�ة تقدم إل��ا ب�ل اح��ام و طل��ا ل        
ّ

لزواج مبّ�نا ل�ا عدم إم�ان ال�ش

) ت�سليث(ّروح، لكنإال إذا بلغوا تلك الّدرجة من العظمة ال�� ي�ن��ا حسن ا��لق ونقاء ال

ھ من العار مالقاة رجل غر�ب دون علم 
ّ
رفضت �شّدة وأخ��تھ بذلك ب�ل ��اعة ألّ��ا رأت أن

سبة ل�ا خيانة ل�م و 
ّ
  .إلخو��ا و أ�ل�اوالد��ا، ف�� بال�

لم يتقبل أنزار ما حصل فغضب كث��ا وقرر أن �سلط غضبھ ع�� املنطقة و�حرم�ا      

مس ا��ارقة و�دأت ال��ك والبح��ات تتقلص وأ��ت الوديان 
ّ

من الغيث، فعادت الش

  .والينابيع تجف وتنقص

 طال �ذا �مر أش�را عديدة وحل باملنطقة ا��فاف ح�� ق��� ع�� �ل �خضرار

�� �ذه ا��الة وعرفت مدى ) ت�سليث( وأصاب الّناس اليأس وفقدت �وراس رونق�ا، فضاعت

�علق أنزار ��ا وقررت قبول عرض أنزار، فراحت تناجيھ وتتضرع إليھ راجية عودتھ، فعاد �عد 

فرقص الّس�ان فرحا مست�شر�ن بذلك، �ان ل�ا ما أرادت،ذلك أنزار ليعيد املياه إ�� مجار��ا، و 
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  .موا الوالئم وأعلنوا �فراح و�حتفاالتوقّد 

ع�ّ� القبائ�ّ�، ومن �نا ت�ّون �عتقاد حول �سطورة ور��      
ّ

وأصبح �� ا��يال الش

ا��تمع يقوم باملمارسات الطقوسية �لما حّل ا��فاف باملنطقة معتقدين �غضب إلھ املطر 

  1 .وسا لھعر ) ت�سليث(أنزار ع�� املنطقة والبد من إرضائھ بمنحھ 

ا يح�ن املوعد ا��دد «:و�سرد الدكتور دمحم جالوي وقا�ع إحياء �سطورة قائال      
ّ
ومل

تج�ز العروس ب�امل تج���ات الّزفاف و�عد�ا ينطلق املوكب الذي ي�ش�ل من �ساء وفتيات 

واف يردد ا��مع بصوت واحد
ّ
   :2»وأطفال، ليطوف ا��مع بالقر�ة ب�تا إثر ب�ت وأثناء الط

  

ــــــَزاَر 
ْ
ن
َ
َزاْر َيــا أ

ْ
ــــ نــ

َ
  أ

ْر  ا ا��َّ
َ

 َ�ذ
ْ

ِطف
َ
ــــــِھ ل

َ
  َيا ِإل

ْيـــَراُت ا�ِ�َباِل 
َ

  ِلَتْ�َنـــــَع خ

ْ�ِ�َ�ا ِ�� الَسَواِحْل 
َ
ا غ

َ
ذ

َ
  3َوك

د �ّل باب تجمع الصدقات من ز�ت وعن«: و�واصل �� سرد املمارسات بقولھ               

 –�� ا��مع عدد آخر من ال�ساء و �طفال ، وعند آخر نقطة و�نظم إ... دقيق و�صلو��م و 

ا ... - وعادة ما ي�ون معبدا أو م��دا
ّ
حي��ا تبدأ عملية إعداد الوليمة بما جمع من صدقات و مل

كتذك�� �لھ �عدم  (targa) ت�ت�� الوليمة �غسل �وا�ي و ترتب و تصب مياه الغسيل �� ساقية

   4»حرمان جر�ا��ا

أّن �� �ذا اليوم و�و : الّروايات ال�� استقص�نا�ا من أحد ال��ائز تقول  و�عض     

من املؤونة ال��  –يوم ا��معة تذبح الذبائح و�طبخ الكسكس بكميات �ائلة تكفي �ّل القر�ة 

و�عد�ا يذ�ب الّس�ان للصالة شاكر�ن هللا ومتذرع�ن لھ بقبول �دي��م   - جمعت من البيوت 

   5.ودعوا��م

جد �عض الّروايات تؤكد سقوط �مطار مباشرة �عد إ��اء ا��فل لذلك �م كما ت    

  .ي���ون �وا�ي دون غسل�ا ح�� �غسل بمياه �مطار

ال�� تقدم ف��ا «:أّما ا��لقة ا��اسمة �� �ذه املمارسات الطقوسية و�� ��ّم     

أ�ي ا��ماة بابن��ا وسط �� الصورة ال�� يرتض��ا، حيث ت) أنزار(العروس لزوج�ا الھ �مطار 

ا��لقة من املتجم�ر�ن، وتجرد�ا من ثيا��ا بحيث تبدوا عار�ة تماما، وتدعو�ا لتطوف باملعبد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اللة فاطمة إيديري، رواية شفو�ة عن ��وز ساكنة بقر�ة فلدن ببلدية أقبو، والية بجاية1

  .31دمحم جالوي، املرجع السابق ، ص. د  2-
   .31.املرجع نفسھ، ص- 3
   .نفس�ا.دمحم جالوي، املرجع  السابق، ص - 4
   .اللة فاطمة إيديري، املرجع السابق - 5
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طالبة بھ قطرات غيث من   (iflew .ayenja)أو امل��د سبع مرات و�� تحمل �� يد�ا مغرفا

  : 1»�لھ أنزار قائلة 

ْيَنا 
َ
وا َعل اِر، َمنُّ

َ
ْمط

َ
� 

َ
  ِباِملَياهْ َيا آِلَ�ة

ْرَ�اًنا
ُ
ْرَواَح  ِفَداٌء  َوق

َ
ْم  �

ُ
ك

َ
ا  ل   2َوِمنَّ

مستعملة وسل�ا لزوج�ا املفروض إلھ املطر،ثّم تواصل �عد ان��ا��ا من الطواف �� ت

اعر�ة، مذكرة إياه بما حّل بأ�ل�ا وقر���ا جراء ا��فاف فتقول 
ّ

  :�عض ال�لمات الش

 َحلَّ ِبـــالـــــــِبــــــ
ٌ
ــْحـط

َ
ــــَرِك ق   ــ

ــــــــْك  ـتَمـ ــــــًرا ِللـسَّ ْبــ
َ
ْصَبَحْت ق

َ
  أ

ُروِر 
ُّ

ِم والش ِرٌق ِ�� ال�َّ
َ
اِ�� غا   َوالرَّ

َراِ�� ،َجْدٌب َوُ�وٌر 
َ
َدْت امل

َ
  ِح�َن غ

ـــــِلَسْت َوَجاَعْت 
ْ
ف

ُ
 أ

ُ
  الـــــَجَمـــاَعة

َبْت 
َ
َرأ

ْ
ـــــاُء ِاش

َ
ط

ْ
الَرق

َ
ــــــيَّ �

َ
   3َوِإل

لة حيث يقمن بإظ�ار جمال ل�ساء ا��اضرات �� �ذه ا��فو�شارك ا       

  :مرددين العبارة التالية) أنزار(ومدح �لھ إاله �مطارالعروس،

ــــــــھُ  ــــ
َ
ــــــــــَ�ا ِ�ل ــ يُّ

َ
ــــَزاْر أ

ْ
ن
َ
  أ

ْوَحٌد 
َ
ــــــٌر أ ـاِئــــــ

َ
ــــــــــــرَُّك غ   ِسـ

ــــــاةٍ  ــــــَفَتـــــ ـْزَت ِبــــ
ُ
وِت  ف

ُ
الَياق

َ
�  

ــــــِر�ــــــِري ُمَمـــْد  ـــْعـُرَ�ـا َحــ
َ

  ش

 
ً
ْجِنَحــــــة

َ
ــــــِ�ْمَ�ا أ

ْ
ل
َ
َ�ـــا َوأ

ْ
ــــــذ

ُ
  خ

َمــــاِء ِ�َ�ا ِاْصَعــْد  وِر السَّ
ُ
  َوِفـــــي غ

ــــَ�ا الَفـــَتـاِن  ْجــِل ُحْسِنـــــ
َ
  ِمــــــْن أ

 
ْ
اِمٍئ َعط

َ
ــــلَّ ظ

ُ
ْرَوْ�ــــَت ك

َ
ـــاْن أ

َ
  4ش

  

تتجمع �ل الفتيات اللوا�ي بلغن سّن الّزواج، «و�� �خ�� وختام ل�ذه املمارسات،        

   لعبة يطلق عل��ا زرزاري  - ال�� ال تزال عار�ة  - )أنزار(�� ساحة قرب املعبد ل�شاركن خطيبة 

(zerzari) محددا لت�ت��  وذلك ع�� مرأى ا��شد الغف�� من ال�ساء و�طفال، تدوم اللعبة وقتا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - أحد �وا�ي ، وظيف��ا حمل ا��ضر من القدر ووضع�ا فوق الكسكس:املغرف ��.   
   .31دمحم جالوي، املرجع السابق ، ص  - 1
  . 31املرجع  نفسھ، ص - 2
   .32املرجع  نفسھ ، ص - 3
   .32نفسھ ، ص   املرجع - 4
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  1.»بدفن الكرة الفلي�ية املستعملة داخل حفرة أعدت  لذلك  من  قبل

متمّنيات قبولھ للفتاة كزوجة لھ، وأن ) أنزار(وح�ن إ��اء اللعبة، تدعوا الفتيات        

ير��� ع��م ملا قدموه لھ كقر�ان، و�دعونھ بأن يبدل �ذا ا��ال ا��اف إ�� حال آخر �غمره 

  :نفس الوقت يرددون �مطار، و�� 

ْقُصودْ 
َ
ِب امل

َ
ل
ْ
ط

َ
ــــــا ِبامل

َ
ــــــــــْزن ـــــ

ُ
  ف

ــــــــــــودْ  ـــــ
ُ

ش
ْ
�
َ
ّدِ امل   ِقَراُن الَعُروِس ِبالّنِ

ــــــــــِزْل  ْرِض َيـــْنــــــ
َ
� �

َ
ـــــِھ ِإ�

َ
  ِ�ل

ــــٌل  ــــــــــ ــ  ِبِھ َ�ْعــ
ٌ
  َوالَعُروَسِة َراِضَية

 
َ
َ�ا ِ�ل ُّ�

َ
ــــــاْر أ ــــــــ ــ ــ

َ
ْمط

َ
ْيَنا �

َ
ِعْد ِإل

َ
  ُھ أ

َســــــــاَ�ا ِ�ْصِفــــَراْر 
َ

ْرُض ك
َ
ًقا، �

ْ
  ِرف

 
ْ

ــــف
َ
ــــــْم َوالِعل َعـ ــــِمــــــــَر الّنِ

ْ
ث

ُ
ْي ت

َ
  ِل�

 
ْ

ف
َ
لــ

َ
ْســـــَل َوا��

َّ
ــــــْم ال� ـ

ُ
َمْرت

ْ
ث
َ
َما أ

َ
   2ك

سوة إ�� ديار�ن مقتنع�ن بأّ��م قّدموا و�كذا يكتمل ا��فل فيت                
ّ
وجھ ال�

ي قدموه لھ) أنزار(واج��م تجاه إلھ املطر
ّ

  .ومتأكدين أنھ سيغي��م حتما، ولن يخّي��م �عد الذ

و�ؤكد لنا الدكتور دمحم جالوي نقال عن أحد الّرواة الذين شار�وا �� إحدى                

بأّن �مطار �عرف ال��ول أياما قالئل �عد �ذه «) أنزار(املمارسات الطقوسية حول أسطورة 

واملالحظ أن �ذي وأ�م املمارسات ال�� تقام ف��ا، �ذا م��ص �سطورة 3.»)ألنزار(املناشدة 

املمارسات تقام من طرف ال�سوة دون الرجال، و�� ذلك دالالت سنحاول تفس���ا �� ثنايا 

  .البحث

ملرأة �� ا��تمع ا��زائري، انطالقا من إبراز وقبل ذلك ارتأينا أن ن��ز م�انة ا      

  .معانا��ا قبل �سالم وتحس�ن وضع�ا �عده

 :صورة املرأة �� �سالم - 1

حيث ث�ت م�ان��ا وقيم��ا �� ا��تمع،فقدت املرأة �� العصر ا��ا��� �ل ا��قوق ال�� ت

ال�� دفعت �باء إ�� مورس عل��ا �ل أنواع الذل وال�وان ، كما تحملت أساليب الظلم والعنف 

  .، ف�ان الوأد أ�شع تصرف مورس ع�� املرأة4»دفن البنات من الكرامات«

حيث ،و�عد ظ�ور �سالم، أنصف الدين املرأة وأعطا�ا حق�ا املسلوب �� ا��ياة

  .ساوا�ا �� ا��قوق والواجبات مع الّرجل مع مراعاة الفروق ا��سدّية والّنفسّية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .32، صاملرجع السابق  دمحم جالوي، - 1
   .33املرجع نفسھ ، ص - 2
   .، ص نفس�ا املرجع  نفسھ - 3
  .32، ص�1952سالم ب�ن الفطرة وا��ّر�ة، دار ال�الل، مصر، : عبد العز�ز جار�ش - 4
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ساء �� القرآن الكر�م أك�� من مرة،  والدليل ع�� ذلك أن     
ّ
هللا سبحانھ و�عا�� ذكر ال�

ساء"ونزلت سورة بأكمل�ا تتحدث عن حقوق املرأة وواجبات الرجل تجا��ا،�� سورة
ّ
، "ال�

ْو « :قال هللا �عا��. وال�� طالب ف��ا بمعامل��ن با��س��
َ
ِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أ

َ
اِن ف

َ
ت  َمرَّ

ُ
الق

َّ
الط

ْسِر�ٌح ِبإِ 
َ
� ِ

 ُيِقيَما ُحُدوَد ا�َّ
َّ
ال

َ
ا أ

َ
اف

َ
ن َيخ

َ
 أ

َّ
ا ِإال

ً
ْ�ئ

َ
ُموُ�نَّ ش

ُ
ْ�ت

َ
ا آت  ِممَّ

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
 َيِحلُّ ل

َ
 ْحَساٍن َوال

 
َ
ال

َ
ِ ف

َك ُحُدوُد ا�َّ
ْ
 ِبِھ ِتل

ْ
َدت

َ
ت

ْ
ْ�ِ�َما ِفيَما اف

َ
اَح َعل

َ
 ُجن

َ
ال

َ
ِ ف

 ُيِقيَما ُحُدوَد ا�َّ
َّ
ال

َ
ْم أ

ُ
ت

ْ
 ِخف

ْ
ِإن

َ
 ف

َ
ُدوَ�ا �

َ
ْعت

 
َ

ون
ُ
اِمل

َّ
ِئَك ُ�ُم الظ

َ
ول

ُ
أ

َ
ِ ف

َعدَّ ُحُدوَد ا�َّ
َ
  1.»َوَمن َيت

�� صفات أخرى رغم القيمة ال�� أعطا�ا �سالم للمرأة،  إال أن القرآن ذكر�ا               

وقد ورد كيد . ف�� رمز الكيد من خالل سلوك�ا الذي تحكمھ الغ��ة ا��سدغ�� صورة املساواة،

ساء 
ّ
نَّ َعِظيٌم «: �� قولھ �عا��ال�

ُ
ْيَدك

َ
نَّ ِإنَّ ك

ُ
ْيِدك

َ
ْن ك ُھ ّمِ

َّ
اَل ِإن

َ
دَّ ِمْن ُدُبٍر ق

ُ
ِميُصُھ ق

َ
ى ق

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل

َ
  .2»ف

�� وو�� القرآن الكر�م كيد ال�ساء �� قّصة سّيدنا يوسف مع امرأة العز�ز             

ِ�� ُ�َو ِ�� َبْيِ�َ�ا َعْن «:قولھ �عا��
َّ
ُھ ال

ْ
اَل َمَعاذ هللا  َراَوَدت

َ
َك ق

َ
 ل

َ
 َ�ْيت

ْ
ت
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َ
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َ ْ
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َ
ق

َّ
ل
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ِسِھ َوغ

ْ
ف

َ
ن

ھ ال يف�� الظاملون 
ّ
ھ ر�ي أحسن مثواي إن

ّ
  3»إن

  

ِ�� َعْن «: و�ي�ت �يات الكر�مة من سورة يوسف ذلك أيضا �� قولھ �عا��
ْ
ِ�َ� َراَوَدت

مِ 
َ
 ق

َ
ان

َ
� 

ْ
ْ�ِلَ�ا ِإن

َ
اِ�ٌد ِمْن أ
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� َوش ِ��

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ِفرِي ِلذ

ْ
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ٰ
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َ

اِطِئ�ن
َ

�
ْ

  4»ا�

  .من خالل �ذه القّصة تتج�� لنا صورة  املرأة كرمز للكيد 

وقد اختلفت الرآى حول املرأة بال�سبة للديانات �خرى وخاصة املسيحية وال��ودية   

م عرفوا نموذج�ن للمرأة يتمثالن �� حواء ممثلة الشر ال�� ترى املرأة أ��ا رمز ا��طيئة، حيث أّ��

و�دخل �� ا��طيئة �غواء و�غراء وغ�� ذلك من شرور . والّنقمة، ومر�م ممثلة ا���� والّنعمة

ل العصيان 
ّ
املرأة، فاملرأة عند املسيحية �� نجسة تمثل الشرور وا��طايا، وا��طيئة أيضا تمث

و�التا�� ا��روج من الّنعيم و�ان س�بھ املرأة ال�� أوقعتھ �� كذلك، فاملرأة �� من أغوت آدم، 

  .املعصية

ساء أل��ن اك�س�ن سلوك حواء الد�يء
ّ
فوّ�خن ،ول�ذا ألصقت صورة ا��طيئة بال�

  . ع�� ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .229سورة البقرة، �ية - 1
  .28سورة يوسف، �ية - 2
  .23سورة يوسف، �ية - 3
  .26/27/28/29سورة يوسف، �ية  - 4
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أما �� ال��ودية وفيما يخص ال�ساء، فيطبق عل��ن املقولة الش���ة ��اخام�ن الذي 

؛ �� محاولة ل��سيخ فكرة أن العمل يل�� املرأة ل�ي 1»فسادالبطالة تقود إ�� ال«: يقول ف��ا

ر وال �عقد معھ تحالفات
ّ

  .ت�شغل عن الش

وقد نجد صورة أخرى لل�ساء �� �اذين الديانت�ن و�� صورة املرأة كرمز لّنجاسة، 

وتمثيل �ذه الصورة عن املرأة يمثل عند�م ��  ف��ة حيض�ا، و كذلك يرتبط مدلول النجاسة 

لزنا، فنجد �� الكتاب القديم كث��ا من الّنصوص ال�� تصف أو �عطي أح�اما تذل عند�م با

  . املرأة و�شوه صور��ا

و�ل �ذه الّنصوص تتحّدث عن نفس املع�� الواحد و�و املرأة �� ذا��ا نجسة، ومن 

  .المس�ا يصبح نجسا

  :املرأة �� الثقافة الشعبية ا��زائر�ة رمز - 2

ي مصدر �مان و�ستقرار العاطفي، نظرا أل�مي��ا البالغة �� املرأة �� ا��تمع ا��زائر 

العائلة أوال و�� ا��يط �جتما�� ثانيا، �� رمز التطور و�زد�ار فال يرتقى ا��تمع إال بتقدم 

  .املرأة ورق��ا

ولقد صور ا��يال الشع�� املرأة ع�� أ��ا خلقت لتل�� مختلف رغبات الرجل بدون 

لكن ا��قيقة ،لصورة تميل �� التفس�� غالبا إ�� تذليل املرأة وتحطيم مثالي��ااست�ناء، و�ذه ا

  .أنھ �لما زادت مسؤوليا��ا زادت قيم��ا �� ا��تمع 

وخاصة موضوع�ا كزوجة من أ�م ما ا�تمت بھ . املرأة �� الثقافة الشعبية موضوع إن

الل  تقلد�ا مسؤوليات داخل ا��يلة الشعبية، وذلك للقيمة �جتماعية ال�� اك�سب��ا من خ

فاملرأة �� العمود الذي يتوسط العالقة . الب�ت وخارجھ، والدور الذي تلعبھ �� بناء �سرة

وللمرأة . �سر�ة و�حم��ا من السقوط، و�� الرك��ة رئ�سية �� الب�ت، ال يمكن �ستغناء ع��ا

  . قة تتم�� با��كمة والد�اءدور اقتصادي داخل الب�ت يتمثل �� حسن �سي�� شؤون بي��ا،بطر�

  :املرأة �� أسطورة أنزار

أول صورة تتجسد �� فكرنا من خالل ت�بع مراحل أسطورة أنزار، �� صورة تقديم  إن

و��اد �مر أن ي�ون جزءا أصيال من  قدم الوجود الفتاة كقر�ان لإللھ، و�� فكرة قديمة

ب با��وف من غضب إلھ املطر،وال��ز ثقافاتنا وعاداتنا، وأساس �ذا السلوك يق��ن �� الغال

�� ف�م ما�ية الوجود وأصلھ، وتفس�� الظوا�ر وال�سليم بوجود قوة خارقة أو إلھ عظيم وجب 

  . التقرب منھ

وقد وجد �ذا السلوك �� ا��ضارات القديمة، ال�� قدمت املرأة كقر�ان لتحقيق غاية 

ملنح والعطايا، و ت�ون غالبا املرأة من ب�ن وال يكمن ا��صول ع�� املراد إال إذا قدمت لإللھ ا .ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل�� - 1

ّ
  .306، ص1974ل��ودية، مطبعة املعرفة،ا: أحمد الش



  سالم بن لباد                                                                                                                          302

 :°2212ème Année - N (juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

  . العطايا ال�� تقدم كقر�ان،  تأكيدا ع�� �يمان ��ذا �لھ وإرضاء لھ

كما ارتبطت صورة تقديم املرأة كقر�ان دائما بنقص املياه، و�و ما قرأناه �� حضارة  

ل،و�فيض ال��ر �� مصر القديمة،  أين قدمت املرأة كقر�ان من أجل ارتفاع م�سوب مياه الني

عروس "فالقيام باملمارسة الطقوسية �� أسطورة  موعده ل�ي يتجنبوا الفيضان املدمرـ،

فاملصر�ون القدامى اعت��وا النيل إلھ . »1يتمثل �� رمي فتاة جميلة إ�� ال��ر املذ�ور « "النيل

لبالد ب�ل ا���� والنماء وا��صب باعتبار شر�ان ا��ياة �� مصر، و�ان يفيض خ��ا،وتزرع ا

  .أنواع ا��اصيل

أما الصورة الرمز�ة  الثانية ال�� التصقت باملرأة �� أسطورة أنزار، بأ��ا رمز النقاء 

والصفاء، ألن ال���ء الذي أثار ان�باه أنزار �و جمال�ا الرو�� قبل جمال�ا ا��سدي، وح�� �� 

جمل  من بي��م ليقدمو�ا املمارسات الطقوسية القديمة، �ان أ�ل القر�ة يختارون �شرف و� 

  . لإللھ

و�ذا السلوك عرفا أيضا �� ثقافة �غر�ق ح�ن �انت تقدم املرأة كقر�ان إلرضاء 

�ل�ة وتجنب غض��ا، و�تمثل ذلك �� إلياذة �وم��وس، ح�ن نجد ملك �غر�ق أجاممنون 

يقلع إ�� ولم يبق إذن ع�� �سطول إال أن «يقف حائرا، فأسطولھ راسيا �� جز�رة أول�س 

طروادة  فيدمر�ا تدم��ا، لكن البحر �ادئ ، ور�اح نائمة وال بد ل�ذه السفن املثقلة بالعدة و 

    .2»العديد من قوة �ائلة تدفع�ا

وحي��ا أرسل امللك اجامننون رسوال إ�� املعبد ليعرف القر�ان الذي تر�ده �ل�ة 

ة القرمزي، املتدفق �� عروق عباد�ا شرب من ماء ا��يا«إلطالق الر�اح، فجاء رد  �ل�ة �و 

البد من تقديم�ا قر�انا، ال بد «كما طلبت �ل�ة من امللك أجاممنون اب�تھ ف�ان  3»ا��لص�ن

برغم من حبھ الكب�� الب�تھ،إال أنھ �ان مضطرا لتلبية طلب  4»أن يطل دم�ا ع�� مذبح ديانا

  .�ل�ة،ح�� تمنحھ النصر �� حرب طروادة

اختارت كقر�اننا ابنة امللك أل��ا من الشرفاء، و�سري حس��م �� عروق�ا  فآل�ة �غر�ق

  . ماء ا��ياة، و�� أيضا من العباد ا��لص�ن، فلن تر��� �ل�ة إال بال�ساء طا�رات الروح

وما قيل �� ا��ضارات السابقة يقال �� ا��ضارة السومر�ة ال��  تقدم ال�ساء كقراب�ن 

و�انت أشرف العائالت وأنبل�ا تكرس بنا��ا ��دمة �لھ ، لآلل�ة من أجل إخصاب �رض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوانب من ا��ذور من ا��ضار�ة ألساط�� بالد الرافدين وأثر�ا :ق��� منصور عبد الكر�م ال���ي - 1
، 7ا��لة املغار�ية للدراسات التار�خية و �جنماعية، العدد �� الثقافة �فر�قية القديمة،

  .18ص، ا��زائر، 2013د�سم��،
ة، ترجمة خشبة دير���، دار التنو�ر لطباعة وال�شر ، �وم��وس ،�لياذ- 2

  .67،ص2014،مصر،01ط
  .77املرجع نفسھ،ص - 3
  .68املرجع نفسھ ،ص - 4
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أناين�س حيث �عملن كبغايا مدة طو�لة قبل أن ي��وجن، و�ان ال�دف من ذلك مرضاة �ل�ة 

ال�� تمثل �� ��صي��ا قوى التناسل �� الطبيعة وذلك لضمان إثمار �رض، وت�اثر ��سان 

  .�رض وا��يوان وقصد تحر�ض القوى �خصابية ��

  

حيث ش�لت الت التخفيف من �ذا القر�ان،ومع تطور ��سان السومري بدأت محاو 

فأصبحت ��ية وفداء طبقة معينة من ال�ساء مخصصات للقيام ��ذا الطقس القر�ا�ي 

بقر�ان بديل و�ان ذلك شرف ل�ن، أما بقية ال�ساء ف�ان البد أن يتقدمن لعشتار لبقية ال�ساء،

  .ف�ان قر�ا��ن قص شعر�ن بدال من منح أجساد�ن،عن ا���س مع الغر�ب

�ان يقام �� عيد رأس السنة ا��ديدة عند عودة عشتار مع زوج�ا من عالم املو�ى 

احتفال عظيم يقوم فيھ امللك بدور �لھ �ك��، ب�نما تقوم القد�سة الك��ى بدور �ل�ة «

  .1»رخاءعشتار و�ضاجع�ا ع�� سر�ر �لھ، فتتحقق ا��صو�ة، و�عم ال

ن أسطورة أنزار،�� رمز القدرة ع�� وآخر صورة رمز�ة يمكن استقصاؤ�ا م

ف�سب��ا عاش س�ان �� جنة طبيعية، و�سب��ا أيضا ش�دت املنطقة القحط وا��فاف، التغي��،

و�� داللة رمز�ة تو�� ع�� قدرة املرأة سواء بكيده أو بصفا��ا ع�� التأث�� �� �خر�ن، ح�� أن 

  . جعلت من املرأة إلھ �عض ا��ضارات

كث�� من آل�تھ من و�ذا ما وجدناه �� التفك�� امليثولو�� السومري الذي جعل ال

�خصاب والعطاء وامليالد من خواص «والس�ب حسب اعتقاد�م انھ �عت�� ا���س �نثوي،

ث و�ذا ما يقوده إ�� �عتقاد بأن ل�ذه �ل�ة قوة �ساسية ومحر�ا �ونيا ألحدا،2»�ن��

صنع لنفسھ إل�ة ،و�� محاولتھ أيضا تفس�� �عض الظوا�ر كعملية الوالدة عند املرأة العالم،

  .ا��صو�ة عشتار ال��  ترمز إ�� �لھ �م �و�� املنتجة ل��ياة

ولم يختلف اليونانيون كث��ا عن السومار��ن �� �عتقاد، فلقد ان�شرت عند�م عبادة 

تمثل قوة ا��صو�ة �� الطبيعة، وذلك إسقاط النموذج �نثوي، أل��ا « وتقد�س �ل�ة �ن�� 

   3»�ص�� عل��ا

و�ذا يقودنا إ�� القول أن الغاية �� أسطرت املرأة، املعرفة اليقي�ية أن للمرأة 

  .خصوصيات تختلف عن خصوصيات الرجل، أن الرجل ال يمكنھ أن يرتقي دون مساعدة املرأة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  122املرجع السابق ، ص  - 1
، 1999، 3ال��اث املركز املصري لبحوث ا��ضار�ة، ط �سطورة وال��اث ،:سيد القم�� - 2

  .72ص
سلسلة كتب ثقافية دار املعرفة،  �ية لدى الشعوب،املعتقدات الدي:إمام عبد الفتاح إمام- 3

  49ص ، 1993
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  :خاتمة

� الرغم من �ختالف �� �ديولوجا عند �ل من ا��ضارات �� ا��تام نقول، أن ع�

السالفة الذكر، إال أننا نجد�ا تتفق ع�� قداسة املرأة، فاملرأة قطعة أساسية �� ا��ياة 

  . �جتماعية فإذا ضعفت ضعف ا��تمع وإذا ارتقت ارتقى ا��تمع

و�و �� ا��تمع، ال�� كسب��ا املرأة وما أسطورة أنزار إ�� صورة �عكس تلك القيمة

. دليل ع�� الر�� الذي تحتلھ �� الفكر ا��زائري عامة والفكر �ماز��� ع�� وجھ ا��صوص

كذلك الدور الفعال الذي تقوم بھ املرأة، بحيث يمك��ا التأث�� سواء باإليجاب أو بالسلب ع�� 

  .مستقبل العالقات �جتماعية

تمع كرك��ة أساسية، وما �ساط�� إال وقد أث�ت الثقافة الشعبية دور املرأة �� ا��

نماذج لتفس�� قدرة املرأة �� التغي�� وقدر��ا ع�� التأث�� �� �خر�ن، ودليل ما وصلنا من قصص 

  .�ول�ن ال�� تح�ي عن مواقف املرأة وقوة ��صي��ا

  

  : قائمة املصادر واملراجع
  القرآن الكر�م برواية ورش - 
  : قائمة املصادر واملراجع - 
سلسلة كتب ثقافية دار املعرفة،  املعتقدات الدي�ية لدى الشعوب،:إمام عبد الفتاح إمام - 

1993.  
  .1999، 3ال��اث املركز املصري لبحوث ا��ضار�ة، ط �سطورة وال��اث ،:سيد القم��  - 
�وم��وس ،�لياذة، ترجمة خشبة دير���، دار التنو�ر لطباعة وال�شر ،  - 

  .2014،مصر،01ط
جوانب من ا��ذور من ا��ضار�ة ألساط�� بالد الرافدين :نصور عبد الكر�م ال���يق��� م - 

، 7ا��لة املغار�ية للدراسات التار�خية و �جنماعية، العدد وأثر�ا �� الثقافة �فر�قية القديمة،
  .، ا��زائر2013د�سم��،

اق الزرقاء العاملية، دمحم جالوي، ال��اث وا��داثة �� أشعار لون�س آيث منقالت، دار �ور  - 
  .2007ا��زائر، 

  .اللة فاطمة إيديري، رواية شفو�ة عن ��وز ساكنة بقر�ة فلدن ببلدية أقبو، والية بجاية - 
  .32، ص�1952سالم ب�ن الفطرة وا��ّر�ة، دار ال�الل، مصر، : عبد العز�ز جار�ش - 
ل��- 

ّ
 30، ص�1974ودية، مطبعة املعرفة،ال�: أحمد الش
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  ��مد شكري  "ا���� ا��ا��" رواية ��  يالسردنمذجة ا��طاب السارد و 
    بن احمد �عيم  

  : م��ص

لة الرؤ�ة أو وج�ة النظر، أو الت�ئ�� �� رواية ال�اتب املغر�ي دمحم أي�ناول �ذا البحث مس

والبحث يتألف من .  موضع السارد داخل ا���يشكري  واملعنونة با���� ا��ا��، ليكشف عن ت

قسم�ن أول�ا نظري استعرض طبيعة املفا�يم املتعلقة بالسارد والرؤ�ة السردية، و�خر 

 . تطبيقي حللنا فيھ تموضع السارد �� الرواية

   

abstract 

This research focuses on the question of vision or point of view, or the 

narrator in the novel Moroccan writer Mohamed Choukri, entitled The bare bread , 

to reveal the positioning within the narrative. The research consists of two parts the 

first of a theoretical nature of concepts related narrative vision, and the other 

application we analyze the positioning of the narrator in the novel 

 

  : مدخل نظري 

بل منقول إليھ ، يتم �ش�ل مباشرإ�� القارئ ال العالم التخيي�� الذي تقدمھ الرواية 

لھ دور كب�� �� التأث�� ع�� الكيفية ال�� يتم تقديم �ذا ، instance narrative)(ع�� تر��ن سردي 

و�ذا ما يقودنا إ�� مساءلة ما �س�� بالرؤ�ة السردية ال�� من خالل�ا تتقدم . العالم التخيي��

ال يدرك من العالم ا���ا�ي إال ما يقدمھ لھ �ذا ال����ن ال��صية الروائية إ�� القارئ الذي 

توجھ وج�ة نظر�ا املنظور  من ال��صية ال��: والسؤال الذي يمكن طرحھ �نا. السردي

  . )1(من السارد؟ أو �عبارة أوجز من يرى؟ ومن يت�لم؟ :السؤال ا��تلفالسردي؟ أو 

سرديا يتم اختياره وسيطا ب�ن لسارد باعتباره تر�ينا س�تجھ نظرتنا لوملعرفة ذلك  

باإلضافة  إ�� دوره الكب�� ��  . )2(ف�و ال����ن الذي يوجھ س�� ا���ي، امللفوظ ا���ا�ي واملتلقي

  . وجعلھ مشار�ا �� إنتاج الداللة، توجيھ ان�باه القارئ وت�شيط ذ�نھ

شتغل�ن �عض املمن خالل ج�ود لقد سا�مت السرديات �� لفت �ن�باه إ�� �ذا امل�ون  

. )R( )4. (Barthesبارت ،روالن  )Tzvetan. Todorov)( )3تودوروف مثل تزفيتان ، �� �ذا ا��ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1   -  Gérard Genette ,Figures III, coll. Poétique, ed seuil, paris ,1972, p.203 

، 4ط، املغـــرب، الــدار البيضــاء، املركــز الثقــا�� العر�ـــي، تحليــل ا��طــاب الروا�ـــي: ســعيد يقطـــ�ن: ينظــر -  2
  284: ص، 2005

الــدار ، دار تو�قــال لل�شــر، بــن ســالمةتــر شــكري املبخــوت ورجــاء ، الشــعر�ة: تزفيتــان تــودوروف: ينظــر  -  3
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  . )5( Gerald Prince)( ج��الد بر�سوكذا 

م�ون السارد من يدرس الذي   )6( (Gérard Genette) ج��ار جين�ت نتوقف قليال عند

      أن الشعر�ات عتقد�لذا جين�ت  . ثأي ذلك الذي يقوم بنقل �حدا، خالل مقولة الصوت 

la poétique)(  عا�ي صعو�ة �� تناول املقام املنتج ل��طاب السردي ف�� تحصر من ج�ة�

ومن ج�ة أخرى ، "وج�ة النظر" �� قضايا  (l'énonciation narrative) قضايا ال����ن السردي

ومتلقي ا���اية مع قارئ ، ؤلفوالسارد مع امل، تطابق ب�ن املقام السردي  مع مقام الكتابة

واملقام السردي ���ي تخيي�� ما ال يمكن ، سوى وظيفة تخييلية فالسارد ل�س . )7(العمل �د�ي

��ذا ال����ن السردي من خالل �ثار ال��   "جين�ت" ��تملذا  . إرجاعھ أبدا إ�� مقام كتابتھ

عناصر املقام السردي  أما فيما يخص. يف��ض أنھ خلف�ا ع�� خطاب سردي �و منتجھ

  . )8(وال��ص ، مستوى السرد  ، زمن السرد: ب�نفيفصل 

حيث السارد غائب عن  Hétérodiégétique) (خارج  ا���ي  السرد ب�ن جين�ت كما يم��

والذي يمثل  (anonymous) ��ول و�و ما يطلق عليھ ستانزل السارد ا� ،القصة ال�� يحك��ا

  .الزمان وامل�ان، و��الت القول  ات وج�ة النظر،مركز التوجيھ الرئ���� �� مستو�

�� ا���اية ال��  احاضر ي�ون السارد ف )(Homodiégétiqueداخل ا���ي السرد أما 

نوع أول ي�ون فيھ السارد بطال : نوع�ن إ��يقسمھ و�خصوص النمط الثا�ي جين�ت . يح�ي ع��ا

إال أن ما  �عاب ع�� جين�ت .)9(ا�دونوع ثان يلعب فيھ السارد دورا ثانو�ا كمالحظ أو ش، للقصة

  . إغفالھ ملف�وم املؤلف الضم�� والقارئ الضم�� �� مفا�يمھ النقدية 

 )Lintvelt) Jaab.التصورات عن السارد نجد مسا�مة جاب لي�تفلت �ذه إ�� جانب 

وج�ة "الذي عمل ع�� تقديم إضافات ذات طا�ع تص�يفي ل����ن السارد تحت إطار مصط�� 

 .S)شاتمان  ،جين�ت .لدراسات الكث�� من الباحث�ن أمثال ج (le point de vue) " النظر

Chatman) ،بوث.واين (W. Booth) ،و�ك .ل�loe.Hoek)( ،شميد  وولف ،بر�س.ج)(Wolf 

Schmid)10( .  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  54: ص، 1990، 2ط، املغرب، البيضاء

مركــز �نمــاء ا��ضــاري للدراســة ، تــر منــذر عيا�ـ��، مــدخل إ�ــ� التحليــل الب�يـوي للقصــص: روالن بـارت - 4
  70: ص، 1993 1ط، سور�ا، دمشق، وال��جمة وال�شر

  26.25: ص، علم السرد: ج��الد بر�س - 5
6   - Gérard Genette ,Figures III, p.225 
7   - Ibid, p.226 
8 -Ibid,p.228 
9 -Ibid, p.256 
10   -  Eloi Robert Ayotte, le narrataire dans Z. MARCAS de BALZAC Memoire 

présenté comme exigence partiellede la maitrise en études littéraires ,Université 
  



 307                                           ��مد شكري "ا���� ا��ا��"ا��طاب السردي �� رواية نمذجة و السارد 

 
 :°2212ème Année - N (juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

يرى لي�تلفت بأن تطبيق التصور الدال�� ع�� ا��طاب التخيي�� يجعلنا نرى بأن النص 

محددة ع�� عدة مستو�ات وال��  ،تفاعل دينامي ب�ن تر�ينات مختلفةالسردي �د�ي يتم�� ب

والذي ، )schmid)()11الذي وضعھ  ��ا�و�سون، وكذا ا��طط �ستل�م�ا من مخطط التواصل

والذي ينحصر ��  )(instances du texte littéraire تر�ينات النص السردي �د�ي :�سميھ

  : أر�عة مستو�ات ع�� النحو التا��

  ( auteur et lecteur concret) قارئ حقيقي –ؤلف حقيقي ـ م1

  )12( (auteur et lecteur abstrait)قارئ مجرد –ـ مؤلف مجرد 2

  )narrateur et narrataire fictif(مسرود لھ خيا�� –ـ سارد خيا�� 3

  . ) (acteurـ  فاعل  )(acteurـ  فاعل 4

تبار النمذجة  تص�يفا حسب ع�� اع - يق��ح لي�تفلت نمذجة خاصة ل��طاب السردي

. )13(تمكن من تصور دراسة السارد واملسرود لھ - مقاي�س ش�لية أو وظيفية قابلة لل���يل 

تتو�� �ذه   .ثم دراسة املسرود لھ، ونماذج الفعل، تمكن من تحليل نماذج الفاعل امك

رد السا( وضمنھ ��  االنمذجة من ج�ة بناء نموذج نظري مركب يركز ع�� السرد الروا�ي 
ومن ج�ة ثانية تقديم ) ال��صيات(�� عالئقھ مع ا���اية والقصة ومن ثم مع ) واملسرود لھ

ما �و مجرد   من خالل ال���ينات وسيع �ذهتو�عمل ع��  . من�� عم�� ملقار�ة النص الروا�ي

. ملموس مثل ال�اتب امللموس والقارئ امللموسمثل ال�اتب ا��رد، والقارئ ا��رد، وم��ا ما�و 

تر�ينات النص ومن خالل �ذه ال���ينات ي�ون النموذج الذي يقدمھ لي�تفلت مستوعبا ل�ل 

  .السردي

  : �يئات النص السردي �د�ي. 1

الذي ينقلھ إ��  (monde romanesque)إن املؤلف ا��رد يقوم بإنتاج العالم الروا�ي

لذلك ال يمكن أن نجد ، ملو�ذه العناصر ال تقدم مباشرة أو تصر�حا داخل الع، القارئ ا��رد

وضعية تواصلية بي��ا بل ع�� العكس ف�� تفرض وضعية تأو�لية أو إديولوجية أي تواصل 

العالم املسرود . )14(و�و�� جاب  لي�تفلت ذلك وفق مخطط استعاره من شميد  .خارج ن���

)(le monde narré  تواصل ي�تجھ السارد ا��يا�� وموجھ مباشرة إ�� املسرود لھ فتواصل�ما
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

du Québec à Trois-Rivières, Canada,1985 ,p.20 
11   - Wolf Schmid ,Narratology (an antroduction), Walter de Gruyter, Berlin, 

Germany,Ed 2010,p.35 
 دار بورايــــــو، ا��ميــــــد عبــــــد: تــــــر الســــــردية، الســــــيميائيات: ضــــــمن ســــــردية، نمذجــــــة: لي�تفلــــــت جــــــاب -  12

  8: ص  ،2013 ،1ط ا��زائر، التنو�ر،
 37: ص، املرجع نفسھ -  13

14   -  Wolf.Schmid,Narratology.op.cit ,p.35 

 - Eloi Robert Ayotte, le narrataire dans Z. MARCAS de BALZAC.op.cit,p.22 



  ن أحمد �عيمب                                                                                                                        308

 :°2212ème Année - N (juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

داخل �ذا العالم نجد عاملا مذ�ورا من خالل خطاب ال��صيات �و و .  )15(داخل ن���

  . (le monde cité)العالم املتمثل بھ 

 العالم الروا�ي يت�ون من العالم املسرود والعالم املتمثل بھ
ً
أي القصة  وا���اية : إذا

)(l'histoire, la diégèse ،ة سرد القصة املوج�ة إ�� املسرود وعليھ فالسارد �و الذي يتو�� عملي

  : و��ون �التا��، فالسرد �و العمل السردي املنتج للقصة، لھ

  . )(les acteursخطاب الفاعل�ن + خطاب السارد =  )(récitالسرد  ـ

  . )16(العالم املتمثل بھ + العالم املسرود = ا���اية ، القصة ـ

�ن مختلف ال�يئات ي�ت�� حيث يوجد تا�ع لل��اتب السيميا�ي بتالتداخل املف وعليھ  

�سمح ال�يئات الثالث للعالم كما . املؤلف ا��رد �� القمة م�يمنا ع�� ب�ية مجموع العمل �د�ي

لي�تفلت يمكن  جاب وفقف، املسرود لھ بمقار�ات منمذجة/ الفاعل/ السارد: الروا�ي

النمذجة ال�� قام ��ا تماثل  ،استخالص نمذجة من التعارض الوظيفي ب�ن السارد والفاعل

  : حيث �سمح  بإقامة ش�ل�ن سردي�ن أساسي�ن، )ستانزال(

  . )(extradiégétiqueالسرد خارج ا���ي  - 

  . )(intradiégétiqueالسرد داخل ا���ي   - 

 . )فاعل= سارد (كفاعل ، )l'histoire(الش�ل �ول ال ي�ون السارد ظا�را �� القصة ��     

سارد وفاعل : ي ي�ون السارد حاضرا �� القصة قائما بدور�ن مزدوج�نأما �� الش�ل الثا�

narrateur & acteur)( ،)نا املسرود(    و�اعتبار�ا فاعال ، تضطلع �سرد القصة) �نا السارد� (

  .إن �ذين الش�ل�ن السردي�ن �ما اللذان يحددان مركز توجيھ القارئ  . تلعب دورا �� ا���اية

  : د من خارج ا���ي �� ثالثة نماذج سردية و��ي�ش�ل السر �� ح�ن 

القارئ موجھ   :(auctoriel)الراوي الناظم / النموذج السردي  الساردي  - 1

  : أما خصائصھ ف�� . داخل العالم الروا�ي  من طرف سارد منظم ل���ي

 املنظور السردي إلدراك العالم الروا�ي ي�ون : ع�� املستوى �درا�ي النف���

و�ذلك �غدو املنظور السردي متأثرا �سي�ولوجية  .)17(سارد أو فاعل: دركةمن طرف ذات م

يتعلق بموضوع �دراك، و�و ما أغفلھ العديد ف�و  املنظور درجة عمق أما عن  الذات املدركة،

و�ذلك . املنظور السردي وعمقھ ،والذين خلطوا ب�ن...) بو�ون، تودوروف، جين�ت(من الباحث�ن 

و��ونان معا إما محدودين، أو ، و�دراك ا��ار��  ،�دراك الداخ�� :كنوع�ن من �درا نجد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دمشـــــق، دار ن�نـــــوى ، أمـــــا�ي أبـــــو رحمـــــة: تـــــر، )مـــــدخل إ�ـــــ� نظر�ـــــة الســـــرد(علـــــم الســـــرد: يـــــان مانفر�ـــــد -  15

  59: ص، 2011، 1ط، سور�ا
  98: ص، مقتضيات النص السردي �د�ي: جاب لي�تفلت - 16
 45.44: ص، نمذجة سردية: جاب لي�تفلت -  17
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 .)18(ينغ�� محدود

  يدمج لي�تفلت صيغة السرد ف أما الصيغة السردية لعرض املنظور السردي

 ينظر كما. ،�� ح�ن �عت���ا جين�ت م�ونا مستقال بذاتھ) املدرك النف���(�� املستوى �ول 

 .)19(املش�د والت��يص أو السرد والعرضتم من خاللھ التمي�� ب�ن ي إ�� ا��زء الذي لي�تفلت

فاملش�د ي�يح التقديم املباشر لألحداث �� تفاصيل�ا مع خطاب ال��صيات، أما الت��يص ف�و 

ص لألحداث و�قوال ِ
ّ

الناظم مطلق  - ومادام الراوي �ش�ل يناقض املش�د،  التقديم امل��

 . ط �� الت��يصفصيغة السرد �� �ذا النم املعرفة ،

 زمن  ال يختلف لي�تفلت عن جين�ت حول زمن السرد و: ع�� املستوى الزم��
ي�ون زمن السرد الحقا ع�� زمن في �ذا الش�ل ف. القصة، وال�� عا���ا ضمن مقولة الصوت

�و  السارد  و. أما الثا�ي فقابل للقياس، �ول ال يمكن قياسھ إال �عدد الصفحات ،القصة

أما املدة فيتم . اس�باقات القيام باس��جاعات و بإم�انھ تنظيم الزم�� لل��ت�ب إذالذي يحدد ال

  .ا��ديث ع��ا من خالل املش�د والت��يص والوقف وا��ذف

امل�ا�ي الذي يت�ناه القارئ �� خيالھ   (position)املوقع : ع�� املستوى امل�ا�ي - 

نجد السارد حاضرا �� يد ا��ركة امل�انية أما ع�� صع. مح�وم باملوقع امل�ا�ي الذي يت�ناه السارد

  .�� عدة أمكنة أأن يح�ي ما جرى �� زمن واحد ما طر �ل م�ان ،كما يمكنھ 

أما الزمن ف�و . السارد عموما يح�ي بضم�� الغائب: ع�� املستوى اللغوي  - 

سواء �� ت��يص .و�خصوص ال��ل اللغوي فيعتمد ع�� لغة السارد ا��اصة، الزمن املا���

   .اللفظية ،أو ت��يص خطاب ال��صيات �حداث

 : (neutre)ا��ايدو (actoriel)الراوي الفاعل / النموذج السردي الفاع��  - 2

  : ، وعليھ القارئ موجھ داخل العالم الروا�ي من طرف فاعلف

املنظور السردي للفاعل أو لعدة فواعل  نجد: النف��� ع�� املستوى �درا�ي  - 

ل�س �ناك توجيھ ال من طرف سارد وال ، فئ�� ال�ام��ا �� ا��ايد�� النموذج الفاع��، ونجد ت�

فيظ�ر �� بروز �دراك�ن ا��ار�� والداخ�� أما عمق املنظور السردي . )20(من طرف فاعل

�ار�� ا�دراك فال نجد أنفسنا إال أمام � ا��دودين معا �� النموذج الفاع��، ب�نما �� ا��ايد 

" أما عن صيغة السرد فن�ون أمام �يمنة  .مستحيلف داخ��الدراك �  ، أما)ال���يل( �دودا�

 .سواء �� ح�ي �حداث أو �قوال" املش�د

 ألن �نية تو�م ،آنية �� ا��اضر ��ظة السرد ت�ون : ع�� املستوى الزم�� - 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،املركـــــــز الثقـــــــا�� العر�ـــــــي، الـــــــدار )الشـــــــ�ل والداللـــــــة(الســـــــرديات والتحليـــــــل الســـــــردي: ســـــــعيد يقطـــــــ�ن -  18

 97:،ص 2012      ،1البيضاء، املغرب، ط
  101.100:،ص املرجع نفسھ -  19
  38: ص،  نمذجة سردية: جاب لي�تفلت  -  20
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يمكن �� النموذج الفاع�� ال��وء إ��  وع�� مستوى ال��ت�ب. بحضور ا��دث �� الزمن املا���

ونجد ال���ء نفسھ �� ا��ايد إال أن إم�انية �س��جاع . �جاع ، لكن �ستحيل �س�باق�س�

 .ا��ايد ف�و قص�� �س�يا ع�� صعيد املدة الفاع�� والنموذج �� أما زمن القصة . )21( قليلة

عادة ما �ستعمل الضم�� الغائب، �� النموذج�ن معا  :ع�� املستوى اللغوي  - 

يحضر ��ل اللغوي و��يمنة املش�د . فيتم ���ام با��اضرمنية أما ع�� مستوى القيمة الز 

للراوي املدرك �� مش�د �حداث، ولغات الفواعل �� مش�د �قوال، و��ل لفظي محايد �� 

 .لغات الفواعل �� مش�د �قوال �� النموذج ا��ايدمش�د �حداث، كما ��يمن 

السارد : �ش�ل�ن سردي�ن و�ما سمح إالأما السرد من داخل ا���ي فإنھ ال �          

  : حيث يدرك العالم الروا�ي إما من طرف، الناظم والسارد الفاعل

  : وإما من طرف. (lepersonage - narrateur)السارد  - ال��صية  - 

 ف�� ال�� تحدد املنظور . (le personnage  - acteur)الفاعل  –ال��صية   - 

 –ث إن السارد يتطابق �ليا مع ال��صية السردي للش�ل السردي السارد الفاعل حي

  : و�تم تحديد خصائص �ذا النوع  من السرد من خالل املستو�ات �ر�عة. )22(الفاعل

  : النف��� –املستوى �درا�ي  - 1

السارد  - ي�ش�ل املنظور السردي للش�ل السردي السارد الناظم من خالل ال��صية 

، نظور السردي للش�ل السردي السارد الفاعلالفاعل �� ال�� تحدد امل - �� ح�ن أن ال��صية 

  . حيث إن السارد يتطابق �ليا مع ال��صية الفاعل ل�ي �ع�ش من جديد  ماضيھ ذ�نيا

و�ختلف عمق املنظور السردي ف�و يتم�� بإدراك خار�� وداخ�� موسع من طرف 

لفاعل أما الش�ل السردي السارد ا، السارد بال�سبة للش�ل السارد الناظم –ال��صية 

السارد أما الصيغة السردية للش�ل السردي . فاإلدراك الداخ�� أو ا��ار�� ي�ون محدودا

أما . وت��يص خطاب الفاعل�ن، الناظم فتتم�� بامليل إ�� ت��يص �حداث غ�� الكالمية

ومش�د ، بخصوص الش�ل السارد الفاعل ف�� تتم�� بتقديم مش�د لألحداث غ�� الكالمية

وعليھ ما يمكن است�تاجھ أنھ ع�� مستوى الصيغة نجد �يمنة الت��يصات . خطاب الفاعل�ن

�� النمط السردي الناظم، واملشا�د �� الفاع�� �غض النظر عن الش�ل السردي �ل �و خارج 

  .��ي��ي أو داخل ا�ا�

السارد ��  –يحدد التنظيم الزم�� من طرف ال��صية : املستوى الزم�� - 2

الفاعل �� الش�ل السردي السارد  –م  ومن طرف ال��صية الش�ل السردي السارد الناظ

السارد في�ون الحقا ع�� القصة ��  –أما زمن فعل السرد الذي تقوم بھ ال��صية . الفاعل

وفيما  .ب�نما يو�م بال��امنية �� الش�ل السردي السارد الفاعل، الش�ل السردي السارد الناظم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  106: ص،  التحليل السرديالسرديات و : سعيد يقط�ن -  21
 41.40: ص، نمذجة سردية: جاب لي�تفلت -  22



 311                                           ��مد شكري "ا���� ا��ا��"ا��طاب السردي �� رواية نمذجة و السارد 

 
 :°2212ème Année - N (juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

�سمح الش�ل السردي لذا . أوال واملدة �عد ذلك يتعلق �عالقة ا���ي بالقصة نجد ال��ت�ب

�� ح�ن أن الش�ل ، السارد الناظم بالقيام باس�باقات واس��جاعات بخصوص ال��ت�ب الزم��

و�ستغرق القصة  . السردي السارد الفاعل إذا سمح باالس��جاعات ف�و ال �سمح باالس�باقات

ة �س�يا �� الش�ل السردي السارد قص�� ، مدة طو�لة ع�� العموم �� الش�ل السردي الناظم

  . الفاعل

السارد ��  - يتحدد املوقع امل�ا�ي من خالل ال��صية: ع�� املستوى امل�ا�ي - 3

 –ب�نما �� الش�ل السردي السارد الفاعل  فإن ال��صية ، الش�ل السردي السارد الناظم

أن يحضر حضورا �ستحيل ع�� السارد  ع�� صعيد ا��ركة. فاعل �� ال�� تحدد املوقع امل�ا�ي

تجعلھ  ��ي�� السرد من داخل ا� فحركة السارد). الناظم والفاعل(�� الش�ل�ن معا �ليا 

��ي فيمكن للسارد من خارج ا�أما �� الش�ل .يوجد فيھ كراٍو مشارك مشدودا إ�� املوقع الذي 

ال�� يمكن أن  يتواجد �� �ل م�ان، فيب�� القصة بالكيفية املناسبة للمواقع ا��تلفةالناظم أن 

   .يحتل�ا

، ��يوضع السارد بال�سبة لكال الش�ل�ن داخل ا�: ع�� املستوى اللغوي  - 4

والزمن املستعمل �و الزمن املا��� �� الش�ل السردي ، وعليھ يتم ا���ي بضم�� املت�لم غالبا

ناحية أما من . أما �� الش�ل السردي السارد الفاعل يتم ���ام بالزمن ا��اضر، السارد الناظم

ال��ل اللغوي فإن الش�ل السردي السارد الناظم �عتمد ع�� ت��يص �حداث غ�� الكالمية 

وأيضا ع�� ت��يص خطاب الفاعل�ن  ،السارد –باستخدام اللغة ا��اصة بال��صية 

أما الش�ل السردي السارد الفاعل  . السارد أيضا  –باستخدام اللغة ا��اصة بال��صية 

ومش�د ، الفاعل –ع�� مش�د �حداث غ�� الكالمية باعتماد لغة السارد فال��ل اللغوي يقوم 

  . خطاب الفاعل�ن بلغ��م ا��اصة

 نمذجة سردية  لتقديميطمح السردي  تصور لي�تفلتوصل إ�� أن نتمن خالل ما سبق 

� ا��طاب السردي ،ول�س كمستوى من �مركز�ة كمقولة " وج�ة النظر"ينطلق ف��ا من 

من خالل ) املقامات السردية(باالستفادة من أعمال ستانزال   ، ولة من مقوالتھأو مق مستو�اتھ

) وج�ة النظر(ومن أوز��س�ي  ،�عدل�ا وفق نمذجتھ ا��اصةال�� و نمذجة املقامات السردية 

 -  الزم�ا�ي - إديولو�� �عب��ي  (من خالل التقسيم الر�ا�� للمستو�ات ع�� النحو  باملع�� العام

 أيضا�ختلف ، و )النف���–املدرك (وإن �ان يطلق ع�� املستوى �خ�� ) ي�ولو��الس –الزما�ي 

و�و أو جين�ت  ،مقولة من مقوالت ا��طاب السرديباعتبار الرؤ�ة  عن تحديد تودوروف

و�ذلك يقدم لي�تفلت  .معا )املنظور ( و )املسافة(�عت���ا جزءا من مقولة الصيغ ال�� �ستوعب 

  .  وقابال للتوسيع و�غناء والتطو�رمت�امال نموذجا ي�اد ي�ون 
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  : الرواية ا���� ا��ا�� ��  ـ تجليات السارد ومستو�ات السرد1

أن وج�ة النظر �� ال�� تقدم�ا "  ا���� ا��ا��"من ب�ن الظوا�ر املالحظة �� رواية 

دانة الوضع إل ، الفاعل بحيث يتم توظيف�ا العتبارات تتعلق بموضوع ا���ي –ال��صية 

  . واملمارسات الالإ�سانية ال�� قام ��ا �ب اتجاه �بن و�م و�خ و�سرة بأكمل�ا ،الالإ�سا�ي

��ي ا� داخلإن الش�ل السردي �سا��� الذي يم�� وضع السارد �� الرواية �و السرد 

فالسارد حاضر �� القصة باعتباره فاعال فيضطلع ،  السارد - ل��صيةا وذلك من خالل

  . الشاب دمحم/ و�� ال��صية املتمثلة �� الطفل . سرد والتمثيلبوظيفة ال

إن وضعية السارد داخل الرواية تجعل موضوع السرد أو العالم الروا�ي املقدم إ�� 

إال أ��ا ال تحمل قيمة سلبية للمؤلف ، القارئ من أجل التفاعل معھ مطبوعا بالذاتية

�� إذ يختار تقديم أحداث الرواية من خالل ف�ذا �خ، بل ع�� العكس من ذلك الضم��/ا��رد

وح�� �عت���ا ، وج�ة نظر سارد داخل ا���ي فل�ي �عطي �نطباع بصدق الرواية املقدمة

لة مصداقية العالم الروا�ي املقدم ضمنيا أ�مية أمستك����  و�التا��. القارئ ش�ادة صادقة

ادة �بن يقدم لنا ال��صية  فقبل أن يقبل القارئ ع�� تقبل ش�، �� النص الروا�يبالغة 

و�ذه الكيفية �� ، باعتبار�ا شا�د إثبات حضر الوقا�ع واخ����ا �� ذاكرتھ ثم �عيد اس��جاع�ا

  . بمثابة مرحلة يتم ف��ا إعداد القارئ لتقبل ما سيقدم إليھ وأن ما سيقرؤه لھ مصداقية

 ��يا�ة السرد داخل طر�قو  السارد الطر�قة ال�� ينقل لنا ��ا �حداث يختار       

Homodiégétique)( ، الفاعلا��ا�� ع�� الش�ل السردي السارد وال�� تتم �� رواية ا����(le 

personnage  - acteur)  فالرواية �عكس عطش املؤلف للبوح بمادتھ ا���ائية بما أنھ مبدع

ية باعتبار�ا وخالق لعوالم موجودة داخل ذ�نھ رغم احتمالية �و��ا أحداث ذات مرجعية واقع

ت�ون ف��ي خصائص السرد داخل ا�أما  .و�ذلك يق��ب العمل املتخيل من الس��ة س��ة ذاتية

  : ع�� النحو التا��

  : النف��� –ع�� املستوى �درا�ي . 1 - 1

املنظور السردي الذي من خاللھ يتم إدراك العالم الروا�ي وتقديمھ تت�لف بھ 

) �نا املسرود(الفاعل  –الذي يتطابق �ليا مع ال��صية ) �نا السارد( السارد -  ال��صية

و�التا�� ف�و مشارك �� العمل الروا�ي، بل إنھ بطل فاعل �� ، ل�ي �ع�ش من جديد ماضيھ ذ�نيا

، والذي يختفي وراء ضم�� املت�لم بداية الروايةو��ذا يتكشف السارد من .س��ورة �حداث 

لم أعد أب�ي عندما . يب�ي �عض�م م�� . من حو�� أب�ي موت خا�� و�طفال" : يقول حيث 

القحط وا��رب . ا��اعة �� الر�ف . أرى الناس أيضا يب�ون . يضر��� أحد أو ح�ن أفقد ش�ئا
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")23( .  

أف�ش �� املزابل عن بقايا . ح�ن �شتد ع�� ا��وع أخرج إ�� �� ع�ن قيطوط" : كملثم ي  

املت�لم يحقق عال �� �حداث ،كما أن ضم�� السارد �نا يظ�ر مشار�ا وفا. )24( "ما يؤ�ل 

دمحم عن حدث / يكشف لنا السارد الفاعل  ثم  .الوظيفة التواصلية مع القارئ ومع �حداث

  : ال��رة من الر�ف إ�� املدينة

رأينا جثث املوا��� تحّوم حول�ا الطيور السوداء ، مشيا ع�� �قدام، �� طر�ق ��رتنا" 
. التعب وا��وع سمع عواء الثعالب قرب ا��يمة ال�� ننص��ا حيث يوقفنا�� الليل �ُ  ...والكالب

  . )25(" الناس أحيانا يدفنون موتا�م حيث �سقطون 

السارد �نا يجعلنا نرى من خالل رؤ�تھ املباشرة ،دون أن ي��أ إ�� وسيط  ومثل �ذه 

� ال��صية الفاعلة �عت� و�ما أن السارد .الرؤ�ة تتكرر �� املشا�د ال�� يضطلع السارد �عرض�ا

، الشارع، ا��وع، �� الرواية ف�ل �حداث تتعلق بھ و�أسرتھ ومعاناتھ اليومية مع �ب

  .املنحرف�ن، جنود �حتالل �سبا�ي والفر���� 

أما من حيث عمق املنظور السردي  فيتم�� �� الش�ل السردي السارد الفاعل ب�ون 

ذات مساء لم " : نجده �� �ذا املش�د حيث يقول  �دراك الداخ�� أو ا��ار�� محدودا مثلما

تحبھ  .كنت أؤازر�ا .أحيانا أنتحب مع�ا . انتظرنا ثالثة أيام . نمت تار�ا أمي م�مومة ت�تحب .�عد

�ا نحن وحدنا من سيعي�نا؟  ال �عرف أحدا �� �ذه : ؟ ال تحبھ ؟ أدركت الس�ب عندما قالت

كما أنھ لم يكن يدرك س�ب ، ب غياب �ب عن امل��ل حيث نجد السارد يج�ل س� . )26(" املدينة 

فاملعلومة املقدمة ، كما ن��ظ أيضا عدم قدرتھ ع�� معرفة ما إذا �انت تحب أباه أم ال، نحي��ا 

ثم تأ�ي  . بأ��م فقدوا العائل واملع�ن، �م/لم تكن من طرف السارد بل من طرف الفاعل 

علمنا أ��م "كما ن��ظ �� تواتر السرد �عد ذلك السارد  –املعلومة ال�� تج�ل�ا ال��صية 

عھ بطانية عسكر�ة يلم يرد أ�ي أن ي� . و��� بھ جندي مغر�ي �ان �عرفھ �� إسبانيا. ��نوه

  . )27(" بالثمن الذي �ان ير�ده ا��ندي الوا���

لم أر امرأة ب�اءة : فكرت. ي��ا ت�تحب رغم ز�ن��اأح�ن خرج أ�ي ر " : وكذا �� �ذا املش�د

أف�مت�� أن أ�ي خرج ليف�ش ع�� ذلك ا��ندي الوا��� و�قتلھ . سأل��ا عما أب�ا�ا. ا ح�� �نمثل�

  . )28(ح�� يطول غيابھ مرة أخرى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7: ص، 2008، 10ط ، لبنان، ب��وت، دار السا��، ا���� ا��ا��: دمحم شكري - 23
  7: ص، املصدر نفسھ - 24
 10: ص، املصدر نفسھ -  25
 14: ص، املصدر نفسھ -  26
 15: ص، املصدر نفسھ -  27
  26: ص، املصدر نفسھ -  28
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�ا أنت بدأت تقول ش�ئا : فكرت . تتم�� لو أموت. أعرف أنك تكر���" : و�� �ذا املش�د

�ا . تح��ا . معقوال
ّ
. )29(يحبك �� �ذا العالم  �� ال أكر��ا أما أنت فمن: فكرت . ال تحب إال

وح�� عن ، السارد �نا لم يكن يدرك مكنونات �ب الداخلية ح�� أف�� ع��ا ال��صية �ب

" : كذا ا��ال �� �ذا املش�د أثناء السفر إ�� مدينة و�ران . )فكرت( مشاعره �و ع�� ع��ا بلفظة 

�عد حوا�� ثالثة . �رانترك�� أ�ي مع خال�� وذ�ب يبحث عن إخوتھ �� مدن أخرى �عيدة عن و 

  . )30(" أش�ر وصلت رسالة تقول لنا إن أ�ي قد عاد إ�� تطوان وإنھ من �حسن أن أبقى �� و�ران

�دراك ا��ار�� محدود لذا لم �سرد تفاصيل عودة �ب إ�� تطوان بل تم التعرف �نا 

ن السارد �علم إو�و ما يجعلنا نقول ، عل��ا عن طر�ق الرسالة و�و ما يجعلھ يج�ل ما حدث 

إخالال بزاو�ة الرؤ�ة ا��ايثة  ال تحدث �الك� �تھوعليھ فالسارد يقدم رؤ . قدر ما �علمھ الفاعل

  .ال�� ي�ساوى ف��ا السارد مع ال��صية �� معرفة �حداث

أما الصيغة السردية للش�ل السارد الفاعل ف�� تتم�� بتقديم مش�د لألحداث غ�� 

كما . ذكر تفاصيل ال��رة من الر�ف إ�� مدينة تطوان والذي مر معناالكالمية كما �و ا��ال �� 

الذي تزخر بھ الرواية ب�ن مختلف  . الفاعل بتقديم مش�د خطاب الفاعل�ن –يقوم السارد 

  : ال��صيات ومن أمثلة ذلك ا��وار الذي يدور ب�ن والده ووالدتھ

  صوتھ - 

  أين �و؟ - 

  نائم - 

  س�تع��� معنا  - 

�ذا ما ال يجعل��  أكر��ا كما . تظللھ. ��ا �� الد�اناشتغل م�� كث . إنھ متعب - 

  )31(. أكر�ھ أو أتم�� مو��ا كما أتمّ�� لھ

ب و�م تت�لمان مباشرة، و�تم تبادل ا��طاب بي��ما دون تدخل �نا ��صية �      

املباشر � ا��طاب املعروض �السارد فالضمائر تنقل كما قال�ا املت�لمون، و��ذا ت�ون ال��ظة 

وعليھ فالسارد  .وت�اد تالمس الواقع،تنعدم ف��ا �عتماالت الذ�نية  � درامية ، وأك�� سرعةأك�

و�ذا ما ، و�أنھ مشا�د فقط قبل أن ي�ون طرفا �� ا��وار، دون تدخل منھنقل لنا ا��وار 

  . سيحدث �عد ذلك

  : املستوى الزم�� . 2- 1

ش�ل السردي السارد الفاعل �� ال –يحدد التنظيم الزم�� من طرف ال��صية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 93: ص، ر نفسھاملصد -  29
 54: ص، املصدر نفسھ -  30
 92: ص، املصدر نفسھ -  31
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فيضع وصفا ، و�و الذي يرتب عمليات الوصف، ف�و الذي يحدد �حداث املنقولة . الفاعل

و �و الذي يجعلنا نرى �سلسل ، قبل آخر ع�� الرغم من تقدم �ذا ع�� ذاك �� زمن القصة

الر�ف فالسارد الفاعل �� ا���� ا��ا�� �و الذي رتب �حداث من مش�د ا��اعة ��  . �حداث

وكذا مراحل ، إ�� حركة ال��رة إ�� املدينة وكيفية مجا��ة املدينة بآفا��ا وشرور�ا وتنقالتھ ف��ا

  . ثم الذ�اب إ�� طنجة، وعن ال��رة إ�� و�ران والعودة إ�� تطوان، طفولتھ وشبابھ 

لذا  أما زمن فعل السرد �� الش�ل السردي السارد الفاعل  فيو�م بال��امنية مع القصة

  . تعمل الزمن ا��اضر و�ذا ما س�تعرف عليھ �� املستوى اللغوي �س

تتقلص إم�انية ممارسة املفارقات الزمنية  الش�ل السردي السارد الفاعل�� كما أن 

ولكن �سمح ، ال �سمح باالس�باقات ، ف�والفاعل مع القصة - للعالقة ال�� يقيم�ا ال��صية

تقوم ع�� استحضار ، ة أل��ا رواية س��ية ذاتيةفاالس��جاعات �� أساس الرواي. باالس��جاعات

ما اخ��نتھ الذاكرة �� مخزو��ا الطفو�� وأعادت صياغتھ وفق رؤ�ة طفولية ال �ع�ن ��سان 

  . فلقد احتفظ ��ا السارد ع�� حال�ا ،الكب��

ومن �س��جاعات ال�� نجد�ا �� الرواية �ذا املش�د الذي دار ب�ن دمحم وأبيھ مع عائلة 

�ر�ا من ��يم ا��وع ، ة تم اللقاء ��ا  �انت �سكن بجوار�م قبل ال��رة إ�� مدينة و�رانر�في

كنت أود لو أقول ل�ا . تأملت املرأة ملوت أ��  عبد القادر الذي �عرفھ �� الر�ف" : والفقر واملرض

� �ن � �ا. قالت إ��ا تركت�� �� ا��امسة أو السادسة من عمري �� الر�ف. إن أ�ي �و الذي قتلھ

  . )32(" قد مضت حوا�� ثما�ي أو �سع سنوات 

كما ، �ستغرق القصة مدة قص��ة �س�يا �� �ذا الش�ل السرديأما ع�� مستوى املدة ف

�و ا��ال �� وصف زمن ال��رة من الر�ف إ�� املدينة  �� املش�د �ول من الرواية حيث لم يتعد 

سطر قليلة رغم أ��ا �انت س��ا ع�� سوى أ) تطوان (وصف الرحلة من الر�ف إ�� املدينة 

 وكذا ا��ال �� بقية أطوار الرواية . وكذا ا��ال �� سرد ال��رة إ�� و�ران والعودة م��ا . �قدام

  . صفحة ��220 حوا�� ،سرد القصة املمتدة ملدة عشر�ن سنة  تم  فقد

  : ع�� املستوى امل�ا�ي. 3 - 1

 ،فاعل �� ال�� تحدد املوقع امل�ا�ي –ال��صية  ، �� الش�ل السردي السارد الفاعل

ففي  .وعليھ  فتواجد�ا يحدد الفضاء الذي تتحرك فيھ ال��صيات والذي تدور فيھ �حداث

�ذا املش�د الذي يدور �� مركز الشرطة تواجد السارد الفاعل �� امل�ان حدد إطار ا��دث  

  : حيث يقول 

م الذي أنقذ�ي من حملة غالم جديد ينام �� م�ان ذلك الغال . اس�يقظت باكرا"

ما زالت بقية ال�سيطات  �� . امل�شردين تحسست ما تبّقى م�� من ا��مس�ن �سيطة �� جي��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 54: ص، املصدر نفسھ  -  32
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أعتقد أن الناس . ل�س �ناك م�ان أك�� أمانا من املق��ة. �ان ع�� حق ذلك الغالم. م�ا��ا

رر �� مواضع و�و ما يتك. )33(" يح��مون أنفس�م أمواتا أك�� مما يح��مون أنفس�م أحياء 

الطفل دمحم �و الذي يحدد لنا املوقع امل�ا�ي، سواء �ان �� /عديدة من الرواية فالسارد الفاعل 

،ألن امل�ان الذي �عرضھ السارد ملتصق بھ �س�ب �ش�لھ �� ...الب�ت أو �� الشارع أو �� املق��

  .حالة الالو�� والذاكرة ال�� تقود السارد

فموقعھ يتحدد ، ع�� السارد أن يحضر حضورا �ليا �ستحيلف أما ع�� صعيد ا��ركة 

وال يمكنھ و�و ما يجعلھ مشدودا إ�� املوقع الذي يوجد فيھ كراو مشارك، بم�ان تواجده فقط 

املش�د الذي يتحدث  �� �ذا �و ما يت��. التنقل ب�ن فضاءات وأمكنة متعددة �� الوقت ذاتھ

  : فيھ عن عودتھ من و�ران إ�� تطوان

سبقت�� رسالة من خال�� إ�� أمي . ت تطوان تيقنت أ�ي لن أعود إ�� و�رانعندما وصل"

وأنھ من ا���� أن أبقى �� تطوان ، يقول ل�ا ف��ا بأ�ي أس�ب ل�ا مصائب ال تقوى ع�� تحمل�ا

الفاعل �� طر�ق عودتھ من مدينة و�ران إ�� تطوان  حدث أن وصلت الرسالة  –السارد  . )34("

  .ا جز�ي ول�س ك�� ي�ون حيث �ان يتموقع م�انيافا��ضور �ن، إ�� الب�ت

،فعن طر�ق  يبعث اللذة �� القارئ باستخدام آلي�� الزمان وامل�ان السارد  إ�� أنن�ت�� 

�ستطيع وعن طر�ق امل�ان  من اس��جاع واس�باق،الزمان �ستطيع أن ينظم مادتھ ا���ائية 

  .خلق عواملھ التخييلية

  : ع�� املستوى اللغوي  . 4- 1

وعليھ يتم ، السارد املشاركيأخذ طا�ع  ��يداخل ا� ع السارد بال�سبة للش�لوض

فنحن أمام ش�ل السارد مشارك �� القصة ك��صية وكسارد �� ، ا���ي بضم�� املت�لم غالبا

وكذا �� بقية ، فالسارد الفاعل �و ال��صية دمحم وقد ظ�ر ذلك من بداية الروايةآن واحد، 

أنام �� إحدى . قطار أخذت أتم��� ذ�ابا وإيابا لعل ثيا�ي ت�شف قليالقرب محطة ال" : مقاطع�ا

عر�ات القطار القديمة غ�� املستعملة أم أذ�ب للشاطئ ؟ فوق الرمل لن �سأل�� أحد لكن �� 

  . )35(" . . . عر�ة القطار قد يقبض ع�� ا��ارس اللي��

لة ��غالق ع�� الذات تّية �و محاو استعمال ضم�� املت�لم �� الس��ة الذاإن         

  .   ا��االت دائما �� �ل�ا محاولة ال تن�� إ�� النفس من الداخل ولك�ظر والن

�صّية لقد أف�� دمحم شكري �� أن يجعل املطابقة ب�ن صوت ا        
ّ

لّسارد وصوت ال�

ال�وة ب�ن زمن صت وقد تقل،ل ع�� حاضر الكتابة أبدا رد ، فزمن الّسرد ال يحيموضوع الس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 109: ص، املصدر نفسھ  - 33
 71: ص، املصدر نفسھ -  34
 114: ص، املصدر نفسھ -  35
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نا كث��ة �� السرد ارد توظيف �فعال املضارعة أحياوقد أحسن الس .ردكتابة وزمن السال

أ�� يب�ي، يتلّوى أملا، : "جر�ةلترد يطابق زمن الإليحاء بتقلص ال�وة ب�ن الزمن�ن و�أن زمن الس

يداه . ا��نون �� عي�يھ. الوحش يم��� إليھ. يب�ي ا����، يصغر�ي، أب�ي معھ، أراه يم��� إليھ

ع�ن عنقھ �عنف !مجنون  !وحش . أستغيث �� خيا��. ال أحد يقدر أن يمنعھ. طبوطأخ
ّ
. يلوي الل

كم والر أ�رب خارج بي�نا تار�ا إّياه �سكت أ. الّدم يندفق من فمھ
ّ
  .)36( "...فسّمي بالل

السردي ارد ف��ا بأن مقامھ ، يو�م الس�� �� من قبيل �ذا املقطع كث��ةاملقاطع ال و  

ألننا �علم أّن املقام سابق ل��دث وأّن الّسرد اس��جاع وأّن ،د إ��ام �دث و�و مجر م��امن مع ا�

� �حداث ت�ئ��ا . �حداث �عيدة �� الّزمن، عن زمن كتاب��ا
ّ
ولكن فضل �ذا �سلوب �� أن يب�

ك �صّية املوضوع وال يدر أي �ع�ن ال� ،ذي �انعي�� الص�� ال� ا فالّسارد ال يرى العالم إالداخليّ 

 �� حدود إدراك�ا
ّ
 الذي  سبق ذكره حول وصولھ إ�� تطوان املثالكما �و ا��ال ��  . �حداث إال

ذي ي�ون ،ف
ّ
 بالقدر ال

ّ
ھ ال ير�د أن يقّدم لنا من املعرفة با��دث إال

ّ
 من كالم الّسارد نف�م أن

�صّية 
ّ

ذي ُيتاح ل�ا فيھ، لل�
ّ
�� وصلت إ�� �ّم ف�ان باإلم�ان أن �علم بالّرسالة . و�� الوقت ال

ّ
ال

قبل وصول الّسارد إ�� تطوان ولكّنھ لم يفعل،فقد انتظر أن �علم الص�ّ� بالّرسالة و�ّتخذ 

��يمن ) الّت�ئ�� الّداخ��( تلك الّرؤ�ة املصاحبة . موقفا من العودة إ�� و�ران ل��وي ا��دث

  .ابتة أيضابصفة �لّية ع�� الّسرد �� ا���� ا��ا��، و�� رؤ�ة قارة �� النّص وث

���ام يتم  من خاللھف ،�� الش�ل السردي السارد الفاعلالزمن املستعمل  و�خصوص

ستعمل الزمن املضارع ا، ا��اضرلرواية أن السارد ليو�منا باملالحظ �� اف. بالزمن ا��اضر

"  :�� �ذا املش�د ��ظمثلما ن. القارئ ��ن و الزمن املا��� لتقر�ب املسافة ب�نھ للداللة ع�� 

يذ�ب إ�� م�ان �عيد عن طنجة  ليقايض . ش��ي ك�سا من ا���� �بيض والتبغ الرخيص�

ي�يع�ا �� السوق الكب�� للعمال . �عود مساء حامال مال�س ا��نود. ا��نود �سباني�ن �� ثكنا��م

  . )37(" والفقراء املغار�ة 

اعد ع�� ���ام املضارع �سفإن  ،بأشياء جرت �� املا���وعليھ فإنھ عندما يتصل �مر 

  : بآنية حدو��ا مثلما �و ا��ال �� �ذا املش�د

أنام �� إحدى .قرب محطة القطار أخذت أتم��� ذ�ابا وإيابا لعل ثيا�ي ت�شف قليال " 

عر�ات القطار القديمة غ�� املستعملة أم أذ�ب إ�� الشاطئ ؟ فوق ل��مل لن �سأل�� أحد، لكن 

  .)38(" اللي���� عر�ة القطار قد يقبض ع�� ا��ارس 

الش�ل السردي السارد الفاعل فال��ل اللغوي يقوم � أما من ناحية ال��ل اللغوي �

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 12: ص، املصدر نفسھ -  36
 14: ص، املصدر نفسھ -  37
 114: ص، املصدر نفسھ -  38



  ن أحمد �عيمب                                                                                                                        318

 :°2212ème Année - N (juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

ينقل  �ذا املش�د فيف ،الفاعل –�د �حداث غ�� الكالمية باعتماد لغة السارد امشنقل ع�� 

 بالرغم من �ونھ يت�لممعھ باللغة الفص��، و��ن امل�رب الذي �عمل  ا��وار الذي دار ب�نھ

  : الفص�� اللغة العر�يةا��ديث ب وال يحسن،ي أّم  كما أنھ ،لل��ة املغر�يةا

. سيعمل معنا ثالثة حمال�ن آخر�ن. ��ء نفسك للعمل الليلة.لقد رت�نا �ل ���ء  "

أنا سأتكفل بنقل السلعة .و�خرى لنقل ا��مال�ن  �ن السلعة �س�ستخدم سيارت�ن واحدة ل

س�نقلون الصناديق  نت ست�ون مع ا��مال�ن الثالثة الذينأ.�� زورق من املركب إ�� الشاطئ 

قد يحدث أن .، قو�ا وسر�عا �� حمل ك�سكعليك أن ت�ون ��اعا.من الشاطئ إ�� السيارة 

�� �ذه ا��الة عليك أن �عمل .يفاجئنا رجال ا��مارك ع�� الشاطئ أو عند دخولنا املدينة 

قد يحدث نفس ال���ء مع الشرطة .عملية بتعليمات قابيل أو شر�كھ الذي ستعرفھ أثناء ال

ر�ما . ال أكتمك أن العملية ال تخلو من ا��طر واملغامرة .السر�ة أثناء إنزال السلعة �� املدينة 
  )39(..." يطلقون علينا النار �� حالة الفرار

لذا ، كما شا�د�ا وعا�ش�ا، السارد �� ا���� ا��ا�� نقل �حداث بلغ��احاول لقد     

الصراع من أجل البقاء و ، واية باأللفاظ ا��ادشة ل��ياء وال�� تتحدث عن الشارع��� الر 

و�و ما ألب عليھ الكث�� ، وا��مر واملوامس وغ���ا،والعر�دة وعالم الليل ،وا��صول ع�� ��ل 

  . من النقاد

مثلما �و ا��ال  . مش�د خطاب الفاعل�ن بلغ��م ا��اصةلنا السارد ينقل  نا نجدكما أن

أن  �ن أمھ �عد �رو�ھ من الب�ت خوفا من�ذا املش�د الذي نقل فيھ ا��وار الذي دار ب�نھ و��� 

   :كما فعل بأخيھ الصغ��يقوم �ب بقتلھ 

  . أراحد . ال تخف . )�عال(أراحد  . )دمحمي(دمحم اينو ، دمحم - 

  : قلت ل�ا . وجدت لذ�ي �� أن أرا�ا وال ترا�ي - 

  . )�ا أنا �نا(أقا�ي ذان�تا  - 

  . حدأرا - 

  . )أ��(أو ما إينو) قتل(ينغا ) مثلما(أمش ) سيقتل��(أذاي ينغ . ال - 

  . )40(اسكت ح�� ال �سمعنا ا����ان . �عال . لن يقتلك . �عال م�� .ال تخف - 

ولم ، ��صية �م ��ا لفظتنقل ا��وار بالل��ة الر�فية �ماز�غية كما ت �نا در الساف

و�و ما يتكرر  .�� حاشية النصال أنھ وضع شروحا ، إيتدخل �� �عديل ا��وار باللغة الفص��

العامية ب وكذا�� مواضع عديدة من الرواية ،إذ نجده ينقل لنا حوارات باللغة �ماز�غية، 

  :كما �و ا��ال �نا املغر�ية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 151.150: ص، املصدر نفسھ -  39
 13.12: ص،  املصدر نفسھ - 40
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الر�فيون �ل�م مر��� .ماكيعرفش يت�لم العر�ية . جا من بالد ا��وع والقتالة. �و ر�في "

. إذا ماتت ل�م بقرة أو غنمة أو ع��ة كيا�لو�ا... حيوانا��م ح�� مر�ضة. ع�ذا العام بمرض ا��و 

  )41("  �اي�لو ح�� ا��يفة 

 

كما �و ا��ال �نا حيث يدعو ف��ا الز�ائن بطر�قة ترو�جية   وكذا باللغة �سبانية

  :لشراء جر�دة ديار�و دي آفر��ا 

 "Varmos a tirar la casa por la vebtana ! 

Quin llega tarde no come carne ! 

Debalde ! debalde vendo hoy.  )42("  

 

، اتية�� الرواية ،و�و خطاب الّس��ة الذة خطاب أد�ي مخصوص و�نا ن�بّ�ن أنھ ثم     

�صية املرو�ارد من مسروده ذلك أن موقع الس
ّ

ملقامات السردية وا،ة ،وصوتھ �� عالقتھ بال�

ق بتقنيات� ،والّت�ئ��،ة وترت�ب املادة السردي
ّ
�ا مسائل تتعل

ّ
السرد، �عرض �� الّس��ة الذاتية  ل

  .ةب مختلف �و أسلوب الّس��ة الذاتية و�أسلو بكيفّية خاص

  : الفاعل –التمي�� ب�ن السارد  - 2

وظيفي ب�ن السارد وال��صية �� القصة ال�� �سند  ل تماثليحص أنھإ�� دولوز�ل  �ش��

واحدة تؤدي وظيفة ��صية  �ناك ألن، "���� ا��ا�� ا"مثلما �و ا��ال ��  ،لضم�� املت�لم 

ألنھ �� داخل ، ومع ذلك تبقى ثنائية السارد والفاعل موجودة، التصو�ر وكذا وظيفة الفعل 

فاألو�� تؤدي وظيفة ، ال��صية ال بد من تمي�� ال��صية الساردة عن ال��صية الفاعلة

ب�ن ا���� ا��ا��  رواية ن أن نم�� داخل �ذا املنظور يمكووفق . والثانية وظيفة الفعلالسرد 

ال��صية يظ�ر �� سرده لألحداث  –فالسارد ، الفاعل –ال��صية وال��صية  –السارد 

مدينة ما يحدث �� ، والده حاثة قتل أخيھ الصغ�� ع�� يد، �ال��رة من الر�ف إ�� املدينة

 –أما ال��صية   .1912مارس 31البول�س �� مظا�رات من قتل لأل�ا�� من طرف ) طنجة(

، الضرب الذي يتعرض لھ من طرف �ب، حداث ال�� ي�ون مشار�ا  ف��االفاعل فنجد�ا �� � 

  .ال�سكع �� شوارع املدينة

ف�و قصة وخطاب �� الوقت : �� مستواه �عم مظ�ران للعمل �د�ي خالصة القول 

تختلط من �صيات روائية بمع�� أنھ يث�� �� الذ�ن واقعة ما وأحداثا قد ت�ون وقعت و� نفسھ

نقل تلك القصة ذا��ا بوسائل  وقد �ان باإلم�ان، �ذه الوج�ة ���صيات ا��ياة الفعلية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 19: ص،  املصدر نفسھ - 41
 41: ص،  املصدر نفسھ - 42
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غ�� أن العمل �د�ي ، كما �ان باإلم�ان التعرف عل��ا كمح�ي شفوي ، شر�ط س�نما�ي، أخرى 

ذا وأمامھ يوجد قارئ يدرك�ا وع�� � ،ف�ناك سارد يح�ي القصة، خطاب �� الوقت نفسھ

فاألحداث ال�� يتم نقل�ا أقل شأنا ول�ست باأل�مية ال�� نول��ا للكيفية ال�� أطلعنا ��ا السارد 

  . ع�� تلك �حداث

إن السارد ل�س أبدا املؤلف امللموس أو ا��رد بل �و دور يختلقھ املؤلف ا��رد 

أقل أو أك��  فالسارد �عرف، كما أن املؤلف  يختلف �ش�ل قط�� عن ��صية السارد، و�ت�ناه

ف�و صورة مستقلة ، و�ج�ر بآراء ل�ست بالضرورة آراء املؤلف، مما يمكن انتظاره من املؤلف

  . يختلق�ا املؤلف مثلما يختلق ��صيات الرواية

إجراء تمي�� ب�ن �ل من ال��صية والسارد واملؤلف، بالتمي�� يمكن  وعليھ         

              و��ن من يكت��ا ) السارد(��ن من يحك��ا و ) ال��صية(املؤسس ب�ن من �شارك �� القصة 

يبدو وا��ا أن السارد ل�س أبدا �و املؤلف املعروف من قبل أو ح��  و�ذلك. )43()املؤلف( 

املسرودات يتمثل �� /ا���ول وإنما �و دور ي�تكره املؤلف و�ت�ناه، لكن املش�ل �� ا��كيات

تطاع إ�� حد �م��اج بصورة املؤلف، وإما يجلو ذاتھ �ون السارد إما أن يخفي نفسھ قدر املس

وكيفما �ان ا��ال فالوظيفة . )44(�وضعية مستقلة إ�� حد أن يص�� ��صية قائمة بذا��ا

بحيث �ش�ل �ل من القارئ . �ساسية للوضعية السردية �� الر�ط ب�ن القارئ وال��صيات

إن   .نحو ال يقبل الفصل �يف�ما ع�من حيث تضا )(poétiqueوالسارد عنصري العالم الشعري 

واملؤلف الذي يكتب يبدو مالئما لتفادي ال��وء إ�� تصورات  ،التمي�� ب�ن السارد الذي يح�ي

مع ) جوف(و�ذلك يتفق ) املؤلف املتضمن(أو ) املؤلف الضم��(مشوشة مثل تصورات 

ج�ة واملؤلف ا��قيقي فنادرا ما ت�ون �ناك م�انة لوضعية ثالثة، ما ب�ن السارد من ) جين�ت(

املسرود أو باألحرى خلفھ أو أمامھ، ��ص يح�ي و�و /من ج�ة أخرى و�التا�� �� ا���ي 

السارد وأ�عد منھ �ناك من يكتب و�و املسؤول عن �ل صوت من جانب آخر، و�و املؤلف 

  . باختصار

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الت�و�ن للتأليف ، ��سن أحمامة: تر، أثر ال��صية �� الرواية: ف�سون جوف :ينظر -  43
  24: ص، 2012، 1ط، سور�ا، دمشق، وال��جمة وال�شر

  26.25: ص، املرجع نفسھ-  44
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   املوسيقية �� مرثية �غداد ل��ر��� املؤشرات

  .ب�ن وقع الفجيعة و �ندسة التوز�ع
  

  موســــــــى عالــــــم

  :امل��ص

نص  ت�ناول الدراسة موضوعا �اما، �و دراسة أسلو�ية للمؤشرات املوسيقية ��

ال�� �عد واحدة من بواك�� فن رثاء � �� رثاء �غداد،قصيدة أ�ي �عقوب ا��ر���و شعري ترا�ي،

ذلك الفن الذي يجمع ب�ن الغاية التعليمية و�سلوب الف�� املدن واملمالك �� �دب العر�ي،

و�كثيــــر من مظا�ر ي ا�سم الشعر فيھ،بالن�� الف��،و�� وليدة العصر العبا��� الذ. املتمّ��

  . التجديد

يـد لقد أكدت لنا الدراسة ذلك النضـج املوسيقي الذي بلغتھ القصيدة العباسية ع�� 

ــــــــالل ما ملسناه من ا�ساق وا��،ا��ر�� ــــــــــ ــ ــ ــ إذ تم ��ام بيـن عناصر �يقاع الشعري،من خـــ

عيا��ـا إ�� �ل أوصـال استقطا��ا جميًعا لكشف أ�عاد التجر�ة املر�ـرة ال�� امتدت تدا

  . رشاد املباشر�ندون ال��وء إ�� الوعظ و� رسة الضغط �سلو�ي ع�� املتلقي،وملماالقصيـدة،

ـز أسلوب ا��ر��� عذو�ة القول وسالسة التعب��،فقد اعتمد ع��  إن أ�م ما َميَّ

مع الوقع النف��� املصاحب تكثيف املؤشرات املوسيقية وتوز�ع�ا بأش�ال مخصوصة ت�ناغم 

فضال عن إشاعتھ لعديد لھ نقل املواقف وتصو�ر املشا�د،تصو�را إيحائيا؛ مما أتاحللنكبة،

ت بالقصيدة أبواب التجديد �يقا��العن
َ
  .اصر �يقاعية ال�� طَرق

.إيقاعر،أسلو�ية،رثاء،ب�ية القصيدة،شع: ال�لمات املفتاحية                          

Abstract: 

 

The study addresses an important issue.  It is a stylistic reading of the 

musical clues in an Abu Yaâqub El Khuraymi patrimonial poetic text, having 

for theme, the elegy of Bagdad. The poem which was one of the earliest elegiac 

genre mourning cities and Mamaliks in Arabic literature brings together the 

didactic objective and the exceptional artistic style. The text studied, is a work of 

the Abbasid era in which poetry was characterized by artistic maturity and 

innovation.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،بجاية، عبد الرحمان م��ةجامعة قسم اللغة العر�ية و آدا��ا،أستاذ مساعد أ.  
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The stylistic study of the aforementioned text confirmed the musical 

maturity of the Abbasid poem reached through El Khuraymi, this through the 

observed coherence and cohesion that resides between the elements of the poetic 

rhythm. The latter have all been identified by research in order to reveal the 

dimensions of a bitter experience whose representations have spread over all the 

fragments of the poem without the poet resorting to exhortation and guidance. 

Besides, what characterized most, the style of El Khuraymi, is the sweetness of 

the verb as well as the flexibility of the expression. This is to say that the poet 

has relied on the intensification of the musical indices distributed according to 

special forms that rhyme with the psychological effect accompanying the 

calamity of Baghdad. This allowed the poet to relate the positions and describe 

the scenes in an evocative way. As he made use of numerous melodic elements 

that put the poem on the threshold of harmonic renewal                                                                       

.rhythm  ,ructure of the poemSt, lamentation, stylisticpoetry,  : ey wordsk 

 

  :املؤشرات املوسيقية �� مرثية �غداد ل��ر��� ب�ن وقع الفجيعة و �ندسة التوز�ع

  

لم تطل�ا إبداعات شعرائنا القدماء مغمورة،لقد بقيت صفحات كث��ة من                  

�عقوب ا��ر���  قصيدة أ�ي: ومن تلك �عمال. عيون النقد رغم حساسي��ا الفنيـة والتار�خية

ال�� ال �شك �� أ�مي��ا من حيث تأر�خ�ا لواحدة من أك�� ال�زات ال�� عاش��ا ،"�� رثاء �غداد"

مون من أجل الظفر بكر��� الدولة العباسية جّراء الصراع الذي �شب ب�ن �م�ن واملأ

ا طال أدّق حي�ا��الفة،
ً

ثالث�ن ومائة �ة بلغت خمسة و �� مساحة شعر يات الفتنة،تأر�خ

وللقصيدة أ�مية أخرى تكمن �� قيم��ا الفنية املتعددة . )1(جمع�ا الطبـري �� تار�خھب�ت،

ــــ: �وجھ و�� ر الدراس�ن،ف�� نتاج عصر ُوِسَم بالن�� الف�� والعطاء �د�ي املتمّ�� �� نظـــ

اية التعليمية و�سلوب الف�� واحـــــــــــــدة من بواك�� فن رثاء املدن واملمالك الذي جمع ب�ن الغ

املتمّ��، ثّم �� قصيدة عذراء لم نلق نصا نقديا أحاط ��ا دراسة وتحليال،عدا �عض التعليقات 

إذ �غدو ال�ساؤل مشروعا عن ّسر بقا��ا مغمورة رغم . و�ح�ام القيمية املبثوثة �نا و�ناك

ف�� ذات قيمة توثيقية )  2(»أطول وأ�م قصيدة ر�ى ��ا شاعر عر�ي مدينة من املدن«�و��ا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمحم أ�ي : ، تحقيق8الط��ي، أبو جعفر دمحم بن جر�ر، تار�خ الط��ي، تار�خ امللوك والرسل، ج )  1
 .447، ص1979، 3لقا�رة، ط، دار املعارف، ا8الفضل إبرا�يم، ج

2 
، ص 1994، 1عز الدين إسماعيل، �� الشعر العبا���، املكتبة ��اديمية، القا�رة، ط  -  )
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ــــــــھ من تفصيل لصورة امل�ان قبل النكبة و�عد�ا ثم إ��ا تؤرخ ملدينة �� عاصمة ،كبيـرة ملا تقدمـــ

و�� صادرة من شاعر �ان رائًدا من رواد الشعر . أك�� خالفة إسالمية بقاًء وا�ساعا وحضارة

ُه مصطفى الشألخص،التار��� ورثاء املدن با �� جزالة اللفظ "كعة أستاذا للمتن�� فقد عدَّ

وأستاذا البن املع�� �� أرجوزتھ الطو�لة �� ة وحكمة القول وأخالقية املعا�ي،وفخامة الصياغ

 .)1("وذلك �� قصيدتھ الطو�لة �� رثاء �غداد ...التأر�خ لب�� العبـاس، 

نقل�ا حضا��ا،اء �� أو�غر�ـھ باالرتمر���،ولعّل  أول ما يصـدم القارئ �� قصيـدة ا��

لوقا�ع وصور إنما كّرر�ا التار�ـخ دون أن ي�تقص م��ا ش�ئا �� أحدث نكبة أصابت  �غداد عام 

ــا اس�باح��ا ق2001
َّ َ
فامتدت إل��ا أيادي العابث�ن وقطاع وات ا��لفاء وأشاعت ف��ا الفو���،م،مل

�� سبق أن ار�سمت و�� الصورة ال. الطرق، وغدت أيام�ا ��يما وقود�ا آبار النفط املشتعلة

    : �� أزقة �غداد منذ ثالثة عشر قرنا، وأتقن ا��ر��� توثيق حي�يا��ا بقولھ

ــــــــا            ــــــــ َراِئِق�ــ
َ
اَر ِ�� ط  َوالنَّ

َ
خاِن َعاِمُر�ـــــــــا     والّنفط   و �اِبًيا للدُّ

ـْد              
َ
عدو ِبِھ الّرِجاُل َوق

َ
ْ�ُب � �ا َحرائُر�ــا         وال�َّ

َ
الخيل

َ
ْبَدْت خ

َ
  أ

دغـة                
َّ
فالتار�خ �عيد نفسھ، والنكبات تتوالد داعية إ�� قراءة الشعر الذي أرََّخ لل

�و��، قراءة نقدية واعية نروم ��ا تأصيل معرفتنا لذواتنا ولآلخر، والبحث عن �و�ة مبثوثة �� 

ونتخذ من فنحن نقرأ لنعرف،. ج��ا املتفّردح و صفحات �بداع �د�ي، ت�تظر من يج�� مالم

تلك، إذن، �� الغاية ال�� �س�� إل��ا من خالل الولوج إ�� . املعرفة سنًدا لوجودنا واستمرارنا

الب�ية : بدراسة الظا�رة املوسيقية �� ش�ل��ا املعروف�ن نص ا��ر��� ع�� بوابة أسلو�ھ ولغتھ،

والب�ية الصوتية ال�� �س�م �� ار�ض وزحافات وعلل،بحر وأضرب وأعالعروضية وما ي�بع�ا من 

  .   وخلق شعر���ا ودالل��ا،�شكيل جزء �ـام من موسيقى القصيدة

 :تجا�س الوزن ووظائفھ �سلو�ية

ل�ونھ ال�ي�ل ، ظيفة أسلو�ية وجمالية رئ�سةو يؤدي الوزن �� الب�ت الشعري  

ظيفتھ تلك ال يمكن إدراك�ا مت�املة غ�� أن و . �يقا�� الذي ُيَصبُّ فيھ املصوغ الشعري 

إذ ال يمكن تأليف إيقاع شعري إال إذا «ي، ـر بدراستھ منفصال عن بقية م�ونات النص الشع

ودون �ذا التماثل ) 2(.»�شا��ت الب�� داخليا وخارجيا، �شابھ مماثلة ومجا�سة مطلقت�ن

ا من أي تفاعـل مع ال��كيب والتجا�س تبقى املوسيـقى ال�� �ش�ل�ا البحـر ومقاطعھ �يكال مفرغ

 . الشعري الذي �سكنھ

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
347 .  

أحمد دمحم شاكر، : تحقيقمصطفى الشكعة، الشعر والشعراء �� العصر العبا���، : ينظر -  ) 1 
  .492، ص1998، 2، دار ا��ديث، القا�رة، مصر، ط2ج

ك مرتاض، ب�ية ا��طاب الشعري، دراسة �شر�حية لقصيدة أ��ان يمانية، ديوان عبد املل - ) 2
  .138، ص 1991، 1املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، ط
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ھ وطواعيـتھ ملا يقبلھ من اختار ا��ر��� بحر امل�سرح ثال�ي التفعيـلة، املعروف بمرونت

ْن : ( زحافات كث��ة، وللم�سرح وزن أص�� �و
ُ
ُت ُمْسَتْفِعل

ْ
ْن َمْفُعْوال

ُ
مرت�ن، و�و غ�� ) ُمْسَتْفِعل

ْن ُمْس (مستعمل، إنما املأنوس منھ 
ُ
ُت ُمْفَتِعل

ْ
ِعال

ْ
ا

َ
ْن ف

ُ
الثانية : مرت�ن، أي بطّيِ التفعيلت�ن) َتْفِعل

  واحدة ترد مطو�ة  للتام منھ عروض. والثالثة من �ل شطر

ْن ( 
ُ
   فتصبح) حذف الرا�ع الساكن(�و�� بالطي : ، ول�ا ضر�ان مزاحفتان)ُمْفَتِعل

ْن ( 
ُ
ْن ) = (�امـس من التفعليـةحـذف ا�(، والثانية بدخول العقل عل��ا )ُمْفَتِعل

ُ
  ).َمْفُعْول

املقتضب �� تضم السر�ع، امل�مل، امل�سرح،و�ندرج امل�سرح �� دائرة املش�بھ ال               

امل�سرح ب�ل ما «، بل إنو�� بحور �ش��ك معظم�ا �� قلة �ستعمال والشيوع. )1(وا��تث

أ�ي سادسا �� ترت�ب بحور �غا�ي �عد ي(...) يحملھ من �عقيد إيقاعـي �� صورتھ السا�غـة 

إ�� قلَّ توظيفھ �� أشعار املتقدم�ن،ف�و بحر .)2(»الطو�ل وال�امل وا��فيف وال�سيـط والوافر 

ِظمت ف��ا مرثي�نا
ُ
ور�ما �ان الس�ب متعلقا ،غاية القرن الثالث ال��ري، و�� الف��ة ال�� ن

ــــــــــــــةأو ألن �ذن العر النظم فيھ،و�ذا مس�بعـد،بصعو�ة  غ�� لم تألفھ ولم تكن تطرب إليقاعھ، �يــ

ِ� ،)3(.أنھ عاد لي�تعش لدى �عض شعراء العصر العبا��� ُّ�
َ
و�و أمر ال يخلو من ارتباط ِبَتغ

وق الشعرّي 
ّ

  .  الذ

ْن (ا���ن  ):ُمستفعلن(أما جوازاتھ ف�� �� 
ُ
ِعل

ْ
ْن (، والطّي )َمَفا

ُ
) مفعوالت(و�� ). ُمْفَتِعل

ْن (طي يجوز ال
ُ
ِعل

ْ
ُت (، وا��بل، و�و اجتمـاع ا���ن والطي، فتصيـر )َمَفا

ْ
ِعال

َ
كما �ستخدم ). ف

  ) 4( .امل�سرح مجزوًءا وم��و�ا بزحافات ال حاجة لذكر�ا �ن

انفتاح الذوق  أول�ا: أما اختيار الشاعر للم�سرح فمرتبط �� اعتقادنا �عدة أسباب

. ال �عدو موقفھ أن ي�ون مسايرة لذلك التطـور  الشعري �� عصره ع�� �ذا البحر، و�التا��

مرتبط بطبيعة البحر ذاتھ، فتنوع تفعيالتھ وك��ة زحافاتـھ يجعالنھ أك�� مرونة وقدرة  الثا�يو 

و��م فيفسره الغرض  الثالثأما . ع�� اس�يعاب ِخَضّمِ الصور واملشاعر ال�� أثار��ا النكبة

ثبات مقدرتھ الفنية بتطو�ع �ذا البحر، و�ذا �و التعلي�� للقصيدة، أي رغبة الشاعر �� إ

ونھ بحرا مركبا متنوع وإضافة إ�� �ل ذلك، فإن امل�سرح أصال يتم�� ب�. �ر��

فقد اعت�� �عض النقاد أن . صا��ا ��مل صور وأحاس�س بي��ا تضارب وتضادالتفعيالت،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دارغر�ب )�� ضوء العروض واملوسيقى (عبد ا��كيم العبد، علم العروض الشعري : ينظر - )  1
  . 92، ص2005، 2للطباعة وال�شر والتوز�ع، القا�رة، ط

مدخل لقراءة الشعر العبا���، دار الوفاء للطباعة :  مصطفى أبو شوارب، شعر�ة التفاوتدمحم - )2
  .108، ص 2002وال�شر،�سكندر�ة، مصر، 

، ص 1965، 3إبرا�يم أن�س، موسيقى الشعر، مكتبة �نجلومصر�ة، القا�رة، ط: ينظر - ) 3
191.  
 4

، 3ار املشرق، ب��وت لبنان، طأنطوان مسعود ال�ستا�ي، البالغة والتحليل، د: ينظر - )
  .179:، ص1980



 327                                        ب�ن وقع الفجيعة و�ندسة التوز�ع  ثية �غداد ل��ر���املؤشرات املوسيقية �� مر 

 
 :°2212ème Année - N (juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

  , �عقيده �ان س�با �� عزوف الشعـراء عنھ

، %77.9زحافا بمعدل  631صيدة كث�� التغ�� وا��ركة، زحافاتھ كث��ة بلغت �ان وزن الق            

و�� �سبة عالية، . أي ما يقارب ثالثة أر�اع الوحدات �يقاعية امل�ونة للنص قد مس�ا التغي��

) 61(يضاف إل��ا الزحاف املستقبح الذي أحدث �شـاًزا ظا�را �� التفعيلة �و�� من صدر الب�ت 

ْن (� وزن نادر �و ال�� وردت ع�
ُ
حذف الثا�ي (�عدما دخل عل��ا ا��بل و�و اجتماع ا��ـ�ن ) ُمَتِعل

  ):  حذف الرا�ع الساكن (والطي ) الساكن

ــــــــــْي   ــــــــــْرِك      ِر ْن  بــــــ        َو ِلـُز َ�ــــــ ِفــــ
ْ
ــــــــْن  ـلـ ــ

ُ
ــــَدتـ َسـ

ْ
  َمــــــأ

            / /  / /0             /0   /0  /0  /              /0  / / /0  

  

، إذ دخل عل��ا العقل، و�و حذف )40(و�ضاف �ذا إ�� العلة الواردة �� عروض الب�ت            

ْن (ا��امس من التفعيلة 
ُ
ْن (لتصبح ) ُمْسَتْفِعل

ُ
، و�و �غي�� غ�� جائز ألّن للم�سرح )َمْفُعـول

ْن ُم (عروًضا واحدة تِرد مطو�ة 
ُ
  ).ْفَتِعـل

ھ(فاأل�� قراءتھ  ،)31(�� الب�ت ) عبدو�ھ(أما لفظ            
ْ
  :ح�� �ستقيم الوزن) َعـْبـَديـ

ْصــــــــر َعـْب     وَ 
َ
ــــــــــــھ ِعـْبــــ  ق ر   َدْيـ

َ
ــــ ــــــــ ــ ــ ـــــــــْن َو ُ�ـــــَد ْن           ـــ

ُ
  تـ

 / /0  / /0               /0 /   /0   /             /0  / / /0  

ــــــن    م ــــــا   عـلـ    ُت      فـ
ْ
 ِعـال

ْ
ــــا ــــــــ

َ
ــــــــْن            ف

ُ
ــــعــــل

َ
ــــــــتــ ــ

ْ
  ُمــــفـ

  

وأن عدد الزحافات قد طال جّل الوحدات �يقاعية،  والالفت لالن�باه أن الزحاف

ْن (و�� يبدأ قليال �س�يا �� التفعيلة � 
ُ
إذ َيَمّس نصف عدد�ا فقط  من كال الشطر�ن، )ُمْسَتْفِعل

 224فيبلغ ) مفعوالت(، ثم يزداد �� التفعلية الثانية % 53.7زحافا، أي ب�سبة  145بمعدل 

واملضمون ���اما وا��ا ب�ن الش�ل العرو���،ال���ء الذي يخلق ا، % 82.96ب�سبة  ،زحافا

�انت �سبة الزحاف ت�نامى تدر�جيا �� واقع املدينة، فكما �انت نار الفتنة. الشعري للنص

ت�نامى بالتدر�ـج عبـر تفعيالت �بيات، علما أن زحافات امل�سرح وعللھ �ل�ا �غي��ات نقص 

ــــــــــــّرع من إيقاع القصيدة، أل��ا �غي��ات بحذف الساكن، وحذف الساكن يؤدي إ�� سرعة  ــــ ــ ــ �ســ

  .�يقاع

عروض والضرب فال يقاس ع�� ما ��ق ��ما من �غي��، أل��ما ال تأتيان أما تفعيلتا ال

، فقد 111و 95، 65، 51، 39، 38، 26، 8: إال مطو�ت�ن، وما ورد ساملا من �عار�ض �� �بيات

 عن القاعدة
ّ

 ):1ينظر الش�ل(ا��طط ��ي  ولتوضيـح كيفيـة توز�ع الزحافات �عتمـد .شذ
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  )1الش�ل ( 

يت�� من الش�ل البيا�ي أن أك�� التغي��ات قد مست أعار�ض �بيات وأضر��ا ب�سب متقار�ة، 

  . عمال بقاعدة امل�سرح �نف ذكر�ا

�� جل التمفصالت،  وإذا ت�بعنا حركة الزحاف عبـر التفعيـالت، وجدناه يميـل إ�� �ستقرار

ع�� س�يل املثال، فقد ) مستفعلن(ولنأخذ التفعيـلة �و�� . تتخللھ �عض �نكسارات املفاجئة
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ب�نما . 7، و5، 4، 3، 2، 1: �� التمفصالت 50% بقيت �سبة الزحاف ف��ا م��احة �� حدود 

تفعت ، وار % 25، ل�ستقر �� حدود )5(انخفضت �ذه ال�سبة فجأة �� التمفصل ا��امس 

  . %�80ش�ل مفا�� أيضا �� التمفصل �خ�� فبلغت 

 %80فاستقّرت �سبة الزحاف ف��ا ب�ن ) َمْفُعوالُت (أما التفعيلة الثانية 

لة  % 63.63باست�ناء التمفصل الثا�ي الذي انخفضت فيھ �سبـة الزحاف إ�� ،%90و
ّ
�

َ
مش

  .بذلك انكسـارا وحيـدا �� ب�ي��ا العروضية

نكسارات املفاجئة ال�� عرف��ا �سبة الزحاف �� �عض التمفصالت ور�ما �انت ل�ذه � 

أ�عاد أسلو�ية ونفسية �امة، فاالنكسار من الناحية �سلو�ية وا��مالية �و كسر لرتابة 

�يقاع وتلو�ن ملوسيقى النص، أما من الناحية النفسية فقد ي�ون مرتبطا بتوترات حادة �� 

ِبعا��االشعور، �مر الذي يؤكد عمق تف
َ
ــــــداث . اعل ا��ر��� مع �ول الفتنة وت فحركة �حــــــــ

ــــــــة قد فرضت حركة مسايرة م�دت ل�ا بقدر أك�� ومواز�ة ل�ا ع�� مستوى �يقاع، امل�سارعـــــ

طبيعة امل�سرح نفسھ، فزحافاتھ وعللھ �ل�ا �غي��ات نقص �سّرع إيقاع القصيدة، ألن الزحاف 

و�كذا تفرض . س�ب ا��فيف، وحذف الساكن يؤدي إ�� سرعة �يقاعمتعلق �ساكن ال

ا��لفية النفسية للنص نوعا خاصـا من �جراءات �سلو�ية والعناصر التعب��ية ا��ملة 

بالداللة، ال�� تتداخل مش�لة خطوط تجر�ة شعر�ة �ستقي من الواقع املع�ش، وتمتد بأ�عاد�ا 

�ا ورؤ���ا ووع��ا لألشياء، ف���سم فسيفساء صورة نقشت إ�� أعماق النفس الشاعر�ة بمعانا�

  .خطوط�ا بإتقان ع�� صفحات التار�خ

فقـد تكرر الطي ،لقد اقتصر ا��ر��� ع�� اثن�ن من زحافات امل�سرح �ما ا���ن والطي 

فقط ل��بـن، ب�نما �ادت �عض  %10.26مرة ب�سبة  74، مقابل %89.25مّرة، ب�سبة  547

الذي ظ�ـر مــــــــرة واحـــــــدة �� الشطـر الثا�ي ) اجتماع ا���ن والطي(�غيب، �ا��بل زحافات امل�سـرح 

  ): 31(من الب�ت 

ـُد ِ�ْ�          
َ

ْفق
ُ
ــة ال             ت

َ
اُء �الَوِذيل ـرَّ

َ
َك  غ

َ
ـِدْن َس دون

َ
ل
َ
 بـ

ْ
ــــــا ــــــُرَ�ـــــــ ِئـــ

ْ
ــــَوا ــــــــ    ــ  ـ

                                                                 /0 ///0    / / /0 //0 / / /0   

ْن                                                                 
ُ
 ُت ُمْفَتـِعـل

ْ
ِعـال

َ
ــــــــْن      ف ــ

ُ
  ُمْفـــَتـِعل

بدرجة أقـّل، اختيـارا  ُ�َعّد ترك�� ا��ر��� ع�� زحاف�ن فقط، �ما الطي ثم ا���ن

ا ال يخفى دوره �� رسم معالم الب�ية املوسيقية للنص، خاصة ح�ن يتحول الزحـاف من ـأسلو�ي

مجرد �غي�� است�نا�ي، إ�� ما �شبھ القاعدة ال�� يل��م�ا �� أغلب �بيات، ليدعم التوازن 

كبيـرة جدا، فال �س�بعد أما توظيـف الطي ب�سبة . املوسيقي و�التا�� ����ام �سلو�ي للنص

اُ��ا، أو 
َ

و�ت ُوَرْ�ق
ُ
عالقتھ بالداللة العامة للنص، ف�و يحيل إ�� ما��� �غداد الذي صار قصة ط

  .ر�ما �شـارة إ�� �نكسـار ا��اصل �� املدينة جراء ما أصا��ا من خراب

ومن ج�ة أخرى فإّن ك��ة الزحافات �� القصيـدة �ع�� أن ا��ر��� قد طّوع   
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ــــــھ من أش�ال عروضية، ليجعلھ قادرا ع�� اس�يعاب البح ف �ل ما ي�يحـــ
ّ
ر رغم �عقيده، ووظ

ــــــــو وضعت �� م��ان قاّرٍ غ�� َمِرٍن  وال يمكن، �� . معاٍن �انت س�سع��� عليـھ لك����ا وتنوع�ــــــــا لــــــــ

�و املش�ود لھ بحسن القول رأينا، رد ك��ة الزحاف إ�� قصور �� علم الشاعر بقوان�ن الشعر، و 

و�الغة العبارة، فضال عن �ون قصيدتھ أك�� مطولة قيلت �� غرض شعري جديـد �� عصره، 

وا��ر��� يتحرى املدرسـة ا��افظة ع�� عمـود الشعـر، و�حرص ع�� «: يقول مصطفى الشكعة

ائز عمود جزالة الصياغة متخذا من ذلك أسلو�ا ومذ�با، ولذلك فإننا �عت��ه رك��ة من ر�

ومن غ�� املس�ساغ لشاعـر �� مثل �ذا الوصف أن يرد ا��طأ ) 1(.»الشعـر ومدرسـة الديباجة

و�لوك الزحـاف ��ذا الش�ل، لو لم يقصد أداء املع�� ونقل الصورة، قبل النظر إ�� استقامة 

واعد الش�ل، فالش�ل َمِرٌن قابل للتعديل، و��يـح إم�انات �عب��يـة كث��ة دون ا��روج عن ق

اللغة، بل ر�ما �ان �ذا التحطيم العمدي للنموذج العرو��� شكال من أش�ال التعب�� عن ذلك 

ذين طاال �ل أوص
َّ
وا�عكسـا ع�� موسيقى النص ال املدينة �� الواقع،التحطيم والتدم�� الل

فمّسا مساحة شاسعة منھ، إذ لم �سلم منھ إال أبيات قليلة ف��ا مدٌح ل��ليفة و�عليٌل لس�ب 

نظم القصيدة، وما دون ذلك من �بيات �لھ م��اوح ب�ن ماض زا�ـر حياتھ قصيـرة محصورة �� 

  . أشطر قليلة، وحاضر �غشاه صور ال�دم املر�ر املمتد ع�� رقعة واسعة تطال ثل�� النص

بول �ختياري باضطراب �وزان سعيا إ�� �حاطة بجميع جوانب املع�� �� 
َ

 الق
ُ
ومسألة

النقاد العرب القدامي قبل ا��دثيـن، ونظروا إل��ا �عيـن �ستحسـان، و�� ذلك قضية طرح�ا 

وال �عتاص وزن الكالم ع�� املطبوعيـن إال حيث ير�دون تضم�ن  «: يقول حـازم القرطاج��

يحتاج ف��ا دون صوغ الكالم ع�� �يئات بد�عة،املعا�ي الكث��ة �� �لفاظ القليلة، أو حيث ير�

ع�� �لفاظ ال�� يحدس أن ذلك متأت ف��ا، وإ�� التنقيب عما ي�� الكالم بتلك إمرار الفكر 

فأما فيما سوى ذلك فالوزن أ�سر ���ء ع�� من لھ أد�ى . ال�يئة من ضروب ال��ت�بات والوضع

 ) 2(.»بــــــــــــروع �� �ذه الصناعة 

  

ھ مطبوعا و�ارعــــا إن استقراء كالم حازم وإسقاطھ ع�� ا��ر���، الذي ال �شك �� �ون

وثان��ما ،أّول�ما الس�� إ�� مالءمة املقام: �� صناعة الشعر، يضعنا أمام تفس��يـن لك��ة الزحاف

 .الس�� إ�� قول املعا�ي الكث��ة بلفظ قليل

أما مالءمة املقام، فتجسد�ا قدرة الشاعر ع�� التفاعل مع ذلك النظام املوسيقي 

ة بحًرا م�سرحا طاملا تحاشاه ا��اص الذي أملتھ عليھ طبيعة ا�
ّ
�دث، فاختار منھ بدق

د عن �عض �جراءات �سلو�ية املنتقاة بدقة، مثل امليل إ�� ك��ة 
ّ
القدماء، وتلو�نا إيقاعيا تول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .492: مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء �� العصر العبا���، ص - )1 
، تحقيق دمحم ا��ب�ب بن خوجة، دار الغرب  حازم القرطاج��، م��اج البلغاء وسراج �دباء - )2

  .251ص. 1981، ب��وت،�2سالمي، ط
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ــــــــا �� �عض أجزاء النص ُت (فقد عاد بالتفعيـلة الثانيـــة . السواكن وتتاُ�ع�ــــ
ْ
ِعال

ْ
ا

َ
ذات الساكنيـن ) ف

ُت (�صـ��  إ�� وز��ا
ْ
ذي الثالثة سواكن، أر�عا وأر�ع�ن مـرة �� النص، مما ساعد ع�� ) َمْفُعْوال

  .حضور نبـرة ���� و�سف �� ش�ل أصوات مّد مالئمة للمقام، تواتر حضور�ا ب�ن املتحر�ات

ب�تا  135وأما قول املعا�ي الكث��ة �� لفظ قليل، فإن ا��ال الشعري الواسـع الذي بلغ 

اح للشاعر �حاطة بصورة املأساة، غ�� أن مجال النص وعدد الوحدات �يقاعية قد أت

ا��دودة املتوافرة فيھ لم ي�سعا لنقل املشا�د ا��زئية  املفّصلة ملعاناة املدينــة، ممـا اضطـره إ�� 

اية �كتفاء بتقديم مثال عن �ل نوع من أنواع املعاناة واخ��ال املشا�د تماما كما اخ��ل ا���

من أول�ا، ح�ن حذف جزًءا من مقول القول �� الب�ت �ول، وجعل جملة ا��واب مبتورة 

 : مبدوءة �عطف

ـْر  ��ا َعواِثــــــــُر�ـا
ُ
عث

َ
ــــ             ـداَد  و � ــــــــــ ــ ْم  يلَعِب الزمـاُن  ِبَبغــ

َ
 قالوا َو ل

 الصور واخ��ال املشا�د يؤكدان املعا�ي الكثيـ
ُ

رة ال�� تزاحمت ع�� الشاعر، فحذف

و�التـا�� ع�� بحـره، فاضطرتھ إ�� �عديل الوزن لي�سع ل�ل تلك املعا�ي دون �خالل �سالمـة 

  .ال��كيب

ولعلنا نضيف إ�� التفس��ين السابق�ن اعتقادنا بأن اتصاف الوزن بالتغي��ات الكث��ة 

ــــــــة وما � �ق�ا من �غي�� واعتالل، فا��ذف حذف لسعاد��ا يجعلھ ينطق بصورة املدينة املرثيــــــــ

ٌد ملظ�ر من مظا�ر ا��ياة ف��ا
ْ
  . وال�سك�ن َوأ

و�� القصيدة وجھ آخر ��ركة الوزن وعدم استقراره، يظ�ر �� تذبذب الشاعر ب�ن 

ْن (مأنوس بحر امل�سرح 
ُ
ُت ُمْفَتِعل

ْ
ِعال

ْ
ا

َ
ْن ف

ُ
ْن َم (و��ن صيغتھ �صلية ) ُمْسَتْفِعل

ُ
ُت ُمْسَتْفِعل

ْ
ْفُعْوال

ْن 
ُ
ــــــــــــص،فإن العروض قد وردت مأنوسة ). ُمْسَتْفِعل ــــــــوس �� �ل النـــــ فرغم ثبات الضرب ع�� املأنـــــ

ْن (
ُ
ن(مرة، وأصلية  127) ُمْفَتِعل

ُ
ُت (أما التفعيلة الثانية . مرات) 8(ثما�ي ) ُمْسَتْفِعل

ْ
)  َمْفُعْوال

ُت (وأصليــة مرة،) 122(واثن�ن وعشر�ن مائت�ن ) فاعالت(فوردت مأنوسة 
ْ
سبعا وأر�ع�ن ) َمْفُعْوال

ومن أمثلة �بيات ال�� جاء ف��ا الشطر . مرة �� كال الشطر�ن، ومخبولة مّرة واحدة فقط) 47(

 ): 38(�ول �لھ ع�� الوزن �ص��، الب�ت 

 ُر    فِــ    
ْ
ــــا

َ
ْبــك

َ
     ُء أل

ْ
ـظـِبا

ْ
ْيـــــــَنـــــــظ

َ
ــــا       َ◌َر ْوضـــَتـــِـل ْ          ْي أ ـــ   َراِئـــــــُر�ــــــ

َ
 غ

ْ
ــَ�ـــــــا    َد ْى بـِ

ْ
ــــَ�ـا

َ
ـِك ت

ْ
 ُمـل

     /0/0 //0         /0/0/0    /        /0 /0 / /0                     /0/ / /0            /0/ /0 /         /0/ /0  

ع  
ْ
ــْن         ُمــْســـَتـــفــ

ُ
 ُت     ُمْســــَتـْفــــِعــــل

ْ
ــــْوال

ُ
ْن     َمـْفـــــعــ

ُ
ـــــْن               ـِل

ُ
ُت       ُمــْفـــَتــِعــلـ

ْ
 ِعــــال

ْ
ـــا

َ
ـــْن    ف

ُ
ــــِعــــل ــــــَتــ   ُمْفــ

. بيـرةيبدو جليـا كيف أن الزحاف قد مس ثالث تفعيالت من ب�ن ستة، و�� �سبة ك     

 من عروض الب�ت والوحدة الثانية من حشوه جاءتا ع�� الوزن �ص�� ال املأنوس 
�

ال
ُ

ثم إن ك

ْن (
ُ
ُت ُمْسَتْفِعل

ْ
 وال يخفى ما. ، ع�� خالف القاعـدة العامـة ال�� سارت عل��ا القصيـدة)َمْفُعْوال

بل وح�� وزن، �ـض من تكّسر إيقاع واختالف�ش�لھ مخالفة وزن عروض الب�ت لبقّيـة �عار 

  .لزوم الزحاف �� الضرب والتخ�� عنھ �� العروض قد يخلق �عض التنافر ب�ن الشطر�ن
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ورغم ما ��ق بالقصيـدة ك�ل من �غي��ات كث��ة، إال أننا ألفينا ستـة عشـر ب�تا ع�� 

  ):    46(وزن املأنوس مثل الب�ت 

فـُس ما ُيَباِيـُ��ا                علُم  النَّ
َ
ْ�ِر أو ُيَباِكـُر�ا                         ال �   .ِمـْن حـاِدِث الـدَّ

ـــــــْع 
َ
 ت

ْ َ
     ال

ُ
 يـ

ْ
ـْفُس ما

َ
ُمْن    ن

َ
       ــــــل

ْ
ـــــُ�ـا

ُ
 ِيـــتـ

ْ
         ـَبا

ْ
 ِكــــــُرَ�ــــــــا

ْ
     ـَبـــــا

ُ
 ْو يـ

َ
 د ثــْد    َدْ�ر أ

ْ
  مـــــْن َحـا

  /0 /0 //0   /0 / /0 /               /0 ///0         /0  /0/ /0              /0/  /0  /         /0  / / /0  

ُت ُمْسَتْف    
ْ
ِعــال

ْ
ا

َ
ـْن    ف

ُ
ـــْن        ُمْف         ِعل

ُ
ــــَتـــِعـــل ُت    ــ

ْ
ــــــــال ِعـــــ

ْ
ا

َ
ن     ف

ُ
ــــْن ُمْفــــــــَتــــعـ      ُمــــْســـــَتــــْفــــِعـــل

ُ
ـل   ــِ

و�ذلك ي�ون الوزن قد أدى وظائفھ �سلو�ية املتنوعة ال�� انطوت عل��ا    

  .القصيدة، وأضفى عل��ا �عًدا جماليا مشوقا ترتاح لھ نفس املتلقي

ومع �ذا يبقى القول بتعاضد الوزن مع بقية عناصر النص الشعري �� نقل صور 

ــــــــ ــــا، ل�ـس من خالل سالمـة �ضـرب و�عار�ـض مقارنة بما أصـاب الدمار وألم السقــــــــــوط قائمــ ــ

ا��شــو من زحافات فحسب، بل من خالل نوعيـة التغي�� وموقعـھ من التفعليـة أيضا؛ ف����ء 

من التدقيق نجد أن �ل الزحافات ال�� دخلت ع�� القصيدة قد مست �سباب دون �وتاد، 

ن(�ا التفعيـلة �و�� وأ��ا حذف للسواكن، ومن أمثل�
ُ
ال�� حذف الساكن مـن سب��ا ) ُمْسَتْفعـِل

ْن (ا��فيـف �ول فصارت 
ُ
ــــــــــا )0//0//ُمَتْفِعل ، وحذف ساكن الس�ب ا��فيف الثا�ي م��ــــ

ْن (فأصبـحت 
ُ
ــــــّول إ�� ) 0///0/ُمْسَتِعـل حــــ

ُ
ْن (ال�� ت

ُ
دون  ف�ل التغي��ات قد مست �سباب). ُمْفَتِعل

ولر�ما دلَّ �ذا ع�� حذف آخـر من ج�ة املع�� . �وتاد، و�و الغالب �� جوازات امل�سرح املأنوس

ــــــــر �ان �� �سبـاب ال ��  مّس مظا�ر السكينة و�من والّدعـة �� املدينة املن�و�ة، أو أنھ �غييـــــ

  . �وتاد ال�� �� مراكز الثقل وأعمدة الوزن

لوزن الشعري وتجا�سھ مع الغرض عامة و�نفعاالت واملعا�ي �ش�ل ا إن فكرة �شا�ل

خاص، قد أ�� عل��ا النقـاد وشّ��و�ا بقدرة املوسيـقى ع�� التعبيـر عن ا��واطر و�ف�ار، يقول 

ــــــــــــ�� ذلك أن �ل وزن من �وزان لھ خصائص تمّيـزه عن غيـره، وتجعلھ «: جابر عصفور  ــــ ــ ومعـــ

. �� محا�اة انفعاالت �عي��ا، و�التا�� إثار��ا فيمن يتأثر بكيفية التناسب الصو�ي للوزنقادرا ع

عملية تتحقق �� املعا�ي، كما تتحقق باالنتظام الصو�ي لأللفاظ، أي  –كما قلناه  - والتخييل 

ــــــــوع ع�� السواء    )1( »أنھ يتحقق باملف�وم واملسمـــ

ا��ر��� وما أحص�ناه ف��ا من زحافات، �غدو  إن ما تم لنا وصفھ من وزن قصيدة

ومن �نا نجد . أقرب إ�� �ختيار �سلو�ي الوا�� لوسائل �عب��ية وم�ونات جمالية مقصودة

ــــا ملا تحملھ من داللة  أنفسنا إزاء مجموعة من املالحظات املتعلقة بالوزن ي�ب�� التأكيد عل��ــــــــ

  : و��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�� ال��اث النقدي، مؤسسة فرح لل��افة والثقافة، ط دراسة : جابر عصفور، مف�وم الشعر - ) 1

  .203 – 202: ، ص1991، 4
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ا��ضور �� الشعر العر�ي  �ستعمال نادر اختيار الشاعر لبحر قليل   - 1

دَرة النكبة غ�� املنتظرة وغراب��االقديم،
ُ
 . ندرة غرضھ الشعري الذي �ان �� بداية تبلوره، ون

ك��ة الزحافات وعدم �ل��ام بمأنوس البحر �� �ل القصيدة �عكس اضطرابا   - 2

 .ة املتعددة ��عادوا���ازا آخر، �ان يحدث �� الب�ية الفكر�ة والنفسية إثر الصدم

وجود زحاف مستقبـح �� النص، ال يمكن فصلھ عن املصائب القبيحة ال��  - 3

 .أصابت املدينة

َ�ت �صل ومركز الثـقل ) الزحافات(�ل التغي��ات   - 4
َ
قد مّسـت �سباب وجان

 ).�وتاد(

أك�� التغي��ات قد أصابت أعار�ض �بيات وأضر��ا ب�سب متقار�ة مما أحدث   - 5

 .ب�ن العروض والضرب، علما أ��ما أساس الوقع املتجا�س ملوسيقى البحر تجا�سا

 .ت��ية الشاعر بالش�ل العرو��� من أجل ا��فاظ ع�� سالمة اللغة - 6

ومقابل ما سلف ذكره، �ناك خاصية أسلو�ية أخرى يمكن است�نتاج�ا من  - 7

ــــــــــــر بالطــــــــــــي �� تفعيلة الضرب ع�� �ل النص، عمال بالقاعدة  القراءة السابقة، و�� ال��ام الشاعــــ

�ل التغ��ات ال�� تقع �� أواخر �بيات يجب ال��ام�ا ومراعا��ا �� �ل أبيات «: العروضية القائلة

، و�و حذف )با��بــن(القصيدة، إال ح�ن ي�ون التغي�� �� صورة ما �س�� عند أ�ل العروض 

َض �عض ما  و��ذا �ل��ام ي�ون  )1(.» الثا�ي الساكن قد أصرَّ ع�� سالمة خواتم �بيات وعوَّ

 . ضاع �� حشو�ا من اختالالت �سب الزحافات الكث��ة

لقد �يمنت ع�� قصيدة ا��ر��� ب�ية عروضية لم تخُل من داللة وا��ة   

ع�� وجود توا�� �امل ب�ن الوزن الشعري و�قية عناصر العمل �د�ي، ��لق شعر�ة النص 

  . وإيصال رسالتھ

  :تجا�س القافية -  2
القافية عنصر أساس �� �يقاع، تكسبھ ب��دد�ا املنتظم صفة التناسب   

و����ام، ف�� العنصر الثابت املتكرر الذي يؤدي دورا محور�ا �� ال�شكيل �يقا�� للب�ت 

ــــــر أو �بيات من «الشعري،  القصيدة، ل�ست القافية إال عدة أصوات تتكرر �� أواخر �شطـــــــــ

ُر�ا �ذا ي�ون جزءا من املوسيقى الشعر�ة، ف�� بمثابة الفواصل املوسيقيـة، يتوقع  وتكرُّ

السامـع تردد�ا، و�ستمتع بمثل �ذا ال��دد الذي يطـرق �ذان �� ف��ات زمنية منتظمة، و�عد 

� ، ف�� تكرار منتظم ألصوات معينة �)2(»عدد مع�ن من مقاطع ذات نظام خاص �س�� الوزن 

  . ��ايات �بيات، مما يجعل�ا إيقاعا منتظرا متوقعا، �عد عدد محدود من �صوات املتغ��ة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                         144إبرا�يم أن�س، موسيقى الشعر، ص  - ) 1
  .246إبرا�يم أن�س، موسيقى الشعر، ص  - ) 2
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وقد أ�ّ� النقاد القدماء ع�� أ�مية القافية، إذ اعت��و�ا عنصرا أساسا �� نظر�ة عمود 

و�� مواقفھ، فإن الشعر،عل��ا جر�انھ واطراده،القوا�� حوافر «: يقول حازم القرطاج��،الشعر

   ) 1(.»استقامت جر�تھ وحس�ت مواقفھ و��اياتھ  ��ت

تت�ون القافية من ستة حروف تلزم�ا ست حر�ات، إذا جاء ��ا الشاعر �� ب�ت وجب 

أما ا��روف ف�� الروي والوصل وا��روج والردف والتأس�س . عليھ ال��ام�ا �� �ل القصيدة

 )2(.والنفاذ و�شباعالرّس وا��ذو والتوجيھ وا��رى : والدخيل، وأما ا��ر�ات ف��

�ول قديم تمثلھ ج�ود القدامى : إننا نتو�� �� تحليلنا للقافية �نطالق من تصور�ن  

و�عر�فا��م، والثا�ي جديـد �ستـقي قواعده من النظر�ات الصوتيـة ا��ديثة، و�س�� إ�� إبراز 

  .امارتباط القافية باإليقاع، عن طر�ق تحليل�ا إ�� مقاطع صوتية تتكرر بانتظ

متحرك فساكن : وردت القافية �� نص ا��ر��� مطلقة، م�ونة من أر�عة أحرف         

 (فثالثة متحر�ات فساكن 
ْ
ِجـُرَ�ـا

ْ
، ل�شمل بذلك �ل حروف القافية باست�ناء الردف، و�و )َزا

حرف مد ول�ن يقع قبل الروي، فاأللف �� �ذا املثال تأس�س، وا��يم دخيل،والراء روي، وال�اء 

حركة (، �شباع )حركة الزاي(الرّس : أما ا��ر�ات فنجد ف��ا. ، و�لف الثانية خروجوصل 

َفــاذ )حركة الراء: (، ا��رى )ا��يم   ).حركة �اء الوصل(، والنَّ

وك��ة حروف القافية زاد��ا تنوعا وغ��، إذ فتحت أمام الشاعر باب اختيار أصوات �عي��ا،        

  .ال�� للب�ت الشعري لز�ادة ال��ن العاطفي والد

  : حروف القافية - أ 

والراء �الالم �� أن كال م��ما من  «�ر��� الراء رو�ا لقصيدتھ اختار ا�: الــروي -   

ــــــــــاوة وأن كال م��ما مج�ور  والصفة املم��ة للراء �� [....] �صوات املتوسطة ب�ن الشدة والرخــــ

  .)3(»تكرر طرق اللسان ل��نك عند النطق ��ا 

إن �� تلك الصفـات محا�اة جلّيـة ألصوات �نفجـارات وا��لبة الناجمة عن ا��رب، 

ثم إن الراء مج�ور تتحرك ا��بال الصوتية عند نطقھ، فُتصدر ا���ازا �ساير ا��ركة و����از 

ضا راحة املدينة ذين قوَّ
ّ
ــلھ رسائل صوتية أ. الل ّ�لتھ وقد أ�� عليھ ا��ر��� أّيما إ��اح، وحمَّ

، )36(، برابر�ا )31الب�ت(سرائـر�ا : صفاتھ لنقل�ا، فقد أحص�نا �سـع قواف تكرر ف��ا مرتيـن ��

، )83(، حرائر�ا )56(حرائر�ا ،)54(، جراجر�ا )45(، شراشر�ا )45(، صراصر�ا )38(غرائر�ا 

  ).133(مرائر�ا 

رة، ح�� أن الشاعر م 144و�ذلك يصل عدد املرات ال�� تكرر ف��ا الراء �� القافية إ�� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .271حازم القرطاج��، م��اج البلغاء، ص  - ) 1
ة العر�ية �� النقد العر�ي ح�� القرن الرا�ع ال��ري، جودت فخر الدين، ش�ل القصيد: ينظر - ) 2

  . 153- 152ص 
  .67، ص 1971، 4إبرا�يم أن�س، �صوات اللغو�ة، مكتبة �نجلو مصر�ة، القا�رة، ط  - ) 3
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ــــــــــــد إ�� تكر�ر القافية الواحدة مرت�ن �� البي�يـن  ، من باب ���اح ع�� جرس الراء 56و  54عمـ

  .ووقعھ، و�ذا ما �س�� �يطاء �� اصطالح العروض

و�� أبيات أخرى نقف ع�� تجا�س صو�ي ب�ن القافية ومقاطع صوتية سابقة 

ــــــة إما صوتيا أو صرفيا، مثل تكر�ر لفظ القافية ل�ا،بتكر�ر صوت الراء �� �لمـ ــــــــــ ــــــــات متجا�ســ ـــ

ــــــــــال �� �بيات  ــــــــو ا��ـــــ نفسھ مع �غي�� صيغتھ الصرفية من اسم مفعول إ�� اسم فاعل،كما �ـــ

  :التالية

   الّدنيـا   لساك��ـا       و قلَّ   - 4
ُ

لوف
ُ

ْت   خ   عاِسُر�ــاو   ُر�اَمعسو َدرَّ

ــــــُره         - 19 مالك  يحِفـــ
َ
  ساِجُر�ـابال�وى و  م�ُ�وُر�اما  زال حوُض  �

يَن    - 32
َ
ــــــا         و أ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ين   ُحّراُسـ�ا   وحاِرُس�ــ

َ
  جاِبُر�ــاوَ    مجبوُر�افأ

ــــــــ -  39 اُ��ـــــــ
َّ

ذ
َ
َضـاَراُ��ـا َو ل

َ
ين غ

َ
ــــا         و أيـن  أ ــــــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاوَ   َمحُبوُر�اــ   !حاِبُر�ــ

ْبَرَح    - 63
َ
ــــــــــٍة        أ ــــ ــ ــ ــ لِوَ�ـــ

َ
  ناِصُر�ـاو    منصوُر�اكتائُب  املـــــــوِت  تحَت  أ

177 -  
َّ
ــــ�ا ُمَعط ــــــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ُ
سواق

َ
ْرُخ أ

َ
        َ�سَتـنُّ   والك

ٌ
اُر�الــة ــــاو    َعيَّ   عائُر�ــــــــ

فاألبيات �ر�عة �و�� تنقل صورة ا��ياة الناعمة قبل النكبة، بما ف��ا من دب�ب  

حياة وطرب ع�ش، و�قابل�ا صوتيا �تيان بالقافيـة مسبـوقة �� الشطر نفسھ ب�لمة تجا�س�ا، 

ــــــــــــوي ع�� راء دال ع�� الغبطة وتحمل مثل�ا مع�� الفرح والغبطة، ، )عاسر�ا / معسور�ا : (وتحتـــــ

و�� مقابل ذلك يأ�ي صوت ). حابر�ا/ محبور�ا (، )جابر�ا/ مجبور�ا(، )ساجر�ا / م��ور�ا(

ــــــــراء �� الب�ت�ن �خ��ين مرافقا لصور قساوة ا��رب / مأمور�ا(، )ناصر�ا/ منصور�ا : (الـــــــ

والثا�ي صو�ي بإيراد الراء تصو�ري بيـن صور�ي الفرح وا��زن،�ول : ليحقق لنا تقابليـن، )آمر�ا

  .مرت�ن ���� أول�ما طر�ا و�رتجف الثا�ي أملا وخوفا

لت �اء الوصل نتوًءا بارزا �� القصيدة، وال�اء   :الـوصـل - 
ّ
صوت م�موس يج�ر  «مث

ــــــــــــــة، و�� �ذه ا��الة يتحرك مع�ا الوتران الصوتيان، كما  بھ �� �عض الظروف اللغو�ة ا��اصـ

ــــــاء أقرب إ�� صوت لّ�ن عادي  ــــــــــ �سمع ل�ذه ال�اء ا���ورة نوع من ا��فيف، لواله ل�انت �ذه ال�ـ

فرو��ا مشبع ��اء الوصل وال�اء : يقع صوت ال�اء �� النص امتددا لقافية أطلقت مرت�ن. )1(»

َفس�ا طوال وا�ساعا يكفيان ��مل وقع �ن�ن وآ�ات �سف، و�. مشبع بألف ا��روج
َ
ذا ما زاد ن

 �� خواتم �بيـات
ُ
يقول عبد امللك . و�� وظيفة إيقاعيـة طاملا ارتبطت بأدا��ا ال�اُء املمدودة

إن �ذا الصوت املمدود املفتوح معا يظا�ر النص ع�� أداء «: مرتاض �� وصف �ـاء الوصـل

والقادرة ع�� احتضان ا��ـزن بفضل �ذه الطاقات ال�امنة فيھ،ة وظيفة نفسية ��يب

والالفت لالن�باه �و التناسب الكبيـر ب�ن حضور �ل من الراء وال�اء، . )2(»وا��سـرة و ��ـات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .89إبرا�يم أن�س، �صوات اللغو�ة، ص  - ) 1
�مد العيد، ديوان �" أين ليالي " عبد امللك مرتاض، دارسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  -  )2

  .165: ، ص1992املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، 
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ل�اء مرت�ن �سع مرة �� قوا�� القصيدة، كما أن عدد القوا�� ال�� تكرر ف��ا ا 144فكال�ما يتكرر 

  : و��قواف مثل الّراء،

،طا�ر�ا )43(، مزا�ــــــر�ا )22(، �اجر�ا )22(، زا�ر�ا )6(زا�ر�ا ،)2(�� الب�ت ) ظا�ر�ا(

بل إن ا��ر��� يذ�ب أ�عـد مـــــــــن ذلك �� ). 103(، م�اجر�ا )90(، با�ر�ا )80(، شاعر�ا )60(

ده إقامة التناسب الصو�ي ب�ن ا��رف�ن، فكما كرر قافية واحدة ذات راءين ثالث مرات، نج

يكرر القافية ذات ال�اءين ثالث مرات أيًضا، تماما كما ي�ناسب عدد �نفجارات �ليمة ال�� 

ــــــــــــاء �� ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـر ع��ا حرف ال�ـــ  ينقل�ا حرف الراء مع عدد آ�ـات �سف ال�� �عق��ا �� �ل مرة وُ�َعّبِ

  : �بيات التالية

شَرَق ِغبَّ  الِقطِا ر   فالقوُم م��ا ��   -  6  
َ
ٍف        أ

ُ
نـ

ُ
ــــٍة أ                زا�ُر�ــاَروضـــــــ

         يُروُق ع�َن  البص�ِ�   -  22  
ً
ــــَرة يت ا��ناَن  زا�ـــــــــ

َ
                 زاِ�ـُر�ـــــا يا �ل رأ

ـ� -  43  
َ
َسـكُّ  ِإذا        َعـارَض ِعيدان

ُ
ــــــاا ت�اُد   أسماُع�ــم  � ــ ــ ــ ــ                َمزا�ـُر�ــ

أو ملقاطع ) phonèmes(لم �عد القافية مجرد تكرار منتظم لفونيمات   

بل عنصرا محمال باملعا�ي الشعر�ة، يقت���  صوتية، غايتھ خلق توازن تطرب لوقعھ �ذن،

ـا �� العالقات الداللية القائمة ب�ن الوحدات املتصلة �عض�ا بالبعض � 
ً
خر، ف�ذا التوازن بحث

يجعل �ل صوت ف��ا مؤازرا لآلخر �� �شكيل موسيقى الب�ت أوال، و�� أداء دور دال�� إ�� جانب 

  .مستو�ات اللغة وعناصر�ا �خرى 

ولنأخذ . لم تكن حر�ات حروف القافية بدور�ا �عيدة عن �ذا التوجھ :ا��ر�ات ب 

واو مفتوحة متبوعة بمد يمتد معھ الصوت ، ف�� م�ونة من )واتر�ا(مثاال قافية الب�ت الثالث 

ـد السقوط إ�� ال�او�ة ) التاء(صعودا، ليقع منكسرا فجأة من خالل حركة حرف الدخيل  ليَجّسِ

، و�� حركة الضم ا�غالق واحتباس البد أن ي�بع )الراء(�� �ل الب�ت، ثم يليھ روي مضموم 

�اء الوصل املفتوحة املتبوعة صدمة السقوط، قبل أن �عود حركة الصوت إ�� �نفتاح مع 

  .بمد آخر

لقد حدد علماء اللسان الصفات الفونولوجية ل��ر�ات، ع�� غرار وصف�م ل��روف، 

وكشفوا عما ل�ا من داللة ع�� املع�� ، ومن قدرة ع�� تمي�� ال�لمات حسب معان��ا، يقول 

�� طبقا ملعان��ا،ت لتمي�� ال�لمات إن الوظيفة التمي��ية، أي قابلية �صوا« :جاك�سون 

ــــــــــــب أن نتأمل، . الوظيفة �ك�� أ�مية ــــــ ــ ــ ــ ومع أننا �ع�� بتعددية الوظائف اللغو�ة لألصوات، يجــ

، ومن �ذا املنطلق س��كز ع�� حر�ات حروف القافية، ال باعتبار�ا )1(»أوال، وظيف��ا التمي��ية 

تا يحمل وقع�ا مع�� معينا، وتتفاعل مع بقية فونيمات، و�� ل�ست كذلك، بل باعتبار�ا أصوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن ناظم وع�� حاكم صا��، : رجمةرومان جاك�سون، محاضرات �� الصوت واملع��، ت - ) 1

  .58، ص 1994، 1املركز الثقا�� العر�ي، ب��وت، لبنان، ط
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  .العناصر اللغو�ة لت�ّون مع�ا شعر�ة النص

أس�ل مخرجا وأك�� مرونة ع�� اللسـان والشفتيـن من  «�َعدُّ الفتحة  :الفتحة - 

والفتحة �� قافية ا��ر��� وردت  )1(» الضمة والكسرة، فالفتحة تخرج من طرف الفـم بال �لفة

ـا  ــــــن أو �نفراج�ن )حركة �اء الوصـل(ونفاذا ) قبل ألف التأس�ـس حركة ما(رس� ، و�يـن الفتحتيــــ

، �� بناء صو�ي مشا�ل تماما للبناء العام للقصيدة  َع الكسُر والضمُّ
َ
الصوتي�ن املس�ساغ�ن َوق

ال�� افُتِتحت بمقطع يصف املا��� ا��ميل، واختتمت بأبيات تنفتح ع�� �مل �عد ان��اء 

  .فتنة، و��ن املقطع�ن صور �نكسار وضائقة ا��ربال

فالكسرة . ثقيلة ع�� النطق، ألن الشفت�ن تتخذان مع�ا وضعا غ�� مر�ح :الكسرة - 

تحـدث من ا���از ا��بل�ن الصوتي�ن، مع تكتل مقدم اللسان وارتفاعھ إ�� أق��� درجة ممكنة 

ا الشفتان فت��اجعان إ�� ا��لف أم. نحو مقـّدم الفم، دون أن يح�س النفس بصفـة ��ائيـة

و�ل �ذه الصفات غيــر  ) 2(.متخذت�ن وضع �نكسار، ثم تنفرجان إ�� أق��� درجة ممكنة

  .مر�حة ���از النطق

، وال بـّد أن صفا��ا )حركة �اء الوصل(إن الكسرة �� القافيـة حركة أساس، أل��ا نفاذ 

ورة ا��ور��ن �� النص، و�ما النكبة أو املذ�ورة آنفا تح�ي بصـورة أو بأخرى املوضوع والص

، تماما كما جاء )الفتحة(املأساة، بل وح�� ترت�ب تلك ا��ركة جاء الثا�ي �عد حركة الرّس 

 .ترت�ب املقطع الذي يصف انكسار �غداد الثا�ي �عد املقطع املصور ملاض��ا الزا�ر

  

أي وردت مجرى،وسطت مثل�ا الفتحت�ن و �شبھ �� وضع�ا الكسرة، فقد ت: الضمة - 

ــــــــة �� القافية والنص معا ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والضمة صوت ثقيل ع�� السمع، فيھ . حركة للروي، و�انت محور�ــ

ا�غالق وج�د ���از النطق، ف�� تحدث با���از الوتر�ن الصوتي�ن وانقباض اللسان نحو أق��� 

ــــــــــــرة ا��نك مع استدارة �املة للشفت وقد �انت الئقة  )3(.يـن دون أن �عيق ذلك مرور ال�واءمؤخــ

ذيـن أطبقا ع�� املدينة، ملا ب�ن الصـوت والداللة من تطابق
ّ
. للتعب�� عن الضائقة وا��صار الل

غيــر أن �ختيار �نا قد ُ�عزى إ�� سليقة الشاعر وحّسھ املوسيقي املر�ف، الذي يضـع الصوت 

كما يمكن أن ي�ون اختيارا فنيا مقصودا، باعتبار ا��ر��� . لدالب�ل عفوّ�ـة �� موضع التعب�� ا

شاعرا مثقفا، وغاية نصھ �عليمية بالدرجة �و��، ومن البدي�� أن ير�� با��امل ليناسب 

فقد جعل الرسالة الصوتية تؤازر املعـ�� وتتفاعل مع املضمون . ا��مول سب�ا وتأنقا

ــــــــري، فغدت عنصـ ــــــــــ   .ــــــــًرا ال يمكن تجاوزه �� مسار البحث عن شعر�ة النصالشعـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شر والتوز�ع، إر�د، �ردن، عبد املعطي نمرمو���، �صوات العر�ية املتحولة، دار الكندي لل� - )1 

  .190، ص 2001، 1ط
  .198عبد املعطي نمر مو���، �صوات العر�ية املتحولة، ص : ينظر - ) 2
  .200عبد املعطي نمر مو���، �صوات العر�ية املتحولة، ص :ينظر - ) 3
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و�ظ�ر التطابق ال�امل ب�ن ب�ية القافية و��ية املضمون، من حيث تتا�ع أنواع 

َر فيھ أيام �غداد الزا�ية، 
َ

ك
َ
ال م��ما، فالشاعر افتتح قصيدتھ بمقطع ذ

ُ
التحوالت ال�� أصابت ك

ثم انتقل إ�� تصو�ر . �ا اللسان وت�شرح النفـسو�املقابل افتتح القافية بفتحة ين�سط مع

الفتنة ال�� قّوضت أمن املدينة، و�و انكسار حاد تقابلھ �� القافية كسرة الّدخيـل ال�� �انت 

كما أن أطول جزء �� النص يح�ي أيام الضيق والعسر ال�� طوقت . قص��ة حادة تقود إ�� ضمة

، و�� آخر القصيدة يلوح �مل �� )الرويحرف (�غداد، كذلك اتخذت الضمة موقعا محور�ا 

انفراج وضع �غداد �عد انكسار وضم طو�ل�ن، و�و آخر تحـول �� املضمـون الشعري، يقابلھ �� 

َفِس�ا مجددا مع حركة النفـاذ 
َ
ــــــــــة(إيقاع القافيـة تصاعد ن ــــــــة، إذ �ستعيد ) الفتحــــ ــــــــ ــ ــ ــ ــ املشبعـــ

ونمثل لتلك التحوالت باملنحني�ن البياني�ن . ھ كما استعادت املدينة عافي��االصوت استقامت

  )4و 3:ينظر الشكالن(: ��صلنا التالي�ن

لنا لتلك التحوالت بمنحني�ن بياني�ن ��صلنا ع�� الش�ل�ن التالي�ن         
َّ
ينظر (: ولو َمث

  )4و 3:الشكالن

  

  املا��� الزا�ر                                      �مل                                                                             

  

  حركة الدخيل

سرة)  التاء( 
َ

  الك

    

  

  

  

  

                  

  

ِ�ُر املنحنيان تطابقا تاما ب�  
ْ
ن مساري ا��ركة، مما يؤكد تطو�ع ا��ر��� ل�ل ُيظ

فاألسلوب عنده اختيار واٍع . وسائلھ التعب��ية وأدواتھ �سلو�ية لنقل التجر�ة الشعر�ة �املة

  .وتوز�ع محكم للعناصر اللغو�ة، مما يجعل شعر�ة النص عنده شكال فنيا مصوغا �عناية

      :ا��ناس وخصائصھ �سلو�ية  -  3
قصيدة ا��ر��� وجھ آخـــــر للتوز�ــــــــع ال�ندســـــي ا��كم، إذ ال يمكن فصلھ  ا��ناس ��  

عن جملة �ختيارات �سلو�ية ال�ادفة إ�� تكثيف الداللة و��� شعر�ة النص، من خالل 

إقامة أنواع محددة من املوازنات الصوتية ب�ن �لمات ال تفرق بي��ا، �� جل �حوال،إال الصيغة 

 
 سباب السقوط أ

106 

 
 تِ 

  منحىن جيسد حركة الصوت

  قافيةيف ال

 

اشتداد 

  احلصار

حىن حركة نم

 النكبــة 

13 
                اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  َ◌َ◌◌َ 

  هـَـا
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مَّ ب�ن اسم ). ساعر�ا/�سعر�ا(، )حابر�ا/محبور�ا: (ة، مثلالصرفي
َ
فا��ناس الناقص �ول ت

  .مفعول واسم فاعل، ب�نما تم التجن�س الثا�ي ب�ن الفعل واسم الفاعل

ـم ب�ن القافية ولفظ 
ّ
ومن ج�ة ثانية فإن أك�� �سبة من ا��ناس الوارد �� النص قد ت

�ثن�ن �� تأدية وظيفة شعر�ة واحدة وتقو�ة داللة  آخر سابق ل�ا �� الب�ت، مما يؤكد تآزر 

  . واحدة أيضا

ظا�رة التجن�ـس �� ب�يـة ا��طاب الشعـري تجّسـد عنصر التفاعل «وإذا �انت   

، فمن الضروري البحث عن كيفية توز�ع تلك الظا�رة وتموقع�ا )1(»ب�ن الصوت والداللة 

  .عل��اضمن �سيج النص وا��صائص �سلو�ية ال�� انطوت 

كما . مرة، وجاء ف��ا جميعا ناقصا) 20(لقد ورد ا��ناس �� القصيدة عشر�ن   

ة من ب�ن العشر�ن حالة ع�� تجا�س ب�ن القافية و�لمة أخـرى �� ) 19(تأّسـس �� �سع عشرة  مرَّ

  .و�ما م��وظتان ل�ما داللة عميقة �� النص. الب�ت

من تآلف حياة املدينة �س�ب  أما �ون �ل ا��ناسات ناقصة فينطبق ع�� ما انتقص

َع ا���امھ جراء ال�دم الذي أصابھ، وحياة . الفتنة فالبنـــاء الذي �ان من قبل م���ما قد ضيَّ

َفَ�َ�ا وتآلف�ا ح�ن ك�� ف��ا القتل وال�شر�د
ْ
ل
ُ
  .الناس قد فقدت �� أيضا أ

نص كثافة أّما جعُل القافية طرفا �� ا��ناس، و�و ��م و�ك�� بروزا، فقد وفر لل

فإذا �انت القافية �� ال��اية . إيقاعية كب��ة عن طر�ق خلق مواقع وقف و��ايات إضافية

الطبيعية للب�ت، وما سميت قافية إال ل�ون الشاعر يقفو�ا و��بع�ا، فإن أش�ال ا��نـاس ال�� 

ُل مع�ا للقا يَّ
َ

رئ ذكرنـا قد أعطت تنو�عات صوتية وخصائص أسلو�ية ذات ان�شار محكم، ُيخ

ا ب�ن القوا�� وأش�ال ا��ناس من 
َ
أن الب�ت الواحد قد تفكك بفعل ا��ناس وصار أبياتا، ِمل

يقول . �شابھ كبيـر، وذلك نوع من ال�ندسة الصوتيـة ال�� أشـار إل��ا �عض دار��� �سلوب

ــــــــري ال �سعنا إال أن نقبـــل بأن �ش�ال الصوتية البارزة �� الب�ت الشعــ«: م�شال جوز�ف شر�م ـــــــ

: تق��ب أكثــــــــر من غيـر�ا من نظام القافية، ول�ي تن�� �� ذلك عل��ا أن �ستو�� شرط�ن أساس�ن

أن �عتمد أوال ع�� تكرار فونيم�ن ع�� �قل، وأن تقع ثانيا �� جزء مم�� من أجزاء ب�ت الشعر، 

تمام ا��ا�اة سمات التقفية  فإن �ـذه �ش�ال ال تحا�ي... و�است�ناء ما �س�� بالتصر�ع،

ا��اصة، وما يم�� �ذه �ش�ال الصوتية عن القافيـة �و ان�شار أوسع �شتمل ع�� �ل أجزاء 

ـع وأقل صرامةلب�ت�ن من الشعر أو أك�� من ذلك،الب�ت أو ا  )2(.»و�ـو أيضا ش�ل إيقاع ُمَوسَّ

النص قر�بة من وإذا طبقنا �ذه القاعدة فإننا نجد أش�ال ا��ناس الواردة ��   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ�اديمية نورالدين السد، امل�ونات الشعر�ة �� يائية مالك بن الر�ب، مجلة ملتقى علم النص،  -  ) 1

  . 37، ص1999، د�سم�� 14علمية يصدر�ا مع�د اللغة العر�ية وآدا��ا، جامعة ا��زائر، العدد 
جوز�ف م�شال شر�م، دليل الدارسات �سلو�ية، املؤسسة ا��امعية للدراسات وال�شر  - ) 2

  .91، ص184، ب��وت، لبنان، 1والتوز�ع، ط
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) حاشر�ا/يحشر�ا(فا��ناس الوارد ب�ن �لم�� . نظام القافية و�توافر ف��ا الشرطان املذ�وران

، كمـا أن ا��ناسات وقعت �� أجزاء )ح ش ر �ـ/ ح ش ر �ـ : (اعتمد ع�� تكر�ر أر�عـة فونيمات ��

داء وظيفت�ن ومواقع مم��ة محدودة من الب�ت، و�ذا ما يؤكد اعتماد ا��ر��� ا��ناس أل 

تكثيف الداللة، و خلق نظام صو�ي ُمـواٍز لنظام القافيـة وش�يـٍھ بھ، قادر ع�� : أسلو�ي�ي��ما

  .تكثيف �يقاع الشعري و�س�ام �� خلق اللذة الشعر�ة وا��ماليــة �� النفس

لكنھ وظف عن التصر�ع كش�ل موسيقى متوارث، ونحن نرى أن الشاعر استغ��

ــــــة ر،فق نظام صارم �شبھ �� دقتھ قواعـد عمـــــــود الشعـــــــــباملقابل ا��ناس و  وإن �ان أقـــــــــل صرامــ

ن بذلك من خلق إيقاع داخ�� مواٍز إليقاع القافيـة، متجا�ـس معھ، ومساند 
ّ

من القافية، فتمك

  .لھ �� تأدية الوظائف ا��مالية و�سلو�ية ال�� وضع من أجل�ا

ا��ر��� وجمالياتھ، اتباُعھ ل�ندسة إيقاعية دقيقة �� توز�ع ومن خصائص أسلوب 

ــــــــــــورة، ال يمكن تجا�ل دالل��ا وقدر��ا ع�� إثراء التعب��  ا��ناس وفق أش�ال محـددة محصـــــــ

يق عدديا وم�انيا ب�ن بنغمات مم��ة وإيقاع متفرد، تطبعھ خاصية التوازن الدق

 :جناسا انتظم��ا أر�عة أش�ال من التوز�ع ��) 20(عشرون  فقد ورد �� القصيدةا��ا�سات،

  ).4( مرات، ومثالھ الب�ت) 08(ر ثما�ي تكر :  اجتماع املتجا�س�ن �� ��اية الب�ت - /أ

  الّدنيـا  لساك��ـا          و قلَّ  - 4
ُ

لوف
ُ

ْت خ   عاِسُر�ــاو   َمعسوُر�ا َدرَّ

  ):19( مرات، ومثالھ الب�ت ) 10(تكرر عشر : تجا�س أول الشطر و��ايتھ  - /ب

مالك يحِفُره           - 19
َ
  ساِجُر�ـابال�وى و   م�ُ�وُر�اما زال حوُض �

  ):36( ورد مرة واحدة �� الب�ت:  تجاور املتجا�س�ن �� أول الب�ت  - /ج

نِد ب - 36 ِد و  الّسِ
ْ
اِلِب والـ         ـّنوَ�ِة   ِشيـَ�ْت ��ا  َبرابُر�ـا الِ�ن

َ
ق   و الصَّ

  ):22(ورد مرة واحدة �� الب�ت : تجا�س عروض الب�ت وضر�ھ - /د

يت ا��نـاَن  - 22
َ
 يا �ل رأ

ً
  !  زاِ�ـُر�ـايُروُق ع�َن  البص��  ِ        زا�ــَرة

ولعل أول م��وظة يمكن ا��روج ��ا �� حرُص الشاعِر الكب�ُ� ع�� إقامة   

�مر �ان عنده اختيارا تناسب دقيق �� توز�ع ا��ناس ع�� مواقع مخصوصة، مما يو�� بأن 

ف 
ّ
واٍف داخلية يتجدد مع�ا النفس الشعري، و�تكث

َ
فنيا غايتھ تكثيف �يقاع ع�� خلق ق

  .الضغط �سلو�ي

ْوٌن من ألوان التجديد الذي شاع �� القرن�ن   
َ
إّن �ذا ال�شكيل املوسيقي �و ل

لية لغرض خلق الثا�ي والثالث ال��ر��ن، حيث مال �عض الشعراء إ�� توظيف قواٍف داخ

وع�� �ل فقد «: يقول مصطفى أبو شـوارب. موسيقى مواز�ة ومدعمة إليقاع القوا�� ا��ارجية

كمن التجديـد �يقا�� الذي أنتجھ شعـراء �ذيـن القرنيـن �� موسيقى ال�سيج ال�� حـــــــاول 

�� مقدم��ا اصـر �يقاعيـة،ـر واحد من العنالشعــــــــراء تكثيف�ــــــا �� قصائد�م عن طر�ق إشاعة غي
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فا��ر��� لم يكن غائبا عن حركة التجديد الشعري ال�� ظ�رت أو��  ) 1(»القوا�� الداخلية 

 .  بوادر�ا �� العصر العبا���

ا��ناس الصو�ي �ش�ل �يقاع الصو�ي للنص �د�ي، و�خاصة «فإذا علمنا أن 

 فإن البحث �� )2(»متباينة من نص آلخر الشعري، و�ذا �يقاع يطرح أ�عادا دالليـة وجماليـة

ــــــــــــــص، و�� أش�ال التفاعل ال�� تر�طھ ببقية  ــــ ــ صور التناسب ال�� يوفر�ا �ذا اللون البد��� �� النــ

العناصر �سلو�ية عامة والصوتية خاصة، �غدو ضرورة يفرض�ا الس�� إ�� إضاءة ��عاد 

ن أجل�ا، واكتناه جماليا��ا ومالمـح شعر���ا عبـر �جابة عن الداللية ال�� ُوِجدت القصيـدة م

ــــــري �� �ذا املقام �و ــــــــــؤال جو�ـــــ كيف تم ل��ر��� توظيف ا��ناس وتوز�ـعھ ؟ و�ل اتبع �� : سـ

 .ذلك طر�قة مخصوصة ل�ا دالال��ـا؟ أم أن جناساتھ لم تخرج عن سياق ا��سنات العاِرضة ؟

رة التجن�س �� قصيدة ا��ر��� تطبيقھ ملبدأ �ختيار الدقيق لقد عكست ظا�

لألدوات �سلو�ية ال�� تخدم الداللة من ج�ة، وتضمن ����ام مع بقية أدوات التعب�� 

ــــــــھ من �شاز �عض م�وناتھ أو  صـــــــ
ّ
الشعري من ج�ة ثانية، مما يقوي شعر�ة ا��طاب و�خل

وكيف حصر �ن ا��ناس والداللة العامة للنص،لتقابل وا��ا بولقد رأينا كيف �ان ا. تنافر�ا

الشاعر جناساتھ �� ش�ل�ن �ندسي�ن لم َيِحْد ع��ما إال قليال، محققا بذلك نوعا من ال��ديد 

و�نا ي�� أن ن�ساءل ). الوزن والقافية(املنتظم املوازي النتظام عناصر املوسيقى ا��ارجية 

رمة دون أن يفرض�ا عليھ عمود الشعر وقوان�نھ؟ �ل �� عن سر ال��امھ ��ذه �ش�ال الصا
�عبيـر منھ عن حاجة الشعـر إ�� أشـ�ال جديـدة يصب ف��ـا معا�ي ضاقت ��ـا �ش�ال املوسيقيـة 

القديـمة؟ أم �مر يدل ع�� تفـرده بقر�حة شعر�ة فائقة قادتھ إ�� التفكيـر �� توسيع املفا�يم 

شعر وتجديد�ا لتصبح نظاًما �شمـل جميع مستو�ات النص وال املتوارثة املتعلقة �عمود ال

 .يقتصر ع�� أغراض الشعر وأوزانھ وقوافيھ فقط ؟

وم�ما تكن �جابة، فإن إيجاد الشاعر لقوان�ن خاصة تضا�� قواعد الشعر املتوارثة 

  .     صرامة وثباتا، قد صنع لھ التفرد وأثرى جماليات نصھ وشعر�ة خطابھ

الذي جّسَده الشكالن �خ��ان من ا��نـاس، فال يمكن اعتباره �شـاًزا وإنما  أما �نز�اح

ـف من وقع التكرار النمطي املنتظم                       .تنو�عا موسيقيا، جاء ليكسر رتابة �يقاع و�خّفِ

ذي إن دراسة الظا�رة املوسيقية �� نص ا��ر��� قد أضاءت لنا جانبا �اما من الن�� الف�� ال

بلغتھ القصيدة العباسية ع�� يد شاعر مثقف، ذي سليقة فنية ودراية واسعة بأسرار 

�� جّسده التحكم الكب�� �� وسائل التعب��، ومحاولة ا��روج عن �يقاع الشعري . القر�ض
ُ
ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دخل لقراءة الشعر العبا���، دار الوفاء للطباعة م: دمحم مصطفى أبو شوارب، شعر�ة التفاوت - ) 1

  .116ص .  �2002سكندر�ة، مصر،  وال�شر،
مراد عبد الرحمن م��وك، من الصوت إ�� النص، نحو �سق م���� لدارسة النص الشعري،  - )  2

 .68، ص 2002، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة وال�شر، �سكندر�ة، مصر، ط
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الذي ألفت �ذن العر�ية سماعھ، والس�� إ�� إيجاد وسائط فنية جديدة لنقل املضمون 

ان الغرض التعلي�� للنص بارزا، من خالل تأر�خھ لواحدة من أك�� ال�زات ال�� وإذا �. املت�اثف

�عرضت ل�ا �مة �سالمية، فإن �جراءات �سلو�ية عامة، وال�ندسة الصوتية �ش�ل خاص، 

 . قد �انت مرآة عكست بجالء عمق ا��رح وصدق التجر�ة

لقات تطور القصيـدة وأخ�ً�ا فإن قصيدة ا��ر��� قد ش�لت َحلقة بارزة من ح  

العر�ية، فضال عن �و��ا وثيقة تار�خية وفنيـة ال يمكن أن َيِفـَي من�ٌ� واحٌد وال قراءة نقدية 

واحدة �غاية الكشف عن �ل عالقا��ا ومؤشرا��ا �سلو�ية، وإضاءة معالم املعرفة الشعر�ة 

    .ال�� تفيد ��ا الدارس
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The paper also examines paradox and the ways of achieving it in Nabila Al-

Khateeb's poetic-epigrams like verbal and bilateral paradoxes, sudden surprise 

and break the expectation. It also presents a study of the image and the nature of 

language, the adoption of implied meaning and multitude of meanings, 

substitution by using reference and significance. Then, the research points out 

the importance of avoiding extreme vagueness and publicity whereas to be 

confined to some extent to simple vagueness. Finally the research summarizes 

the results those are achieved. 

   

،
ً
فقد �ان جرى وصف الشعر، منذ القديم،بأنھ إيحاء من قوى غي�ية،�ا��ن مثال

 يو�� إليھ الشعر، ا��ا�ليون �عتقدون أن للشاعر
ً
 املو�وب جنيا

ً
كما �انوا يتصورون أن �عضا

�سبة إ�� ) عبقري (لذلك وصف الشاعر املو�وب بأنھ �ؤالء ا��ن �سكنون �� وادي عبقر،من 

 بأنھ و . وادي عبقر
ً
و�ذا الوصف إشارة وا��ة إ�� قوى غي�ية ،)�ل�ام(وصف الشعر أيضا

  .�سعف الشاعر �� إبداعھ

و�الحظ وصف كفار ر �� أذ�ان العرب القدامى بخاصة،وارتبط الشعر بال��

،قر�ش للقرآن الكر�م بأنھ ��
ً
كر ذلك �� الكتاب الكر�م ر من منطلق اعتبار�م إياه شعرا

ُ
وقد ذ

د وصُف�م الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأنھ شاعر أو ساحر�� سياق الرد  ّنٍ
ُ
ْمَناُه : "ع�� دعاوا�م �ذه، وف

َّ
َوَما َعل

ِب�ٌن  ْرآٌن مُّ
ُ
ٌر َوق

ْ
 ِذك

َّ
ُھ ِإْن ُ�َو ِإال

َ
ْعَر َوَما َي�َبِ�� ل ِ

ّ
 .)1("الش

 

الكفار القرآن  كما تكرر وصف،)3(�� القرآن الكر�م ست مرات )2(وقد تكرر ذلك

كما ورد ،)4(وقد تكرر ذلك �� إثن�� عشرة مرةالكر�م بأنھ ��ر،وا��ام�م الرسول بأنھ ساحر،

 ا��ام الكفار للرسل قبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بأ��م ��رة أو مجان�ن
ً
ن : "كث��ا ْبِلِ�م ّمِ

َ
ِذيَن ِمن ق

َّ
ى ال

َ
�
َ
ِلَك َما أ

َ
ذ

َ
ك

وا َساِحٌر 
ُ
ال

َ
 ق

َّ
ُسوٍل ِإال ْو َمْجُنوٌن رَّ

َ
ِقَبل منكري رسال��م بأ��م ��رة،أو وا��ام الرسل من ،)5("أ

 من � مجان�ن أمر ال يث�� املالحظة،
ً
ــــــــــــــرتباط ب�ن ال��ر وا��إذ يمثل نوعا ــ ــ ــ ول ـــــــــوا��ام الرسنون،ــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). 69(آية : سورة �س) 1(
، الشعراء )41(، ا��اقة )30(، الطور )36(، الصافات )69(، �س )5(�ن�ياء : السور ) 2(

)24 .(  
: يالحظ أن �عض الشعوب من غ�� العرب، �انت ت��ل الشاعر م��لة الن��، القرطاج��، حازم) 3(

  . 122، ص 1966م��اج البلغاء وسراج �دباء، تحقيق ا��ب�ب ابن ا��وجة، تو�س، 
 انظر سورة ��عام ) 4(

ً
  ). 3(، �ن�ياء )58(، �ود )27(مثال

  ). 52(آية : سورة الذار�ات) 5(
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  .)1(دمحم ملسو هيلع هللا ىلص با��نون �ع�� أنھ وقع عليھ عمل ا��ن

وَن "وصف الكفار للرسول الكر�م بأنھ مجنون بوصف�م إياه شاعر  واق��ن  
ُ
َوَ�ُقول

ْجُنوٍن  اِعٍر مَّ
َ

وا آِلَ�ِتَنا ِلش
ُ
َتاِر�

َ
ا ل ِئنَّ

َ
،و�ان كفار قر�ش يصرحون بذلك �� محاورا��م )2(".أ

 تراه ال : "... للرسول،ع�� نحو ما قالھ عتبة بن ر�يعة للرسول 
ً
وإن �ان �ذا الذي يأتيك رئّيا

تطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب و�ذلنا فيھ أموالنا ح�� ن��ئك منھ، فإنھ ر�ما غلب �س

  .)3("التا�ع ع�� الرجل ح�� ُيداوى منھ

أك�� من ارتباط�ا بالتأمل ليات مرتبطة بالسرعة،و�ل�ام و�يحاء وال��ر عم 

،والتفك�� العمي
ً
 طو�ال

ً
و�كذا �و أمر الشعر الذي ي�س�� للشاعر أن ق اللذين �ستغرقان وقتا

وما يتطلبھ �ل أولئك من سرعة يقولھ �� البيداء و�و يحدو إبلھ،و�� أثناء الر�� والزرع والقتال،

 . وحركة بخالف أجناس �دب الن��ية �خرى القديمة وا��ديثة ع�� حٍد سواء

 أن يصف العرب الشعر العر�ي بأنھ 
ً
ع�� نحو ما قال ،)4()��(ومن ثم فل�س غر�با

 : )5(البح��ي 

ْت خطبھ       والشعر �ٌ� تكفي إشارتھ                
َ
ل ّوِ

ُ
  .ول�س بال�ذر ط

ا��ة فإن الصلة ب�ن الومض واللمح و ،)الومضة(ون مدار �ذا البحث حول وإذ ي�

،
ً
،فالشعر إذا

ً
ظ أن و�نا ن��،كما ذكر البح��ي الشاعر،)إشارة(رف العرب،فيھ �� و�� عُ تماما

للزمن عالقة وثيقة �عملية �بداع الشعري ال�� تمثل عملية اقتناص سر�عة للومضة الشعر�ة 

 يؤكد �ذه العالقة، وتق��� مع��ر بخيال الشاعر،ال�� تخط
ً
فاملعاجم �ستع�ن الومض لغو�ا

ومض ال��ق يم��� : فتجد ف��ان ما يتضمنھ الومض من سرعة وخطف،بومض ال��ق لتب�

 و 
ً
 ووميضا

ً
 وظ�ر ف�و وامض و�� وامضة: ُومضاناومضا

ً
  .)6(�� خفيفا

ومع�� ذلك ظ�ور ال��ق أو ) ومض(إذا ت�ون اسم مرة من الفعل ) ومضة(صيغة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 74، ص 1981نظر�ات الشعر عن العرب، دار الطليعة، ب��وت، : انظر مصطفى ا��ودو) 1(
75 .  
  ). 36(آية : سورة الصافات) 2(
  . 294- 2/293، القسم �ول، )ت.د(ابن �شام، الس��ة النبو�ة، تحقيق السقا وآخر�ن، ) 3(
اح، وأ��ت املرأة : ��) 4(

ّ
، �و المح وملوح ومل

ً
 وتلماحا

ً
 و��انا

ً
اختلس النظر، و�� ال��ق والنجم ��ا

ري محاس��ا، ثم تخف��ا، القاموس ا: وج��ا
ُ
  ). ��(��يط أمكنت من أن يلمح تفعل ذلك ا��سناء ت

البح��ي، الوليد بن عبارة، الديوان، تحقيق �امل حسن الص����، دار املعراف، مصر، الب�ت ) 5(
  . من القصيدة) 16(

، باب )الواو(، فصل 1978الف��وز آبادي، مجد الدين دمحم بن �عقوب، دار الفكر، ب��وت، ) 6(
، امل��م )ومض(، 1955عرب، ب��وت، ، ابن منظور، جمال الدين دمحم بن مكرم، لسان ال)الصاد(

، 1985الوسيط، مجمع اللغة العر�ية �� القا�رة،مطا�ع �وف�ست، شركة �عالنات الشرقية، 
  ).ومض(
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و�فيد �ذا مع�� السرعة وعدم الدوام فة،الفكرة أو ا��اطرة �� الذ�ن مرة واحدة سر�عة خاط

  . أو �ستمرار

ومن ثم ت��ء يظ�ران ثم يتالشيان،رة �� الذ�ن و�كذا �و شأن ال��ق أو ا��اط

 باملع�� ) املصط��(أي ،)الومضة(بـ  �سمية �ذا النمط من الشعر الذي ُ�ع�� بھ البحث
ً
لصيقا

  . اللغوي 

ما ت�سم بھ املقطوعة الشعر�ة أو ،)صط��أي امل(،)الومضة الشعر�ة( واملقصود بـ

عة من سرعة اصطياد ا
َّ
�ا و ��اطرة ال�� تلمح �� ذ�ن الشاعر،املقط ِ

ّ
تكثيف�ا و�بتعاد عن مط

و�عوق لب من ا��اطرة شعر���ا وعفو���ا،ألن ذلك �ستجنب التكرار و�عادة والتوكيد،و 

  . تدفق�ا

خ�� من القرن املا���،وإقبال الشعراء ، �� الر�ع � )الومضة الشعر�ة(ومنذ ازد�ار 

ر�ا ومقارن��ا �شب��ا��ا وت�بع جذو قاد والدارسون �� تحديد مف�وم�ا،�شط النع�� الكتابة ��ا،

 أو مجاراة ملا لدى تلك الشعوب من أنماط 
ً
�ا تقليدا مما لدى الشعوب �خرى من منطلق عّدِ

  .شعر�ة مشا��ة

وقد تحصلت جراء �ذا ال�شاط النقدي وفرة من التعر�فات و�وصاف يمكن 

  . حصر�ا ع�� �ذا النحو

قصيدة "بأ��ا :ل�ا)عز الدين املناصرة(عر�ف بحسب �) الومضة الشعر�ة(ُعّرِفت قصيدة           

. )1("ول�ا ختام مد�ش مفتوح أو قاطع حاسمتتضمن حالة مفارقة إد�اشية،قص��ة مكثفة 

وقد ت�ون قصيدة توقيعة إذا ال��مت الكثافة والقفلة املتقنة : "و�ضيف إ�� �ذا التعر�ف

  .)2("الذكية

أن الومضة الشعر�ة،ل�ست قصيدة قص��ة عر�ف�ن ي�ب�ن ومن التأمل �� �ذين الت         

 �واجس من فحسب،
ً
إذ �� تو�� بمعاٍن وإيحاءات جديدة، و�ش�ل لغ��ا لدى املتلقي أيضا

 . القلق تث�� فيھ رغبة التأو�ل وا��دس

ض التعر�فات ما يجسد نجد �� �ع�� الومضة من �� وسرعة وتكثيف، ومن منطلق ما             

قصيدة الومضة تحمل إن : "بقول�ا) الدكتورة �شرى ال�ستا�ي( فقد عرف��ا�ذه السمات،

اد الفنون واعتمفة اللغة،ت�سم بال��ك�� الشديد،ف�� قصيدة ومضة مكث�سمي��ا بدقة،

وح�� لو �انت موضوعات،وال دائرة عدد أسطر،دون أن يحدد ل�ا �ستعار�ة والبالغية،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إش�اليات قصيدة الن��، نص مفتوح عابر لألنواع، ب��وت، املؤسسة : املناصرة، عز الدين) 1(

  .168، ص2002العر�ية للدراسات، 
  . 168دين، املرجع السابق، ص املناصرة، عز ال) 2(
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سد ـــــجمالية �� قصيدة مكثفة بذا��ا تج ��ظة: "وزادت �� �عر�ف�ا بأ��ا. )1("أسطر�ا ثالثة

 ما
ً
  ". موقفا

 من آثار ا��داثة،أما النقاد والدارسون الذين يرون �            
ً
� وال يلتفتون إ�� الومضة أثرا

استجدت ��  فيصفو��ا بأ��ا نمط من أنماط الشعر ال��جذور�ا �� موروث الشعر العر�ي،

حسب مع القدرة ع�� تجسيد التكثيف ال �يجاز فيوال�� �عتمد أخر�ات القرن املا���،

  . وتوف�� الداللة املكثفة و�يحاء الشعري املع��،ودقة التعب��،

فإن �ناك من � جو�ر الومضة الشعر�ة ووظيف��ا،وإذا �انت �ذه التعر�فات تنصب ع�           

فنجد من �ذه ا،خصائص الومضة وسما��ا ومزايا� الدراسات ما تركز ا���د ف��ا ع�� ت�بع

تتجنب  كما�غراق �� الوصف وذكر ال�شابيھ،الدراسات ما يذكر أن الومضة تتحا��� 

ِ املضمون،
ّ
ومن �ذه الدراسات ما ُ�ع�� بمز�ة اللغة الشعر�ة �� ب�ية الومضة، �س�اب �� مط

 . و�عض الدراسات انصب ع�� اللمحة الفكر�ة أو الفكرة الشعر�ة �� الومضة

 

فا�تم تا�عة السمات واملزايا وا��صائص،اسات ما تجاوز التعر�ف ومومن �ذه الدر 

فنجد املصاحبة للفكرة واملع�� والفرص،باإليحاء والداللة واملطاوعة للتأو�ل و�ثارة ل��دس 

 من
ً
 يخلق حقال

ً
 شعر�ا

ً
و�حسب الدالالت و�يحاءات والقراءات، �ناك من يرى �� الومضة عمال

شذرات نصية تتم�� بالوجازة و��تمام و�ح�ام ":الومضة بأ��ا الذي عرف) صالح فضل(رأي 

اللغوي والضبط البال�� والدال�� والقدرة ع�� أن تصل إ�� عقل املتلقي وتؤدي رسالة عند من 

  )4".(�ستخدم�ا

أن الومضة الشعر�ة ه التعر�فات و�ح�ام النقدية،وخالصة ما يخرج بھ دارس �ذ

 لنمط شعري ي
ً
وأن ة ال��ك�� ع�� مع�� متو�� مكتمل،تم�� ش�لھ بالقصر مع شدتمثل ازد�ارا

،وإن �ان )2("ل�ذا الش�ل كما يرى غالبية النقاد والدارس�ن جذوره �� ال��اث الشعري العر�ي

  . �ناك �عض الدارس�ن ممن يردون ازد�ار الومضة إ�� أثر أجن��

   
ً
تمتد �� املوروث الشعري  أما الذين يرون للومضة الشعر�ة جذورا

ال�� شاعت �� العصر العبا���، ملا ف��ا من ،)3(فيجدون �ذه ا��ذور�� التوقيعاتالعر�ي،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،موقع الناقد العر�ي، بتار�خ "ال�اي�و العر�ي ب�ن الب�ية والرؤى: "ال�ستا�ي،�شرى ) 1(
10/6/2015 .  
  ،"الومضة قصيدة الد�شة �عيون النقاد:"صالح فضل)4( 

http://alapn.com/ar/news.php.cat=11&id=43018  
  . 51، ص 1987س، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، ب�ية القصيدة �� شعر أدون�: الشرع، ع��) 2(
التوقيع، وجمعھ التوقيعات، كالم بليغ يكتبھ ا��ليفة أو و�� �مر �� أسفل الكتب الواردة إليھ، ) 3(

وال�� تتضمن ش�وى أو رجاء أو طلب إبداء رأي �� أمر من أمور العامة أو ا��اصة، و�تم�� التوقيع 
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وا��اميع كث��ة،و��  )1(كما يجدو��ا �� املقطعاتم الصياغة والتكثيف ودقة املع��،إح�ا

 ة أ�ي تمام وحماسةالشعر�ة �األصمعيات واملفضليات وحماسة ابن ال��ري وحماس

) وحدة الب�ت(ثم إن �ناك موضوعة لشعر�ة حافلة بنماذج كث��ة م��ا،وا��اميع اا��الدي�ن،

 ع�� وحدة الب�ت، وكث�� من من شرائط جودة القصيدة العر�ية، ال�� �عد
ً
ف�� مب�ية أساسا

�رت لب�ت واحد متم
ُ

ف�ناك ما �شبھ �جماع من النقاد ع�� ضرورة أن يتم �� ف��ا،القصائد ش

 من العيباملع�� 
ً
  .)2(�� الب�ت لوحده ح�� لُيَعد اكتمال مع�� الب�ت �� الب�ت الذي يليھ ضر�ا

عات،موضوعة 
ّ
 عن املقط

ً
عة و�و أن ي���� الشاع،)�رتجال(و�نالك،فضال

ّ
ر مقط

 إال أن ت�ون قص��ة ذيميل�ا عليھ موقف طارئ،
ً
ات فكرة مركز�ة �ستوح��ا وال يمكن قطعا

 تمتد جذوره إ�� ال��اث  –جاه و�ع�� عن �ذا �تاملوقف،
ً
 شعر�ا

ً
أي ���� أن ت�ون الومضة عمال

إن تار�خ الوجدان الشعري عند العرب مؤسس : "�� قولھ) �عيم اليا��(رأي الباحث –الشعري 

 ع�� ����از لإلضاءات السر�عة ا��اطفة
ً
وإن قصائد ،سواًء أ�انت فكر�ة أو وجدانية،أصال

، � أعماقھالب�ت الواحد ضار�ة �
ً
�ا أثر من آثار مما يل�� ��ة �دعاء بأ�ووجدانھ وتأر�خھ أيضا

  .)3("وتيارات ا��داثةاملذا�ب الغر�ية،

 من آثار ا��داثة ف��و��ا صدى 
ً
أما �ؤالء الذين �عدون الومضة الشعر�ة أثرا

� و�� تت�ون �وال��ك�� و�قتصاد اللغوي، اليابانية ال�� تقوم ع�� التكثيف) ال�اي�و(لقصيدة 

 – 5(أما وسط�ا فمن سبعة مقاطع، �كذا وخمسة �� آخر�ا،الغالب من خمسة مقاطع �� أول�ا 

ال�� �عتمد ع�� نظام �بيات ا��مسة، ومن النقاد ما �عد ) تان�ا(ومثل�ا قصيدة ). 5 – 7

 من آثار 
ً
ي واستمرت ح�� القرن الغر�ية ال�� ازد�رت �� العصر الكالسي�) السوناتا(الومضة أثرا

  . )4( )شكسب��(الشاعر �نجل��ي ) سوناتات(واملش�ور م��ا لتاسع عشر،ا

شعر�ة إ�� أثر العوامل ومع التقدير ل���ود النقدية املبذولة إلرجاع �شأة الومضة ال

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . باإليجاز وجودة الصياغة ووضوح املع��

، فإذا بلغت سبعة ُعدت قصيدةاملقطوعة أو املقطعة، ستة أبيات ) 1(
ً
  . أو دون ذلك عددا

 بالب�ت الذي يليھ، ) 2(
ً
و�س�� �ذا العيب بالتضم�ن، و�و أن ي�ت�� الب�ت و�ظل معناه معلقا

و�عرفھ العروضيون بأال ت�ون القافية مستغنية عن الب�ت الذي يل��ا، ا��طيب الت��يزي، الوا�� �� 
  . 223، ص 4، ط1986باوة، دار الفكر، دمشق، العروض والقوا��، تحقيق فخر الدين ق

  .87، ص 1992املعاصر النقدية، دراسة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : اليا��، �عيم) 3(
 عن فكرة أو ) 4(

ً
 ل�ا طراز محدد �� ترت�ب القوا��، و�ع�� السوناتا دائما

ً
قصيدة من أر�عة عشر ب�تا

�عب�� التي�� �ع�� الصوت، وقد تطورت السوناتا �� عاطفة مفردة غ�� مكتملة، وال�لمة مستمدة من 
إيطاليا �� بواك�� عصر ال��ضة وأدخلت إ�� انجل��ا �� القرن السادس عشر، وواصلت �زد�ار منذ 
ذلك ا���ن، ومن الشعراء البارز�ن الذين كتبوا السوناتا دان�� وشكسب��، و���ارك، وسب�سر، وميلتون 

أنظر املوسوعة العر�ية، السوناتا، مجلد . ابة سوناتا عر�يةوقد حاول صالح عبد الصبور كت
  .338،ص11
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أما رجاع ظوا�ر �بداع العر�ي،و�شأ��ا إ�� املؤثرات الغر�ية،غ�� أنھ ي�ب�� ا��ذر من إ�جن�ية،

  . فأمر تحت مظلة التالقح ا��ضاري والثقا��من إبداع الشعوب �خرى،ستفادة التأثر و� 

القرن العشر�ن،رغم وم�ما يكن من أمر فإن ازد�ار الومضة �� الر�ع �خ�� من 

وذلك لقصرالومضة الذي امل�سم بال�سارع، يأ�ي استجابة إليقاع العصرعراقة جذور�ا،

فاملتلقي املعاصر �� أمّس ا��اجة اة العصر،د ال�� تطبع بم�سم�ا حيي�ناسب مع نزعة �قتصا

ف�و �عا�ي من ضغط الكم ال�ائل من املعلومات مع يب تتالءم مع ا�تماماتھ ومشاغلھ،إ�� أسال

  .ضيق الوقت الذي �ستد�� الوجازة و�ساليب ال�� ت�ناسب مع معطيات عصره

� الر�ع �خ�� من القرن وإذا �ان ازد�ار الومضة الشعر�ة قد تم �

فإنھ بال�سارع وامليالة إ�� الوجازة، واستجابة إليقاع العصر ومتطلبات ا��ياة امل�سمةملا���،ا

 (ي�ب�� استذ�ار أن 
ً
ازد�رت �� ا��قبة الزمنية ظ�رت و  )1()القصة القص��ة جدا

 عن عامل م�م �� ذلك �و ما أصاب ا��ياة ستجابة لدوا�� العصر ومتطلباتھ،وانفس�ا،
ً
فضال

الغرب  من تحوالت فنية وفكر�ة أس�م �� تأث���ا التالقح ا��ضاري مع ما لدىالعر�ية ا��ديدة 

زاد من حدة تأث���ا ثورة �تصاالت واملواصالت ووسائل التواصل من معطيات ثقافية وأدبية،
 من التقارب مع ا��فاظ ع�� ا��صوصيات البي�ية وتأث��ا��ا

ً
  . ال�� قر�ت املسافات وأتاحت نوعا

 �� ا��قبة الزمنية ر �ل من الومضة الشعر�ة والقصة القص�� وإذ ي�ون ازد�ا
ً
ة جدا

ف�ناك �دبي�ن،في�ب�� �لتفات إ�� �شابھ السمات وا��صائص العامة ل�ذين الش�ل�ن نفس�ا،

 
ً
ت�سم باإليقاع ،�شابھ ظا�ر �� الب�ية الفنية ل�ما، ف�ل من الومضة والقصة القص��ة جدا

ل �� الب�ية،و اش��اط وجود ا��اتمة املد�شة ل�ل والقصر و�خ��االسر�ع الوامض،

ولن يتحقق �� أداء املع��، )2(م��ما،القدرة ع�� إثارة املتلقي،وإشعاره بالتأزم مع ضرورة التكثيف

  . ذلك إال بتجنب السرد وتقنياتھ و�بتعاد عن �س�اب و�طناب

 مع           
ً
فإن من س��ة العلم،التطور املذ�ل وموإذ ي�ون ازد�ار الومضة الشعر�ة م��امنا

 أن ومن ثم فل�س غر�ي،الطبي�� أن ت�شط دراسات النقاد والدارس�ن ل�ذا النمط الشعر 
ً
با

مصط��  الومضة (أو �سميات قبل أن �ستقر البحوث ع�� �شيع مصط��ات ل�ذا النمط،

،والقصيدة لقص��ة جدالقصيدة ا: (ومن �ذه املصط��ات و�سماء �ذه ا��موعة،)الشعر�ة
ً
ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 ( 

ً
 ) ج. ق. ق(�عّرف القصة القص��ة جدا

ً
، ثانيا

ً
 وقص��ة جدا

ً
قصة بمع�� أ��ا ت�ت�� : بأ��ا قصة أوال

 ولغة وتقنيات وخصائص
ً
 واقتصادا

ً
 وت�ت�� للتكثيف فكرا

ً
 وروحا

ً
 ونموا

ً
 وح�اية و�شو�قا

ً
. للقص حدثا

، دمشق، : حمد جاسم ا��س�نأ
ً
: ، وانظر يوسف حطي��11، ص 1997القصة القص��ة جدا

، ب�ن النظر�ة والتطبيق، ط
ً
  . 28- 27، ص 2004، 1القصة القص��ة جدا

 ب�ن ) 2(
ً
، انظر يوسف حطي��، القصة القص��ة جدا

ً
عن التكثيف وال��ك�� �� القصة القص��ة جدا

 شو�� بدر يوسف. 25، ص 2004النظر�ة والتطبيق، دمشق، 
ً
القصة ال�سو�ة : وانظر أيضا
 �� مصر، مجلة تاي�ي، أمانة عمان الك��ى، العدد 

ً
  . 33، ص )25(القص��ة جدا
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لقصيدة املكثفة،وقصيدة ال��قية،وقصيدة الفقرة،وقصيدة وااملضغوطة،والقصيدة املكتملة،

والقصيدة �اطرة،والقصيدة املركزة،وقصيدة املفارقة،والقصيدة الالفتة والقصيدة ا�اللمحة،

دة والقصيدة العنقودية،وا��اطرة الشعر�ة،و�يماضة املعنو�ة،التوقيعة،والقصي

يمكن أن يجمع أك�� ) الومضة الشعر�ة(،و���ظ أن مصط�� )والقصيدة اليوميةة،�شراقي

 إذا أن يفرض حضوره
ً
  . دالالت �ذه ال�سميات، فل�س غر�با

و���ظ أن شعراء امل��ر �انوا سباق�ن إ�� تب�� الومضة الشعر�ة،ح�� نجد �عض           

 �� قصيدة أ�ي قصائد�م الطو�لة �� مجموعة متعددة من الومضات ع�� نحو 
ً
ما يظ�ر جليا

  ). لست أدري (ما��� 

فغ�� قليل من قصائد �� شعر شعراء ا��ركة الروما�سية،وقد شاعت الومضة 

لذا ي��ظ امليل إ�� �غي�� القافية من مقطع إ�� تت�ون من مجموعة ومضات،)ع�� محمود طھ (

يات وا��ماسيات من آخر �� �ل قصيدة من �ذا النمط، لذا ك��ت القصائد املقطعية �الر�اع

 عدة مرات، شعر
ً
 بازد�ار الومضة املستقلة ا��يام امل��جم شعرا

ً
و�عد �ذا ال�شاط إر�اصا

  . بذا��ا من الر�ع �خ�� من القرن املنصرم

يا عنب (و�� ديوانھ ،)عزالدين املناصرة(ومن ثم نجد �ذه الومضة �شيع �� شعر 

،و�� شعر 1964- 1962ما ب�ن عامي  �� كت��االذي يضم قصائده القص��ة ال) ا��ليل

وسعدي ،و�� شعر دمحم ال��،)أناشيد الفارس الكنعا�ي(يوانھ و�� شعر دمحم سمحان �� دأدون�س،

 . يوسف و�� شعر غ�� قليل من الشعراء العرب،وكذلك �� شعر ن�يلة ا��طيب موضوع البحث

الذي  )1( )ومض ا��اطر(مورد قصائد الومضة �� شعر ن�يلة ا��طيب �و ديوا��ا 

مَّ ال ي�اد يجد دارس وم. جمعت �� الشاعرة �ل ومضا��ا ووسمتھ ��ذا العنوان الدال
َ
ن ث

�أ��ا وإن ع�� ع�� قصيدة تبدو للو�لة �و�� واه،قصيدة ومضة �� س،)2(�� دواو���ا �ل�اشعر�ا،

إذ �� أقرب إ�� أن ت�ون قصيدة قص��ة أو مقطعة ال قصيدة ومضة ف�� ل�ست كذلك،

غ�� أن �ناك ومضات عدة . قصيدة ومضة باملع�� الذي حددتھ �ذه الدراسة �� مقدما��ا

 ) ومض ا��اطر(نجد �عضا من أمثل��ا �� ديوان ) قصيدة ومضات(تتجمع ل�ش�ل 
ً
و�بدو . أيضا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 2003ن�يلة ا��طيب، ومض ا��اطر، دار �عالم، عمان، ) 1(
ائز ن�يلة ا��طيب، شاعرة أردنية، تحمل درجة الب�الور�وس �� اللغة �نجل��ية، حازت ع�� جو ) 2(

  : أدبية عديدة �� �ردن، وع�� صعيد الوطن العر�ي، ول�ا دواو�ن شعر�ة ��
  . 1996، 1ــ   صبا الباذان، ط

  . 2003ـ   ومض ا��اطر، صدر بدعم من أمانة عمان، 
  . 2007،)دون معلومات ال�شر(ـ   عقد الروح،
  . 2007،)دون معلومات ال�شر( ـ    صالة النار،
  . 2012، )دون معلومات ال�شر(ـ من أين أبدأ، 

  .2012ـ   �� القدس، ال�و�ت، وزارة �وقاف، 
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��ا من شبھ أسلو�ي بمثيال��ا قصائد ملا فر��ا وضّم��ا إ�� ومضات الديوان،أن الشاعرة اختا

 .وال تخلو دواو�ن الشاعرة �خرى من أمثلة قليلة من �ذا النمط. الومضة

  

أي لفظة واحدة �ل�ا مفردات،) ومض ا��اطر(قصائد و�س���� �ن�باه أن عناو�ن 

ون إذ ال �عقل أن ت�كثيف،و�ذه أمارة امليل إ�� الت...). فراشة، ض��ى، غياب، قراءة: (مثل

 
ً
 جاء العنوان . الومضة جملة واحدة أو جملت�ن و�أ�ي العنوان طو�ال

ً
مع است�ناءات نادرة جدا

� ���ء واحد وال��كيب �ضا�� �ش�� �� داللتھ إ�،)ر�يع ا��نوب(يئة تركيب �� مثل ف��ا ع�� �

، فر�يع ا��نوب،
ً
  . ���ء واحدالداللة، ��طبعا

و�ذا ما . القصر الوا�� �� ب�ي��ار�ة،ومضة وأظ�ر�ا،�� ا��مل الشعوأو�� سمات ال

 ع�� جملة ح�� تجد غ�� قليل من قصا،)ومض ا��اطر(� عنھ قصائد ديوان تف�
ً
ئده مب�يا

  : ف�� جملة واحدة ذات سبع �لمات،)1()رقابة( )*(ومثال ذلك قصيدةواحدة فحسب،

  العالم �� نظر ا��ائن

  أحداق وشاة ومشانق

 عما �� قصيدة 
ً
�ذه ذات ا��ملة الواحدة من قصر يظ�ر ف��ا ) رقابة(وفضال

ت الشاعرة التعب�� عنھ،فقد ضّيقت من مف�وم العالم،ع�� التكثيف �� املع�� 
ّ

الذي توخ

  . وجعلتھ �� ع�ن ا��ائن مجرد وشاة ومشانقسعتھ،

  :)2()يةواقع(و�مثلة ع�� القصائد املب�ية ع�� جملة واحدة نجد�ا �� قصيدة 

  �ي ال يتمادى

  �بيض �� عي��َّ 

سيجھ بالكحل
ُ
  أ

  :)3()غياب(و�ذا نفسھ ما نجده �� قصائد 

  الليلة ح�ن البدر

  ترّ�ع �� دائرة الرؤ�ا

 
ً
 �ان القمر محاقا

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع�� الرغم من �ون النص يتألف من ) قصيدة ومضة(يالحظ أن البحث يذكر مصط�� (*)  

 مع املصط�� الشا�ع قصيدة ومضة، و�و�� �� مثل �ذه ا��ال وصف 
ً
شطر�ن أو ثالثة، وذلك ا���اما

 . املقطعةالنص ب
  . 94ومض ا��اطر، ص ) 1(
  . 99ومض ا��اطر، ص ) 2(
  . 100ومض ا��اطر، ص ) 3(
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 إذ إن عدد �لماتھ سبع،ف�� بالغة القصر،جّراء التكثيف،)1()براعة(أما ومضة 

  :مع إيفا��ا باملع���لمات فحسب،

  البارعالقناص 

  يصطاد املع��

ّو�ة ال�لمة
ُ
  من ف

 �ول  أما). ا��ملة الشعر�ة(و) ا��ملة(مصط��ا و�رد، �� أثناء �ذا التحليل،

فاملقصود منھ التعب�� الذي تتم بھ  الثا�يوأما . فاملقصود بھ ا��ملة النحو�ة ال�� يتم ��ا املع��

ل أو إسناد �سيط ��دف ت�امل وقد يضم أك�� من فعبھ رسم الصورة املفردة، الفكرة أو يتم

  . املع�� الشعري 

فال بد من املز�د من بحث مف�وم الومضة وطرائق بنا��ا،وإذ ي�ون محور �ذا ال

و�نا ي��ظ أن بناء الومضة من جملت�ن أو ثالث أ�سر من بنا��ا . املتا�عة لب�ية �ذه الومضات

فالتكثيف عملية بنائية �شق ع�� غ�� املتمكن من اللغة وأسالي��ا والقادر ،من جملة واحدة

 من الومضات تتحقق من جملت�ن أو . ع�� تطو�ع�ا ل�ستوعب املع�� املطلوب
ً
لذا نجد أن كث��ا

أما إذا تحققت بجملة واحدة . ثالث أو أر�ع، فإن زادت ف�� أقرب إ�� أن ت�ون قصيدة قص��ة

   .ف�ذا من باب �بداع

�ذا النص من ومضة مب�ية ع�� جملت�ن،) �اطرومض ا�(�� ديوان ومما تجده،

  :)2()مفارقة(املوسوم بـ 

  أج�ش بال�سمة 

  فتق�قھ �� عي�� 

  الدمعة

أما . ت�ونت من املفارقةب�شكيل جملة شعر�ة �سيطة،�اتان جملتان ��ضتا 

ت�ن ��ضتا بت�و�ن ف�� ذات جملت�ن شعر�،)3()�عوضة(الومضة الشعر�ة ال�� تحمل عنوان 

 : املفارقة ال�� ينطوي عل��ا النص

  لست أبا�� أن �سلب�� 

  إْن أمست جو��

  ...قطرة دم

 
ً
  لكن ما يؤمل�� حقا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 87ومض ا��اطر، ص ) 1(
  . 92ومض ا��اطر، ص ) 2(
  . 36ومض ا��اطر، ص ) 3(
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  أن تنفث �� عرو�� السم

  :)1()قسمة(ومثل�ا ومضة 

  الدودة �� حوصلة الط��

  غذاء

  وأنا �� حوصلة �رض 

  ...غذاء

  للدودة

القصر لذات القصر،لكن التكثيف الذي ) ن�يلة ا��طيب(وال تتو�� الشاعرة 

 . تر�ده للمع�� �ست�بع القصر
ً
إذ . و�ذا �ع�� أن القصر و�يجاز غ�� مصاحب�ن للتكثيف دائما

فيتج�� التكثيف وما استوجبھ من  )2()طرف واحد(أما �� ومضة . يتحققان و�غيب التكثيف

 
ً
  : قصر أيضا

  أما زلَت 

  ترزح

  �� قيد وجدك

  ؟!وحدك

ورة املب�ية ع�� �ستف�ام وما يوحيھ من ���ب وإثارة ليتالزم ففي �ذه الص

 فيھ جمال وجّدة
ً
  . التكثيف والقصر تالزما

من إن قصيدة مب�ية ع�� جملة أو جملت�ن تتوافر ف��ا مقّومات القصيدة النا��ة،

 عن الشعر�ة البادية ع�� �شكيل�ا صدق �عب���ا عن تجر�ة ذاتية،إ�� ب�ية فنية ��يحة،
ً
فضال

الف�� ��ديرة بأن يصط�� عل��ا بالقصيدة الومضة ،أو الومضة الشعر�ة،أو القصيدة 

  .)3(ال��قية

و���ظ أن قصيدة الومضة الشعر�ة مكتو�ة بأسلوب الشعر ا��ر أو قصيدة 

 ع�� التفعيلة،ذلك أن التكثيف الشديد وما �ستلزمھ من إتقان 
ً
الصياغة ي�ون عس��ا

بالوزن ا��لي�� من تقّيد �عدد ثابت من التفعيالت،و�وحدة  ملا يقتضيھ من �ل��امالشاعر،

لذلك لم ي�� ع�� الوزن ا��لي�� سوى ومضات خمس من أصل �سع�ن . القافية،أو الروي

  ). ومض ا��اطر(ومضة �� قوام ديوان 

 
ً
و�� ضوء املفا�يم والسمات وا��صائص املتعلقة بالومضة ال�� أملت ��ا سر�عا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 117ومض ا��اطر، ص ) 1(
  .  32ومض ا��اطر، ص ) 2(
�� بحث للدكتور عزمي الصال�� �عنوان القصيدة الرسالة �� ) القصيدة ال��قية(ورد مصط�� ) 3(

  . 22، عدد 2010شعر عمر بن أ�ي ر�يعة، مجلة �لية �داب، جامعة طنطا، سنة 
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ري النظر �� ومضات شعر ن�يلة، �عد أن تم ا��ديث عن التكثيف سيجات �ذا البحث،مقدم

وخالصة �ذه املفا�يم والسمات مفاد�ا أن قوام قصيدة . والقصر ومظا�ر�ما �� شعر�ا

الوامضة وصور�ا املفردة  بإشارا��ا ورؤا�ايتمثل �� تكثيف التجر�ة الشعر�ة،الومضة 

،
ً
 لتناس��ا،ب�ي��ظة مثول�ا �� الذ�ن، ع�� �يئة مختصرة غالبا

ً
 ب�ن ب�ي��ا و�ا

ً
و�ش�ل توافقا

مع ضرورة توافر اللغة و�يقاع املناسب�ن وأساليب رسم قص��ة وتجر���ا ا��اطفة السر�عة،ال

  .)2(ال�سيطة املفردة )1(الصورة

 
ً
من حيث التكثيف وال��ك��  )3(وشأن قصيدة الومضة شأن القصة القص��ة جدا

ف�لتا�ما تمثالن استجابة إليقاع العصر امل�سم بال�سارع ر و�راعة �لفاظ،وتو�� القص

من أساليب يا، وال سيما �� صعيد �تصاالت،وا��افل باالعتماد ع�� ما وفرتھ ثورة التكنولوج

  . مناسبة جديدة �اعتماد �شارات و�لوان و�ضواء والرموز 

  فإن �ناك�يلة ا��طيب،�� شعر نوم�ما يكن موضوع الومضة وفكر��ا،
ً
قاسما

 ير�ط ب�ن ب�� �ذه الومضات،مش
ً
 ���ا

ً
ذلك �و قيام�ا ع�� عنصر املفارقة ال�� تمثل �� أيضا

وت�نوع املفارقات لتأخذ صيغة . ف�� الوسيلة الفاعلة لالختصارو�ختصار، استجابة للتكثيف

ملفارقة مفاجأة أو تتمثل بإثارة الد�شة أو كسر توقع املتلقي أو اللعبة اللغو�ة أو ما �س�� ا

  . اللفظية، كما تتمثل بالطباق واملقابلة أو الثنائية الضدية أو بال��ر�ة

وإذ ت�ون املفارقة �� رحاب �ل �ذه املوضوعات الفرعية،فال بد من وقفة تأمل 

 من عدم �ستقرار ع�� مف�و . سر�عة ملف�وم�ا
ً
 إ�� أن �ناك نوعا

ً
م قار وال بد من �شارة بدءا

و���ظ �� �ذه . ه املفا�يم متقار�ة متداخلة �� أدبيات النقاد والدارس�نغ�� أن �ذللمتا�عة،

أما املصط�� �ول فيفيد ). Paradox(أو مصط�� ) Irony(�دبيات أ��ا تأ�ي ترجمة ملصط�� 

  . )4(مع�� التغي�� �� املستوى الدال�� ب�ن الدال واملدلول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ش�يھ، (الصورة املفردة، كما �عّرف�ا الدكتور عبد القادر الر�ا��، تقوم ع�� أحد فنون البالغة ) 1(

 عنھ بجملة شعر�ة وتحكمھ عالقات تؤول إ�� نوع من التناغم ب�ن حديھ) ، كنايةاستعارة
ً
 مع��ا

ً
. منفردا

وإبداع الشاعر يتمثل �� �ذا الضرب �� العمل ع�� إحداث التآلف و����ام ب�ن املتنافر واملتضاد 
  . 177الصورة الفنية �� شعر أ�ي تمام، ار�د، مكتبة الكتا�ي، ص . من أطراف الصورة

) مقالة(عزمي الصال��، شاعرة الومضات، ن�يلة ا��طيب، . د. أ: ملز�د من التفصيل يرجع إ��) 2(
  . 31- 30، ص 2004، السنة )191(�� مجلة أف�ار، العدد 

، يراجع) 3(
ً
يوسف حطي��، القصة : عن التكثيف وما يالزمھ من قصر �� القصة القص��ة جدا

 ب�ن النظر�ة والتطبيق، سو 
ً
وأحمد جاسم ا��س�ن، القصة . 25، ص 2004ر�ة، القص��ة جدا

، دمشق، 
ً
ودمحم عبيد هللا، إش�االت ال�و�ة �جناسية للتوقيعة . 11، ص 1997القص��ة جدا

  .18،ص2006،)25(السردية، مجلة تاي�ي، أمانة عمان الك��ى، العدد 
(4) Compact Edition of the Oxford English Dictionary, The 

United States, The Clozdeneon Press, 1987.   
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و�راد بھ ل �سلوب الساخر،وجوده �� تحلي في��ظ،)Paradox(أما املصط�� الثا�ي 

 بمضمون مد�ش وغ
ً
 غ�� الئق،عكس الفكرة ال�� تم إيصال�ا غالبا

ً
�أن ر�ب،وقد ترافق سياقا

  .)1(ت�ون معارضة ملا اتفق ع�� ��تھ

إثبات لقول ي�ناقض مع الرأي ":داولة للمفارقة أ��ا تأ�ي بمع��ومن املفا�يم املت

ومن . )2("ر خفي ع�� الرأي العام ح�� وقت �ثباتالشا�ع �� موضوع ما باالس�ناد إ�� اعتبا

العالم �� جو�ره تنطوي ع�� أن املفارقة تقوم ع�� إدراك أن حقيقة : جملة �ذه املفا�يم

  .)3("وأ��ا ل�ست غ�� موقف النقيض�ن ما يقوي ع�� إدراك �ليتھ املتضار�ةتضاد،

الذي يحمل عنوان التكثيف، �ذا النص البالغو�تج�� مع�� املفارقة ��                 

  : ليكشف عن فحواه،)4()مفارقة(

ج�ش بال�سمة
ٌ
  أ

  فتق�قھ �� عي��

 الدمعة

النص الذي يحمل عنوان � التكثيف والبناء ع�� املفارقة،�،ومثل النص املار الذكر

  :)5()أمارات(

  وج��

  مدموغ باالسم

  وموسوم بالعين�ن

  ولون ال�شرة

  تلك أمارات

  ح�ن �عرف�� الناس ��ا

  أغدو نكرة

الذي يقوم ع�� استغالل  )6()خيانة(نص ،املفارقات القائمة ع�� اللعب باللغةومن 

،أما )م�دي(الرجل املع�� باملفارقة  فاسما��الف لسلوكھ،استغالل مع�� اسم ال��ص 

  ):خيانة(كما �و وا�� من عنوان الومضة سلوكھ فمفارق ملع�� اسمھ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) The Shorter of Oxford English Dictionary on Historical 
Primcydes.   

  . 417، ص 1997مراد و�بة، امل��م الفلسفي، القا�رة، ) 2(
���، موسوعة املصط�� النقدي، املفارقة، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، العراق، دار . ميو�ك، د) 3(

  .34، ص 1982الرشيد، 
  . 92ومض ا��اطر، ص ) 4(
  . 17ومض ا��اطر، ص ) 5(
  . 49ومض ا��اطر، ص ) 6(
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ً
  غرَّب شرقا

  م�دي

  سار ع�� غ�� �دى

  لم يدرك

  إال �� أضيق شرفات العمر

  أن الشمس

  تخون الفجر

و�ذا ما �ون املفارقة حادة فتث�� الد�شة،وذلك ملا تحدثھ من تناقض،وقد ت

  :)1()عدسات(تكشف عنھ ومضة 

  ي�ن�� عن دائرة الرؤ�ا

  حيث يل�� أو�امھ

  داخلھ مثل النظارة

  �شتُد الضوء

  ف��داد قتامة

  : )2()ثوب(و�ذا ما يلمسھ املتلقي �� ومضة 

 
ً
  أل�س�ا ثو�ا

  ي����ا ح�� ع��ا

  ال ينفذ منھ الضوء

  وال الصوت

  وال املاء

  لكن 

  إن مّستھ الر�ح

  ت��اوى منھ �عضاء

ول�س بناء مثل �ذه املفارقة ا��ادة باألمر ال��ن، ف�و يحتاج إ�� اصطياد وجھ 

  . يقة ا��اد الذ�اءوال ي�س�� ذلك إال للشاعر صاحب الرؤ�ا العماملفارقة ليفا�� املبدع املتلقي،

يكن لھ با��سبان،فيتخ��ل ومن أدق ما تتج�� بھ املفارقة مفاجأة املتلقي بما لم 

 ع�� سياق النص،و�حدث ما لم يتوقتوقعھ،
ً
و�ذا ما يكشف عنھ موضوع ع حدوثھ اعتمادا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 61ومض ا��اطر، ص ) 1(
  . 59ومض ا��اطر، ص ) 2(
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  :)1()ع��ة(�ذه الومضة �� ومضة 

  أذكر ما ع��ْت قدمي

  ع�� قل��

  من ساع��ا

  والر�شة تب�ي

  وا���� �غ��

  !يا أل��

ح�� ليعسر تب�ن الفارق فق التوقع واملفاجأة قر�ي وشيجة،وال شك �� أن ب�ن كسر أ

  :)2(وذلك ما ُيف�� عنھ �ذا النصع يحمل �� ثناياه مع�� املفاجأة،بي��ما،فكسر أفق التوق

  قشرُت الفاك�ة

  وقدمُت لھ اللب

  ع�� أطباق ذات بر�ق

  لم يتذوق سكر فاك��

  ح�� �� وج��لم ينظر 

  لكن

  نظر إ�� القشرة

  !وابتلع الر�ق

  .)3()نجوى (و ) ملاذا(و ) خيبة(وأمثلة ذلك ب�ّنة �� الومضات 

فيع�� ع��ا النص  املفارقة املب�ية ع�� الطباق واملقابلة أو الثنائية الضديةأما 

املكثف  �� �ذا �داءالكفن وثوب ا��داد،و �� ع�� تضاد ب�ن البياض والسواد،املب،)4(��ي

  : املف�� عن دقة �� تصو�ر املع�� املطلوب

  أم جئت تخ���ي... 

  !ما ب�ن بياض وسواد؟

  فاألول كف��

  !!والثا�ي ثوب حداد ��

 ما �ش�� املفارقة القائمة ع�� املفاجأة إحساس املتلقي بالد�شة، من ذلك ما 
ً
وغالبا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  51، ص )ع��ة(ومض ا��اطر، قصيدة ) 1(
  . 55ص ) فاك�ة(ومض ا��اطر، قصيدة ) 2(
  . 53، 65، 62ومض ا��اطر، ص ) 3(
  . 54، ص )لونان(ومض ا��اطر، ) 4(
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�� ال تح��� من د�شة متأتية من صورة شدة �لم من �شواك ال )1()أشواك(تنم عنھ ومضة 

 : مع غياب �ذا �لم من �شواك ال�� تر�ع �� ساحة الرأساملغروسة �� القدم�ن،

  

  حيث ا�غرسْت 

  �� قدمي

  انتفض ل�ا جس��

  وش�قُت 

  و�رأ��� أشواك ال تح���

  تر�ع �� ساحة س�وي 

  ال تؤمل��

  و�غذ��ا الوقُت 

املتأتية من معا��ة  )2()د�شة(الضدية ما تف�� عنھ ومضة  ومن �ذه الثنائية

البياض ح�� ال يتمادى بالسواد، وإ�� جانب التضاد �� �ذه الب�ية البادية التكثيف املف��ة 

  .عن فيض من ا��مال الذي ي�بع من �ساطة الفكرة وطراف��ا وإيماض�ا

وفة مما �عتاد �سيطة مألشاعرة بأن موضوعا��ا، �� أساس�ا،وتتم�� ومضات ال

غ�� أن التقاط الشاعرة التضاد والتناقض والغرابة من زوايا تلقي معا�شتھ �� حياتھ اليومية،امل

حذق �� ا
ُ
غر�ب موضوع و�لمح خاطف ُيتقن تصّيد الختيار�ا بذ�اء حاد ونظرات مدققة،ت

فكرة  وإال فكث�� من الشعراء عا��واالومضة طرافتھ وجدتھ،و�رتقي بھ إ�� مصاف الشاعر�ة،

د الفكرة ا ملواتية التمرد ورفض الظلم وا��اباة، لك��م لم يأتوا بطائل أل��م لم يحسنوا تصيَّ

ا��ملة بمعا�ي  )3()عصف(،كما صنعت ن�يلة ا��طيب �� ومض��ا وا��ملة باملع�� الشعري 

  : الرفض

  بدمي أذكيت قنادي��

  و��ا عللُت مواو���

  أسدل ذكراك ع�� ليلك

  جو�� حرمُت ا���� ع��

 فأرجع بالقمح ع�� عصفك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 50ومض ا��اطر، ص ) 1(
  . 99ومض ا��اطر، ص ) 2(
  . 30ومض ا��اطر، ص ) 3(
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ال�� تف�� عن ك��ياء الشاعرة  )1()تفر(و�ذه املعا�ي نفس�ا من�ثة �� ومضة      

  . وطموح�ا

وال تقتصر ا��اور ال�� تدور حول�ا موضوعات الومضات ع�� املفارقات واملفاجآت 

ر الوامضة،وكسر آفاق التوقع و� 
َ

مختلف ففي الومضات تتج�� صطياد ا��اطف للِفك

أحاس�س الشاعرة وانفعاال��ا، من فرح وحزن و�أس واست�شار وتفاؤل،وما يضطرم �� وجدا��ا 

ب و�حساس باملعاناة واملواجد
ّ
 )2()ليل(و�ذا ما �شف عنھ ومضة . من مشاعر التوّجس وال��ق

  : من أمل وتفاؤل 

  َمْن قال إن الليل أسود

  �ال رنوت إ�� قناديل السما

  وفرقدما ب�ن بدر وثر�ات 

  ...قلب

 
ً
  يذوب توّجدا

 إ�� تلك املضارب
ً
  و�ط�� متج�ا

  ��فو 

  فت�شغل النجوم

  إذا ت�ّ�د

  ؟ !من قال إن الليل أسود

نكر الشاعرة ع�� امل�شائم�ن �شب��م با��انب املظلم من ا��ياة،
ُ
وصدود�م عن وت

كما ،و�عاف الشذىووخز �شواك،متخذة من �ساقط أوراق ال��ر جوانب �شراق ف��ا،

  : ال�� تقول ف��ا الشاعرة )3()تقو�م(�عّ�� عن ذلك ومضة 

  للوردة أوراق

  �ّساقط �األيام

  وشذى �عبق 

  �� ذاكرة الصبح 

 
ً
  وال نح��� إال إحساسا

  ي��ف من أعصاب ا��رح

ومن �ذا القبيل املتصل باألحاس�س واملشاعر  ال�� ت�ش�ل منھ موضوعات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 15ومض ا��اطر، ص ) 1(
  . 19ومض ا��اطر، ص ) 2(
  . 18ومض ا��اطر، ص ) 3(
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وأمثلتھ غ�� ي�بع من الصفاء الرو�� للشاعرة، الذيالومضة لدى الشاعرة،ما يتصل باألمل 

  :)2()بارقة(ومثل �ذه املشاعر نلمس�ا �� ومضة ،)1(قليلة �� ومضا��ا

  كنت أس��

  ع�� قارعة �مل

  الضارب �� خ��ات �ه

  و�ع��ت ببارقة

  ما ذكر عل��ا اسم هللا

  فكففت النبض

  وألفيت دمي

 دون حياة
ً
  دفقا

 قض
ً
مما �ش�ل تمع وما �سود فيھ من نفاق ور�اء،ايا ا��وتالمس الومضات أحيانا

 لسلوك �فراد الذين ال يراعون القيم العليا 
ً
 الذعا

ً
ع�� والتقاليد �� حيا��م ومعامال��م،نقدا

  : )3()د�شة(نحو ما نجده �� ومضة 

  يد�ش��

  من يحذر

  لسع النحلة

  و�ب�ت مع �ف��

  �� ��ر واحد

بأسلوب ثنائية ضدية مفرغة �� ب�ية متناقض،وك ف�ذا النقد قائم ع�� ف�� سل

  . مكثفة �� جملة شعر�ة واحدة مؤلفة من بضع جمل قصار

فإن الصورة ال�لية �� �ذا النحو من التكثيف والقص،وإذا ت�ون الومضات ع

ت�ادا ال �غيبان ف��ا لتحل محل�ما الصورة املفردة ا��زئية  )4(التفصيلية،والصورة املركبة

�از و�نز�اح اللذين ن��ظ ف��ما براعة الشاعرة وقدر��ا ع�� التالعب باأللفاظ القائمة ع�� ا�

  . لتحقق �ذه الصورة املد�شة �� تكثيف�ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 38، 52، 43: ص) بيع ا��نوب(و ) عبادة(و ) قلوب(و ) مكة(و ) دمحم: (من أمثلتھ الومضات) 1(
40 ،90 .  
   60ومض ا��اطر، ص ) 2(
  . 57ومض ا��اطر، ص ) 3(
عن مز�د ملف�وم الصورة ال�لية والصورة املركبة، يراجع الدكتور عبد القادر الر�ا��، الصورة ) 4(

، و�راجع كتاب 10، ص 1981، 2الفنية �� النقد الشعري، مكتبة الكتا�ي لل�شر والتوز�ع، ط
  . 181مصدر سابق، ص  الصورة الفنية �� شعر أ�ي تمام،
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فإن امليل ي بمفارقة أو إد�اش أو كسر توقع،وإذ ي�ون �دف الشاعرة مفاجأة املتلق

و من النمط ف�غموض، إ�� الغموض �غيب �� جمل�ا الشعر�ة، وإن وجد ���ء مما ���� �ش��ة

الشفيف الذي ُ�غري املتلقي بتأمل املع�� املراد،فل�س من مرامي الشاعرة استعراض قدر��ا ع�� 

فذلك مما ال اب املستدعية للتعمق �� التأو�ل،بناء ا��مل الشعر�ة والتعاب�� املغرقة �� �غر 

نة الشعر�ة ما يجعل�ا �ست. ُيالئم الومضة الشعر�ة
ْ

ك
ُ
عيض عن �غراب ثم إن الشاعرة من امل

والغموض بما تضفيھ ع�� ومضا��ا من ��ر �داء،وحالوة الصوغ اللذين يوفران لتعاب���ا 

و�ذا بّ�ِن �� ومضة . الشعر�ة غنائية أخاذة وحالوة موسيقى تالئمان املع�� الذي تتوخاه

  :)1()غموض(

  أذكر أ�ي 

  شا�دتك تب�ي

  وا�عتقْت 

  من عي�يك دمعة

  من ساع��ا

  وأنا أتأمل

  تلك الدمعة

� أ�� 
ّ

  ع�

 
ً
  ف��ا لونا

  أدخل منھ إليك

  من ساع��ا وأنا ح��ى 

  فالدمعة ح��ى 

  لكن ال لون ل�ا

  إال ذاك اللون الغامض

  واملتأر�� �� عينِك 

ومن �ذه املوسيقى املتأتية من إجادة الصياغة ف��ا ما تتضمنھ ا��مل الشعر�ة �� ومضة        

  :)2( )عبادة(

  ا��ب �� ���� 

  عبادة

  وا��فقة �و��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 78ومض ا��اطر، ص ) 1(
  . 10- 9ومض ا��اطر، ص ) 2(



361 ا��طيبالومظة الشعر�ة دراسة وتطبيق �� شعر ن�يلة                                                               

 

 :°2212èmeAnnée - N (juin2017)      )2017جوان( 22:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

  والدة

  والس�ُد �� الثلث �خ��

  كما الت��د

  فعليك إن �اجت 

 
ً
  ضواري الشوق ليال

د ِ
ّ
  بالتجل

  وإذا أتاك �سيمھ

  يتلو عليك من ال�وى العذري 

  فأ��ْد 

  وإنِو �قامة 

 للش�ادة

  ول�ي تتج�� الب�ية املوسيقية عمدْت الشاعرة إ�� توز�ع إيقاعا��ا بوسيلة التالعب                 

  �� تركيب التفعيالت،بحيث توفر من إيقاع القافية والروي ما يرفد املوسيقى الذي 

رتھ الب�ية اللغو�ة ا��كمة، و�الحظ دور حرف 
ّ
�� �ذا وما يتم�� بھ من قوة وشدة،) لدالا(وف

  . �يقاع

وتندر الصورة املركبة، فإننا ال نجد لأللوان الصر�حة يب الصورة ال�لية،وإذ �غ

 
ً
 م�ما

ً
ت قد يؤمئ إ�� ع�� أن ما تتضمنھ صور�ا من مجازات وانز�احا�� ومضات الشاعرة، م�انا

ومن �ذه الدالالت ال�� ���� باللون ما �س�� باأللوان . أو يو�� بھ ���ء من تصور اللون 

وا��وا�ر و���ار الكر�مة وال��ق �ا أسماء الورد واملعادن،توح�كتلك ال�� ،)1(املستعارة

وإنما �� من إيحاء املفردات ال�� ه �ل�ا ل�ست من �لوان الصر�حة،ف�ذ� ذلك،وال��اب وما إ�

  . تحمل �ذا اللون 

  :)2()نجوى (ومن �ذه الدالالت اللونية ما يوحيھ قول الشاعرة �� ومضة 

  حدث�� عن ألوان الطيف

  عن ظل دون شموس 

  عن أف�ار ذات ��اء 

  ا��... ذات ��اء سوداوي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما املستعارة أي ال�� تو�� ��ا املعادن . �لوان الصر�حة �األسود و�بيض و�حمر و�خضر) 1(
 
ً
فذكر لفظة من �ذه تو�� باللون، فذكر . ، والثمار �الز�تو�ي والّرما�ي)لون الذ�ب(الذ��� : مثال

 الدخا
ً
  . ن �ش�� إ�� السواد مثال

  . 53ومض ا��اطر، ص ) 2(
  103، شفاء ص85،تمر ص119،بص��ة ص52الومضات،  قلوب ص:الديوان.)3 ( 
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 تو 
ً
 ولكن اختارت ألفاظا

ً
�� باأللوان و�عاب�� تومئ فالشاعرة لم تذكر ألوانا

  . �ألوان الطيف والشموس و السوداوي إل��ا،

�و ذو صلة وثيقة بأسلوب ف،)قصيدة الومضات(نمط الثا�ي،أي أما ال

ثيف الذي �عتمده الشاعرة �� رسم صور�ا والتعب�� عن ِفكر�ا ل�ونھ يتمّ�� بالتكالشاعرة،

 والقصيدة ال�� من �ذا النمط مب�ية ع�� عدة ومضات ير�ط�ا خيط موضو�� أو فكري . ورؤا�ا

  . وت�ون موضوع قصيد��االشاعرة،و�جمع�ا لتصّور تجر�ة واحد،

 ونجد أمثلة �ذا النمط �� �عض قصائد التفعيلة املتوسطة الطول أو   

أن تفي ومضة ،حيث ال يمكن،�� �عض �حيان،)ومض ا��اطر(القص��ة �� ديوان 

فتضطر الشاعرة إ�� اعتماد أك�� �مة تصو�ر الفكرة أو رسم الصورة،مكثفة واحدة بم

 ب�ن قصائد التفعيلة �� ديوان 
ً
من ومضة �� بناء قصيد��ا، و�ذه القصائد قليلة جدا

عد��ا قصيدة ومضة وضم��ا إ�� ومضات  ، غ�� أن الشاعرة نفس�ا)ومض ا��اطر(

كما            . )عقوق (وقصيدة  )1()اغ��اب(ومثال �ذا النمط وا�� �� قصيدة . الديوان

عات املب�ية ع�� �يئة القصيدة 
ّ
نجد �ذا النمط من قصائد الومضات �� املقط

،وعدد �ذه املقطعات خمس ومضات، ثالث م��ا )ومض ا��اطر(العامودية �� ديوان

)3.(اوت ب�ت�ن،وواحدة ثالثة أبيات،ووواحدة قصيدة ذات عشرة أبياتذ  

  نتاج البحث             

و�ذه النتائج �� أ�م ما تمخض عنھ البحث �� قصيدة الومضة كما               

  .للشاعرة ن�يلة ا��طيب)ومض ا��اطر(تجلت �� ديوان 

لقد تم��ت قصائد الديوان �عامة بخصيص�� التكثيف والقصر،و�ما                   

شعر�ة ا��اطفة ا��ّملة وقدظ�ر ذلك �� ا��مل ال. أ�م ما يم�� �ذا النمط من القصائد

  .،و�يحاء والرؤ�ا الوامضة والصورة املفردةباإلشارة

�� قوامھ وال بد لتوف�� ذلك من ب�ية خاصة تقوم ع�� �ي�ل شعري قص              

جملة أو جملتان أوما يز�د عن ذلك قليال أحيانا،وع�� لغة وإيقاع مناسب�ن ل�ذا ال�ي�ل 

  .القص��

فال بد ل�ا من أن �� �ذا النحو من التكثيف والقصر،وإذ ت�ون الومضةع              

ارقة �عتمد لتتمكن من التعب�� عن املع�� اللماح ع�� تقنية خاصة مالئمة،لذا ��أت إ�� املف

ال�� �عي��ا ع�� توف�� املعا�ي والدالالت و�يحاءات و�شارات لتعوض ��ا عن ��ز �يجاز 

  .عن �سط املع�� الذي تتوخاه الشاعرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و�ذا ما جأة،وإثارة �د�اش وكسر التوقع،وتصاحب الومضة عادة املفا                  

ثنائية التضادة وال��وء إ�� ال��ر�ة  قد يقت��� �عتماد ع�� اللعب باأللفاظ و�ت�اء ع��

  .أحيانا

ومثل �ذا التكثيف اليالئمھ الغموض، فالتكثيف �� املع�� واملب��                   

غ�� أن �ذا ال�ع�� الغموض .والصورة،إذا ما صاحبھ الغموض يجر إ�� التعمية و���ام 

الشعر�ة املفردة ��   وع�� �ذا النحو جاءت الصورة.الشفيف �� �عض ومضات الشاعرة

  .ومضا��ا وا��ة �شارة جلية الداللة

ومما ��ظھ البحث أيضا أن �لوان الصر�حة غابت �� ا��مل والصور                   

الشعر�ة،وحلت م�ا��ا �يحاءات إ�� �لوان و�شارات إل��ا والداللة عل��ا،كما يت�� ذلك 

والومضة �� . ،وأمثال�ا �� ومضات الشاعرة)الطيف والشموس والسوداوي (�� مفردات 

ديوان الشاعرة لم �ستوعب أك�� من فكرة مركز�ة،أو موضوع واحد تركز عليھ،فتحققت 

  .وحدة املوضوع

و���ظ �� ش�ل الومضة ودالل��ا ش���ا ملا �عارف عليھ النقاد بالقصيدة 

ت مضمرة،�� ال��قية،وذلك ملا يكت��ه كال النمط�ن من شعر�ة �امنة،ومن جماليا

  .و�ذاما تج�� �� ومضات الشاعرةا،ب�ي��م
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، أمانة مجلة تاي�يإش�االت ال�و�ة �جناسية للتوقيعة السردية،: دمحمعبيد هللا، - 
  . 2006، 25عمان، عدد 
  ،"الومضة قصيدة الد�شة �عيون النقاد":صالحفضل - 

http://alapn.com/ar/news.php.cat=11&id=43018.  
 �� مصر،: يوسف، شو�� بدر - 

ً
أمانة ،مجلة تاي�يالقصة ال�سو�ة القص��ة جدا

  . 25عمان، العدد 

: املراجع �جن�ية  
- The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Primcydes.  
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  �� ا��طاب النقدي اللغة و�يا�ل الصياغة القديمة غنيمة تراثية
  .العالمند محمود أم�ن ع 

 ع�� لطرش

  

  :ال�لمات املفتاحية

التنكر لل��اث �د�ي تطرف  –البديل عن اللغة �م  - عالقة اللغة بال�و�ة القومية

 - �دم �ب�ية اللغو�ة القديمة جناية –واجب مقدس إغناء اللغة باملصط��ات –ومغاالة 

  .التقاليد التعب��ية القديمة ل�ست عقبات

  :امل��ص

إن أم�ن العالم كما �و معروف ناقد حدا�ي يرتكز خطابھ ع�� �يديولوجية 

�ش��اكية ذات الطا�ع املارك���، غ�� أننا نالحظ أن صلة خطابھ بال��اث �د�ي العر�ي صلة 

حيث يدعو إ�� الرجوع إليھ وعدم التفر�ط فيھ لقيمتھ، وألن الثقافة سلسلة  متواصلة، مت�نة 

وتراكم ع�� �جيال والعصور، والتنكر لل��اث �ع�� التنكر للتار�خ  ولثقافتھ، ولذلك يدين رؤ�ة 

نھ أولئك النقاد و�دباء ح�� من ذوي �تجاه �جتما�� أو غ���م الذين تنكروا لل��اث �� مضمو 

�د�ي و�� لغتھ وصياغتھ أو استصغروا قيمتھ باعتباره ثقافة العصور الغابرة، وقد اعت�� ذلك 

خطأ ناجما عن سوء تقدير �ؤالء أل�مية ترا��م �د�ي الذي مازال حيا لم تنطفئ جذوتھ وقادرا 

ع�� �س�ام �� بناء مجتمع عر�ي حدا�ي عصري تقدمي بما تضمن من رؤى علمية ومعارف 

 ا��...افية متنوعة �عض�ا أدخلت عليھ من اللغات �خرى فارسية و�ندية وإغر�قيةثق

Abstract : 

              Amine El Alem is known as a modern critic whose speech is based 

on socialist ideology of a Marxist character. However, we note that the relevance of 

his speech to the Arab literary heritage is a strong one, in which he calls for recourse 

to it and not compromising its value, and because culture is a continuous chain and 

accumulation through generations and ages. This Means the denial of history and 

its culture, and therefore condemns the vision of those critics and writers, even 

from the social trend or others who deny the heritage in its literary content and 

language and formulation or underestimated as a culture of ancient times, and was 

considered a mistake resulting from their underestimation of the importance of 

their literary heritage, which is still alive, has not extinguished its roots and is 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أستاذ، جامعة ا��زائر   



اللغة و�يا�ل الصباغة القديمة غنيمة تراثية �� ا��طاب النقدي عند محمود أم�ن العالم                 367  

 :°2212èmeAnnée - N (juin2017)      )2017جوان( 22:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

capable of contributing to the construction of a modern  and progressive Arab 

society, with its diverse scientific visions and cultural knowledge introduced to it 

from other languages such as Persian and Greek languages. 

  

�عد اللغة جزءا من تراث �مة الثقا�� ، و�� بمثابة ا��زن الذي يحفظ  فكر      

القيام ��ذا الدور، �سالف و�حميھ من الضياع و�ندثار، وقد �ان للغة العر�ية شأن كب�� �� 

فقد �انت الوعاء الذي حافظ ع�� ذخائر فكر �سالف، وخاصة ال��اث �د�ي الذي تمكن 

أ�لھ بفضل لغ��م من ا��افظة عليھ ووقايتھ من الضياع و�ندثار ونقلھ لألجيال الالحقة 

ك��ى للغ��م ملا  ، وقد أو�� علماء اللغة والنقاد العرب القدماء أ�مية لي��لوا منھ جيال �عد جيل

ل�ا من دور �� �رتباط الرو�� والقومي، وا��افظة ع�� ثقاف��م وترا��م �د�ي، فقد أولوا �� 

نقد�م للنصوص الشعر�ة شأنا كب��ا ل��انب اللغوي، و�ان حكم�م �� نقد�م للنصوص 

ة عند�م الشعر�ة يجنح نحو سالمة اللغة من حيث فصاح��ا ورصان��ا وقو��ا، الن سالمة اللغ

�ع�� سالمة الذوق العر�ي، فضال عن صون نقا��ا وفصاح��ا، و�انت فحولة الشاعر وسمو 

طبقتھ تقاس بمدى حذقھ للغتھ وتمكنھ م��ا، وقدرتھ ع�� ��� الفاظ�ا �� أسلوب محكم 

جميل سليم ، وما ذلك التعظيم من شأن الشعراء السابق�ن وال��و�ن من شأن الشعراء 

�صم�� وأ�ي عمرو بن العالء وابن سالم : حظ عند النقاد القدماء أمثال ا��دث�ن الذي يال 

ا��ن��، إال دليل يقوم ع�� صفاء شعر السابق�ن الذي ال ير�� إليھ شعر ا��دث�ن، إن الدافع 

�و�� عند �ؤالء النقاد �و الرغبة �� ا��افظة ع�� سالمة لغ��م والدفاع ع��ا وحماي��ا من 

  .ر�فخطر ال��ن والتح

واعتبارا أل�مية اللغة والدور الكب�� الذي تؤديھ �� حياة �مة أو�� محمود أم�ن      

حافظت ع�� تراث �مة وع�� ��صي��ا " �م " العالم اللغة العر�ية عناية ك��ى، أل��ا اللغة 

ة رغم ال�زات و�نكسارات وف��ات الضعف الطو�لة ال�� مرت ��ا  وقد اعت���ا غنيمة تراثي

مازالت لغة حية قادرة ع�� مسايرة ا��ياة العصر�ة، و أداة للتعب�� �د�ي ا��ميل ، غ�� أنھ 

يتأسف لواقع�ا، وملا �� عليھ �ن حيث �ع�ش �عض الضعف لعدم إثرا��ا باملصط��ات 

العلمية ا��ديدة ال�� تمك��ا من احتواء مختلف العلوم ومجاراة �خ��اعات، ف�� �� �ذا 

ما يزال تدر�س العلوم  الطبيعية �� (( ا�ي �عض النقص �س�ب ��مال حيث ا��انب �ع

جامعتنا يتم بلغة أجن�ية وما تزال املصط��ات �� مختلف العلوم الطبيعية و��سانية 

  )1)).(متجانفة متخالفة غ�� موحدة �� تداول�ا �� الثقافة العر�ية املعاصرة

كما  –بعض املصط��ات العلمية ا��ديثة وقد نتج عن افتقار اللغة العر�ية ل     

ظوا�ر سلبية �� مفردا��ا و��ي��ا من تآ�ل و��م�ش و�سطح وافتقار ثقا��، (( –يذكر أم�ن العالم 

بل وابتذال كذلك وزحف �لمات وصيغ أجن�ية إ�� ألسن�نا وكتاباتنا بما ال تمليھ ضرورة ثقافية 
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  )2.)).(أو �عب��ية أو علمية

ت والصيغ �جن�ية إ�� السنة الناطق�ن ��ا بما ال تمليھ الضرورة ، ودخول ال�لما     

كما يبدو ، إنما �و من باب الشعور بالنقص والتبا�� و�ن��ار الزائد بلغة الغ�� وال�شكيك �� 

ال���ء الذي قد يؤدي ش�ئا فش�ئا �� تقدير أم�ن العالم غا�� �بتعاد ع��ا واخذ " �م " اللغة 

  .ال ع��الغة الغ�� بدي

و�� تقدير �عض الدارس�ن كذلك أن النقص �نا ل�س أصال �� ب�ية اللغة العر�ية      

وإنما �� إ�مال�ا من أ�ل�ا، أل��ا سبق وأن أسست حضارة مازالت معامل�ا قائمة إ�� �ن ، وإنما 

و إغنا��ا بمصط��ات �� مختلف العلوم و , النقص ف��ا �و عدم إثرا��ا ببعض الدراسات

���عات ا��ديثة، فإن اللغة تقوى وتزد�ر بما يضاف ل�ا من مصط��ات �� العلوم ا�

وا����عات  تمك��ا من تأكيد حضور�ا واحتواء حضارة العصر واملشاركة �� تأس�س�ا، وقد 

�ان �ذا �غناء من عوامل تطور�ا وازد�ار�ا خالل العصر العبا��� بدخول �لمات 

  .يدت آنذاك حضارة دو��ا حضارة لغة �خر�نومصط��ات فارسية و إغر�قية، فش

وإذ يتحسر أم�ن العالم من دخول �لمات وصيغ �عب��ية أجن�ية ع�� السنة      

أو دعوة لرفض لغة �خر ألنھ كما "  الشوفي�ية"الناطق�ن باللغة العر�ية ل�س بدافع التعصب و

يؤكد أن اللغة تقوى و�غ�� أك�� �عتقد ل�س ثمة نقاء لغوي �� أي لغة من اللغات ا��ية، بل �و 

بما تك�سبھ  وتضيفھ إ�� كيا��ا من �لمات أجن�ية حية وظيفية مستمدة من التجارب ا��ياتية 

�� دعوة نا�عة من �حساس با��طر ال ع�� ما تتعرض لھ لغتنا (( ومن ا����ات �جن�ية ، إنما

�ذا ا��طر من شرخ وتأ�ل �� العر�ية من ظوا�ر سلبية م��دية فحسب، وإنما ع�� ما �عنيھ 

�و��نا القومية نفس�ا بما يف��� إ�� مضاعفة تخلفنا وتمزقنا القومي وتبعي�نا و�حرمنا من 

  )3.)) (اس�يعاب حضارة العصر والتواجد الفاعل ف��ا

ومن الوا�� أن أم�ن العالم �عطي اللغة أ�عادا قومية ، ألن الشعب الذي ي�تعد      

ص�تھ تتآ�ل �و�تھ ، ومن ثم فان الشعب أو �مة ال�� تح��م نفس�ا عن لغتھ و��تعد ع�� ��

وتأ�ى التفر�ط �� ��صي��ا وثقاف��ا تتمسك بلغ��ا و�عمل ع�� تطو�ر�ا، و�عت�� أم�ن العالم 

  .تمسك العرب بلغ��م والس�� املستمر لتطو�ر�ا بمثابة الواجب القدس

اب والشعراء م��م حافظ إبرا�يم وقد شغلت اللغة العر�ية بال الكث�� من الكت     

ح�ن �شارك أم�ن العلم الرأي والشعور نفسھ مع��ا عن خوفھ عل��ا مش��ا إ�� ���اف �� 

حق�ا ومع��ا ع�� لسا��ا، و�� �� ح��ة من أمر�ا �ش�و سوء حظ�ا ب�ن أ�ل�ا و�عات��م، مؤكدا أن 

  )4.(اللغة العر�ية بر�ئة مما آلت إليھ من ضعف وقصور 

ذ �عطي ام�ن العالم اللغة العر�ية أ�عادا قومية فأل��ا لغة �جداد، والوعاء الذي وإ     

يحفظ تراث �سالف وما دامت للشعوب العر�ية لغة واحدة ف�� أمة واحدة وإن فرقت بي��ا 
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  .ا��دود واختلفت بي��ا �نظمة السياسية 

لغة بالقومية وكشف عن ممن أثاروا عالقة ال" فيختھ" و�عد الفيلسوف �ملا�ي      

أ�مي��ا �� ا��افظة ع�� وحدة و تماسك �مة، واعت���ا قوة قد تحقق لألمة ما ال يحققھ حد 

: (( السيف ، وقد خاطب �عض �ملان ح�ن �انوا مجزئ�ن �� دو�الت ضمن حدود فاصلة قائال 

ع �ملان الذين عندما أخاطبكم أنتم ا��تمع�ن أمامي �نا يتوجھ ذ��� من ورائكم إ�� جمي

  )5.))(يت�لمون اللغة �ملانية

يخاطب جزءا قليال من �مة �ملانية ا��زأة ، ولكنھ �� الوقت نفسھ " فيختھ " إن     

 –�م  –يخاطب جميع �ملان، و�أ��م حاضرون أمامھ يصغون إليھ، ألنھ يخاط��م بلغة 

  .�ملانية  ال�� صنعت م��م امة واحدة منذ زمن قديم

أن اللغة �علو فوق ا��دود ا��غرافية والنظم السياسية " فيختھ" و�بدو من قول      

ا��تلفة ، وإنما العائق �و اختالف اللغة، ومادامت لألملان لغ��م ف�م أمة واحدة رغم عائق 

ا��دود السياسية وا��غرافية، ولعل ذلك ما عناه أم�ن العالم أيضا �� حرصھ ع�� اللغة 

  .العر�ية

  أي أم�ن العالم �� مدى صالحية ال�يا�ل التعب��ية القديمةر: 

�أداة للعمل )  أم�ن العالم(أردنا مما عرضنا من آراء إثبات عامل اللغة الذي أثاره  

وا��افظة ع�� وحدة �مة وتماسك ��صي��ا و��ن أبنا��ا �شعور �نتماء القومي والتجاذب 

و نواصل . منظور أم�ن العالم �ذا إ�� اللغة �� �طار العامالعاطفي والتمازج الثقا��، و�دخل 

  .عرض موقفھ من اللغة �� ا��قل �د�ي و�و ما ��منا أك�� �� �ذا املوضوع

إن اللغة العر�ية �� تقديره �انت ومازالت لغة �بداع والتعب�� �د�ي ا��ميل ،        

ال، و�رفض دعوة ح�� �عض من ذوي التوجھ و�دين من ��ون من فعالي��ا وقدرا��ا �� �ذا ا��

�ش��ا�ي الناقم�ن ع�� �قطاعية وال��جواز�ة الذين غيبوا ترا��م �د�ي �� ش�لھ ومضمونھ 

وراحوا يدعون إ�� إحداث ثورة �� لغة الكتابة والتخ�� عن �نماط القديمة باعتبار�ا صارت 

ت �� تصور�م ثورات و�غ��ات �� غ�� ذات جدوى ال تواكب العصر و �حداث، وكما وقع

�نظمة السياسية و�جتماعية و�قتصادية يقت��� أن يحدث مثل ذلك �� اللغة كذلك، 

  .و�ذا �عتقاد �� نظر أم�ن العالم زائف غ�� سليم يدخل �� باب التعميم

و�صف عبد السالم �ارون �� �ذا السياق أن �ذا �عتقاد فيھ تحامل و�شو�ھ      

�د�ي، و�� دعوة مغرضة سواء صدرت عن قصد أو عن ج�ل تؤدي إ�� ال��و�ن من لل��اث 

شأنھ وتحق��ه ورميھ بالضعف، ورمي لغتھ بال��ز عن مطاوعة العصر وما تقتضيھ ا��ياة 

  )6.(املعاصرة ، و�صف �ؤالء بضعاف النفوس الذين يج�لون حقيقة ترا��م �د�ي

لم حكم ظالم وانحراف، بل جناية تار�خية صادر ومثل ذلك �عتقاد عند أم�ن العا     

عن ��ور وو�� زائف  مجانب ل��قيقة و حقائق التار�خ ، وخارج عن ص��ورة ا��تمع ال�شري 
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إن الدعوة إ�� ��ديم ال�يا�ل الش�لية واملضمونية �� �دب ��ديما : ( �ع�� عن ذلك فيقول 

تمع ��سا�ي ول�ست دعوة إ�� الثورة عن مطلقا �� دعوة  إ�� �نفصال و �نقطاع عن ا��

  )7).(نظامھ الرج��، أل��ا دعوة غ�� تار�خية وإن ز��ت بزي الثورة 

و�نطلق أ��اب �ذه �صوات كما يصف أم�ن العالم من معادلة ترى ضرورة      

تخطي ع�د ال��جواز�ة �� �دب و إحداث ثورة �� ب�ية ا��تمع السياسية و�قتصادية 

ماعية، وذلك يقت��� إيجاد أدب ثوري  �س�م �� تحقيق ذلك، ومن ثم أصبحت الثورة �� و�جت

�دب �ع�� عند�م �دم �ب�ية اللغو�ة القديمة ا��الية ، أل��ا تتضمن مفا�يم الطبقية و 

ال��جواز�ة لتحل محل�ا مفا�يم وقيم بديلة تصبو إ�� إيجاد مجتمع جديد يقوم ع�� العدالة 

لو : (( و�ستخلص قائالالعالم باطلة ش�لية مي�انيكية، معادلة كما يصف أم�ن و�نصاف، و��

�ان اعتقاد �ؤالء سليما القت��� �مر رفض مثال التنظيمات النقابية للعمال ورفض 

احتجاجا��م وإضرابا��م، و�� وسيلة تحقيق حقوق�م، أل��ا من أنظمة النظام ال��جوازي، 

ورفض املنطق العق�� ، ألنھ نتاج  أل��ا مصدر �ستغالل، ض النقود،و�قت��� �مر كذلك رف

الفكر ال��جوازي، إ�� غ�� ذلك من وسائل ا��ياة و�نظمة ال��جواز�ة القديمة العديدة مما 

  )8).(يف��� إ�� ب�� سلسلة ا��ياة و�نقطاع عن ص��ورة التار�خ ��سا�ي

داد و�ستغالل، و�ل صور إن �دب الثوري �س�� حقيقية إ�� إزالة �س�ب     

وإنتاجية وسياسية تخلو من التخلف و��انة، و�س�� إ�� إقامة عالقات اجتماعية 

ولكن ال ي�ون ذلك برفض مضام�ن �دب القديم أو صياغتھ و�عت لغتھ بالضعف الظلم،

  .والقصور، إن �ذا سيؤدي إ�� �غ��اب و�بتعاد عن روح �مة وعن ترا��ا �د�ي

و الدعوة ال�� يت�نا�ا �عض : ((قول أم�ن العالم مخاطبا من �عتقد ��ذا قائال ي     

أدبائنا ومفكر�نا �� �ذه �يام، باسم الثورة �دبية داع�ن ��ا إ�� تحطيم �ل ب�ية لغو�ة قديمة 

بما تتضمنھ من دالالت وتصورات وقيم ال تحقق أدبا ثور�ا باملع�� ا��قيقي، وإنما تحقق أدبا 

 مغ��با متعاليا عن واقعنا ومتطلباتھ  الثور�ة، إنھ ال يفجر رؤ�ة ثور�ة إنما شعورا زائفا منعزال

  )9)).(بثورة زائفة

وح�� املدرسة الواقعية  �ش��اكية ال�� ينضوي تحت ظالل�ا �عض من �ؤالء      

ذلك ألن �دباء، وال�� ترتكز ع�� مبادئ إزالة الظلم و�قطاع وتحقيق نظام العدالة ترفض 

والواقعية �ش��اكية ترفض : ((�دب جزء من حركة التار�خ و�و تراكم متواصل، يقول ثانية

ولك��ا كذلك ترفض إن�ار املا��� ب�ل , العبودية امللطقة لتقاليد املا��� ب�ل تفاصيل�ا

  )10)).(تقاليده

ضمن فل�ست �ل ب�ية لغو�ة �� نظر العالم قديمة وال �ل مضمون أد�ي قديم يت    

ف�ناك من عليھ،مع�� التخلف والرجعية وقيم ال��جواز�ة، ومن ثم ي�ب�� رفضھ والثورة 
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�عمال ما صيغت بصيغ واش�ال قديمة، و�� تفيض بقيم ودالالت إ�سانية تقدمية حديثة 

، وح�ن نمد البصر إ�� ال��اث الشعري القديم نجد من الشعراء الذين وصفوا مظا�ر ) 11(

لتباين ب�ن الناس �� ا��ق و �� ا��ياة و�صور فنية ناقمة قل ما نجد مثل�ا الظلم والفساد وا

  .عند املعاصر�ن

: (( إن اللغة ل�ست عائقا، ألن قيمة العمل �د�ي �� داللتھ سواء �انت يقول أم�ن العالم              

م�ن وسيلتنا إ�� ذلك أش�ال قديمة �� التعب�� أو أش�ال جديدة مضام�ن جديدة أو مضا

  )12.)) (قديمة

ل�ست املألوفات الصياغية والتقاليد التعب��ية أو القيم الفكر�ة (( وخالصة رأيھ ��                

والوجدانية ع�� إطالق�ا �� عقبات النضال الثوري، عقبات التجديد �د�ي بحيث ي�ون 

  )13.)) (ب وا��ياةالتمرد عل��ا والرفض املطلق ل�ا �نقطاع عنا �و طر�ق الثورة �� �د

ح�ن �عالت  1917إن ما يث��ه أم�ن العالم �نا ش�يھ بما وقع �� روسيا �� أعقاب ثورة             

أصوات من أفواه العديد من �دباء واملفكر�ن والفنان�ن تدعو إ�� دفن ال��اث القديم وخلق 

لھ ومضامينھ عن ف �� أش�اأدب جديد بروليتاري ثوري �ع�� عن العمال والفالح�ن يختل

ة وقد وقف لين�ن ضد �ذا املطلب واعت��ه موقفا �عسفيا و���ا لتار�خ  الثقافالقديم،

وأو�� أنھ ال يمكن خلق ثقافة بورليتار�ة من العدم، ألن مف�وم الثقافة ا��قيقية �� ال�شر�ة،

لمية �ل الثقافة ال�� أنتج�ا عقل ال�شر�ة ع�� العصور، وأن معرفة �ذه الثقافة معرفة ع

  .واعية ودراس��ا بصورة انتقاديھ وحد�ما الكفيالن ب�ناء الثقافة ال��وليتار�ة

إن الثقافة لم تنطلق من م�ان مج�ول، ولم يخ��ع�ا : (( و�قول �� رده ع�� �ذه �صوات           

�ل ذلك �� ميدان الثقافة  ال��وليتار�ة،الناس الذين يقولون عن أنفس�م أ��م أخصائيون 

�راء، ي�ب�� أن ت�ون الثقافة ال��وليتار�ة التطور املنطقي بمجمل املعارف ال�� صاغ��ا ��ف و 

  .��سانية تحت ن�� ا��تمع الرأسما��، ومجتمع املالك�ن العقار��ن وا��تمع الدواو���

إن ��م �� الفن ما �ان جميال سواء �ان قديما أو جديدا لذا دعا للمحافظة ع�� �ل             

ملاذا ندير ظ�ورنا ملا �و جميل حقا، و��ملھ كنقطة بداية لتطور ا�عد، ال (( راث جميل قائال  ت

  )15)) (ل���ء إال ألنھ قديم؟ ملاذا �عبد ا��ديد كما لو �ان ال�ا ال ل���ء إال ألنھ جديد

الل��ا ع�� إن العقبات �� العمل �د�ي ل�ست �� اللغة كمفردات أو عبارات إنما �� دقة د             

مدلوال��ا و��� عبارا��ا ���ا فنيا جميال يحرك املشاعر، وإن  ذلك ال يتحقق إال �عناية 

  .�ديب �عملھ وحذقھ للغتھ و�ص��تھ بصياغة فنھ

: (( وقد تحدث عبد القا�ر ا��رجا�ي عن دور ال�لمة �� حديثھ عن عملية النظم قائال               

إن ال�لمة املفردة ال قيمة ل�ا قبل دخول�ا �� التأليف وقبل أن تص�� إ�� الصورة ال�� يفيد ��ا 

الكالم غرضا من أغراضھ، و�لفاظ ال تتفاضل من حيث �� ألفاظ مجردة وال من حيث �� 

ا �ش�د لذلك أنك ترى ال�لمة تروقك وتؤ�سك �� موضع ثم ترا�ا �عين��ا تثقل عليك مفردة، ومم
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  )16.)) (وتوحشك �� موضع آخر

ونحن �علل دفاع أم�ن العالم عن اللغة العر�ية والتأكيد ع�� استمرار فعالية �يا�ل�ا               

ل العامية �� الكتابة القديمة بأن فيھ ش�ئا من رد الفعل ضد دعوات �انت �س�� إ�� إدخا

�دبية، و�ذا يتعارض مع مبدأ القومية العر�ية الذي �ان ضمن �واجسھ، والذي �ان وراء 

التفضيل إنما �ان يرتبط بدور (( دفاعھ عن اللغة الفص�� وتفضيل�ا عن العامية ف�ذا 

  )17)) (.الفص�� �� تدعيم القومية العر�ية مما يف��� بدوره إ�� ال��يئة لقيام وحدة عر�ية

وقد شغلت القومية العر�ية ح��ا كب��ا �� إيديولوجية التيار النقدي �جتما��               

با��صوص و�� خطابھ النقدي ن�يجة عوامل عدة م��ا إفرازات ا��رب العاملية الثانية،وضياع 

ن املصر�ة حيث أكد عبد الناصر قائد �ذه الثورة أ  1952فلسط�ن، ثم أثار ثورة يوليو 

ومن ثم �انت محاوالت )  18(القومية العر�ية �عد �دفا أساسيا و�عدا سياسيا رئ�سيا ملصر

السلطة الناصر�ة تحو�ل حلم الوحدة العر�ية إ�� حقيقة واقعة و�� أك�� العوامل ال�� دفعت 

  .إ�� بروز مف�وم القومية �� خطاب �ؤالء النقاد

____________________ 

 :  ال�وامش

الكتاب كة ا��ضارة ، سلسلة قضايا فكر�ة،محمود أم�ن العالم، لغتنا العر�ية �� معر - 1

، القا�رة ، مصر، 1997قضايا فكر�ة لل�شر والتوز�ع، مايو السا�ع عشر والثامن عشر، يصدر عن 

  11ص 

  محمود أم�ن العالم، املصدر نفسھ والصفحة- 2

الكتاب " سلسلة قضايا فكر�ة "محمود أم�ن العالم ، لغتنا العر�ية �� معركة ا��ضارة - 3

  11، ص 1997السا�ع عشر والثامن عشر، ماي

إبرا�يم، ديوان حافز إبرا�يم من صباه إ�� وفاتھ، ينظر ع�� س�يل املثال دمحم حافظ - 4

  .74- 73، ص 1935مكتبة ال�الل ، مصر 

، ص 1982، ماي 3إصدار وزارة ال��بية والتعليم �سا���، عدد " املدرسة" نقال عن مجلة - 5

8.  

  12عدد-�قالم  –محمود أم�ن العالم، مالحظات �� �دب والثورة مجلة  - 6

 �11عالم والثقافة �غداد العراق، ص  ، تصدر�ا وزارة1973، 

  ينظر محمود العالم، املصدر نفسھ والصفحة- 7

، 1973، عام 12ع" �قالم ' محمود أم�ن العالم، مالحظات �� �دب والثورة، مجلة  - 8

  10ص

  .محمود أم�ن العالم، املصدر السابق والصفحة ذا��ا - 9
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  .10ص ينظر محمود أم�ن العالم ، املصدر السابق، - 10

  11محمود أم�ن العالم ، املصدر السابق والصفحة - 11

  .محمود أم�ن العالم، املصدر السابق والصفحة ذا��ا 12

  .محمود أم�ن العالم، املصدر السابق والصفحة ذا��ا - 13

  .167ص,  4موس�و جزء , دار التقدم , مختارات لين�ن - 14

-    16    .1970املصر�ة ، مارس ' ال�الل '  القديم و ا��ديد و ا��يد عند لين�ن ، مجلة - 15

عبد القادر ا��رجا�ي، نقال عن احمد �ي�ل، ال��اث العر�ي دراسات جمعية �دباء العرب، املطبعة 

  .93العاملية، القا�رة، مصر ، د ، ت ، ص 

سامي سليمان أحمد، ا��طاب النقدي و�يدولوجيا، دار الوفاء للطباعة وال�شر - 17

  . 354،  ص2002والتوز�ع، القا�رة ، عام 
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  الداللة الصوتية �� شعر املدائح النبو�ة
  *دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي أنموذجا

   ��ادي �ش��                                                                                                                        

  

  :ـلــخـــــــــــصامل

إن ا��انب الصو�ي �و أو�� جوانب اللغة يجب الوقوف عند�ا �� دراسة أي نص 

وملا يضفيھ ،"شعر،ن��" لغو�ة للنص �بدا��أد�ي، و�ذا ملا لھ من أ�مية �� �شكيل الب�ية ال

عليھ الصوت اللغوي بصفاتھ املم��ة ووظيفتھ الداللية من مالمح جمالية �عكس أحاس�س 

 –املبدع، والصوت اللغوي رغم أنھ أصغر وحدة �� ترت�ب الكالم العر�ي التام املفيد بالوضع 

َواَمھ ال يقوم إال بمراعاة آلية النطق وتو�� قواعد النظام _ ا��رف، ال�لمة، ا��ملة 
َ
إال أن ق

ْ�ًسا وإ��اما �� الف�م، م
ُ
ثل ما الصو�ي للغة العر�ية، فأي خلل يمس جانب �صوات ُيْحِدث ل

  .يحدثھ �خالل بقاعدة من قواعد الصرف والنحو

Abstract : 

           The audio side is first language must stand then examine any 

literary text, and that because of its importance in shaping the linguistic structure 

of creative text "poetry, prose,"Because it holds the sound characteristic qualities 

and linguistic semantic function of aesthetic features reflect the feelings of the 

creator, Language and sound, although the smallest unit in order to speak full 

Arab useful status – the character, Word, sentence _ but its texture is not only 

pronunciation mechanism and rules of Arabic language audio, Any glitch affects 

by voices confusion and obfuscation in comprehension, such as the breach of a 

rule of grammar and syntax, 

  

  جھ أوال ـــــ الصوت اللغوي وكيفية إنتا
وا��مع أصوات وقد صات ... ا�َ�ْرُس « :الصوت �� اللغة :أ ـ الصوت لغة واصطالحا

 ف�و 
ً
ْصِو�تا

َ
ُت ت َت ُيَصّوِ َت بھ �لھ نادى، و�قال َصوَّ ، وأصات، وَصوَّ

ً
َيُصوُت وَ�َصاُت َصْوتا

ٌت  ْوُت َصْوُت ��سان وغ��ه...و�قال صات يصوت صوتا ف�و صائت، معناه صاِئٌح ... ُمَصّوِ . الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   جامعة أدرارمؤقت��ادي �ش��،أستاذ،   
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، ف�ذه املعا�ي اللغو�ة تو�� إ�� الطبيعة الزئبقية للصوت، ف�و ال يقتصر 1»الصاِئُح : والصاِئُت 
الزقزقة : فا��يوان لھ تصو�ت ومثال ذلكط بل يمتد ل�شمل �ل ما �و موجود؛ع�� ال�شر فق

ونحو�ا، أما �� ....واملواء والنباح والص�يل، والطبيعة نجد ف��ا أصواتا �ا��ر�ر وا��فيف والرعد
  .2»ثر السم�� الذي تحدثھ موجات ناشئة عن ا���از جسم ما�« :�صطالح ف�و

أما اصطالحا فالصوت اللغوي ظا�رة ف��يائية سمعية مع��ة حاملة ملعا�ي وأف�ار      

، و�نا إشارة إ�� الطبيعة �جتماعية للغة وارتباط�ا 3دالة منقولة من مرسل إ�� مستقبل

و�� �ذا يقول ابن أداة للتواصل عند ��سان،لغو�ة با���س ال�شري، لذلك �انت �صوات ال

الصوت « ، و�ناك من يرى أن4»أما حد�ا فأصوات �ع�� ��ا �ل قوم عن أغراض�م« :ج��

، 5»اللغوي أثر سم�� يصدر طواعية واختيارا عن تلك �عضاء املسماة تجاوزا أعضاء النطق

�ت ف�ستعمل أصواتا بمع�� أن التصو�ت عند ��سان ي�ون بقصد منھ ورغبة �� التصو 

والفارق ب�ن ... لغو�ة، أو ي�ون �غ�� قصد ف�ستعمل أصواتا غ�� لغو�ة �التصف�� و�ن�ن، 

التصو�ت اللغوي وغ�� اللغوي عند ��سان �و أن التصو�ت اللغوي تقوم بھ مجموعة من 

�� �ش�ل وغ���ا، ال......أعضاء النطق، ا��لق، الرئة، اللسان، الشفت�ن، الوتران الصوتيان،

ج�ازه النطقي، أما التصو�ت غ�� اللغوي فيحدث مثلھ مثل الصوت الطبي�� ن�يجة ا���از 

  . جسم ما دون تدخل أعضاء النطق

  

  :ب كيفية حدوث الصوت    

اعلم أن الصوت عرض يخرج مستطيال « :عرف ابن ج�� الصوت اللغوي بقولھ      

قاطع تث�يھ عن امتداده واستطالتھ، ف�س�� متصال، ح�� �عرض لھ �� ا��لق والفم والشفت�ن م

، فقدم �عر�فا للصوت اللغوي محددا الفرق ب�نھ و��ن ا��رف 1»املقطع أينما عرض لھ حرفا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شاعر من إقيم توات ـ أدرار حالياـ �ان "ه1195ه 1080"ــ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي *

عاملا بارعا �� اللغة عاش �� القرن ا��ادي عشر لل��رة، أفرد شعره خالصا �� املديح النبوي  ترك ديوانا 
  . شعر�ا متم��ا �� القصيح وامل��ون 

، باب الصاد، دار املعارف، 4هللا ع�� الكب�� وآخرون، مج  عبد: ـ ابن منظور، لسان العرب،  تح  1
  .2521، دت، ص 1ط 

ـ يوسف خياط، م��م املصط��ات العلمية والفنية، دار لسان العرب، ب��وت، دط، دت، ص   2
391.  
م�ي درار، كينونة �صوات اللغو�ة �� آثارنا العر�ية، مجلة أفاق علمية، دور�ة محكمة : ـ ينظر  3

و�ة، مع�د �داب واللغات، املركز ا��ام�� تم��است، مكتبة الرشاد للطباعة وال�شر، نصف سن
  . 89ا��زائر، العدد الثالث،  ص 

دمحم ع�� النجار، دار الكتب املصر�ة، املكتبة : ـ أبو الفتح عثمان ابن ج��، ا��صائص، تحقيق  4
  . 33، ص 1، ج1952العلمية، دط، 

  .119، ص 2000ـ كمال �شر، علم �صوات، دار غر�ب، القا�رة، مصر،   5
، 2، تح حسن �نداوي، دار القلم، دمشق، سور�ا، ط1ـ ابن ج��، سر صناعة �عراب، ج  1
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فإن ا��رف عند القدماء �و املقطع اللغوي املؤلف من صامت « بمبدأ التقطيع، و�ناء ع�� ذلك

  .  1»وصائت

�� صورة ذبذبات معدلة وموائمة ملا يصاح��ا من حر�ات « فالصوت اللغوي يحدث   

 أثرا سمعيا بوضع2»الفم بأعضائھ ا��تلفة
ْ

ْحِدث
ُ
. أعضاء النطق �� أوضاع معينة محددة « ، ت

، و�ذا ما أشار إليھ علماؤنا العرب 3»أو تحر�ك �ذه �عضاء بطرق معينة محددة أيضا

ن ج�� يفسر آلية نطق الصوت أو كيفية حدوثھ بطر�قة ��يبة، فشبھ القدامى، حيث نجد اب

ج�از النطق عند ��سان بالناي والعود، وقد أشرنا ل�ا سابقا عند حدي�نا عن ج�وده �� 

  الدرس الصو�ي، فابن ج�� يرى أن نطق �صوات يرتكز ع��

رة إ�� أن �ع��ضھ عائق مبدأ التقطيع؛ أي إن الصوت ي�ون سائرا �� مجراه منطلقا من ا��نج« 

، ومبدأ التقطيع �� الناي قطع النفس 4»من أعضاء ج�از النطق فيحدث حي��ا الصوت اللغوي 

  .بوضع �صا�ع ع�� الثقوب، ومثلھ حصر وتر العود أثناء الضرب

اع��اض لل�واء املنبعث من « ومما سبق ي�ب�ن لنا أن إصدار الصوت البد أن ي�بعھ    

، ألن �ذا 5»ن �ش�ال، وإال خرج ال�واء دون أن يحدث صوتا معيناالرئت�ن بأي ش�ل م

فإذا صاحب ال�واء تض�يق ذي يحدد طبيعة �صوات وخصائص�ا،التض�يق و�ع��اض �و ال

واع��اض فإن الصوت الناتج �س�� صامتا و�طلق عليھ ال��يح، والساكن، وا��ب�س، و�قابلھ 

رج ال�واء دون تض�يق أو اع��اض مع رن�ن مسموع ، و إذا خ)consonne(�� الفر�سية مصط�� 

ن�يجة ا���از الوتران الصوتيان، فإن الصوت الناتج �س�� صائت و�طلق عليھ �� الدراسات 

  .voyelle(6(ا��ديثة املصوت، وا��ركة، والعلة، وصوت الل�ن، و�قابلھ �� الفر�سية مصط�� 

  ثانيا ـــــ الداللة الصوتية 

دراسة أي نص  إن ا��انب الصو�ي �و أو�� جوانب اللغة يجب الوقوف عند�ا ��   

،وملا يضفيھ "ن��شعر،" �بدا��و�ذا ملا لھ من أ�مية �� �شكيل الب�ية اللغو�ة للنص أد�ي،

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،06، ص 1993
ـ سم��ة رفاس، أصالة ا��رف العر�ي واقع وامتداد، مجلة أفاق علمية، دور�ة محكمة نصف   1

واللغات، املركز ا��ام�� تم��است، مكتبة الرشاد للطباعة وال�شر، ا��زائر، سنو�ة، مع�د �داب 
  .139العدد �ول، ص 

  .119ـ كمال �شر، علم �صوات، مرجع سابق، ص   2
  .ـ املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا  3
، 2009، 1ـ عادل محلو، علم �صوات ب�ن القدامى وا��دث�ن، مطبعة مزوار، ا��زائر، ط   4

  .39ص 
، ص 2012، 4ـ أحمد دمحم قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر ثقافة �ختالف، دمشق، ط   5

90.  
  .املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا: ـ ينظر  6
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عليھ الصوت اللغوي بصفاتھ املم��ة ووظيفتھ الداللية من مالمح جمالية �عكس أحاس�س 

 –رغم أنھ أصغر وحدة �� ترت�ب الكالم العر�ي التام املفيد بالوضع  املبدع، والصوت اللغوي 

َواَمھ ال يقوم إال بمراعاة آلية النطق وتو�� قواعد النظام _ ا��رف، ال�لمة، ا��ملة 
َ
إال أن ق

ْ�ًسا وإ��اما �� الف�م، مثل ما 
ُ
الصو�ي للغة العر�ية، فأي خلل يمس جانب �صوات ُيْحِدث ل

إن « :قاعدة من قواعد الصرف والنحو، و�ذا ما أشار إليھ كمال �شر �� قولھيحدثھ �خالل ب

م�شؤه اختالف الب�ئة �جتماعية �االختالف �� قواعد النحو مثال، �ختالف �� النطق

وا��واص الفردية فإن عد �ختالف �� قواعد النحو خروجا ع�� املعيار السليم واملقياس 

تالف �� النطق، وكما يجب التن�يھ ع�� �ول يلزم التن�يھ ع�� ال��يح، حكم باملثل ع�� �خ

الثا�ي ومن تم وجب دراسة �صوات وجوب دراسة النحو والصرف، إذ السيطرة ع�� اللغة ال 

، فاإلبداع �د�ي النا�� ي�ب�� ع�� التعب�� الصو�ي القو�م خاصة 1»تتم بدون دراسة أصوا��ا

وخاصة الشعراء أن يتخ��وا أصوات �لما��م و�ر�طو�ا  عند إلقائھ،لذلك ُيلزم املبدعون 

بمعان��ا �يحائية، ألن �ل صوت يؤدي مع�� خاص يختلف بھ عن املع�� الذي يؤديھ النطق 

بصوت آخر من منطلق أن �صوات ت�ناسب مع معان��ا، و�ذا ما أشار لھ علماء العر�ية قديما، 

صوت �ذا ا��رف أنھ مع�� عن  �م منإذ لم �ع��م من �ل حرف أنھ صوت وإنما عنا« 

جموعة وأن ال�لمة العر�ية مركبة من �ذه املادة الصوتية ال�� يمكن حل أجزا��ا إ�� مغرض،

ف�ل حرف م��ا �ستقل ب�يان مع�� خاص ما دام �ستقل بإحداث من �حرف الدوال املع��ة،

نجد�ا �� لغة أخرى، و�ذا ل��اعة العر�ية وانفراد�ا بخصائص لغو�ة ال ن�اد ،2»صوت مع�ن

حيث إن الصوت الواحد يؤدي وظيفتھ الداللية �� ال�لمة حسب موقعھ ف��ا أسواء �ان �� أول�ا 

جاعل�ن ،3أو �� آخر�ا �الن�� والن��الوسيلة والوصيلة،كخضم وقضم، أو �� وسط�ا �

 .الصوت القوي للمع�� القوي والصوت الضعيف للمع�� الضعيف

غوي مفردا �ان أو مركبا باعتباره أساس التواصل اللغوي وا��ديث عن الصوت الل   

يقودنا بالضرورة إ�� ا��ديث عن داللة �صوات ومعان��ا ودور�ا �� التفاعل ب�ن املت�لم�ن، 

فالعالقة ب�ن الصوت وما يؤديھ من مع�� قضية لغو�ة شغلت علمائنا العرب منذ القديم، 

« :ل ار لھ ابن ج�� �� كتابھ ا��صائص حيث يقو وم��م ا��ليل وتلميذه س�بو�ھ، و�ذا ما أش

وقد نبھ عليھ ا��ليل وس�بو�ھ، وتلقتھ ا��ماعة بالقبول لھ أعلم أن �ذا موضع شر�ف لطيف،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، نقال عن168، ص 1980دار املعارف، دط،  –�صوات  –ـ كمال �شر، علم اللغة العام   1
: دراسة داللية، رسالة ماجست��، إشرافإيمان جر�وعة، قصيدة مديح الظل العا�� ��مود درو�ش 

آمنة بن مالك، �لية �داب واللغات، قسم اللغة العر�ية وآدا��ا، تخصص لغو�ات، جامعة �خوة 
  .27ص. منتوري، قسنطينة

، ص 2004، ب��وت، 16ـ صب�� الصا��، دراسات �� فقھ اللغة، دار العلم للمالي�ن، ط   2
142.  
  .144ـ  143ـ 142راسات �� فقھ اللغة، مرجع سابق، ص صب�� الصا��، د: ـ ينظر  3
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فظية و�� و�ذا عند حديثھ عن الداللة الصوتية ال�� سما�ا بالداللة الل،1»و�ع��اف ب��تھ

  :يقول عنده من أقوى الدالالت،

�ذه الدالئل معتد مرا�� مؤثر، إال أ��ا �� القوة والضعف ع�� ثالث  أعلم أن �ل واحد من« 

فأما باب مقابلة �لفاظ بما « :وعن عالقة �لفاظ بمعان��ا يقول ،2»مراتب فأقوا�ن اللفظية

�شا�ل أصوا��ا من �حداث فباب عظيم واسع ون�� ملت�ب عند عارفيھ مأموم، وذلك أ��م 

فيعدلو��ا ��ا و�حتذو��ا �� سمت �حداث املع�� ��ا ع��ا،ف عكث��ا ما يجعلون أصوات ا��رو 

،ومثال ذلك قولنا خضم وقضم 3»عل��ا، وذلك أك�� مما نقدره، وأضعاف مما �س�شعره

فا��ضم أل�ل الرطب �البطيخ والقثاء وما �ان رطبا نحو�ما، فالقضم للصلب اليا�س؛ نحو 

و��ا للرطب، والقاف لصالب��ا لليا�س فجاءت ا��اء لرخاك،قضمت الدابة شع���ا ونحو ذل

و�ذه م��ة اختصت ��ا العر�ية فس��  ،4حذوا ملا �سمع من أصوات ع�� ما نحسسھ من صفات

  .اللغوي   علماؤ�ا �� ما خلفوه من مصادر لغو�ة إ�� إثبات القيمة التعب��ية للصوت

��  "ه474"ابن ج�� والسيوطي نجد عبد القا�ر ا��رجا�ي وخالف ما ذ�ب إليھ     

نظم ا��روف �و توال��ا « دالئلھ ينفي �ذه العالقة و�قر �عدم مناسبة �لفاظ ملعان��ا ف��ى أن

�� النطق فقط ول�س نظم�ا بمقت��� عن مع�� وال الناظم ل�ا بمقتف �� ذلك رسما من العقل 

اه، فلو أن واضع اللغة �ان قد قال  حرَّ
َ
ن ضرب ملا م�ا" ر�ض"اقت��� أن يتحرى �� نظمھ ل�ا ما ت

  .5»�ان ذلك ما يؤدي إ�� فساد

وتطرق ا��دثون العرب للداللة الصوتية وظلوا كذلك ب�ن مث�ت وناف، ولعل    

م��عم الفر�ق الذي يؤ�د�ا، حيث �ان يؤكد ع�� مناسبة �لفاظ  )م1888ت (فارس الشدياق 

سر الليا�� �� القلب "ملعان��ا منطلقا من ما �ع����ا من قلب وإبدال لألصوات، فألف كتابا أسماه 

سرد �فعال و�سماء ال�� �� أك�� تداوال وأش�ر استعماال « :فمن ب�ن ما أورد فيھ" و�بدال

التلفظ ��ا إليضاح تناس��ا وإبداء تجا�س�ا وكشف أسرار معان��ا وأصل و�سق�ا بالنظر إ�� 

أك�� لغو�ي العر�ية تحمسا « ، وغ�� �عيد عن الشدياق نلمح صب�� الصا��6»مدلوال��ا

داعيا إ�� ر�ط الصلة ب�ن �صوات ومعان��ا مستعرضا أراء اللغو��ن القدامى  7»للموضوع

ف�و ما الحظھ علماؤنا من مناسبة حروف العر�ية ملعان��ا وما أما الذي نر�د �ن بيانھ « :فيقول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .152، مرجع سابق، ص 2ـ  ابن ج��، ا��صائص، ج   1
  .97، ص 3ـ املرجع نفسھ، ج   2
  .157، ص 2ـ املرجع نفسھ، ج   3
  .املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا: ـ ينظر  4
ـ عبد القا�ر ا��رجا�ي، دالئل ���از، قراءة محمود محمود شاكر، مكتبة ا��ان��، القا�رة،   5

  .49دت، دط ص 
  .06ـ  احمد فارس الشدياق، سر الليال �� القلب و�بدال، د ط، د ت، ص   6
  .56ـ صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، دط، د ت، ص   7
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، و�ش�� إ�� أن �ذه الظا�رة �ش�د�ا 1»��وه �� ا��رف العر�ي من القيمة التعب��ية املوحية

أن أ�ل اللغة بوجھ عام والعر�ية بوجھ خاص « عامة اللغات والعر�ية ع�� ا��صوص مؤكدا

ف�ان البد لنا من �قتناع .... يعية ب�ن �لفاظ واملعا�ي �ادوا يطبقون ع�� ثبوت املناسبة الطب

، وأيد صب�� الصا�� �� آرائھ 2»��ذه الظا�رة اللغو�ة ال�� �عد فتحا مب�نا �� فقھ اللغات عامة

ال شك أن �� اللغة العر�ية خصيصة ت��ر « :دمحم املبارك الذي أيد�ا ودعا إ�� البحث ف��ا يقول 

ن، و�� تقابل �صوات واملعا�ي �� تركيب �لفاظ وأثر ا��روف �� الناظر�ن وتلفت الباحث�

تقو�ة املع�� أو إضعافھ و����ام ب�ن أصوات ا��روف ال�� تركبت م��ا �لفاظ ودالال��ا 

، ف��اه يقر بمناسبة 3»و�ذا مما يدعونا إ�� استقراء �ذا البحث وتحري دالالت ا��روف

  .    ت من دور �� إبراز املع���لفاظ ملعان��ا وما يؤديھ الصو 

ف بالبحث فيھ اللغو�ون الغر�يون، نحو    
ُ
غ

َ
 �Humboltمبلت وأل�مية املوضوع ش

الذي يزعم أن اللغات بوجھ عام تؤثر التعب�� عن �شياء بوساطة ألفاظ أثر�ا �� « ،)1935ت (

الذي  )jespersen(جس��سن ، و�شاطره الرأي 4»�ذان �شبھ أثر تلك �شياء �� �ذ�ان

انتصر ملناسبة �لفاظ ملعان��ا، غ�� أنھ حذر من املغاالة ف��ا إذ يرى أن �ذه الظا�رة ال ت�اد 

، والقت �ذه القضية أخذا وردا ب�ن النفي و�ثبات ح�� عند علماء 5تطرد �� �عض اللغات

دي م اللغوي اللغة الغر�ي�ن حيث نجد بي��م من �عارض�ا و�نف��ا تماما، وع�� رأس�م العال

ل لذلك ب�لمة أخت ورأى أن حروف�ا ال تر�ط�ا أي عالقة مع ما   )F.de Sauaaure(سوس�� 
َّ
ومث

أ، "ال ترتبط بأية صلة بتعاقب �صوات ) sister(تحملھ من داللة؛ بمع�� إن مدلول �لمة أخت 

  . 6"خ، ت

ا من للصوت أ�مية بالغة �� اللغة يك�س��« و�ون اللغة ظا�رة صوتية فإن   

خصائصھ وصفاتھ املم��ة لھ، ووظيفتھ داخل الرسالة اللغو�ة �عد أن ي�ش�ل مع مجموعة من 

أصوات أخرى تتفاعل فيما بي��ا لتعطي املرجعية الذ�نية، مأثرة ومتأثرة أثناء تركي��ا، عاكسة 

، 7»حالة من حاالت املت�لم، لذلك فإن الوقوف ع�� الصوت ش�يھ بالغوص �� نفسية املت�لم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .142ـ صب�� الصا��، دراسات �� فقھ اللغة، مرجع سابق، ص   1
  .151املرجع نفسھ، ص  ـ  2
ـ دمحم املبارك، فقھ اللغة وخصائص العر�ية، دراسة تحليلية مقارنة لل�لمة العر�ية وعرض ملن��   3

  .105، دت، ص 2العر�ية �صيل �� التجديد والتوليد، دار الفكر، ط
  . 68، ص 1984، 5لة �لفاظ، مكتبة �نجلو مصر�ة، ط ـ إبرا�يم أن�س، دال  4
  .68املرجع نفسھ، ص: ـ ينظر  5
فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عز�ز، دار أفاق عر�ية، : ـ  ينظر  6

  .87، ص1975، �3غداد، العراق، ط 
تداد، اتحاد الكتاب العرب، ـ آمنة طي��، ا��روف العر�ية وتبدال��ا الصوتية خلفيات وام  7

  .14، ص 2008، 1دمشق، سور�ا، ط 
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معرفة خ��ات املت�لم وأحاس�سھ نلمح�ا أثناء الكالم الذي يتمظ�ر �� �صوات اللغو�ة ف

أساسا، و�ذا حال الشعراء باعتبار�م أك�� الناس �عب��ا عما ضاقت بھ صدور�م وأشد�م 

  .حمال ألحداث ا��ياة ونكبا��ا

  ثالثا  ــــ �يقاع الصو�ي وعالقتھ باملع��

ت صوتية يقوم عل��ا التواصل اللغوي �� �سب متفاوتة �صوات املفردة �� وحدا   

أثناء الكالم، وتؤدي �صوات دالال��ا انطالقا من مخارج�ا وما تحملھ من صفات سواء �انت 

يجب أال �غفل الداللة �يقاعية « مفردة أو مركبة، وعند ا��ديث عن الداللة الصوتية

ل�لمة بوصف�ا مركبة من حروف و�خاصة عندما ل��رف، �ذه الداللة البد أن ي�ون ل�ا دور �� ا

 ،1»تلتقي �ذه ا��روف بكيفية تجعل�ا ذات إيقاع ي�ناسب مع املع�� الذي تدل عليھ ال�لمة

وقد بر�ن .... الك��ة الغالبة من �صوات اللغو�ة مج�ورة، « وأشارت �عض الدراسات إ�� أن

�ستقراء ع�� أن �سبة شيوع �صوات امل�موسة �� الكالم ال ت�اد تز�د ع�� ا��مس أو عشر�ن 

وتوظيف�ا �� ، 2»�� املائة منھ، �� ح�ن إن أر�عة أخماس الكالم تت�ون من أصوات مج�ورة

م �ع�ن �� تحديد املعا�ي و�ذا حسب مخارج �ل صوت وما يحملھ من صفات، فب�ن ا���ر الكال 

وال�مس مثال تو�� �صوات امل�موسة �س�ون حالة صاح��ا أو حزنھ أو استقراره، عكس ترديد 

�صوات ا���ورة ال�� �عكس حالتھ �نفعالية، وقوة املوقف الذي �ع�شھ، وكذلك ا��ال 

  .الرخاوة، و�ذا ما سنحاول الوقوف عنده �� شعر دمحم بن امل��وك البودوي بال�سبة للشدة و 

  :ن  ال�مـ س وا���رـ �صوات بــ�ٍ  1

     :أ ــ �صوات امل�موسة 

�و الذي ال ���� معھ الوتران الصوتيان وال ُ�سمع مع�ما رن�ن « الصوت امل�موس      

من الفم، وما �عنيھ �نا أن الوتران  رغم وجود ذبذبات ح�ن خروج ال�واء 3»ح�ن النطق بھ

أما امل�موس « :الصوتيان ي�ونان �� حالة ثبات عند النطق با��رف، وأشار لھ القدامى بقول�م

ضعف �عتماد �� موضعھ ح�� جرى النفس معھ
ُ
ا��اء، « :، وا��روف امل�موسة ��4»فحرف أ

حثھ "، وقد جمعت �� قول�م 5»لتاءالثاء، ال�اء، الش�ن، ا��اء، الصاد، الفاء، الس�ن، ال�اف، ا

، و�� �لما وردت �� النص أوحت بمعا�ي خافتة يوظف�ا الشاعر بحسھ "��ص فسكت

املر�ف، ألنھ غالبا ما ي�ون �� حالة حزن وأ���، أو بحاجة للشفقة، أو �� حالة انفراج لشدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ امل�دي إبرا�يم الغو�ل، السياق وأثره �� املع��، أ�اديمية الفكر ا��ما���ي، دار الكتب   1
  .65، ص2011الوطنية، بنغازي، لي�يا، 

  .23ـ إبرا�يم أن�س، �صوات اللغو�ة، مرجع سابق، ص   2
  .22ـ املرجع نفسھ، ص   3
، ص 2عبد السالم �ارون، مكتبة ا��ان��، القا�رة،  مصر، ط : ، تح4ـ س�بو�ھ، الكتاب، ج  4
434.  
  .ـ املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا  5
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  :اكتوى ��ا، وقد وظف�ا الشيخ بن امل��وك بصور مختلفة نورد م��ا

  :1و�تأ�ى ذلك �� قولھ: لسيـنا/ التاء 

ضرمت جذوة ا���يم �� كبدي::    بانت سعاد و�ان الش�ب �� جسدي   
ُ
  وأ

طرق��ا بذي �سباب والوتد::     قد كنت ذا شغف ��ا أعا�د�ا     
َ
  وأ

  ردت إ�� س�ام الصد والكمد::     ��بت مذ قطعت حبل الوصال وقد  

  سوى السب�ت وما ��ول من أسد     ::  وخلفت�� بر�ع ال أن�س بھ         

ففي �ذا املطلع الغز�� نجد الشاعر �� حالة حزن لفراقھ ا��بو�ة سعاد،لذلك    

الذي جاء ضم�� فاعل فأو�� بابتعاد  التاء استعمل أصوات �مس �ش�و ��ا وجده مثل صوت

، وما ��قھ ن�يجة �عد�ا عنھ من نار أحرقت قلبھ فقال "بانت"سعاد عنھ و�ذا �� قولھ 

، "��بت، قطعت، خلفت��" ، ف��كتھ �� د�شة �ع�ش الوحدة املوحشة فقال "أضرمت، ردت"

� فاعل إال أ��ا رغم أ��ا ضم�) خلفت����بت، قطعت،بانت، أضرمت، (فالتاء �� �ذه ال�لمات 

حملت معا�ي صوتية �س�شف�ا من صفات �ذا الصوت امل�موس، ف�و صوت أسنا�ي لثوي 

، و�و املع�� 2شديد م�موس منفتح، و�دل ع�� �ن�شار والتفر�ق خاصة إذا جاء ثا�ي ال�لمة

الذي يحملھ صوت التاء �� �ذه �بيات فالشاعر �ع�� عن مرحلة فراق �ع�ش�ا ف��جم��ا حرقة 

شتعال النار وشد��ا �� قلبھ، وان�شار ش�ب �� جسده و�و مجاز أراد بھ ا��زء، و�ش�� إ�� أن ا

�ذا ا��رف قد ورد ساكنا، والس�ون كما �علم أضعف أنصاف الصوائت قوة ونداوة �� 

السمع، و�و ما يجعلنا نقول أن التاء �س�و��ا قد ماشت املع�� العام الذي يرومھ الشاعر و�و 

  . ي لفراق ا��بوبالبعد والنأ

، رغم اختالف�ما السـيـن وما يحملھ صوت التاء من معان نجد�ا عند نظ��ه صوت     

�� الشدة والرخاوة، ف�و صوت أسنا�ي لثوي، رخو م�موس منفتح، فالس�ن يو�� بالليونة 

، فنجد الشاعر دمحم بن امل��وك �س�� 3والس�ولة والنقص كيفما �ان موقعھ �� ال�لمة

طالبا السالمة * مسميات ف��ا حرف الس�ن فمرة سعاد راجيا السعادة ومرة سل�� محبو�تھ

نا�ا و�لھ شغف لرؤ���ا، و�دال من توظيفھ �لمة 
ْ

والطمأن�نة من حبھ ل�ا، كما نلفيھ يقُصد سك

خيمة أشار ل�ا مكنيا ب�لمة �سباب والوتد ح�� يوظف حرف الس�ن، و�ورده مع حروف التاء 

جاء ذكر �ذا �خ�� أر�ع مرات، وجميع�ا أصوات م�موسة ووردت �� ب�ت والش�ن وال�اء، و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 40ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص   1
صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  2
  .149ـ  148ـ  143
  .150ـ 143املرجع نفسھ، ص : ـ ينظر  3
سلبت سلماك ألباب اللباب ورمت�� يوم بانت بلباب، الديوان، مرجع سابق، ص : يقول �� قصيدة* 
26 .  
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  : واحد يقول 

  والوتد �سباببذي  وأطرق��ا::        أعا�د�ا��ا  شغفقد كنت ذا 

وح�ن رمت سعاد الشاعر �س�م البعد وتركتھ وحيدا، أحس أنھ �� م�ان مظلم    

س�م، "ف الس�ن امل�موس، �� مثل وموحش فانتابھ ا��وف والقلق، لذلك نراه يتأ��� بحر 

  " .أن�س، سوى، السب�ت، أسد

  : ا��اء

صوت حلقي، رخو م�موس منفتح، يدل �� الغالب ع�� السعة و�ن�ساط خاصة    

السماح، �رتياح، النجاح، الفالح، �نبطاح، املزاح، البوح، الفرح، : إذا �ان �� آخر ال�لمة نحو

ببحتھ الصوتية ال�� تز�د معانيھ سكينة و�دوءا، وألنھ أغ��  ، و�متاز1املرح، الساحة والسياح

�صوات عاطفة، وأك���ا حرارة، وأقدر�ا ع�� التعب�� عن خ��ات القلب ورعشاتھ، يو�� 

، وقد تواتر �� نموذج دراس�نا �� مواضع عدة م��ا ع�� س�يل املثال ال ا��صر 2بطعم ا��الوة

   :3"مية سل ر�ع"�ذه �بيات من قصيدة 

حظىر�ــَع ميــة *سـل
ُ
 جوائ��ا   ت

ْ
  ثـــم عـــن سنا أقار��ـــــا حـــيـــ�ــــاعـــــــن ::    ُمذ

يَبك ::    ين�ئـــك عــــن بــضـــٍة غـــــرا مــ�ــفــ�ـفـة   
َ
ل

ُ
ــــا ُحســُن سبـــــا ق   قـــوِس حــاج��ـــــــــ

�ــــــا 
ُ
ـــــُك دالل

َ
ــلـــــــــھ   ليـــــٍل تــــسـ َحل ــــا ::    ــر�ـــ ْت ســنــ ـــــا فـي جوار��ـا ا�ُ�ْســــِن لفَّ   لف�

ا�ـــــا ــــــاكـأنـ�ـــا البـــــــدر فــي سمـا ::    قمــــــر ُيــــــرى إذا جــلست   ُمًحيَّ ــ   صواح��ـ

ــــــــــا::   الثغر ذي برد   حبــــابت�سمت عـــــن    ور�ق�ــــــا كُمـــــــــدام كــــــــأس شــــــار�ــــ�ـــــ

 مـــــــن عســـٍل صـــاٍف وأبرُق من   
َّ

ذ
َ
ل
َ
 �شـــار��ــــــــــاراٍح ::    أ

ْ
  إذا مـــا بـــــدا َيْرِشــــف

اس��اح من لوعتھ وألدل بأن الشاعر قد انفرجت كر�تھ و  ين�ئنافمطلع القصيدة     

ع�� ذلك �ذه املقدمة الطللية ال�� يقف ف��ا ع�� ديار مية، وليع�� عن مشاعره وراحتھ وظف 

صوت ا��اء امل�موس، الذي يدل ع�� �ن�ساط والفرح والسرور، ف�و يرى أن من وقف ع�� 

ن وقع ع�� ديار�ا يحظى �سماع أخبار�ا �عد أن شغلت ال�� ���ر جمال�ا، ف�� قاتلة ل�ل م

عي�يھ قوس حاج��ا، والعاشق ��يم سعيدا �� الظلمة ا��الكة بدالل�ا، ولو رأي��ا ب�ن قر�نا��ا 

لرأيت قمرا من��ا ي���ء مجلس�ن، ف��ى الشاعر من خالل �ذه �بيات �سرد لنا ��اء محبو�تھ 

و�و م�شرح الصدر، و��شراح صفة اختص ��ا صوت ا��اء لذلك استعملھ الشاعر �� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  143الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص ـ صا�� سليم عبد القادر   1
149.  
ـ حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، دط، د ت،   2

  .48ص
  .72ـ  71ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص   3
ال�اء، ا��اء، التاء، " �ذه �بيات ب�ن �صوات امل�موسة وم��ا يظ�ر لنا أن الشاعر قد جمع �� * 

  .الذي أشرنا ل�ا سابقا" الش�ن، ال�اف، الصاد، الثاء، والس�ن
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تحظى، ح��ا، حسن، حلك، محيا�ا، صواح��ا، حباب، :" صو�ر حالتھ النفسية ومثال ذلكت

ال�� جاء ف��ا حرف ا��اء رخوا مرققا دافئا �عواطف الشوق وا��ن�ن كملمس ا��ر�ر " راح

، و�� ألفاظ أضفى عل��ا صوت ا��اء بتموقعھ أوال ووسطا وآخرا �� ال�لمة نوعا من 1الناعم

فا��ظوظ ي�ون وافر املنال، وال�� يمتاز بالشساعة وا��سن ي�شرح لھ السعة و�ن�ساط، 

القلب، والليل يتصف بحلكة ظلمتھ، وصواح��ا داللة ع�� املودة ال�� تجمع�ن، وراح اليد 

  .ي�ون م�سوطا، ف�� معا�ي �عكس حالة الشاعر دمحم بن امل��وك البودوي 

   :الصاد

�و من �صوات الصف��ية ال�� �عطي ، و 2صوت أسنا�ي لثوي، رخو م�موس مطبق   

نوعا من التناغم املوسيقي ا��ز�ن ن�يجة ا��سرة و����، و�� ا��الة النفسية ال�� يمر ��ا 

نصرتھ " الشاعر، ورغم ذلك نجده �ستع�� متفائال موظفا صوت الصاد املستع��، �� مثل قولھ

رتھ وآ�اتھ، وقد أورد الشاعر ، ليدلل لنا ع�� عدم انكساره أمام حس"بالصبا، صار، الصوالت

ا��اء، الس�ن، التاء، ال�اف، " �ذا الصوت ا��فيف إ�� جانب أصوات أخرى م�موسة نحو

  :  3، ل��يد معانيھ رقة و�مسا فيقول "الفاء، ال�اء، الش�ن، الثاء

  جاءنا بالكتاب وامل��ــــزات::    ع�� من    ص��يــا إلھ السماء      

  والرمـــــات نصرتــــھ بالصبا::     أكــــرمت مثـــــــواه   أنت فضلتــــھ و       

  الصوالتضعيفا �عد  وصار::    بزغـــت شمســـھ ��ـــا أفل الكفــــر        

  : الفاء

�و صوت شفوي أسنا�ي م�موس منفتح، و�حمل عادة داللة �بانة والوضوح،     

�ذا الصوت ليب�ن عن حالتھ ال�� غلب��ا نوائب ، وقد وظف الشاعر 4خاصة إذا وقع أول ال�لمة

  : 5الد�ر، فلم يجد م��أ إال مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ل�شفع فيھ يوم القيامة فيقول 

  العـــرات حـليـفرق�ـــا  فـــيصــــرت ::    غلبت�� نوائـــــــب الد�ــــــر حــــــــ��      

ــــــــــذه أبيـــاتــي::   ص��ي وحار أمري أيـا خيــ     فر                   ــــــت �ــ   ــــر الـــــــــورى جئـــ

ــــار ::   ا��ـ    للمصطفىأموري رفعت قد   ــــــــــ   الرفــــــــاتمل��  يرفع�ـــاتــ

ــــــد الـــــرسل خاتـــم �ن�ياء مــن               الوفـــاةقبـــل  بالفـــرقـــــان جـــاءنـــا::   سيــــ

ــــــــــــرات::   شـــائـــع الفضــــل يوم ال ينفع �بن            ــــــــي الغمـ ــــــــل فـ   أبـــــوه والـــكـــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، مرجع سابق، ص ـ  1
   143ص ـ صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق،   2
  .92ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص   3
ـ 143صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص ـ   4
151.  
  .18ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص   5
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ــــــــــــم ::   �ـــــــو أرحــــــم مـــن أبـــي ومــــــن �               النفقـــــــــاتم يــجـــــــود بـــأعظـــ

ــــــــا     و�فـــــك           الكــــافــــرون بالـــزفـــرات��ـــــــت ::   مــــن ا��ـــحــيـــــم إذا مـــــ

ــــــــرفاتاملــــــــــــداح  يكـــا��و::      يـــفـــــوه بفــحـــــــــــشال يمــــــــــن وال          ــ ــ   بالغـ

وندم ع�� ما اق��ف من  ه �بيات نجد الشاعر �� حالة حسرة وتأ����� �ذ   

الذي يدل ع��  الفاء لذلك أك�� من استعمال حرف،ف�و �ع��ف بك��ة ذنو�ھ وخطاياهمعا���،

وكما �علم فإن شعراء املديح يرون �� اع��اف�م بالتقص�� �� أداء واجبا��م وما الظ�ور و�بانة،

التنف�س والراحة، و�ذا ما �عنيھ شاعرنا �نا، فألنھ يدرك تبعا��ا ارتكبوه من خطايا ش�ئا من 

يمدحھ ذاكرا صفاتھ وشمائلھ وراجيا م�افئتھ 0يوم القيامة يمم قر�حتھ وإل�امھ شطر الرسول 

حسب منظور  دعاء، وألن ا��طاب موجھ من أد�ى م��لة إ�� أع�� م��لة ف�و �0شفاعتھ

مخاطبا إياه ��مسات صوت الفاء 0وي �ستعطف الرسول البالغي�ن فنجد دمحم بن امل��وك البود

مرة �� �اتھ �بيات؛ وقد ورد �ذا الصوت �� �ل ب�ٍت بل نجده أحيانا  1الذي أورده عشر�ن

  .يتكرر أر�ع مرات �� الب�ت الواحد

  :ال�اء

مستفل من أق��� ا��لق، ف�و �واء « ، 2صوت حنجري رخو م�موس منفتح      

�ع��ضھ أي حاجز �� أي نقطة من ا���از الصو�ي، لذلك يتال��� مس��سل متصاعد، ال 

، وألن �ذه حالة 3»ف�و ��سب للتعب�� عن ��ات والت��يدات املتكررة الطو�لة....�سرعة

جو�رة، ع�د، م�ف�فة،: �ان أصال �� ال�لمة نحوشاعرنا نجده ي��وع ��ذا الصوت امل�توت سواء 

الشاعر اتخذه مخرجا للتعب�� عن ول�انھ و�يامھ با��بو�ة  أو ضم��ا و�و الغالب ألن... ذ�بت،

، أو عند ا��ديث ...."جوائ��ا، ح��ا، أقار��ا، حاج��ا، دالل�ا، صواح��ا، محيا�ا، منك��ا،" نحو

، ..."لھ، أرضعتھ، صاده، فاه، قصتھ، أظلتھ، مفاخره، مثلھ، طيبھ، ل��تھ" نحو 0عن م��زاتھ

ع�� " سل ر�ع مية"يروم إليھ الشاعر �� �اتھ �بيات من قصيدة  و�ذا ما يظ�ر لنا جليا �� ما

  :   4إيقاع امل�سرح فيقول 

    
ْ

ـــــاثم عن  ح��ــــاعــن ::       جوائ��ـــــاســـل ر�َع مية ُمذ   أقار��ــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��، حليف، فر، رفعت، املصطفى، :" ـ  ال�لمات ال�� ورد ف��ا حرف الفاء �� �ذه �بيات ��  1

يرفع�ا، الرفات، الفرقان، الوفاة، الفضل، ينفع، ��، النفقات، يفك، ال�افرون، الزفرات، يفوه، 
  ".فحش، ي�ا��، الغرفات

اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� : ـ ينظر  2
  ـ143
ـ أمينة طي��، نظر�ة الفونيم والنص الشعري، دراسة تطبيقية، مجلة أفاق علمية، دور�ة   3

محكمة نصف سنو�ة، مع�د �داب واللغات، املركز ا��ام�� تم��است، مكتبة الرشاد للطباعة 
  .161وال�شر، ا��زائر، العدد �ول، ص 

  .71ـ  69ـ  68البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص  ـ دمحم بن امل��وك  4
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يِبك ُحســـُن ::     م�ف�فة   ين�ئك عــــن بضــــٍة          
َ
ل

ُ
  حاج��ــــــاسبا ق

    �
ُ
ــــــــــُك  ـــــادالل

َ
ْت سنــا ا�ُ�ْسِن �� ::       �سر�ـلـــھَحل   جوار��الفَّ

ا�ا    ــــــدر �� �أ��ا ::     قمــر إذا جلســــــت     ُمًحيَّ   صواح��االبـــــ

ــــــدام  ور�ق�ــــا::     ت�سمت عن حباب ذي برد           شار��ـــــاكُمـــــــ

 مــــــن عســـٍل وأبرُق مــن         
َّ

ذ
َ
ل
َ
ــــــدا ::    أ   �شـــار��ــاراٍح إذا مـــــا بــــــ

ـــــالو اطلعت عــــ�� ::         عقد�ا بجو�ــــــرةمـرصـــــع   ــ ــ   ترائ��ـ

ــــــا        ثاق��ــــاســـــــح ��ــــــاب  نداه::     قبيلة قصدت    أتتـــــھم�مــ

 طيبــــھ ظـــ�ـــــر ::    آدمي وال ملك     مثــــلــــھمــــــا                              
ْ

ـــــذ
ُ
  .�ـعاك��ــــال

  :ب ــ �صوات املـج�ورة     

إذا �ان ال�مس مرتبطا ب�بات الوتران الصوتيان ح�ن النطق بالصوت فإن ا���ر                

الصوت ا���ور �و الصوت الذي يحدث ن�يجة انقباض فتحة عكسھ تماما، بمع�� أن 

املزمار واق��اب الوتران الصوتيان أحد�ما من �خر، وعند اندفاع ال�واء من خالل�ما ����ان 

ا���ازا منتظما ُمْحِدث�ِن صوتا موسيقيا تختلف درجتھ حسب عدد ال�زات والذبذبات، و�و 

وقد أشار ، 1از الوتران الصوتيان ح�ن النطق بھما يجعلنا نقول أن ج�ر الصوت �ع�� ا��� 

حرف أشبع �عتماد �� موضعھ ومنع النفس أن « �و: علماؤنا القدامى إ�� ا���ر بقول�م

و�صوات ا���ورة �� العر�ية ، 2»و�جري الصوت) عليھ( يجري معھ ح�� ينق��� �عتماد

، وا��يم، والياء، والضاد، ال�مزة، و�لف، والع�ن، والغ�ن، والقاف« :�سعة عشرة و��

والالم، والنون، والراء، والطاء، والدال، والزاي، والظاء، والذال، والدال، والباء، وامليم، 

ومن ب�ن �صوات ا���ورة ال�� نود �شارة إل��ا وال�� استعمل�ا الشاعر �� ، 3»والواو

  .الباء، الالم، النون : شعره أصواتمواضع عدة من 

  :الباء

و صوت شفوي مج�ور شديد منفتح، يدل ع�� �متالء ��ساع و�نفراج �     

و�� املعا�ي نفس�ا ال�� يحمل�ا تواتر صوت ، 4و�ن�ثاق، والظ�ور والبع��ة والقطع والشدة

الباء �عد دخولھ ال��كيب اللفظي �� ا��طاب الشعري، و�ذا ما يظ�ر لنا �� مديح دمحم بن 

  :  ��1 إحدى قصائده متحسرا ع�� ما اق��فھ من ذنوب قائالامل��وك البودوي، حيث نجده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21ـ إبرا�يم أن�س، �صوات اللغو�ة، مرجع سابق، ص   1
  .434، ص 4ـ س�بو�ھ، الكتاب، مرجع سابق، ج  2
  .ـ املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا  3
د القادر صا�� سليم عب: و�نظر. 44ـ حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، مرجع سابق، ص   4

  ـ143الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص 
  .90ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص   1
  . مر�ع بمع�� موطن*  
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  الس�ئات* خلفت�� �� مر�ـــــع::   صدنـــي �ـــــم واكـ�سـاب معـــــــاص   

  كفكفت�� بالســــوط وامل�ســــاة::   صدرت م�� �� الصبا ثم دامت    

  نبــــــاتالذي قد حبا�ي قبـــــل ::   ضاع عمري عن فراق مع ا��ب    

  كنت عبدا أميـــــــل للش�ـــــــوات::    عـــــاقـنــــي الـــذنــــب عن مواطنھ إذ    

ــــــــر حــــتــــــــى    ــ   صرت �� رق�ا حليف العرات::   غلبت�� نوائــــــب الد�ــ

ــــــا     ــ ــــــــت صــدـيقـ ــ ــــــا رأيـ ــ ِ�� ومــ
ْ
َ�ت ــرَّ

َ
ش::   غ

ُ
ن بـــــــھ علــــــى �عــنــــاتأ   ف�َّ

  ــــر الـــــــورى جــئـــــت �ــــذه أبيات::   فــــــــر صبــــري وحار أمري  أيا خيــ  

قد تواتر خمسة عشرة مرة �� �ذه املقطوعة، فالشاعر  الباءنالحظ أن صوت      

لك��ة ذنو�ھ ومعاصيھ شبھ حالتھ برجل �مھ ارت�اب ا��طايا، لذلك قال اك�ساب املعا��� ولم 

يقل اق��اف�ا أو الوقوع ف��ا، فالكسب جاء ع�� وزن افتعال لتع�� ا��مع الذي يؤدي إ�� الك��ة، 

" مر�ع"لس�ئات �� مر�ع الذنوب واملعا��� فقال و�ذا حال شاعرنا فقد أصبح باك�سابھ ل

، �عد أن "الصبا"للداللة ع�� ك����ا، ثم نجده متحسرا ع�� ارت�اب �ذه املعا��� �� صغره 

وألنھ  ،حبا�ي، نبات: لتدل ع�� الظ�ور نحو الباءغلبتھ نوائب ا��ياة، فوظف �لمات ��ا صوت 

ِطعت  غر�ت��س وتر�وه وحيدا فقال أصبح رجال شيمتھ الذنوب واملعا��� ابتعد عنھ النا
ُ
أي ق

صلتھ بأصدقائھ وأحبابھ، ف�نا نرى الشاعر يتألم و�تحسر و�ل�ا معا�ي أس�م �� توضيح�ا 

 .ا���ور  الباءصوت 

  : النون 

و�و��  ، 1صوت لثوي جان�� مج�ور منفتح، يدل ع�� الظ�ور كيفما �ان موقعھ     

، ومما ورد من شعر دمحم بن امل��وك البودوي قولھ �� نفس 2أيضا باأللم والتنازع وك��ة �ن�ن

غلبت��،  حبا�ي، نبات، عاق��، الذنب،، كفكفت��، خلفت��، صد�ي:" املقطوعة السابقة

شف�َّن، غر�ت��
ُ
الوظيفة و�اإلضافة إ�� �ونھ صامتا نجده يؤدي وظائف عدة م��ا  ،"نوائب، أ

، ��ا، ووظيفة صرفية كونھ أصال �� ال�لمةبوروده ضم" املفعولية"النحو�ة للداللة ع�� 

ف��ى الشاعر يتألم من شدة ندمھ ع�� ما ارتكب من ذنوب، ف��أ إ�� صوت النون ألنھ ��سب 

  .للتعب�� عن �حزان

  :الالم

، يو�� باملرونة والليونة والتماسك 1صوت لثوي جان�� مج�ور منفتح     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  1
  ـ151ــ  143
  .164ـ أمينة طي��، نظر�ة الفونيم والنص الشعري، دراسة تطبيقية، مرجع سابق، ص   2
صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  1
143.  
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طمأني�تھ وعدم قلقھ ألنھ يرى �� مدح  ، وقد استعملھ الشاعر للتعب�� عن1و�لتصاق

  :  2املالذ الذي س�نجو بھ من �ل بلية وأذية فيقول  0الرسول 

ن بمدحھ                      
ْ

ؤ
ُ

  نفــــور  كالبيفزعّ�� من  فال::    إذا كنت من ذوي الش

ناس  وال::     ��ش حيــــة     والعقرب  ال لسعو
ُ

  يدور  بقل��و�� خ

  نفــــث عــاقد ���ر ُ�شيــر وال ::    شـــر حـاسد     والكيــــد كـــــائــــــد  وال 

  ق��ه الشر�ـــف كيما أزور إ��::     برحلة    ليت شعري �ل أفوز أال    

  إذا مــــــــا لــعي�يھ تبدت قصـور ::     بخفافھ     الفاليطوي  *بازل ع��     

ــــــــــره    التـي إالجــنــــة  فــــال ــــــر::      ب�ن قبـــ   ومنبـــــره بـــــــذاك كـــان �سيـ

ــــــــھ     إال زخــــــــرف وال ــــيُّ مقامــ
َ
  فل�س لھ من النظار نظيـــــــــر::      ُحل

  

، لذلك استعمل حرف 0فالشاعر نجده متماس�ا ن�يجة حبھ الصادق للرسول      

، ليؤلف بذلك قصرا من نوع صفة ع�� *�� أسلو�ي النفي و�ست�ناءالالم بك��ة الوارد 

�� الفيا�� بالضرب ع�� أكباد �بل، وقصر  Jموصوف، حيث قصر ا��نة إال بالرحال إ�� ق��ه

  .  0أيضا ال��ين واملنظر ا��ميل إال بح�� مقامھ، و�ذا �عب��ا ع�� حبھ الشديد وشوقھ لز�ارتھ

  رخاوة�صوات بيـن الشدة وال: 2

  أ ـ �صوات الشديدة 

الشدة عند علماء �صوات التقاء الشفتان التقاء محكما لينح�س مجرى النفس     

املنح�س من الرئت�ن، وعند انفصال�ما ُيحدث النفس صوتا انفجار�ا سماه القدامى بالصوت 

الصوت  الشديد �و الذي يمنع« ، وا��رف3الشديد، و�قابلھ عند ا��دث�ن الصوت �نفجاري 

أن يجري فيھ و�و ال�مزة، والقاف، وال�اف، وا��يم، والطاء، والتاء، والدال، والباء، وذلك أنك 

ب، ت، : التجارب ا��ديثة « ، وحسب ما تؤ�ده4»لو قلت أ��� ثم مددت صوتك لم يجر ذلك

د، ط، ض، ك، ق، وا��يم القا�ر�ة أما ا��يم العر�ية الفصيحة فيختلط صو��ا �نفجاري 

وسندرس دالليا �عض �ذه �صوات �� شعر دمحم بن ، 5»وع من ا��فيف يقلل من شد��ابن

 .امل��وك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 41ـ حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، مرجع سابق، ص   1
  .82ي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص ـ  دمحم بن امل��وك البودو   2

  .البع�� الذي فطر نابھ*
  . 24ـ ينظر إبرا�يم أن�س، �صوات اللغو�ة، مرجع سابق، ص   3
  .434، ص 4ـ س�بو�ھ، الكتاب، مرجع سابق، ج  4
  . 24ـ إبرا�يم أن�س، �صوات اللغو�ة، مرجع سابق، ص   5
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  : الدال

، 1صوت أسنا�ي لثوي، شديد مج�ور منفتح، يصاحبھ غالبا مع�� الل�ن والنعومة    

، وقد تواتر حرف الدال �� شعر املديح عند الشاعر دمحم بن امل��وك 2والدحرجة والتحرك

ا��الة ال�� �ع�ش�ا، فبعد التغزل با��ب�بة نجده �علن ��رانھ ا��ب ليصاحب ليكشف عن 

  :3، فاستعمل صوت الدال الذي يو�� بالل�ن والنعومة فيقول 0املدح ل��ص الرسول 

  

  �عــــــودلذكـــــــر الن��  ومد��*   ::    ا��رود��رت �غزل ذكر   

ــــــا         ش�ودب���يل قاض ووضع ::     كت�ت رسيم طالق الغنـــ

  �عّدِ ا��ـــــدودجن�ت من أجل ::    ل�ي �ستحيل جــــــزاء الــذي      

فوصف ا��بو�ة با��رود ملا  Jفالشاعر ترك التغزل با��ب�بة واس�بدلھ بحب الن��   

ة حزنھ ع�� فراق�ا لھ، فشاعرنا ذو عاطفة ل�ا من دالل وما يز���ا من �عومة وحسن، ليب�ن شد

، حيث نراه �عود إ�� Jقو�ة وصادقة، ألنھ إذا أحب يتملكھ ا��بوب، و�ذا ما نراه �� حبھ للن��

، وألنھ �علم بأن النفس أمارة بالسوء وإنھ قد "مد��، �عود" مدحھ �� مطلع القصيدة، فقال

و��ن نفسھ ميثاقا لي�ون عليھ ��ة يمضيھ �عود إ�� ال�يام وال�ش�ب ��ا و�ديار�ا جعل ب�نھ 

قاض و�حضور ش�ود، ف�ذه ا��الة ال�� يمر ��ا الشاعر ي��جم�ا صوت الدال املتواتر �� لفظة 

ا��رود وما تحملھ من ل�ن و�عومة، و�� لفظة املدح وما يحملھ من حب وشوق و�عظيم 

  .ة شدة وفاعليةوما توحيھ من حرك" وا��دود �عود و�عد"للممدوح، ونراه أيضا �� 

  :الطاء

يو�� باال�ساع وال��امة والعلو دونما  ،4صوت أسنا�ي لثوي شديد م�موس    

، ومن مظا�ر توظيف �ذا 5شدة، كذلك يحمل معا�ي الضعف والعيوب البدنية والنفسية

  :6الصوت اللغوي �� شعر دمحم بن امل��وك البودوي نذكر

روما احتلم ::        قــــطولـــــــم ي�ثاو�ــــن الد�ــــــــر  َّ�
َ
ط

ُ
قــــــود امل   �الرُّ

 بدا من مخر�� ذاك السعيد::    كــــل شــيء    ال�سيطــــة وت�تلع     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  1
  .149ـ  143
  .40حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  2
  .29ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص  3

  ".لم يدخل ��ا"  املرأة ا��ب�بة البكر ال�� لم تمس*
صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص : ـ ينظر  4
  .45حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، مرجع سابق، ص : و�نظر./ 143
  .حب�ب مو����، املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا: ـ ينظر  5
  .62ـ  دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص  6
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  من أعضاء املم�د و�حيــــد::    الذباب أديم عضــــو    يطـــــأوال 

ــــــرى مـــــن خلفــھ ببصيـــرة أو       الصعود مع ال�بوطيرى �� ::    يــ

  �غـــــــذي بال��ـــــوم مع الثـر�ــــد::   من ا����ات جودا    أعطىفكم  

قط، املط�ر، ال�سيطة، " صوت الطاء يتكرر �� �امل أبيات �ذه املقطوعة نحو   

ا
ً
تفيد نفي ال���ء قطعا، وال�سيطة تو�� باال�ساع و��شراح،  يطأ، ال�بوطـ أعطى، فقط

رض بك��ة، وال�بوط ال��ول من أع��، أما العطاء فتع�� ك��ة ا��ود، والوطأ موضع القدم ع�� � 
  . و�� معا�ي تو�� بالشدة والقوة ال�� يو�� ��ا صوت الطاء

 :ب ـ �صوات الرخوة 

الرخاوة صفة خصت ��ا �عض �صوات ألن ح�ن النطق ��ا ال ينح�س مجرى    

ال�اء، وا��اء، « صوات الرخوة ��، و� 1النفس فيجري الصوت دون أن يحدث صوتا انفجار�ا

، 2»والغ�ن، وا��اء، والش�ن، والصاد، والضاد، والزاي، والس�ن، والظاء، الثاء، والذال، والفاء

  .ونمثل ل�ا بأصوات كنماذج للدراسة بالصاد، الس�ن، الش�ن

  : الصاد

، يدل ع�� الصفاء والنقاء والصالبة والقوة 3صوت أسنا�ي لثوي رخو م�موس     

، وقد تواتر صوت الصاد الصف��ي �� شعر املديح عند 4و�عض العيوب النفسية وا��سدية

الشاعر دمحم بن امل��وك �� مواضع عدة مشكال إيقاعا تناغميا ب�ن صف��ه الصو�ي ومعا�ي 

  :5الشاعر القو�ة النا�عة من صفاء روحھ ونقاوة قلبھ ومن استعماالتھ قولھ

  يوما �� شطائ��ا ال��بجماعة ::    وأ�ى     صادهالضّبِ ملا  وصاِحُب      

 
ً
َن إذا

َّ
وِم�

ُ
  عصائ��اأو يومن الضب �ذا �� ::         بصاحبكــــــــمفقال ال أ

ــــــــــدا      فصرَّح ــــــــا �عصبـــة::    الضب فاَه باملرام بـــ ّرِفت بفضـــــــل شاذ��ـــ
ُ

  ش

ــــــــار القـــــرى ليــــال براك��ا    ::أيضا لنا ظ�رت      قصتھوالذيــــب   ظ�ــــور نــــ

�� �ذه �بيات تواتر صوت الصاد ثما�ي مرات، وجاء ليدل ع�� معا�ي الصفاء    

يو�� بالقوة والتماسك  والستعالئھ،"ال��بصاحب،صاحبكم،" والنقاء و�ذا ما نالحظھ ��

  .0الشاعر وإ��ابھ بم��زاتھو�� معا�ي �عكس حالة ،"عصبةصاد،عصائ��ا،" نحو

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .61، ص 1ابن ج��، سر صناعة �عراب، مرجع سابق، ج: ـ ينظر  1
  .436ـ  435، ص 4ـ س�بو�ھ، الكتاب، مرجع سابق، ج   2
ص  صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوتية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق،: ـ ينظر  3
  .46حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، مرجع سابق، ص : و�نظر./ 143
  .حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا: ـ ينظر  4
  .73ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص   5
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  :الـسيـن

، من املعا�ي ال�� غالبا ما ترتبط بھ 1صوت أسنا�ي لثوي، رخو م�موس منفتح     

التحرك واملس�� وا��فاء و�ستقــرار و�متداد ألع��، ف�لما حل �� �لمة إال و�مس بوقعھ 

وإنھ يو�� أيضا بالليونة  الصو�ي �� دالل��ا، فنلمح ف��ا نوعا من الطمأن�نة والراحة، خاصة

   :3، ومثـالھ �� قول الشـاعـــر2والس�ولة والرقة والنقص والضعف

  رم���الليل  سوادأ�ابد �� ::       أمـــــــس أال يا قومنا قد بت  

  ح�سأي  ���نيمت يلقى ::    م�ما    لإل�سان�و املعراض      

  لبــــــس�غ��  �سيـروديــدانـــا ::    تصيــر ذواتــنـــا فيـھ صـــديـــــدا   

  نفسـيو�ا��رم الذي جرمتھ ::    فذكــــر�ي بمــــا أمــضـــي إليــــھ        

يتحدث الشاعر �� �ذه القصيدة عن الق�� وعذابھ، ولشدة تحسره ع�� ما اق��فھ    

� املوت وما ي�بعھ من حساب، وقد روي أنھ حفر ق��ه بنفسھ، من ذنوب وخطايا أصبح يفكر �

فلسان مقال شاعرنا �غ�� عن حالھ، و�ذا ما �س�شفھ من خالل تواتر صوت الس�ن وما يحملھ 

ال�� تو�� با��فاء " أمس، سواد، رم���، ��ن، ح�س:" من معا�ي ا��زن والتحسر، نحو

قل، علما إن صوت الس�ن اتخذه الشاعر رو�ا ال�� تو�� با��ركة والتن" �س��"والظلمة، و�لمة 

  .   لقافيتھ �� �امل القصيدة ليع�� عن ا��الة ال�� �ع�ش�ا

فمن خالل ت�بعنا لتواتر �عض �صوات �� شعر املديح لدى الشاعر بن امل��وك      

البودوي وجدنا أ��ا �ش��ك �� �عض الصفات وا��ارج، و�و ما جعل�ا �س�م �� �شكيل الداللة 

ف�ما صوتان ال يختلفان إال " ا��اء وال�اء:"، ومن ذلك صو�ي0ال�لية ملعا�ي ا��ب والشوق للن��

�� ا��رج �ون ا��اء حلقي وال�اء حنجري، وأيضا صو�ي التاء والطاء ف�ما �ش���ان �� الصفات 

ف��ا  وا��رج وال يختلفان إال �� �ون التاء منفتح والطاء مطبق، و�� الصفة نفس�ا ال�� يختلف

صو�ي الس�ن املنفتح والصاد املطبق، و�و ما يجعلنا نؤكد أن �صوات العر�ية �لما اق��بت �� 

ا��ارج أو اش��كت �� الصفات �لما أدت إ�� تقارب املعا�ي ال�� تو�� ��ا، و�ذا تأكيد ملناسبة 

عارضة �عض �لفاظ العر�ية ملعان��ا ال�� أشار إل��ا علماؤنا العرب قدامى ومحدثون رغم م

  .الدارس�ن ل�ا

  الصوائت وأنصاف�ا: 3

 : أ ـ الصوائت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تية �� اللغة العر�ية، مرجع سابق، ص صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصو : ـ ينظر  1
  .44حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، مرجع سابق، ص : و�نظر./ 143
حب�ب مو����، املرجع ./ 150صا�� سليم عبد القادر الفاخري، املرجع نفسھ، ص : ـ ينظر  2

  .44نفسھ، ص 
  .37ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص   3
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إن ملع�� ال�لمة جانبان يوحيان بدالل��ا جانب الصوامت؛ و�كمن �� ما يوحيھ       

الصوت املفرد من معا�ي عند تآلفھ مع غ��ه �� ال�شكيل اللفظي، و�ذا حسب مخرجھ 

جع إ�� ضوابط �ذه �صوات املفردة الف��يولو�� وحسب ما يحملھ من صفات، وجانب ثان را

الضمة، "وما تحملھ من دالالت، و�ع�� ��ا الصوائت، و�عرف با��ر�ات والعالمات، و�� 

و�س�� بالصوائت القص��ة، وما ي�بع�ا من حر�ات �س�� بالصوائت " والفتحة، والكسرة

يدي الناس �� ظا�ر أما ما بأ« :الطو�لة أو أنصاف الصوائت، و�ذا ما أشار إليھ ابن ج�� بقولھ

�مر فثالث، و�� الضمة والكسرة والفتحة فمحصول�ا ع�� ا��قيقة ست، وذلك أن ب�ن �ل 

تظ�ر �� �عض الصيغ « ، فالصوائت مثل�ا مثل الصوامت تحمل داللة1»حركت�ن حركة

ِعل، إذ يدل الضم  الوصفية؛ فإذا �انت داللة الصيغة ا��ديثة 
َ
ُعل ف

َ
تكمن �� وسط�ا مثل ف

َدعوة  2»ف��ا ع�� الثبات، و�دل الكسر ع�� الزوال، والفتح حياد، فإن للوصفية البداية �� مثل

  : 3الدعاء و�ستعانة، وِدعوة �دعاء، وُدعوة الضيافة، نحو قول قطرب

  بما أ�ى بالِدعوة::   دعوت ر�ي َدعوة    

  إن زرتم �� رجب::   وة    فقلت عندي ُدع    

وللصوائت قيم رمز�ة أخرى �س�م �� تحديد ب�ية ال�لمات �� مثل التفر�ق ب�ن      

ة
َ
ة وِفْعل

َ
ْعل

َ
إضافة إ�� ذلك نجد للصوائت داللة أساسية من خالل . 4اس�� املرة وال�يئة نحو ف

  .املسلِم�ن واملسلَم�ن مثالتموقع�ا ع�� أصول املبا�ي مثل تفر�ق�ا ب�ن املث�� وا��مع السالم نحو 

من خالل ما سبق ي�ب�ن لنا فاعلية الصوائت ودور�ا �� تحديد معا�ي ال�لمات و�ذا     

  :5راجع إ�� مخرج �ل م��ا وما يحملھ من صفات و�ذا ما يو��ھ ا��دول ��ي

  صف��ا  درجة انفتاح الشفت�ن  موضع نطق�ا     ا��ركة

  منفرجة  منغلقة    أمامية  الكسرة

  منفرجة  منفتحة       وسطية  الفتحة

  مستديرة  منغلقة        خلفية  الضمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 120، ص 3ـ  ابن ج��، ا��صائص، مرجع سابق، ج  1
   ـ �ع�� ��ا الصيغة الصرفية، أي ش�ل ال�لمة أو مادة ال�لمة ال�� بن�ت عل��ا و�� مق��نة بداللة
  . الزمن
ـ صفية مط�ري، التفاعل الدال�� �� املستو�ات اللسانية، مجلة ال��اث العر�ي، مجلة فصلية   2

  .262، ص 2008، 112محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 
  .27ـ  26ـ إبرا�يم مقال�ي، شرح مثلثات قطرب، دار �ومھ، ا��زائر، دط، دت، ص   3
  .263الدال�� �� املستو�ات اللسانية، مرجع سابق، ص صفية مط�ري، التفاعل : ـ ينظر  4
  .املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا: ـ ينظر  5
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، "الفتحة، والضمة، والكسرة" يب�ن لنا ا��دول مخارج الصوائت الثالثة      

صوت ل�ن قص�� م�سع ينفتح معھ الفم و��تصب اللسان، أما الضمة ف�� صوت ل�ن « فالفتحة

قص�� ضيق يرتفع معھ اللسان عند النطق، وكذا بال�سبة للكسرة ف�� صوت ل�ن قص�� ضيق 

، بمع�� أن اللسان يرتفع عند الضم 1»ق ا��رى ال�وا�يإذ ينكسر معھ طرف اللسان و�ضي

و�نكسر عند الكسر لذلك نجد الضمة والكسرة متضادتان، �� ح�ن نجد الفتحة با�ساع�ا 

  .   2تتوسط�ما، ف�انت منطلق ا��ركة �� اتجا��ا نحو الضم أو الكسر

  : 3لنالحظ �ذا ا��طط الذي يب�ن مسار ا��ركة بدءا من ا��لق إ�� الشفت�ن

  الشفتان         َ◌                                   ُ◌ ا��لق             

                                                                        ◌ِ  

الضمة والفتحة متجاورتان متباعدتان، والفتحة والكسرة متجاورتان « ي�ب�ن لنا أن   

متباعدتان متنافرتان، وأن �تجاه من الضم إ�� الكسر �ابط متقار�تان، والضمة والكسرة 

،و�ذه الصفات �� ما 4»ب�نما ي�ون العكس من الكسر إ�� الضم ف�و متصعد وفيھ صعو�ة

يجعل للصوائت إيحاءات داللية تو�� باملع�� املقصود أثناء الكالم، فكيف وظف الشاعر دمحم 

  .؟0بن امل��وك الصوائت �� مديحھ للن��

  

نعتمد �� ت�يان ذلك ع�� أبيات متفرقة من مجموعة من قصائده ع�� أن ي�ون س 

  :5اختيارنا اعتباطيا

  �سبة تواتر�ا  عدد�ا �� القصيدة      ا��ركة

  % 52.52  895  الفتحة

  % 29.22  498  الكسرة 

  % 18.25  311  الضمة

  % 99.99  1704  ا��موع

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ صفية مط�ري، الداللة �يحائية �� الصيغة �فرادية، م�شورات اتحاد الكتاب العرب،   1

  . 46ـ  45ص . 2003دمشق، سور�ا، 
  .46ص . 46رادية، مرجع سابق، ص صفية مط�ري، الداللة �يحائية �� الصيغة �ف:   ـ ينظر  2
  . ـ املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا  3
  .ـ املرجع نفسھ، صفحة نفس�ا  4
ـ �بيات املعتمد عل��ا �� نفس�ا �بيات ال�� �انت محل الشا�د �� التمثيل ل�سبة تواتر   5

  . ب�تا 79ومجموع�ا . �صوات امل�موسة وا���ورة، والشديدة والرخوة
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" �� مثل   %" 52.52"مرة ب�سبة  895من ا��دول نالحظ أن الفتحة قد وردت          

اَح  دَّ
َ
َنا، امل ا، َر�َّ

َ
َعت، َجاَءن

َ
ط

َ
ف، ق

َ
غ

َ
ت، َباَن، ش

َ
 29.22"ب�سبة  498، أما الكسرة فجاءت مرة ..."َبان

�، ا��رم، ل�ِس " نحو %"  ، �� ح�ن وردت ."..الوتِد، الكمِد، ا��راِم، ذكِر، خالقھ، سواِد، رم��ِ

، سروٌر، �سُر، نصُر، :، �� مثل%" 18.25"مرة ب�سبة  311الضمة 
ٌ
، �عمة

ٌ
عٌز، جاٌه، يزوُل، رفعة

وُه �ع�ُ� 
ُ
، ��وُل، نزول�ا، تخوُر، عالُ�م، نوُر، ضٌب، ذيٌب، يتل

ٌ
ة ، لي�ون مجموع "منكٌر، نك�ُ�، مِلمَّ

يب�ن لنا أن الصوائت قد  ،و�ذا القياس الك��% 99.99ب�سبة  1704الصوائت القص��ة 

ألن �سبة شيوع « تواترت تباعا من حيث الك��ة الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، و�ذا طبي��

�� �ل ألف من ا��ر�ات قص���ا وطو�ل�ا، �� ح�ن أن  460الفتحة �� اللغة العر�ية حوا�� 

" ��بت"حو ، فالفتحة مرة تموقعت فاًء �� ب�ية ال�لمة ن1»146والضمة  174الكسرة حوا�� 

و�� حاالت عديدة نجد�ا فاًء وعينا والما " صار، جاء"ومرة الما نحو ،"بزغت" عينا نحو ومرة 

، �ذا بال�سبة لألفعال أما �سماء فللصوائت أيضا "بزغت، غلبت��، صدرت، منح"و�ذا �� مثل 

�م الفتحة �� �عد دال�� �� تحديد معان��ا من خالل القيمة الرمز�ة ال�� تؤد��ا نحو�ا؛ حيث �س

تو�� معا�ي النحو بتحديد�ا لوظائف ال�لمات، و�ذا ما أشار إليھ أ�ي �سود الدؤ�� بقولھ 

تراكيب لغو�ة « ، ف�و �ش�� إ��2»إذا رأيت�� قد فتحت ف�� با��رف فانقط نقطة فوقھ« :ل�اتبھ

؛ 3»� أنواعتحمل دالالت مختلفة باختالف السياق الذي تأ�ي فيھ وتندرج �� باب املنصو�ات و�

  :�4املفعول بھ ومثالھ قول بن امل��وك البودوي 

ت إ�� س�اَم الصد والكمد::  ��بت مذ قطعت حبَل الوصال وقد          ردَّ

  :5وا��ال نحو قولھ

ــــــــــھ     ::  ألحــــج البيـــــت مــــْع مــــن حــجـ
ً
  أدخل من باب الســـــالم محرمـــا

  :6واملنادى �� مثل قولھ

  جـــاءنــــــا بالكتـــاب وامل��ـــــزات::  يـــــا إلــَھ السـمـــاء ص�� ع�� مـــن    

وغ���ا من الوظائف النحو�ة �خرى من صفة وتمي��، وأنواع املفعوالت �خرى ال�� 

  .يؤد��ا صائت الفتحة

ش�� ف�و � 1»فإن ضممت ف��، فانقط نقطة فوقھ ع�� أعاله« :ونراه �س��سل قائال   

ال��كيب اللغوي �سنادي ذا الدالالت املتنوعة ب�نوع السياق و�و باب « إ�� الضمة ال�� تمثل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .157أن�س، �صوات اللغو�ة، مرجع سابق، ص  ـ إبرا�يم  1
  .45رضا تجّدر، ص : ـ أ�ي الفرج دمحم بن أ�ي أيوب إ��اق املعروف بالنديم، الف�رست، تحقيق  2
  .17ـ صفية مط�ري، الداللة �يحائية �� الصيغة �فرادية، مرجع سابق، ص  3
  .40سابق، صـ ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع   4
  .21ـ ، دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص  5
  92ـ ـ املرجع نفسھ،ص  6
  .18ـ صفية مط�ري، الداللة �يحائية �� الصيغة �فرادية، مرجع سابق، ص  1
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 :و�� أنواع أيضا م��ا 1»املرفوعات

 " ، ونائب الفاعل نحو "سعاُد، والش�ُب "الفاعل نحو 
ُ
  2:�� مثل قولھ"  جذوة

 ا���يم �� كب::  بانت سعاُد و�ان الش�ُب �� جسدي  
ُ
ضرمت جذوة

ُ
  ديوأ

  :�� مثل قول الشيخ بن امل��وك" مرصٌع "وا���� نحو " عقُد�ا"واملبتدأ نحو

ــــــرة     ــــٌع عقـــُد�ـــــا بـجــو�ــــــ ــــــــــــا::    مرصـــ   لـــــو اطلـــعــــــت عــــلــــــى تـــرائـــبــــ�ــــ

  :�� مثل قولھ" رضيٌع "والصفة نحو 

ــــــــا طفٌل ::   بـــــددوا شــــمـلـ�ـــــا   فكــــــــم جيـــــوش  ــــــــــب رضيٌع لـــــو شــــامـــ�ــ   �شيــــــ

، إشارة إ�� الكسرة ال�� 3»فإن كسرت فاجعل النقطة تحت ا��رف« و�� قولھ     

دالالت عديدة يجمع�ا باب واحد �و باب ا��رورات با��رف أو �ضافة أو « بدور�ا تحمل

  :و�� أيضا أنواع م��ا 4»ة، و�� مقصورة ع�� الركن �س�� دون الفع��التبعي

، واملضاف إليھ نحو "حباٍب، برد، مداِم، عسٍل، راِح، شارِ��ا"�سم ا��رور نحو 

  :و�ذا �� مثل قولھ" الثغِر، �أِس، صاٍف، "

ــور�ق�ا ::         برِد ذي  حباِب الثغرِ ت�سمت عن   ــ   ـــاكُمداِم �أِس شارِ��ــ

 من 
َّ

ذ
َ
ل
َ
  راٍح ::    وأبرُق مـــــــــــن     عسٍل صاٍف أ

ْ
  �شارِ��ــــاإذا ما بدا َيْرِشف

فمما سبق نالحظ أن تواتر ا��ر�ات القص��ة �� شعر املديح عند دمحم بن امل��وك        

البودوي تما��� وحالتھ النفسية ال�� �ع�ش�ا، فنجده تارة م�شرح الصدر خفيف الروح عند 

، وألدل ع�� ذلك الفتحة وما تضفيھ ع�� اللسان من خفة وحركية ح�ن النطق Jكر م��زاتھذ

فيمتد نفس الشاعر �� ا�شراح تصاعدي إ�� عالم الروحانية ومناجاة املو�� عز وجل بمدح 

، ونجده تارة أخرى �� حالة مضطر�ة ال ��ن لھ بال و�ذا ح�ن يضيق صدره في��أ 0الرسول 

جراء حبھ للن�� وشوقھ الشديد لز�ارة ق��ه وما قدس من أماكن وطأ��ا  للتعب�� عن معاناتھ

وج�اده ضد الكفار واملشرك�ن، فيتخذ من الكسرة والضمة  Jقدمھ، أو ح�ن يتحدث عن غزواتھ

  .س�يال لذلك، و�ذا راجع لضيق ا��رى ال�وا�ي ح�ن النطق ��ما

  :ب ـ أنصاف الصوائت 

�لف، والياء، : للصوائت �س�شفھ �� أنصاف�ا وما ��ناه من إيحاءات داللية    

والواو، غ�� أ��ا تظ�ر �ش�ل وا�� المتداد�ا وطول�ا فتنفس عن الشاعر حزنھ العميق، ومن 

بانت، بان، الزحام، الرفاة، الوفاة، :" ب�ن استعماال��ا عند بن امل��وك نجد �لف نحو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18ـ  17ـ املرجع نفسھ،   1
  .68ــ  دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص  2
، نقال 40ـ أ�ي الفرج دمحم بن أ�ي أيوب إ��اق املعروف بالنديم، الف�رست، مرجع سابق، ص   3

  . 17صفية مط�ري، الداللة �يحائية �� الصيغة �فرادية، مرجع سابق، ص: عن
  .18ـ صفية مط�ري، املرجع نفسھ، ص   4
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، فالشاعر �ش�و "، الصبا، حبا�ي، صادهالغمرات، الزفرات، دالل�ا، محيا�ا، حاج��ا، الس�ئات

�عده عن سعاد وتأ�� قلبھ شوقا لدالل�ا وحسن جمال�ا، و�عد تخلصھ �� نظمھ ملدح الرسول 

، ونراه ايضا يخ��� سكرات املوت وخروج 0نجده يظ�ر ص��ه لشدة ال��يج والزحام حول ق��ه

ف�ل �اتھ املعا�ي أو�� ��ا  الروح عند الوفاة، وتصبح جثتھ رفاة فتلقى �� ج�نم حسب �عب��ه،

  .املمتد امتداد النفس الصاعد من أعماق شاعرنا" �لف"الصائت الطو�ل 

�س��، نك��، كب��، رضيع، �ش�ب، نظ��، ال��يد، ال�سيطة، :" ونجد الياء �� نحو     

، أما الواو فقد وردت أيضا ..."بص��ة، السعيد، �ع��، الش�ب، �ستحيل، تص��، رم���، نف���

سرور، نور، تخور، أزور، قصور، نفور، يدور، �عود، ش�ود، الصعود، الرقود، :" �ة نحوبك�

، فنالحظ وفرة تواتر الصوائت الطوال �� شعر ..."ا��رود، ال��وم، يومن، ا��دود، جيوش

املديح لدى دمحم بن امل��وك و�ذا راجع ��التھ النفسية من ج�ة، وملا تنماز بھ �ذه ا��ر�ات من 

، 1عية تث�� �ن�باه ف�شد �ذان ن�يجة وضوح أثر�ا السم�� من ج�ة أخرى خصائص طبي

و�ذلك ترشدنا إ�� معا�ي مستوحاة من داللة الصامت الذي قبل�ا وا��ركة ال�� تضبطھ، بمع�� 

تك�سب أ�مي��ا ودور�ا من السياق الواردة فيھ وال سيما من ا��روف ال�� « إن �ل حركة

الصوت الداللية، �ذا فضال عما تتصف بھ من قوة �سماع ال�� �سبق�ا، ف�� امتداد لقيمة 

، ومن شعر�ة استعماالت الصوائت الطو�لة لدى الشاعر بن امل��وك البودوي 2»تالزم طول�ا

  :3قولھ

ضرمت جذوة ا���يم �� كبدي::  نـت سعاد و�ان الش�ب �� جسدي  اب
ُ
  وأ

ن  ي كنـــت مــن ذو  اإذ               
ْ

ــؤ
ُ

  ي مــن كـــــالب نفــــــــور ّنــفــــال يفـــزع::   بمـدحـھ    الش

ــــــمـــ�إلـــى قبــــره الشـــــر ::   ز بـرحلــة   و �ـــل أفــــ ي ليــــــت شعـــر  الأ                  رو أز  اف كيـ

ــــــــ::  فـھ   ابخـف الالفــــ ي زل يـطــــو اعــــلــــــى بــــــ                  ر و إذا مـــــا لــعي�يـــھ تـبــــــدت قــصــ

ــــ                       ــــ::   ل ورفــعـــــــــة   و يـــــز  اله اوعــــــــز وجـــــــــ ــــــر  ��حبـاتــصــــ ــــــة وســـــــ   رو و�عـمـــــ

ــــــر ونك نــــييفــــزع الفــــــ::      ال�ـــ� ي� أمـور �وُ�ْســــــــر ونـــــصــــــر                  ــــــــــريـمنكـــ   ـــ

ــــــة يـــ�ــــــ                 ــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــل مِلمَّ ــــلــھ ::   لـ�ـــــا   و ل نز و وكـ   ر و تـخـــــــ الوإن ُرفـــعــــت بـفـضـــ

الطو�لة �� شعر املديح لدى الشيخ بن و�عد القياس الك�� ل�سبة ورود الصوائت 

 :امل��وك البودوي نو���ا ا��دول ��ي

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصطفى السعد�ي، املدخل اللغوي لنقد الشعر ـ قراءة ب�يو�ة، دار بور سعيد لل�شر، : ـ ينظر  1

  .63مصر، د ط، د ت، ص 
  .92ـ املرجع نفسھ، ص   2
  .82ـ  40ـ دمحم بن امل��وك البودوي التوا�ي، الديوان، مرجع سابق، ص   3
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  �سبة تواتر�ا  عدد�ا   ا��ركة

  % 71.42  120  �لف

  % 10.11  17  الواو

  % 18.45  31  الياء

  % 99.98  168  ا��موع

  : خالصة

امل��وك البودوي �� ختام �ذه بالدراسة املتعلقة بالداللة الصوتية �� مديح دمحم بن 

  :نخلص إ�� النتائج التالية

  . ـ تتعدد وسائل ال��م�� والتعب��، والصوت اللغوي أحس��ا داللة

ـ عكفت �مم والشعوب ع�� دراسة الصوت اللغوي وتقطيعھ حسب ما توفر ل�م من 

  .إم�انات، للوقوف ع�� خصائصھ وكيفية حدوثھ وعالقتھ باملع��

: د ا��دث�ن إ�� تقسيم علم �صوات إ�� قسم�ن �ماـ خلصت الدراسة الصوتية عن

علم �صوات العام، و��تم بدراسة خصائص �صوات ومخارج�ا، وعلم وظائف �صوات، 

  .و�ع�� بدراسة املع�� الذي يؤديھ الصوت سواء أ�ان مفردا أو مركبا

�� �غ�� �� ـ للصوت اللغوي ارتباط وثيق بالداللة، وأي �غ�� صو�ي ي��ق ال�لمة يؤدي إ

 .معنا�ا
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  :ملصادر واملراجع املعتمدةا

  .1984، 5ـ إبرا�يم أن�س، داللة �لفاظ، مكتبة �نجلو مصر�ة، ط  01

  .ـ إبرا�يم مقال�ي، شرح مثلثات قطرب، دار �ومھ، ا��زائر، دط، دت 02

دمشق، سور�ا، ، تح حسن �نداوي، دار القلم، 1ـ ابن ج��، سر صناعة �عراب، ج 03
  ،1993، 2ط

، باب الصاد، دار 4عبد هللا ع�� الكب�� وآخرون، مج : ـ ابن منظور، لسان العرب،  تح 04
  .، دت1املعارف، ط 

دمحم ع�� النجار، دار الكتب املصر�ة، : ـ أبو الفتح عثمان ابن ج��، ا��صائص، تحقيق 05
  .1، ج1952املكتبة العلمية، دط، 

  .اق، سر الليال �� القلب و�بدال، د ط، د تـ احمد فارس الشدي 06

  .2012، 4مبادئ اللسانيات، دار الفكر ثقافة �ختالف، دمشق، ط  ـ أحمد دمحم قدور، 07

ـ آمنة طي��، ا��روف العر�ية وتبدال��ا الصوتية خلفيات وامتداد، اتحاد الكتاب  08
  2008، 1العرب، دمشق، سور�ا، ط 

ونيم والنص الشعري، دراسة تطبيقية، مجلة أفاق علمية، أمينة طي��، نظر�ة الف 09
دور�ة محكمة نصف سنو�ة، مع�د �داب واللغات، املركز ا��ام�� تم��است، مكتبة الرشاد 

  .للطباعة وال�شر، ا��زائر، العدد �ول 

ـ إيمان جر�وعة، قصيدة مديح الظل العا�� ��مود درو�ش دراسة داللية، رسالة  10
آمنة بن مالك، �لية �داب واللغات، قسم اللغة العر�ية وآدا��ا، تخصص : رافماجست��، إش

  .لغو�ات، جامعة �خوة منتوري، قسنطينة

ـ حب�ب مو����، توترات �بداع الشعري، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، دط،  11 
  .د ت

لمية، دور�ة محكمة ـ سم��ة رفاس، أصالة ا��رف العر�ي واقع وامتداد، مجلة أفاق ع 12
نصف سنو�ة، مع�د �داب واللغات، املركز ا��ام�� تم��است، مكتبة الرشاد للطباعة 

  .وال�شر، ا��زائر، العدد �ول 

عبد السالم �ارون، مكتبة ا��ان��، القا�رة،  مصر، ط : ، تح4ـ س�بو�ھ، الكتاب، ج 13
2،.  

  .ية �� اللغة العر�ية، دط، د تـ صا�� سليم عبد القادر الفاخري، الداللة الصوت 14

  .2004، ب��وت، 16ـ صب�� الصا��، دراسات �� فقھ اللغة، دار العلم للمالي�ن، ط  15

ـ صفية مط�ري، التفاعل الدال�� �� املستو�ات اللسانية، مجلة ال��اث العر�ي، مجلة  16
  . 2008، 112فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 
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صفية مط�ري، الداللة �يحائية �� الصيغة �فرادية، م�شورات اتحاد الكتاب  ـ17
  .2003العرب، دمشق، سور�ا، 

، 1عادل محلو، علم �صوات ب�ن القدامى وا��دث�ن، مطبعة مزوار، ا��زائر، ط .ـ18 
2009 .  

ا��ان��، ـ عبد القا�ر ا��رجا�ي، دالئل ���از، قراءة محمود محمود شاكر، مكتبة  19
  .القا�رة، دت، دط

ـ فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عز�ز، دار أفاق عر�ية،  20
  .1975، �3غداد، العراق، ط 

  ـ. 2000ـ كمال �شر، علم �صوات، دار غر�ب، القا�رة، مصر،  21

لل�لمة العر�ية  ـ دمحم املبارك، فقھ اللغة وخصائص العر�ية، دراسة تحليلية مقارنة 22
  . ، دت2وعرض ملن�� العر�ية �صيل �� التجديد والتوليد، دار الفكر، ط

ـ مصطفى السعد�ي، املدخل اللغوي لنقد الشعر ـ قراءة ب�يو�ة، دار بور سعيد لل�شر،  23
  .مصر، د ط، د ت

�ة ـ م�ي درار، كينونة �صوات اللغو�ة �� آثارنا العر�ية، مجلة أفاق علمية، دور  24
محكمة نصف سنو�ة، مع�د �داب واللغات، املركز ا��ام�� تم��است، مكتبة الرشاد 

  . للطباعة وال�شر، ا��زائر، العدد الثالث

ـ امل�دي إبرا�يم الغو�ل، السياق وأثره �� املع��، أ�اديمية الفكر ا��ما���ي، دار  25
  .2011الكتب الوطنية، بنغازي، لي�يا، 

م املصط��ات العلمية والفنية، دار لسان العرب، ب��وت، دط، ـ يوسف خياط، م�� 26 
  دت
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.  
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  ب�ن املف�وم و التأس�س املصط�� النقدي �� ا��طاب العر�ي
  

   أور�دة عبود     

  

 معظم ا��الفات «
ّ

العلمية ترجع إ�� خالف ع�� مع�� �لفاظ ودالال��ا،ذلك إن

ألننا ال ن��أ إ�� املعا�ي املتواصلة ب�ن املرسل واملستقبل، و�لما �ان املصط�� أدق وأحكم 

  .»�ان أقرب إ�� التداول عند العلماء

  )الفيلسوف لي�ت��(

ص
ّ

  :امل��

لعر�ية مما أدى �عددت املصط��ات النقدية ال�� اقتحمت املنظومة النقدية ا  

إ�� اضطراب صياغ��ا داخل �ذه املنظومة، خاصة أن الكث�� من �ذه املصط��ات ال تخضع 

للمرجعيات الثقافية وال لب�ية اللغة، فجاء استخدام�ا �� كث�� من �حيان قائما ع�� الش�ل 

  .وال��جمة ا��رفية دون أن �س�ند ع�� السياقات ال�� أنتج��ا

لنقد العر�ي ما �س�� بإش�الية املصط��، الذي تمادى كث�ً�ا �ذا �مر أفرز �� ا  

�� السنوات �خ��ة، وعليھ توجب ع�� الباحث العر�ي أن يضع حًدا ل�ذه �زمة و�عمل ع�� 

تحديد مضمون �ل مصط�� غامض أو غ�� محدد �ي يؤدي م�متھ �� الدرس النقدي، مرتكًزا 

فة املنقولة م��ا ومعيار الثقافة املنقولة إل��ا، ألن ع�� الداللة ال ع�� الش�ل وفق معيار الثقا

تحديد مضمون املصط�� وإزالة الغموض عنھ �سمح للباحث والقارئ بالتفاعل والتواصل، 

بمع�� أن الباحث العر�ي يجب أن يتحرك لوضع املصط�� بدافع الفضول العل�� واملعرفة 

  .الشاملة العميقة بالنظر�ات

الدراسات النقدية العر�ية إ�� سبل تنظيمية محكمة لوضع املصط�� تنطلق  تحتاج                 

  .من ال��اث وترنو إ�� املعاصرة وفق سياسة لغو�ة موحدة تواجھ التحديات املعرفية املتغ��ة

Abstract 

                Numerous monetary terms that stormed the Saudi monetary system, which led 

to the formulation of disorder within the system, especially since many of these terms are 

not subject to cultural references and the structure of the language, came to be used more 

often based on the shape and literal translation without being based on the contexts in 

which they were produced. 

             This resulted in the Arab Monetary so-called problematic term, which gone 

too far in recent years, and it had to be on the Arab scholar put an end to this crisis and 

working to determine the content of each fuzzy term or Unknown to doing its job of 

monetary lesson, an anchor on the significance and not on Figure according to the 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زو جامعة مولود معمري ت��ي و  أ، محاضرة  ةأور�دة عبود،أستاذ   
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standard movable ones culture and transferred to standard culture, because the term is to 

determine the content and demystify it allows the researcher and reader interaction and 

communication, in the sense that the Arab researcher must move to put the term is 

motivated by scientific curiosity comprehensive and deep knowledge of theories. 

               Arab Monetary Studies need to regulatory Court of ways to put off the term of 

the heritage and aspire to contemporary according to uniform language policy challenges 

facing the changing knowledge. 

  :مقدمة

لطاملا حظي املصط�� النقدي با�تمام كب�� لدى الدارس�ن ا��دث�ن واملعاصر�ن، 

ظا�رة ثقافية عاملية ي�ب�� عل��ا تأس�س املن�� النقدي، ألن غياب املصط��ات ذلك أنھ يمثل 

  .النقدية ا��اصة يؤدي حتما إ�� غياب املن�� النقدي ا��كم

وقد أف��� ا�تمام النقاد العرب باملنا�� النقدية  الغر�ية إ�� ��تمام بقضية 

العر�ية قصد ال�س�� بقيم ا��داثة املصط�� و�لتفات إل��ا، ف�� من أ�م قضايا تنمية اللغة 

  .ومواج�ة التحديات املعرفية املتغ��ة

  :مف�وم املصط�� النقدي وداللتھ)1

يقف املتأمل �� واقع ا��طاب النقدي العر�ي ع�� معالم شبكة مصط��ية واسعة 

ر سلًبا ع�� ا��طاب النقدي توظيفا 
ّ
ال�� وفدت إ�� منظومتنا النقدية ع�� املثاقفة، مّما أث

وممارسة، فصار �ذا ا��طاب �ع�ش إش�الية خط��ة ألنھ معرض لفقدان خصوص�تھ و�و�تھ 

  .الفكر�ة

علما أن �لمة املصط�� ال تخرج دالل��ا �� املصادر ال��اثية وأم�ات الكتب العر�ية ع�� 

فقد جاء مثال �� كتاب التعر�فات ل��رجا�ي أن . �تفاق واملصا��ة والتعارف وزوال الفساد

عبارة عن اتفاق قوم ع�� �سمية ال���ء باسم ماينقل عن موضعھ �ول، وإخراج «: ��املصط

  .)1(»اللفظ من مع�� لغوي إ�� آخر ملناسبة بي��ما

�لمة أو مجموع �لمات «: من �ذا املع�� ف�و يقول بأنھ" عمر عيالن"و�ق��ب �عر�ف 

سمي��ا �� إطار مع�ن تقوى ع�� تتجاوز دالل��ا اللفظية وامل��مية إ�� تأط�� تصورات فكر�ة، و�

  .)2(»���يص وضبط املفا�يم ال�� ت�تج�ا

يوسف "أما املصط�� النقدي الذي يمثل أساس ا��طاب النقدي ف�و ع�� حّد �عب�� 

رمز لغوي قد يأ�ي مفرًدا أو مركًبا يدل ع�� مف�وم نقدي أك�� تحديًدا " وغل����
، ف�و لفظ موضو�� ي�سم بالوضوح )3(ووضوًحا،يخضع التفاق أ�ل �ذا ا��قل املعر��

  .والضبط والثبات وعدم �نز�اح الدال��

ال�سق الفكري امل��ابط الذي نبحث من «: املصط�� النقدي بأنھ" دمحم الدسو��"عرف 

خاللھ عملية �بداع الف��،ونخت�� ع�� ضوئھ طبيعة �عمال الفنية وسي�ولوجية مبدع�ا، 

و أداة إجرائية يتوسل ��ا الناقد �� �ّل ممارسة نقدية ،ف�)4(»والعناصر ال�� ش�لت ذوقھ

 بالكيفية ال�� تجعل�ا منتجة مع إدراكھ بو�� تام بأن حمولة املصط�� النقدي الذي �و 
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  .بصدد توظيف�ا يجب أن �ستخلص من الفضاء الفكري الذي استعملت فيھ

العلمية يصاغ املصط�� النقدي كغ��ه من املصط��ات اللغو�ة و�دبية والبالغية و 

بواسطة طرائق أ�م�ا �شتقاق والتعر�ب وال��جمة، و�ي تتحقق القيمة ا��قيقية ألي مصط�� 

يدل �ول أن ل�ل مصط�� مف�وًما واحًدا ال يتعداه وال . البد من توفرشرطي التوحد والشيوع

صد بھ �شاركھ فيھ سواه وال ي�ب�� أن يصاب بال��ادف و�عدد الداللة،أما شرط الشيوع فنق

ان�شار املصط�� ألنھ �ش�ل أداة وصلية وتواصلية للتعب�� عن مع�� أو موضوع أو فكرة �� 

مجال اختصاص مع�ن مع العلم أن �ذين الشرط�ن يصعب تحقيق�ما �� كث�� من املصط��ات 

 .خاصة عند النقاد العرب �س�ب �عدد واض�� املصط�� و�ختالف �� ال��جمة

  :النقدي العر�يقاعدة تأس�س املصط��  )2

يحمل املصط�� النقدي العر�ي �� طياتھ معطيات ا��ياة العر�ية ابتداًء من ا��ا�لية 

 إ�� عصر �نحطاط زمن املعارضات واملو��ات إ�� أن تزود و�شبع 
ً
مروًرا بصدر �سالم وصوال

  ".حازم القرطاج�� وال��لما���"بتصورات فلسفية ع�� يد 

�و أن قاعدة التأس�س ال�� تكفل ملستعمل املصط�� لكن ما ي�ب�� التنو�ھ إليھ 

الرؤ�ة الوا��ة والسند القوي وتزوده ببص��ة وخ��ة علمية ت�ب�� ع�� ثالثة عناصر و�� 

  .الثوابت املعرفية واملقاي�س اللغو�ة والوسائل النوعية

  :الثوابت املعرفية- أ

ة،تخضع تقف اللغة �� قمة �ذه الثوابت �و��ا ظا�رة جماعية واجتماعي  

للتغ�� واملواكبة حينا و�س�� للبقاء خوفا من ��سالخ حينا آخر،و�ناًء ع�� �ذا فإن صياغة 

أن يتالءم : تقوم ع�� قدرتھ ع�� ترشيح التعادلية القابضة ع�� طر�� ا��نب«املصط�� النقدي 

  .)5(»مع �قتضاءات املتجددة وأن يبقى ع�� بن�تھ ال�� ��ا جو�رة وف��ا �و�تھ

  :قاي�س اللغو�ةامل- ب

يمتاز املصط�� النقدي العر�ي بالتفرد والتمايز والتوالد و�شتقاق ال�� منحتھ إياه 

مما يكسبھ طواعية داخلية تمكنھ من معاودة �نتظام الذا�ي «: خصائص اللغة العر�ية

  . )6(»واست�ناف �رتصاف البنا�ي عند �ّل حاجة داللية

  :الوسائل النوعية- ج

العر�ي عند وضع أي مصط�� أن يحدد مجال �ختصاص املعر�� ل�ذا ع�� الباحث 

يتمكن من خلق تواصل «: املصط�� وأن يحافظ ع�� العناصر املف�ومية ال�� ش�لتھ ح��

متبادل ب�نھ و��ن اللغة ال�� ي�تج�ا و�دفع�ا، و��ن املوضوع الذي ير�د معا��تھ،و�خاصة إذا 

واملف�ومية ع�� �ش�لة �� الزمان وامل�ان والثقافة �ان املصط�� قد اكس�ب حموتھ الفكر�ة 

املغايرة لبعده التار��� وا��ضاري مما توجب عملية اشتغالھ بصورة طبيعية وإيجابية، 

  .)7(»وضرورة استعابھ �� حقلھ املعر��

�ستوجب أن يتأسس املصط�� النقدي ع�� تصّور معر�� �عيد عن �لتباس 

و�نائھ،كما �ستوجب أن يتأسس ع�� تصور قادر ع�� واملراوغة ليضمن سالمة صياغتھ 

  .الوصول إ�� جو�ر املعرفة وحقيق��ا ليضمن استقراره و�قاءه
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  :إش�الية املصط�� النقدي العر�ي)3

تتوافد املصط��ات النقدية بنوع��ا امل��جم واملعرب ع�� الدراسات العر�ية،وتختلف 

إ�� آخر حسب درجة وعيھ باملصط��  �ذه املصط��ات من حيث املف�وم والداللة من ناقد

ومن��ھ �� الدراسة مما جعل النقاد العرب �س��ون �� اتجا�ات مختلفة،فالواقع النقدي 

يتخبط �� عشواء املنا�� ا��ديدة و��ابد وعثاء املصط��ات ال��اقة وكث�ً�ا ما «: العر�ي ما يزال

س �صطال�� الذي طاملا �عالت �صوات والصيحات و�بت املعا��ات ل���يص �ذا الف��و

  .)8(»حمل جر�رة �ذا الطاعون 

ولعل أك�� إش�الية يواج��ا املصط�� النقدي العر�ي �عود إ�� غياب الت�سيق 

والتوفيق ب�ن رؤى الباحث�ن والنقاد �س�ب اختالف مفا�م�م وثقاف��م،ثم إن �عدد املدارس 

ة واللغو�ة قد ضاعف من �ذه النقدية واختالف املنا�� الفكر�ة وتباعد التيارات �دبي

ا ب�ن ا��تص�ن أنفس�م
ً
 وشقاق

ً
فالنقاد العرب �عتمدون �� دراسا��م . �ش�الية وأثار جدال

النقدية ع�� أدوات �عب��ية غ�� محدد تقوم ع�� مجموعة من العوامل ل�ا عالقة ب�نوع 

��� وا��ما��،مما الثقافات والدراسات النقدية املعاصرة ذات البعد اللغوي والفلسفي والنف

يؤثر ع�� املصط�� النقدي وداللتھ وكيفية التعامل معھ خاصة أن �عض امل��جم�ن �عتمدون 

و�ذه ال��جمة �� «: ع�� ال��جمة دون �س�� �ا�� بأدوا��ا ومطال��ا فتأ�ي ترجم��م ركيكة وحرفية

جمود عديم  نقل املف�وم واملصط�� تمثل أضعف الوسائل �صطالحية أل��ا تح�س اللفظة ��

الفائدة فيص�� املف�وم �جن�� غامضا عند وضعھ مصط��ا �� العر�ية رغم أن داللتھ قد ت�ون 

  .)9(»وا��ة �� لغتھ �صلية، و�ذا ما يؤدي إ�� ���ام والغموض

 " عبد العز�ز حمودة"لقد صّرح 
ً
حينما ننقل نحن «: �� كتابھ املرايا ا��ّدبة قائال

�� النقدي ا��ديد �� عزلة عن خلفيتھ الفكر�ة والفلسفية فإنھ يفرغ ا��داثي�ن العرب املصط

من داللتھ و�فقد القدرة ع�� أن يحدد معناه، فإذا نقلناه �عوالقھ الفلسفية أدى إ�� الفو��� 

و�ضطراب، إذ إن القيم املعرفية القادمة مع املصط�� تختلف، بل تتعارض أحيانا مع القيم 

أننا «: ومع تفاقم �ذه �ش�الية يذ�ب مؤكًدا. )10(»كر العر�ي ا��تلفاملعرفية ال�� طور�ا الف

نرتكب إثما ال �غتفر حينما ننقل املصط�� النقدي العر�ي و�و مصط�� فلسفي بالدرجة �و�� 

  .)11(»ب�ل عوالقھ املعرفية إ�� ثقافة مختفة �� الثقافة العر�ية دون إدراك لإلختالف

الن�� ��  لنقدي الوافد ب�ل تداعياتھ واعتباره قمة ��إن �نجذاب نحو املصط�� ا

الدراسات املعاصرة،�و الذي زاد لإلش�الية �عقيًدا،و�ذه القضية �� ال�� منعت �عض النقاد 

من �ستفادة من املصط�� ال��ا�ي متجا�ل�ن أن الغر�ي�ن أنفس�م �عودون إ�� ال��اث اليونا�ي 

ال �عرف الظروف «": أحمد مطلوب"ع�� حّد �عب��  والروما�ي لوضع املصط��، ولعل البعض

ال�� �شأ ف��ا املصط�� و�سباب ال�� دفعت إ�� وضعھ،ولم يطلع ع�� �دب �جن�� إطالًعا 

يؤ�لھ لف�م املصط�� ف�ما دقيًقا،واكتفى بما يكتب عن �دب من مقاالت أوقعتھ �� ا��لط 

  .)12(»و�ضطراب

أزمة املصط�� �� النقد العر�ي �� أن الناقد ي��أ ومن �سباب كذلك ال�� بلورت 

أحيانا إ�� شرح مف�وم املصط��ات ال�� �ستخدم�ا �� دراستھ �� ضوء معرفتھ باملصط��ات 
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أحيانا يكتفي بر�ط املصط�� العر�ي باملصط�� �جن��،�أن يكتفي بوضع �صل «: الغر�ية و

و�ستخدم الناقد �� أحاي�ن كث��ة اللغة ... ��حالفر���� أو �نجل��ي بجوار املصط�� العر�ي املق

�دبية �� وصف الظوا�ر الفنية �� العمل �د�ي،و��ذا فإن املف�وم الذي يمكن �شارة إليھ 

ب�لمة واحدة يظل الناقد يو�� بھ عن طر�ق ا��از حينا، وال�ش�يھ حينا آخر،وضرب �مثلة 

  .)13(»حينا ثالثا

بانتظام مث�� بفعل �س�ال «: من ثقافة �خرغ�� أن املصط��ات الوافدة 

املصطل��،الذي أصاب الّدراسات العر�ية ا��ديثة واملعاصرة ��لت بزعزعة ال�سق املعر�� 

لدى املتلقي العر�ي،الذي ضعفت مناعتھ الثقافية،ليجد نفسھ �� ��اية املطاف قابال لتقبل 

ض عق��،ومما�عة نفسية �� وضعيتھ جميع القيم واملواقف السلوكية وتمر�ر�ا دونما اع��ا

شديدة ال�سبة بوضع السم �� الدسم،ذلك أن أي مف�وم يمثل �� حقيقتھ خالصة أف�ار 

ونظر�ات وفلسفات معرفية �� ال�سق املعر�� الذي أوجده و��ت�� إ�� بنائھ الفكري، إذ غالبا ما 

فة �مة ال�� يتجاوز املف�وم بناءه اللفظي و�تخطى جذره اللغوي،ليعكس �وامن فلس

انتجتھ،ودفائن تراكمات فكر�ا ومعرف��ا، وما اس�بطنتھ ذاكر��ا املعرفية من محموالت 

  .)14(»إيديولوجية

أخذت الدراسات النقدية املعاصرة ت�تعد عن �صول امل�ونة لثقافتنا �دبية وت��اجع 

ل��يح،والف�م الوا�� املنظومة النقدية العر�ية،و�ناًء ع�� ذلك فإننا مطالبون باالس�يعاب ا

ملنا�� النقد العر�ي ومصط��اتھ،و��تمام با��زون ال��ا�ي �� مجال النقد خاصة إذا �ان 

يحمل �� مضمونھ قدرة ع�� �فادة �� تحليل النصوص �دبية،و�ستطيع أن يبلور معرفة 

  .جديدة مع �ذه النصوص

  :تقنيات وضوابط وضع املصط��)4

دبية والنقدية �� توظيف املصط��ات أدى بالنقاد العرب إ�� إّن اختالف الّدراسات � 

الوقوع �� إش�الية املصط��،و�ذا ما دفع أحمد مطلوب أن يجمع املصط��ات النقدية �� 

،فقد س�� �ذا املؤلف إ�� التطبيق العم�� ألف�اره،ال�� »م��م النقد العر�ي القديم«: كتابھ

النقدية املوثقة بما يضمن دقة املصط��  تجسدت �� م��م يضم العديد من املصط��ات

  : وأصلھ العر�ي من أم�ات الكتب النقدية ع�� وجھ ا��صوص،بحيث توصل إ�� أن

  .املصط�� النقدي القديم عر�ي أصيل -  

  .وأنھ قد ي�ون اسًما أو مصدًرا وقد ي�ون �لمة واحدة أو أك�� - 

 .أنھ قد يطلق ع�� عدة فنون  - 

 .حدةأنھ قد يتعدد وت�ون داللتھ وا - 

 .)15(»أنھ شمل الشعر والن�� بقو��ما ا��تلفة و�ساليب املتنوعة - 

 :كما حدد �عض نقاد العرب ضوابط أخرى لوضع املصط�� ن��ص�ا �� ��ي

  .أن ي�ون محدد املع�� تحديًدا تاًما - 

 .يحسن أن ت�ون �لفاظ قابلة للت�سيق العل�� - 

 للتداول ي�ب�� أن ي�ون املصط�� لفًضا ال عبارة ح�� ي�ون  - 
ً
 .س�ال
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 . )16(أن ت�ون �لفاظ قابلة للنمو والز�ادة - 

 :كذلك جملة من الضوابط لوضع املصط�� و��" فضل تامر"اق��ح 

تجنب �عدد الدالالت للمصط�� الواحد داخل ا��قل الواحد وتفضيل  - 

  .اللفظ ا��تص ع�� اللفظ املش��ك

 .املعر�ة تفضيل ال�لمات العر�ية الفصيحة املتواترة ع�� ال�لمات - 

 .تفضيل الصيغة ا��زلة الوا��ة، وتجنب النافر ا��ظور من �لفاظ - 

مراعاة ما اتفق ا��تصون ع�� استعمالھ من مصط��ات ودالالت علمية  - 

 . )17(خاصة ��م معر�ة �انت أم م��جمة

 :أما دمحم حسن عبد العز�ز ف��ى ضرورة

  .�عر�ف املصط�� �عر�ًفا وا�ً�ا - 

 .ي بمثلھ، اي ترجمة املصط�� املفرد بمفرد مثلھمراعاة �فراد اللفظ - 

 .تو�� وضوح الداللة وتجنب إ��ام�ا - 

 .)18(مقابلة التعدد اللفظي بمثلھ �� ال��جمة - 

دعا �عض النقاد العرب إ�� تجنب �لفاظ العامية وتجنب السوابق واللواحق 

ثم ". أحمد مطلوب"� �جن�ية اللغة العر�ية لغة إشتقاقية ول�ست لغة إلصاقية ع�� حّد �عب�

إن ال��وء إ�� الوسائل اللغو�ة �� توليد املصط��ات العلمية ا��ديدة �عت�� تقنية ناجعة 

 :لضبط املصط��ات وذلك اعتماًدا ع��

  .إحياء مصط��ات ال��اث وإعطا��ا صبغة حديثة - 

و�و استخراج �لمة من �لمة أخرى ع�� أن ت�ناسبان لفظا : �شتقاق - 

لوضع مصط��ات العلوم «: ن اللغة العر�ية تحتاج إليھ �� �ذا العصرخاصة أ. )19(ومع��

 .)20(»واشتقاق أسماء �عيان وأسماء املعا�ي وحروف املعا�ي وأسماء �صوات

الذي �شمل املصط��ات النقدية ال�� تدخل اللغة العر�ية وتخضع : التعر�ب - 

 .لألب�ية ول��روف وللموسيقى وتصبح جزًءا من البناء العر�ي

 .التوليد بنقل املصط��ات القديمة من معان��ا القديمة إ�� املعا�ي ا��ديدة - 

بإبقاء ال�لمة �جن�ية ع�� حقيق��ا �و��ا ال تخضع للمقاي�س : الدخيل - 

 .العر�ية

 :وظيفة املصط�� النقدي )5

�عت�� املصط�� أداة تحصيل للعلوم املتخصصة، فإذا لم �علم الباحث بذلك ال 

، وال �ستطيع التوسل منطق عل�� من العلوم دون ف�مھ يت�سر لھ 
ً
��تداء إل��ا س�يال

ل�ذا أصبح الناقد العر�ي املعاصر �� ظل �تجا�ات والتحوالت . للمصط��ات وف�م مدلوال��ا

�� نظر�ة النقد و�دب مظطًرا أن يوّ�� داللة املصط��ات واملفا�يم وأن يدرك وظائف�ا ال�� 

ًيا،ذلك أن وظيفة املصط�� النقدي ت�نوع ب�ن املعرفية والوظيفية تمنحھ �عًدا شمول

  .والتواصلية و�قتصادية وا��ضار�ة

تتمظ�ر الوظيفة املعرفية للمصط�� النقدي من خالل قيمة املصط�� وقدرتھ ع�� 
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تراكم مقو�� يكت�� وحدة نظر�ات العلم «": وغل����"حفظ العمل واملعارف ف�و كما قال 

أما الوظيفة التواصلية للمصط�� باعتباره مفتاحا للدخول إ�� العلوم . )21(»وأطروحاتھ

واملعارف تكمن �� أنھ �س�م �� ت�و�ن التصورات ال�� يحمل�ا ��سان، ومن ثم يحدد رؤ�تھ 

لل�ون ولألشياء امل�ونة لھ، كذلك يحقق التواصل ب�ن أفراد ا��ماعة العلمية من خالل وجود 

  .�سّ�ل التفا�م وتبادل املعارف و�ف�ار لغة مش��كة متفق عل��ا

ر ا���د 
ّ
كما ت��ز الوظيفة �قتصاية ال�� �عمل ع�� إضفاء الدقة ع�� املعارف وتوف

ع�� الباحث، فاملصط�� �ستطيع أن يخّزن كّما كب�ً�ا من املعارف بحيث يمكن التعب�� عن عّدة 

  .صادمفا�يم بلغة اصطالحية تقوم ع�� �ختصار والدقة و�قت

غة �صطالحية �� لغة عاملية 
ّ
سع وظيفة املصط�� لتأخذ �عًدا حضارً�ا �ون أّن الل

ّ
ت�

قافات �ساسية، فيحّقق بذلك املصط�� التقارب ا��ضاري ب�ن �مم ا��تلفة
ّ
  .وملتقى الث

  :كيفية ا��د من إش�الية املصط�� )6

وقدموا لذلك جملة اج��د �عض النقاد العرب ل��د من إش�الية املصط�� النقدي 

  :من �ق��احات نورد�ا �� ��ي

غة العر�ية إ�� معاجم اصطالحية ترجمية جديدة،تنطلق من ال��اث  - 
ّ
حاجة الل

  .وترموا إ�� املعاصرة بإح�ام الصنعة والتنظيم والتبو�ب

تدو�ن املصط��ات ال�� ال تزال شا�عة �� الّدراسات �دبية النقدية ا��ديثة  - 

 .)22(لوضع املصط��ات ا��ديدةو�ستعانة ��ا 

تقديم املصط�� و�عر�فھ من الناحية اللغو�ة و�صطالحية،والوقوف ع��  - 

اختالف املذا�ب �دبية �� تحديده وذكره بلغة أجن�ية واحدة أو أك�� ملعرفة املقابل �جن��، 

 و�ستفادة منھ �� ال��جمة والتأليف

 .جن��ضرورة �طالع ع�� �عض موسوعات �دب �  - 

توحيد ا���ود الفردية وا��ماعية لوضع م��م إصطال�� خاص  - 

بمصط��ات النقد �د�ي،ووضع قواسم مش��كة ومقبولة من قبل امل��جم�ن والباحث�ن والنقاد 

 .)23(العرب

العمل ا��ما�� املش��ك،الذي �عتمد ع�� داللة املصط�� املعرفية والس��  - 

 .��ل �ش�ال الناجم عن ترجمتھ

اعتماد الباحث�ن ع�� �سس العلمية �� وضع املصط��ات أو ترجم��ا ضرورة  - 

غو�ة «أو �عر���ا بال��ك�� ع�� املبادئ،ال�� أقر��ا ا��امع العلمية خاصة مشروع 
ّ
خ��ة الل

ّ
الذ

 .)24("عبد الرحمان ا��اج صا��"الذي اق��حھ » وأ�عاده ا��ضار�ة

ة عر�ية  - 
ّ
واحدة،تبّ�ن النظام الذي يجب العناية بال��جمة وقواعد�ا ورسم خط

 . )25(أن تل��م بھ �� ترجمة،ووضع قواعد موحدة تل��م ��ا عند التعر�ف أيضا

ضرورة وضع املصط��ات املعيار�ة موضعة �� إطار خطة مت�املة ل��جمة  - 

غة إ�� العر�ية
ّ
 .)26(املؤلفات �ساسية �� علم الل
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غة العر�ية التا�ع ت�و�ن ��نة من ا��تص�ن �� علم املصط�� ضمن ُمج - 
ّ
ّمع الل

��امعة الدول العر�ية،لإلشراف ع�� توحيد املصط�� ومتا�عة تطبيقھ للتقليص من 

 .�صطالحات الفردية من قبل امل��جم�ن أو الواضع�ن للمصط��

 :خاتمة

لقد أف��� ا�تمام النقاد العرب باملنا�� النقدية الغر�ية إ�� ��تمام بإش�الية 

إل��ا، ف�� من أ�م قضايا تنمية اللغة من أجل مواكبة متطلبات ا��ياة  املصط�� و�لتفات

  .املعاصرة

يبقى املصط�� النقدي لبنة أساسية �� مقار�ة النصوص �بداعية نظرا لدوره 

فاملصط�� النقدي يخ��ل . ا��اسم �� ضبط املفا�م  وتحقيق ا��د �د�ى من املوضوعية

ملصط�� وتتو�� دالالتھ وتتعدد استعماالتھ ينمو الفكر الفكر واملعارف، و�قدر ما ي�تظم ا

  .نمًوا متأكًدا وسر�ًعا

يجب أن يتأسس املصط�� النقدي ع�� تصور معر�� �عيد عن �لتباس واملراوغة 

ليضمن سالمة صياغتھ و�نائھ، كما �ستوجب أن يتأسس ع�� تصور قادر ع�� الوصول إ�� 

فإذا �انت كتابة �دب تقوم ع�� ا��يال فإّن كتابة . جو�ر املعرفة ليضمن استقراره و�قاءه

  .الّنقد تقوم ع�� املعرفة

  :ال�وامش
، ب��وت، 4الشر�ف ا��رجا�ي، كتاب التعر�فات، تح إبرا�يم �بياري، دار الكتاب العر�ي، ط- 1- 
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  بودش�شةاللعبة  ألحمد  لغة �رشادات املسرحية �� مسرحية
  

    عبد العز�ز بوشاللق

  

  :��صامل

ــــتتمثل �رشادات املسرحية عادة �� ترميم نقص �� النص اللغ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــــ وي الذي ــــ

التأمل  امللل و �حباط والسأم و الت��ب واملفاجأة و ال �ستطيع أن يظ�ر �ند�اش و

و�ذا �ع�� أن �ذه �رشادات تميل إ�� تصو�ر  .�ش�ل عوالم خاصة بال��صية دائما، مما

عالم داخ�� لل��صية ما �ان يمكن التعب�� عنھ باللغة مادام الصمت املسر�� لغة 

و�كذا �غدو �ذه �رشادات إيماءات ل�ا دالالت  مفتوحة ع�� التفس�� والتأو�ل،  .درامية

ددا ، ما لم تكن لغة شعر�ة ، أو شاعر�ة تحتاج إ�� تأو�ل، كما �� اللغة ال�� تقول ما �و مح

و�ذلك استطاع أحمد بودش�شة أن �ساعد ا��رج املسر��، وكذا املتلقي للعرض أو 

املشا�د �� ف�م نصھ املسر�� اللعبة، لتظ�ر مكنونات ��وص مسرحيتھ، و�خاصة 

، وكيف ��� �ل ��صي�� م��وك وامل�دي، اللت�ن �شكالن جو�ر الصراع �� مسرحيتھ

م��ما خيوط اللعبة، وكيف عادت و�اال ع�� ا��ميع �� ��اية املسرحية، و�ذلك فسرت �ذه 

  .التوج��ات، أو �رشادات املسرحية حقيقة ما أراد ال�اتب قولھ أو الوصول إليھ
  :ال�لمات املفتاحية

ض  ـ  �رشادات املسرحية  ـ مسرحية اللعبة ـ أحمد بودش�شة  ـ  اللغة  ـ العر 

  .ال��صية  ـ املتلقي

Abstract: 

                         The theatrical instructions usually restore the deficiencies of 

the text in expressing stupefaction, wonder, surprise, frustration, dullness, reflection 

each time which constitute the particular worlds of the characters i.e. these 

instructions tend to reveal the internal world of the character ,the thing that the 

words cannot do since theatrical silence is a dramatic language itself.      

                 Thus these instructions stand as mimes which may have several 

interpretations. As the words can precisely express when they are poetical. Therefore 

Mr.Ahmed Boudchicha was able to help the director and also the audience to 

understand the text of his play ‘The Game’, and he helped to uncover the internal 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أستاذ محاضر ب،�لية �داب و اللغات،جامعة دمحم بوضياف،املسيلةعبد العز�ز بوشاللق،. 
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thoughts of the his characters ,Mabrouk and El-Mahdi namely who are the 

antagonists of the play. And how the playwright could tie up ‘The Game’ and how it 

becomes disastrous for all of them in the end of the play. So all those instructions 

could explain what the writer wanted to say or to reach. 

  :تم�يد

وتتضمن   ،من املعلوم أن �رشادات املسرحية �� ال�� يكت��ا املؤلف املسر��

مجموعة من املعطيات ال�� تتعلق بحالة ال��صيات، وتحديد الفضاء الدرامي،  و�ساعد 

املمثل وتوج�ھ بناء وتركيبا وتخطيطا، و�سعفھ �� ف�م املسرحية وتفس���ا، إنھ خطاب 

ي العرض املسر�� �ي يتم تحو�لھ إ�� عالمات ا��شبة، ولكنھ �� املؤلف املباشر لفنا�

الوقت نفسھ �و النص الشارح لل��صية، و�و الذي ي����ء املوقف خارج السياق 

ألنھ ال يوجد مش�د ثابت ساكن ع�� خشبة املسرح مادامت . اللغوي الذي يفسر ا��وار

� البناء الدرامي ما يجب ولكنھ مش�د يكشف و����ء و�ضيف إ�! ا��بكة �� تطور مستمر 

وعليھ، فاإلرشادات املسرحية ال�� يكت��ا املؤلف م�مة بال�سبة ل�ل من لھ   أن نل��م بھ ،

صلة باملسرحية من قر�ب أو �عيد، مادامت تقوم بوظيفة التوجيھ و�رشاد والتن�يھ، 

ف�م النص، �عكس الكث�� من الدالالت ال�� �ساعد ع�� أل��ا .وتحيل ع�� وج�ة نظر املؤلف

املؤلف املسر�� يكتب تلك �رشادات و�ساعد ع�� ف�م نوايا ال�اتب تجاه ال��صية ، وأن 

بما يقتضيھ املوضوع واملضمون، وح�ن يكتب فإنھ يدرك  عن إيمان تام أن تلك �رشادات 

جزء من فعل من النص ل�س فائضا وال زائدا عن ا��اجة الدرامية أو املسرحية كما أن 

وجدت من أجل مساعدة القارئ ع�� تلقي النص وتخيل �حداث شادات املسرحية تلك �ر 

و�أ��ا تمثل أمامھ، وأيضا ع�� مساعدة ا��رج الذي ينوى إخراج �ذه املسرحية ع�� 

�ستفادة من تلك املالحظات ال�� وضع�ا املؤلف، وكذلك يمكن معرفة انفعاالت تلك 

 .تدور ف��ا �حداث أيضاال��صيات، حر�ا��ا، و�ماكن ال�� 
عبة

ّ
  :مسرحّية الل

 :ال��صّيات

  ـ ضيوف 7ـ رواد املق��   6ـ العطرة  5ـ مور�س  4ـ قم��  3ـ امل�دي   2ـ م��وك   1

ص
ّ

  امل��

تدور أحداث املسرحية �� جانب من مق�� بار���� فاخر، �عد ان ي�ون م��وك فر إ�� 

يقھ امل�دي، يتح�ن الفرصة لالنتقام في��� لعبة فر�سا تار�ا وراءه ماال وأمال�ا ، فيلتقي بصد

مع اب�تھ قم�� وخطي��ا مور�س �� �يقاع بامل�دي لالس�يالء ع�� مالھ، باملقابل يلعب امل�دي 

و�ّد�� جنون زوجتھ العطرة، ال�� �ش��ك معھ �� , فيّتخذ قم��ا مطّية ملال والد�ا, اللعبة نفس�ا

م��وك حقيقة �مر، فيغري العطرة بالّزواج انتقاما من اللعبة ع�� أساس أّ��ا أختھ  �عرف 
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�سايره تحقيقا لغ����ا الّداخلية من زوج�ا امل�دي، الذي علمت بفطر��ا �نثوّ�ة , زوج�ا امل�دي

ھ مال إ�� غ���ا  ت�شابك خيوط اللعبة، لت�ت�� بامل�اشفة ال�� بّي�ت طمع ا��ميع، حيث 
ّ
أن

ھ أّممت الّدولة أراض��م و�قي �ّل 
ّ
  .واحد يندب حظ

فا ي�ّ�م فيھ �نطالق مع ا��يال �� حشد 
ّ
�ستخدم �اتب املسرحّية خطابا مكث

ول�س كما يفعل �اتب القّصة أو الّرواية، لذلك , �وصاف والّسفر �� عوالم الّزمن ا��تلفة

بدا��، ي��أ إ�� �رشادات املسرحّية، أو ما �سّ�� بالنّص املوازي للنّص �د�ي، أو النّص � 

مساحة تقاطع ثالث رؤى متباينة، أّول�ا رؤ�ة املبدع ال�اتب، ثّم الرؤ�ة الّركحّية ا��اّصة "و�و

مصّرح بھ
ّ
ألّن طبيعة الّتكثيف �� املسرح تجعلھ ،1"با��رج، فتأو�ل املتلّقي ل�ذا الّزخم من الال

يقرأ و�تخّيل، فإّما ت�ون قابال للّتأو�ل، وت��ك القارئ ب�ن موقف�ن، القراءة واملشا�دة ، ف�و 

�حداث مجّسدة أمامھ ع�� الّركح، أو بقراءتھ للمسرحّية يتخيل تجسيد�ا أمام ناظر�ھ، و�� 

حّ�� �ستوعب �ف�ار واملعا�ي ال�� من , تكمن �� الّتأث�� املعنوي ع�� املتلّقي"ا��الت�ن �� عملّية

  .2"أجل�ا وضعت القّصة املسرحّية

غة بوا
ّ
سطة �رشادات املسرحية عن ال��صّية �� العمل املسر�� ال إّن �عب�� الل

�عط��ا ا��ّق �� أن تتمّ��، بل يجب أن �ساعد اللغة �صلية للنص ، وأن ال ي��ك ل�ّل 

غة عندئذ 
ّ
ما ي��ك ل�ّل ��صّية حقيق��ا ��سانّية، ألّن الل

ّ
��صّية �� املسرحّية لغ��ا، وإن

 أّ��
ّ
، كما أ��ا  ا لن �سلب ال��صّية تلك ا��قيقة ��سانّيةوإن لم تخل من اصطناع، إال

تبقى �� الّنص املسر�� متمّ��ة عن وجود�ا �� بقّية �جناس �دبّية �خرى، ألّ��ا تتفاوت �� 

غوّ�ة  ا��تلفة الّ�� 
ّ
طر�قة ا��طاب، وم�ّوناتھ تبعا لطبيعة املتلّقي �� ف�م املستو�ات الل

  .مع مضمون النّص  تحّقق الّتواصل والّتفاعل
�رشادات أو التوج��ات املسرحية لغة مساعدة، ترتبط بال��صّية �� معالم كث��ة؛ 

م��ا ما قصده ال�اتب وم��ا ما خرج عن إرادتھ �� استخدام ظا�ر للتوجيھ  يتطلبھ املوقف، 

أن وتو�� بھ �شارة، و�تلقفھ املتلقي، باستعداداتھ ا��اصة، �� الف�م والقبول،كما يجب 

�� داللة وع�ن "، و3"لغة مباشرة ال يجد ا��م�ور عنتا �� استقبال ما تر�د أن تنقلھ إليھ" ت�ون 

صال با��م�ور 
ّ
وع�� �ذا �ساس يحاول ال�اتب . 4"لألشياء ومتغّ��ا��ا كعنصر أسا��ّ� �� �ت

ض أحمد بودش�شة مساعدة ا��رج �� إخراج مسرحّيتھ للعرض، و�ساعد القارئ ع�� تبّ�ن �ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ا��زائرّ�ة �� �ن��و�ولوجيا والعلوم �جتماعّية،  1

ّ
ـ أنور طامر، ضمنّية ا��طاب �� املسرح، ا��ل

                                                                      Revue. org / 888  . insaniyat / /: http :، من موقع9ص 2009، 43ع 
 .66، ص2002ـ عبد الكر�م جدري، التقنية املسرحية، وزارة �تصال والثقافة، ا��زائر،  2
، ا��لس الوط�� 2، ط248ـ  ع�� الّرا��، املسرح الوط�� العر�ي، سلسلة عالم املعرفة،   3

 . 464داب، ال�و�ت، صللثقافة والفنون و� 
  . 37،  ص1995، ب��وت، لبنان، 2002، دار 1ـ  عصام محفوظ، مسر�� و املسرح، ط  4
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ال��صّيات ال�� يمكن أن ي�ون قد أغفل�ا �� خضّم ��تمام ��ذه �رشادات املسرحّية، ففي 

عبة(مسرحّية 
ّ
، )امل�دي(بـ ) م��وك(يضع أمامنا صورة ملش�د إحدى مقا�� بار�س اللتقاء ) الل

 ، وأّما عالقة ال��صّيات باإلرشادات املسرحّية،1"ولت�ي�ن صورة حّية عن الّزمان وامل�ان

  :فتظ�ر فيما ي��

، إّ��ا جزء من صورة أو موقف، و�و خارج عن 2)"فيما يبحلق �� م��وك: (امل�دي"

 أن ُيرى للّداللة ع�� التحّقق والتثّ�ت، و�و الزمة لبداية ا��دث, النّص أو ا��وار
ّ
, ال يمكن لھ إال

  :�� موقف رّد الفعل) م��و�ا(و�املقابل يصّور لنا 

رق �� مطالعة املقال الذي اس��واه �� ا��ر�دة، وفيما بدا فيما �و مستغ: ( م��وك"

  .3"عليھ �عض �نزعاج منھ، لكن دون أن يرفع رأسھ

غة، وحوار غ�� ا��وار املعتاد، �عّد دليال ع�� حركّية �حداث، وحينما 
ّ
إّ��ا لغة غ�� الل

عبة أو املسرحّية، يظ�
ّ
  :ر ع�� �ذا الّنحويدخل املوضوع �سا���، الذي انب�ت ع�� أساسھ الل

يخلدان إ�� الّصمت قليال، ثّم �ستطرد امل�دي و�و ينظر إ�� املعطف : (امل�دي"

سا�ي
ّ
ك لست وحدك �ا�نا) ال�

ّ
، ومع أّن ا��ملة �خ��ة املتضّمنة لالستف�ام �افّية 4"يبدو أن

 , ومن ج�ة أخرى غ�� �افّية لتوضيح النّية أو القصد, للّداللة ع�� مقصد الّسؤال
ّ
 باستخدام إال

أّما حينما , )م��وك(، وظروف )قم��(لت�ون منطلقا ل��ديث عن , �ذه �رشادات املسرحّية

فيما تبدو قم�� من ا���ة ال�سرى ت�بخ�� �� مشي��ا، :"(يقول ) قم��( ي�ون بصدد ا��ديث عن

 ترتدي فستانا أبيض، وتحمل حقيبة يد سوداء  وح�ن ترى , شقراء شعر�ا م�سدل ع�� كتف��ا

  . 5)"أبا�ا تب�سم

 الّرواية أو القّصة، أّما كفعل وصورة مجّسدة  
ّ
إّن �ذه ا��زئّيات ال �ستوع��ا إال

 
ّ
ومتحّركة وتظ�ر مفاتن معّينة، ومالمح وج��ا، وأسار�ر يظ�ر عل��ا �ب�سام، فمن حظ

�د أن وحينما ير , �رشادات املسرحّية حّ�� �ستطيع ال�اتب الّتعب�� بصدق عن حقيقة املوقف

بل يجّسد�ا عن طر�ق , ال يكتفي �عبارات �طراء وا��املة) قم��(تجاه ) امل�دي(يظ�ر غرائز 

  6)"ناظرا إل��ا باش��اء :"(ا��ركة �� مثل حركتھ

، و�� ال�� )امل�دي(واب�تھ و) م��وك(ف�� الطر�قة ال�� يرا�ا ال�اتب رسالة واصلة ب�ن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وحدة الرغاية، مجلة ـ أحمد بودش�شة، مسرحّية اللعبة،  1

  .109ص .1985، ا��زائر،  14آمال، العدد 
  .109ـ املصدر نفسھ ، ص 2
 .109نفسھ، صـ املصدر  3
 .110ـ املصدر نفسھ ، ص 4
 .112ـ  املصدر نفسھ ، ص 5
 .123املصدر نفسھ ، صـ  6
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عبة
ّ
رك، يظ�ر ذلك �� �ذا وللّتعب�� أك�� , تجمع أعضاء الل

ّ
عن اق��اب الّصيد والتصاقھ بالش

تدنو منھ حّ�� تلتصق بھ، فيما ي�ون �و قد فقد تماما زمام نفسھ  إذ تطبع ع�� خّده :"(املظ�ر

  . 1)"قبلة حاّرة 

زانھ : ( ب�نما يظ�ر امل�دي �� صورة الفاقد للّسيطرة
ّ
  .2)"وقد فقد تماسكھ وات

  : �ث ليحكم قبضتھ عليھفيظ�ره غ�� مك�) م��وك(أّما 

  . 3)"كمن �ان مشغوال بأمر آخر: (م��وك"

ذي يتعّمد مثل �ذا التصّرف ل��يد �� إمعان ا��صم، و��بھ إليھ بقّوة
ّ
, و�� إشارة لل

ن ع�� وقوعھ �� مش�ل ال �ستطيع ا��روج منھ مثل) مور�س(ب�نما يظ�ر
ّ
  :بمظ�ر�ن يدال

للّداللة ع�� املفاجأة، و�� موضع آخر يدّل ع��  4)"مبحلقا غ�� مصّدق:(مور�س"

  5)" يضرب رأسھ(ا����ة 

يدنو من �ر�كة، و�جلس �عنف فيما ي�ون م��وك قد "( وللّتعب�� عن قّمة ��طھ 

  .�� لفتة تصّور موقف ونفسّية الّرجل�ن 6)" بدا عليھ �عض التجّ�م

وقا�ع وأحداث ع��  ترجمة ملعطيات النّص إ��"و�عّد �ذه �رشادات املسرحّية

ا��شبة، واملساعدة الفعلّية الفنّية لطاقم الّتمثيل ع�� اك�ساب الّسلوك الّتمثي�� ألدوار 

، كما أّ��ا �ساعد القارئ �� تصّور �ذه �دوار إذا لم تكن عرضا 7"ال��صّيات املسرحّية

عاالت مختلفة  مسرحّيا، حّ�� �ستقّر املوقف �� ذ�نھ، بما يدور حولھ من رؤى وأف�ار وانف

و�س�م �ذا الّنوع من . تتداخل ف��ا الصور باألخيلة، واملضام�ن با��ركة، والّتجسيد باألح�ام

ا��طاب بطر�قة كب��ة �� تصو�ر املواقف ال�� ال �ستطيع ال�اتب الّتعب�� ع��ا مباشرة، و�ذلك 

ات �� عملّية توضيح لھ الّدور الفاعل كمنّ��"يدخل�ا إ�� فلك ما �سّ�� با��طاب املر�ي الذي 

. 8"معالم ا��طاب �د�ي، وكذا تفس�� معا�ي �ف�ار ا��فّية و�عضا مّما ال يمكن التلّفظ بھ 

للّداللة ع�� ف�م�ا ألساليب زوج�ا  9)"ف��ة صمت"(وعند تصو�ره ��صّية العطرة يذكر

  :وفكره، وما ير�د الّتخطيط لھ �عد أن أظ�ر �عض �شارات ال�� تف�م كذلك

فيما يطّوق�ا بذراعھ حول رقب��ا، و�جّس بيده �خرى ج����ا، ال بأس عليك، : ( �ديامل"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .125أحمد بودش�شة، مسرحّية اللعبة ، صـ  1
 .                         125املصدر نفسھ، صـ   2
 .127املصدر نفسھ ، صـ   3
 .                            135املصدر نفسھ، صـ   4
 .  137املصدر نفسھ، ص ـ  5
 .  144، املصدر نفسھ صـ   6
 .109ـ  عبد الكر�م جدري، التقنية املسرحّية، ص 7
 .68ـ  املرجع نفسھ، ص 8
عبة، ص 9

ّ
 .148ـ  أحمد بودش�شة، مسرحّية الل
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  .2)"بامتعاض، غ�� م�تّمة بما يقول (، وتقابلھ بـ  1)"ال بأس عليك يارو��

الّصمت �� املسرح "إّ��ا ��ظات صمت معّ��ة بحّق عن مكنونات �ذه ال��صّية ألّن 

  مساحة الستقراء 

ھ 
ّ
حاضر مثلھ مثل التلّفظ �شار إليھ �� �رشادات الّركحّية، أو املس�وت عنھ، إن

و�دور بي��ما ا��ديث يأ�ي ) العطرة(بـ ) م��وك(، وح�ن ينفرد 3"�عبارة إلحدى ال��صّيات

كرسالة مشّفرة ألّ��ما خصمان وزوجان  4)"ف��ة صمت وتفك��"(ال�اتب بوقت مستقطع 

نقاط ا��صم إ�� أن �س�سلم، ف�سكر�ا و�ق���  مقبالن ع�� معركة، ير�د �ّل م��ما أن �عرف

، وطره م��ا، بيد أن �ناك إرشادات أخرى ال �سع�ا املقام، و�� تخّص ال�اتب وا��رج والّدي�ور 

يحّرك "وتبلور �ذه �رشادات وما ي����ا من توجيھ حقيقة ال��صّية لتضطّر ال�اتب إ�� أن

ف��ا تصّرفات خاّصة، وأن يجري ع�� لسا��ا ال��صّية أمامنا، وأن يخلق ل�ا مجاالت تتصّرف 

ومع وجود �ذه الّتوج��ات أو �رشادات املسرحّية  .5"ا��ديث �� مناسبات معّينة حّ�� نتعّرف�ا

, فإّ��ا �عّ�� بصدق عن مجر�ات �حداث، وتو�� بصفات بال��صّية. خارج إطار ا��وار املعتاد

م �� سياق �شكيل من سند معنوي "وذلك ملا لل��صّية املسرحّية
ّ
يجعل�ا تتحّرك، وت�تقل وتت�ل

  .6"�حداث املسرحّية  وإبراز ا��قائق الدرامّية

ذات أ�مّية من حيث دراس��ا للممارسة املسرحّية  "وتلك �رشادات املسرحّية

 مواز�ا ل��وار �سمح بالقراءة �عيدا عن املنظر، وفعل �داء كما �و ا��ال 
ّ
باعتبار�ا د�

،كما �عّد   داللة وعينا لألشياء ومتغّ��ا��ا  7"الّتدر�بات ال�� تجري ع�� النّص مثال �� 

صال با��م�ور 
ّ
وقد س�� ال�اتب أحمد بودش�شة �� ذلك ألن . 8"كعنصر أسا��ّ� �� �ت

  . ي�ون مخرجا ملسرحياتھ ملساعد��ا �� الظ�ور ع�� العرض الرك��
ر ا���د التّ , أّما ع�� مستوى القراءة

ّ
خيي�� لتصّور حر�ات �ذه ال��صّيات ف�� توف

, �� �طار�ن الّزما�ي وامل�ا�ي ا��ّدد لل��صّيات, �� ارتباط�ا باملواقف ا��تلفة, وأدا��ا الّدور 

غالبا ب�ن قوس�ن كب��ين �� بداية الفصل، أو "و�صفتھ �اتبا مسرحيا يضع مالحظاتھ �رشادّية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبة ، ص 1

ّ
 .148ـ  أحمد بودش�شة، مسرحّية الل

 .148ـ املصدر نفسھ، ص 2
 .��9 املسرح، ص ـ  أنور طامر، ضمنّية ا��طاب 3
عبة، صـ  4

ّ
 .200أحمد بودش�شة، مسرحّية الل

 .150ص.ت/دار الفكر العر�ي، القا�رة، د, 8ـ  عز الدين إسماعيل، �دب وفنونھ، ط 5
 .66ـ  عبد الكر�م جدري، التقنية املسرحية، ص 6
رشادات عنصرا ال��صية و� (ـ أحمد صقر، قراءة سيميولوجّية �� مسرحّية أحذّية طھ حس�ن  7

ة ا��وار املتمّدن، العدد )املسرحية
ّ
 .www:   ، املوقع5، ص2011، السنة 3354، مجل
Alhiwar.org . 

  . 37ـ  عصام محفوظ، مسر�� و املسرح،  ص  8
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، وتوّزع قطع �كسسوار فيھ أك�� من ا�شغالھ اس��الل املش�د أحيانا ي�شغل بوصف امل�ان

ي�تعد عن ��تمام بال��صّية و���ك�ا �� ال�� ��تّم بفكرتھ، 1" بوصف ال��صّيات ذا��ا

ھ 
ّ
 ففكرتھ أسبق من ��تمام بال��صّية ألن

ّ
وتحمل�ا فإن تواءمت معھ خرجت مثلما ير�د، وإال

ضفاء �عض ا��صائص الفنّية ع�� �اتب صاحب قضّية، كما يرى �� نفسھ، مّما أفقده إ

��صّياتھ �ا��يوّ�ة والّتفاعل وظ�ور ��عاد ا��تلفة وعدم بقا��ا �� فضاء فضفاض، غ�� 

تحتوي ع�� عّدة ��نات تأث��ّية تتعّدى وظيفة �بالغ "محّدد العوالم ،  لذلك فال��صّيات 

مخاطبة الفكر والعاطفة   والّتحس�س إ�� إشباع ا��اجيات الشعورّ�ة والالشعورّ�ة من خالل

  2" معا

ل الفكرة ال�� أراد ال�اتب معا����ا من توصيف �ذه 
ّ
من �ذا املنظور ت�ش�

ال�� �ساير ال��صّيات  �خرى ألّن مشا�د�ا , ال��صّية بواسطة �ذه �رشادات املسرحّية

فل�س , ة با��يالقليلة  ، وال تحتاج إ�� كث�� عناء لإلحاطة بأحدا��ا، كما أّن صور�ا تبقى عالق

لغة ا��سد عاملّية، ولغة الّصوت محلّية، وأّن ما �و مر�ّي أكثـر تأث��ا مّما �و "�ناك شّك �� أّن 

  3"مسموع  حّ�� أّن الّصورة تبقى لثوان كظّل �عد تالش��ا

وسواء أ�انت �رشادات املسرحية وسيلة أو غاية، أو �ما معا �� املسرح ، ف�� الوعاء 

إطاره عملّية �بداع الذي ال تفسر أحداث املسرحية، وال ي���م ا��وار إال ��ا،  الذي تتّم ��

ف�ش�ل شبكة من �طر امل�انية والزمانية، وتقوم بحصر وضبط الفعل املسر�� �� إطاره 

ا��صص، ومنھ تظ�ر ال��صّية بمستو�ا��ا ا��تلفة، و�س�� ا��وار س��ا طبيعّيا �� بلورة 

حداث ونمّو املواقف، كما تكشف ثقافة وفكر �ذه ال��صّية، مّما �عّ�� بھ �ف�ار وتطّور � 

عن مضام�ن ثقافية ورؤى وأف�ار �انت بداخل�ا، كما �ساعد ع�� إيصال الفكرة إ�� ال�دف 

  .املرجّو تحقيقھ

ذات خصوصّية متمّ��ة عن "وتبقى مسألة �رشادات املسرحية �� النّص املسر��

ة �خرى بوصف�ا تتفاوت �� ن��ة ا��طاب، و�الغتھ تبعا لطبيعة املتلّقي بقّية �جناس �دبيّ 

غو�ة و�جتماعية، ال�� تحّقق الّتواصل والّتفاعل مع �ذا املتلّقي، وتبعا لقدرة 
ّ
واملستو�ات الل

  .4"ا��وار املسر�� ع�� صّيانة �ف�ار وإيصال�ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز  1نديم معال، �� املسرح،  �� العرض املسر��، �� النص املسر��، قضايا نقدّية  ، طـ   1
 .267ص, �2000سكندر�ة للكتاب، مصر، 

م،  معمار النّص ومعمار العرض املسر��، دـ   2
ّ
دار الكتب , ط/أبو ا��سن عبد ا��ميد سال

 .192ص  1999املصرّ�ة، مصر، 
باعة وال�شر والتوز�ع ،القا�رة ،ـ   3

ّ
  .8ص2001ن�يل راغب، آفاق املسرح، دارغر�ب للط

 
ط، مكتبة �سد الوطنّية، /د ـ  حس�ن حموي، �تجاه القومي �� مسرح عدنان مردم الشعري،  4

 . 31ص.  1999دمشق،   
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مساعد ل�ّل ما يحيط إّن �رشادات املسرحّية �� مسرحية اللعبة عامل 

بال��صّيات، و�ّل من لھ صلة باملسرحّية من قر�ب أو �عيد، و�� من أساليب الّتأليف 

ر
ّ
. 1"طبقا ل�دف ال�اتب، ومف�ومھ ملضمونھ، ومعا��تھ ملاّدتھ "الدرامي وأنواعھ ال�� تتأث

ق بطبيعة ال��صّيات �� ت�و���ا النف��� العاطفي و�جتما��، وم��
ّ
ق فم��ا ما يتعل

ّ
ا ما يتعل

غة تحمل جملة من ا��صائص 
ّ
بالقارئ أو املستمع، فيما تحملھ من دالالت وتأث�� ألّن الل

  .2ال�امة ا��ّملة ���نات عاطفّية وفكرّ�ة
تت�ّون من شّق�ن وا���ن ال يمكن " و�ما أّ��ا الزمة من لوازم النّص املسر�� ف�� 

الن  ، 3"الفصل بي��ما، ا��وار و�رشادات املسرحّية
ّ
و�ما عمودا �ّل عمل مسر�� و�مث

ص ال��صّية ومواقف�ا ا��تلفة وتختصر . الّتجسيد وا��ركة �� أس�� معان��ما
ّ

كما أ��ا ت��

أحداث املسرحّية، و�عطي صورة لم �عط�ا ا��وار ا��ار��  ب�ن ال��صيات ل�س�م �� وضع ما 

لة للعرض، وذلك بالّتقليل م��ا يخدم ال��صّية وما يوّ�� للقارئ �عض املقاصد، و��عل�ا قاب

وترك مساحة ل��انب الفكري الذي تحملھ �ذه ال��صّية، �� الّتعب�� عن أف�اره، ألّن منطلقھ 

 .�ول اجتما��، و�و الذي يوصلھ إ�� �دفھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46ـ  ن�يل راغب، آفاق املسرح، ص 1
، دار الكندي لل�شر والتوز�ع   1طفؤاد ع�� حارز الصال��، دراسات �� املسرح، : ـ  ينظر  2

 .101ص.1999
م�رجان القا�رة الّدو�� للمسرح . 24مي التلمسا�ي، ص: تر,  ـ  آن أو�رسفلد، قراءة املسرح  3

          éditions sociales دار. 1982التجر���، ا��لس �ع�� لآلثار، مصر، 



419                                                                                 لغة �شارات املسرحية �� مسرحية اللعبة ألحمد بودش�شة  

  :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

  

  املصادر واملراجع
املطبعية، املؤسسة الوطنية للفنون :اللعبةـ أحمد بودش�شة، مسرحّية اللعبة،  1

    .1985، ا��زائر   14وحدة الرغاية،مجلة آمال، العدد 
م،  معمار النّص ومعمار العرض املسر��، د 2

ّ
دار , ط/ـ أبو ا��سن عبد ا��ميد سال

   . 1999الكتب املصرّ�ة، مصر، 
عنصرا (أحمد صقر، قراءة سيميولوجّية �� مسرحّية أحذّية طھ حس�ن ـ  3

ة ا��وار املتمّدن، العدد )حيةال��صية و�رشادات املسر 
ّ
،  2011، السنة 3354، مجل

  .www. Alhiwar.org:   املوقع
مي التلمسا�ي، م�رجان القا�رة الّدو�� للمسرح : تر,  ـ  آن أو�رسفلد، قراءة املسرح 4

  .  éditions sociales دار. 1982التجر���، ا��لس �ع�� لآلثار، مصر، 
ة ا��زائرّ�ة �� �ن��و�ولوجيا والعلوم ـ أنور طامر، ضمنّية ا�� 5

ّ
طاب �� املسرح، ا��ل

  ـ Revue. org / 888  . insaniyat / /: http :، من موقع  2009، �43جتماعّية، ع 
ط، مكتبة /ـ حس�ن حموي، �تجاه القومي �� مسرح عدنان مردم الشعري، د 6

  .�1999سد الوطنّية، دمشق،   
باعة وال�شر والتوز�ع ،القا�رة ، 7

ّ
  .  2001ـ ن�يل راغب، آفاق املسرح، دار غر�ب للط

، )�� العرض املسر��، �� النص املسر��، قضايا نقدّية ( ـ نديم معال، �� املسرح   8
  . 2000مركز �سكندر�ة للكتاب ، مصر،  1ط

 .2002فة، ا��زائر، ـ عبد الكر�م جدري، التقنية املسرحية، وزارة �تصال والثقا 9
  .ت/دار الفكر العر�ي، القا�رة، د, 8ـ  عز الدين إسماعيل، �دب وفنونھ، ، ط10
، ا��لس 2، ط248ع�� الّرا��، املسرح الوط�� العر�ي،  سلسلة عالم املعرفة،  11

                                                                                                 ـ     .1999الوط�� للثقافة والفنون و�داب، ال�و�ت، 
  .1995، ب��وت، لبنان، 2002، دار 1عصام محفوظ، مسر�� و املسرح، طـ  12
، دار الكندي لل�شر 1طفؤاد ع�� حارز الصال��، دراسات �� املسرح، : ينظرـ  13

  .1999والتوز�ع، 
                            

    



 

  

 



 

  :°2212ème Année - N (Juin 2017)   )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

  لعصر اململو�ي والعثما�يا��روج عن أوزان ا��ليل �� ا

 آمنة ��سن .أ                                                                               

  :م��ص      

ت�ناول �ذه الدراسة أنواع ا��روج عن أوزان ا��ليل عند شعراء العصر اململو�ي            

ظِ�ر �ذا ا��روج و قد تنوع و العثما�ي، و ال�� تركزت أساسا ع�� �عض النما
ُ
ذج الشعر�ة ال�� ت

ب�ن ا��فاظ ع�� أوزان ا��ليل مع إدخال �عديالت ع�� التفعيالت و ب�ن إدخال �عديالت ع�� 

ُ�ْت أّن شعراء 
ْ
البحر ك�ل، أو اتباع وزن و إيقاع منتظم ال يخضع ألعار�ض ا��ليل، و ��ذا َيث

تخدم غرض�م النف��� �� التعب�� الشعري، و أن �ذا العصر قد �عاملوا مع الوزن �أداة فنية 

 و ال ُيقلل من شأن الشعر، و ال يطعن �� حقيقتھ و ال 
ً
ا��روج عن املعاي�� الوزنية ال ُ�َعدُّ عيبا

  .�� مستواه كفن بد�ع

                    

Abstract: 

This study deals with different types of disfollowing «Khalil» rhythms by  

«Mamlouki» and «Othoman» poets. More over this study is based on some poem 

patterns that show rhythm neglection or heeping them. However  this neglection 

may vary between maintaining «Khalil» rhythms with amendements to the 

movements to the sea as a whole or follow a regular rhythm not subject to the 

restriction of «Khalil» this comes out with the conclusion that dealing with rhythms 

in poems is consedered as technical and artistic matter that serves their  

psycological purpose in poetic expression. 

  

نغم الشعر�ة املوسيقى �عد            
ّ
 �شيد إ�� املعا�ي فيحيل�ا فيھ تصاغ الذي الش�� ال

 ، فالوزناملنثور  والكالم املنظوم ب�ن الشعر الفارقة  مةوالعال  البارزة ا��اصية و�� عذب،

 وال والن�� الشعر ب�ن الفرق  يتحدد ال املوسيقي، و�دو��ما يمثالن املظ�ر الشعر �� والقافية

 أن الشعراء باإل�شاد، فحرص �شأ��ا منذ العر�ية القصيدة ارتبطتوقد بي��ما،  فاصلة توجد 

 يوعوالذ القبول  ل�ا فيضمن باألسماع، �علق الذي �يقاع من نوعا ع�� قصائد�م �سبغوا

 ��ا و ينفرد ال�� ا��و�ر�ة الصفة و�� واملوسيقى بالوزن الن�� عن الشعر و�ن�شار، و�تم��

 علـى من القدرة ملال�ـا و�نفعال العاطفة عن للتعب�� س�يال اللغة تتخذ�ا ال�� الوسائل إحدى

 ما ب�ن انتقالھ �� معقدة نفسية  حاالت من املتلقي بھ �غمر وما املعا�ي، ظالل ع�� الكشف«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة باتنة. 
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، فموسيقى املواقف ا��دية تختلف )1(»ومفاجأة وإثارة �شو�ق من الشعر�ة املوسيقى تفجره

عن موسيقى املواقف ال�زلية و �ذا التنوع و �ختالف �� املواقف �و الباعث ع�� تنوع 

 «الق��وا�ي ابن رشيق قال كما الوزن ألن �وزان، و ل�ذا يك���� الوزن أ�مية كب��ة �� الشعر؛

 �عد ، لذا)2(»ل�ا وجالب القافية ع�� و�و مشتمل خصوصية، وأوال�ا الشعر حد أر�ان أعظم

  .الكالم سائر من وغ��ه الشعر مش��كة ب�ن أخرى  عداه عناصر ما

و�ب�ن �عض الدارس�ن ا��دث�ن أن الوزن والنغم املوسيقي �سا�م �� س�ولة             

ا الوزن أن�س إبرا�يم عد بل ،حفظ الشعر و��سر استذ�اره عند ا��اجة
ً
 شروط  من شرط

 قبل بموسيقاه  الناس آذان �ستمتع أن وش�رتھ الشعر ذيوع وشرط «: الشعر قائال شيوع

، وع�� أساس�ا يم�� )3(»ذاك وشعر �ذا شعر �� �سمع�ا و�� ومراميھ ھانيبمع استمتاع�م 

يقي، وع�� �ذا �ساس فإّن املتلقي ب�ن الشعر ا��يد و�قل جودة باعتبار القبول املوس

 و�ذا املوسيقى الشعر�ة ال تقتصر ع�� الوزن فقط بل تتعدى إ�� ال�لمات و �لفاظ و املعا�ي، 

 �ا��ناس البد�عية الفنون  �عض بتأث�� ت�ش�ل املوسيقى وقد «: قولھ �� ضيف شو�� أكده ما

       س ال يتأ�ى إال �� اتحاد�افإن تأث�� املوسيقى �� النفو ، و ل�ذا )4(» ...وال��صيع والطباق

وأخيلتھ  وعواطفھ ومعانيھ الشعر مفردات مع  وارتباط�ا القصيدة الشعر�ة، �� وتالحم�ا

ا
ً
  . للقصيدة ��ظة نظمھ للشاعر النفسية  �نفعاالت مع وثيًقا ارتباط

 ب�ن العالقة ير�ط من وانطالقا من �ذا �رتباط ب�ن عناصر القصيدة نجد          

 �ذا َونْحو قصيدتھ،  الشاعر عليھ ب�� الذي الشعري  و��ن الوزن وغرض�ا،  القصيـدة موضـوع

 مقاصد ملا �انت «:قولھ �� ذلك �� دراستھ للوزن مصرًحا القرطاج�� حازم املن�� اعتمد

والصغار  والفخامة وال��اء وال�زل والرشاقة،  والرصانة ا��د ب�ن مختلفة الشعر�ة �غراض

، لكن فكرة )6(»للنفوس و يخيل�ا  �وزان من يناس��ا بما أن �ساق املقاصد وجب ��،والتحق

 يرفضون تلك ر�ط �وزان باألغراض الشعر�ة لم تلق استحسانا لدى �عض النقاد الذين 

 استعراض ألن  آخر دون  وزٍن  ع�� تخ�� قائًما يكن لم العر�ي الشعر أن و�ؤكدون  العالقة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وال��جمة التأليف ��نة بدوي، مصطفى: تر ا��ديث،  �د�ي النقد مبادئ : ر��شاردز -  1

  .192:ص ،1963ط، .القا�رة، د وال�شر،
عبد ا��ميد، دار ا��بل،  دمحم:ابن رشيق الق��وا�ي، العمدة �� صناعة الشعر ونقده، تح -  2

  .134:، ص1، ج1972ط، .ب��وت، د
  .186:، ص1972، 4لبنان، ط- إبرا�يم أن�س، موسيقى الشعر، دار القلم، ب��وت -  3
  .39:، ص1962، 7مصر، ط- شو�� ضيف، �� النقد �د�ي، دار املعارف، القا�رة -  4
  

 ا��وجة، دار بن ا��ب�ب دمحم حقيقتالبلغاء و سراج �دباء، ابن حازم القرطاج��، م��اج   - 6
  .266: ،  ص1966ط، .د    الشرقية، تو�س،   الكتب
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 والبحور فاألوزان ووزنھ،  الشعر موضوع ب�ن التخ�� �ذا بمثل.�شعرنا  ي�اد ال القديمة القصائد

  .أف�اره ومشاعره ف��ا الشاعر يصب قوالب مجرد عند�م

 ا��ديث، النقد �� ال��ة عن �عيدا والذي أصبح القديم، النقد �� متداوال �ان �ذا ما

من  عليھ فيدفق قصيدتھ، فيھ يصب الذي الشعري  الوزن ع�� �سيطر أن فالشاعر �ستطيع

 تفج�� الطاقات من يتمكن و�ذلك الشعور�ة، وحاالتھ انفعاالتھ،  يوافق بما و�لّونھ عاطفتھ،

 العالم إ�� العالم ا����� من فتنقلھ عاطفتھ،  و�ث�� املتلقي،  وجدان فيحرك للشعر املوسيقية

  .ا��ما�� الوجدا�ي الشعري 

 أّن أ�ميةورغم �ذا �ختالف �� � 
ّ
 �وزان �� املتمثلة �طار موسيقى راء، إال

 باألوزان مقيدا شعر�م واستمر والشعراء، النقاد،  فكر ع�� والقوا�� ظلت مسيطرة

امل�ونة  �خرى  العناصر ع�� تأث���ا ملدى وع��م طو�ال  �س�ب زمنا ا��ليلية، مكبال بقوافيھ

 تطورا باملع�� يكن ولم جدا،  بطيئا تطو�ر�ا ان� نادرا، كما ف��ا التجديد و�ان للقصيدة،

 أو�� العبا��� �� العصر امل�ملة �وزان ع�� النظم �ان دالالت، وقد من ال�لمة تحملھ الذي

 فراحوا ا��ليل، ضاقوا بأعار�ض العر�ي، عندما الشعر �� و�بت�ار التجديد خطوات

 ن�يجة اء�م، وأذواق�م، وذلكأ�و  و تالئم احتياجا��م  تناسب أخرى  أوزان عن يبحثون 

 أذواق فنو��ا، وظ�رت حضارات، فارتقت من جاور�م بما وام��اج�ا ا��ضارة أنماط لتعقد

 ابت�ارات إ�� البحور  �ذه ع�� النقاد النظم �عض أرجع و��شاد، وإن السمع �� جديدة

 الفنون  نأوزا ع�� النظم إ�� اتجھ الشعراء الشعراء، ثم من ال العروضي�ن من املولدين

 العر�ي، وثورة الشعر تار�خ �� تجديدية أك�� حركة عدت وال�� املو��ات السبعة وم��ا

 القوا�� �وزان، وال��ام ناحية من طو�ال القصيدة العر�ية كبلت ال�� التقاليد ع�� عاتية

  التجديد مظا�ر  �� بنا��ا، وأوزا��ا، و��ي��ا، و��  جديدا شكال فاتخذت املوحدة
 �ذا ظل  والغناء، وقد  املوسيقى ع�� الذي طرأ التطور  يناسب لتوشيح، بماا فن�� 

 املو��ات موسيقى جاءت حولھ، لذاك التقليدي دائرا العروض إطار محصورا فـي  التطور 

 م�ما وعنصرا ف��ا الزاو�ة ��ر الوزن �ش�ل حيث مضمونا، و شكال تتجزأ ال متماسكة وحدة

 شرطا ال��ابط �ذا وأض�� معھ تمازجت أخرى  وسائل مع افرولكنھ تض التوشيح، عناصر من

الوزنية، و�ذا ا��مع ب�ن التقليد والتجديد �� أوزان الشعـر العر�ي ظل  تحديد القيم �� جو�ر�ا

  .ل العصور �عد العصر العبا��� إال أن التقليد �ان �غلبـقائما ع�� ك

ورة ك��ى لدى النقاد والشعراء ب�ن ورغم أّن ا��روج عن أوزان ا��ليل أحدث ث           

معارض�ن ومؤ�دين من عصره وح�� �ن، ورغم معارض��ا من قبل كبار �دباء والنقاد إال أن 

ا��روج ع��ا ظل قائما ع�� العصور، ولكن املتمعن �� أقوال العروضي�ن وممن عاصر ا��ليل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر موسيقى الشعر العر�ي، ومن جاء �عده يجد أن قواعد ا��ليل لم تكن القول الفصل �� أم

و النظم عل  وزن مخ��ع خارج ع�� أوزان ا��ليل ال يقدح �� «: فقد قال الزمخشري �� ذلك

وكذلك أنكر �خفش وجود بحر�ن من بحور  .)1(»�ونھ شعرا، و ال يخرجھ عن �ونھ شعرا

ين ا��ليل �ما املضارع و املقتضب و قال إنھ لم �سمع من العرب ���ء من الشعر ع�� �ذ

�ما قليالن ح�� أنھ ال يوجد م��ا قصيدة لعر�ي، و إنما «: الوزن�ن، و أيده �� ذلك الزجاج وقال

يروى من �ل واحد م��ا الب�ت والب�تان، وال ي�سب ب�ت م��ما إ�� شاعر من العرب وال يوجد �� 

  ".الشعر موسيقى"و مجاراة لألخفش أيضا أ�مل�ما إبرا�يم أن�س �� كتابھ ، )2( »أشعار القبائل

و مثلما حذف �خفش بحر�ن من بحور ا��ليل، أضاف واحدا �و املتدارك، و �و         

و كما �انت الز�ادة و النقصان �� البحور كذلك �انت التفعيالت فقد . )3( بحر لم يذكره ا��ليل

ن و أقام الدليل ع�� أ��ا منقولة م) مفعوالت(ذكر ابن رشيق أن ا��و�ري نقص م��ا تفعيلة 

 .فيص�� عدد التفعيالت بذلك سبعا فقط.  )4( )مستفع لن(

و �ذا �ختالف �� تحديد �وزان والتفعيالت، �و الذي ��ع الشعراء ع��         

التجديد �� موسيقى الشعر العر�ي �� العصر العبا��� والعصور الالحقة، وقد �عدد أش�ال 

وج من نوع آخر أغفلھ معظم الدارس�ن ا��روج عن أوزان ا��ليل ولكن �� ا��قيقة �ناك خر 

و�و ا��لل �� الوزن الواحد والقصيدة الواحدة بل �� الب�ت الواحد من خالل ز�ادة س�ب أو 

وتد أو كال�ما �� شطر الب�ت، وقد ي�ون ا��لل أيضا بإدخال زحافات وعلل ال تدخل �� �صل 

مختلفة وقد �ان من�شرا ع�� تفعيالت البحر، و�و خروج عن أوزان ا��ليل بصيغة أخرى 

بك��ة �� عصر الضعف، ع�� أن ا��روج عن عروض ا��ليل كما �� مقعدة �� كتب 

  :العروضي�ن ع�� ثالثة أوجھ

إغفال العدد الثابت للتفعيالت �� �بيات و ذلك بالز�ادة �� التفعيالت أو النقصان / 1

  .م��ا حسب ما يقتضيھ املع��

ل ثابتة كثبوت تفاعيل ا��ليل من حيث ال��ام عدد قصائد جاءت موزونة ع�� تفاعي /2

ثابت م��ا �� �ل شطر و ل�س ف��ا من اختالف سوى أ��ا ل�ست ع�� وفق قواعد العروض 

  .ا��لي��

قصائد جاءت ع�� غ�� وزن محدد، و إنما اعتمدت ع�� نوع من �يقاع يختلف عن / 3

  .العروض و �أنھ �عتمد ع�� الن�� و طر�قة ال��نم بالشعر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .60:إبرا�يم أن�س، موسيقى الشعر، ص  - 1
ا��ّسا�ي حسن عبد هللا، مكتبة ا��ان��، :الدمامي��، العيون الغامزة ع�� خبايا الرامزة، تح  -  2

  .209:ص     ،  1994، 2القا�رة، ط
  .59:فسھ، صاملصدر ن  -  3
  .135:، ص1ابن رشيق الق��وا�ي، العمدة، ج  -  4
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�ل �ذه التغي��ات س�تطرق إل��ا بالدراسة النظر�ة �� �ذا البحث بإيراد أمثلة من 

  . الشعر الذي يخرج عن أوزان ا��ليل �� أوج�ھ الثالثة  �� العصر اململو�ي و العثما�ي

  :الوجھ �ول 

�ذا ا��روج �ان معظمھ �� البحور ا��ليلية و �� القصيدة التقليدية العمودية أك�� من 

ا، بز�ادة حرف أو أك�� �� الشطر كما ي�ون بنقص �� التفعيلة بحرف أو أك�� و�س�� بـ غ���

وقد أنكره ا��ليل ولكنھ ثابت عند �عض الدارس�ن، كما �شمل الوجھ �ول املو��ات " ا��رم"

الواردة ع�� أوزان ا��ليل، وسنورد أمثلة من البحور ال�� وجدنا ف��ا �ذا ا��روج، و �� املقابل 

 .مل البحور ال�� لم يمسس�ا �ذا النوع من التغي��س��

  القصيدة التقليدية/ 1

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن: ووزنھ:     بحر ال�امل  

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  

وقد تدخل عليھ زحافات وعلل �غ�� من إيقاعھ، وا��روج الذي الحظناه �� �ذا البحر 

سباب و�وتاد ي�ون مختلفا بحيث �ش�ل تفعيلة �و أن التفعيلة تبقى سباعية ولكن ترت�ب � 

  :من بحر آخر، مثل قول الشاب الظر�ف

صـون �ِس 
ُ
ث�� َ�يفا غ

ْ
ا ان

ّ
 قّدُه املّياُس                مل

َ
 َمعاطف

ُ
ت

ْ
  َعِشق

 َمحاسنـُھ َع��  ا�ِ�الِس 
ْ

ُرُه إذا                َجليت
َ
ظ

ْ
 الَبْدُر  َمن

ُ
  )1(َبْدٌر َيفوق

من بحر ال�امل، لكن التفعيلة �و�� من الشطر �ول جاءت ع��  �ذه �بيات

من بحر الوافر، ف��ت�ب �سباب و�وتاد يختلف بال�سبة ) مفاعل�ن(الش�ل

  ):مفاعل�ن(و) متفاعلن(للتفعيلت�ن

  )0(//ثم وتد مجموع) 0(/ثم س�ب خفيف(//) تت�ون من س�ب ثقيل  0//0///       متفاعلن         

 )0(/ثم س�ب خفيف(//) ثم س�ب ثقيل) 0(//تت�ون من وتد مجموع  0///0//           مفاعل�ن 

ومن ا��روج ع�� وزن ال�امل بالنقصان قول أم�ن ا��ندي �� مدح عبد الستار أفندي   

  :عندما ُعِزل من �فتاء

َحـٌل  ِ�ُس�ـاِد   
ْ

ـْرِ�� ُمك
َ
  قل�� يقلبھ الغرام عــ�� لـظى           ناٍر َوط
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط، .ا��زائر، د- العر�ي دحو، دار ال�دى، ع�ن امليلة.د: الشاب الظر�ف، الديوان، تح  -  1
  .117:، ص2011

  .23:، ص1885لبنان، دط، –أم�ن ا��ندي، الديوان، املكتبة العمومية، ب��وت  - 1
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  :       التحليل العرو��� للب�ت الثالث ي�ون ع�� الش�ل التا�� 

 ِمْن                         
ُ

دت
ْ
ِكـ

َ
راَم ف

َ
� امل ِ

ّ
سا ِم�

َ
� 

َ
غ

َ
فى ع�� الَعَواِد َبل

ْ
خ

ُ
� أ

َ
� ْرِط الضَّ

َ
 ف

            ///0//0    /0/0//0    ///0//0                 /0/0//0    /0/0//0    //0/0  

فاعلن    فعولن                      
ْ
فاعلن    مت

ْ
فاعلن    متفاعلن               مت

ْ
  متفاعلن    مت

فعولن (فالشطر الثا�ي من الب�ت الثالث نجد فيھ نقصان يحرف التفعيلة أصل�ا      

أصبحت ر�اعية، و إن دخل  ذذ، رغم أن  تفعيلة ال�امل سباعية وإن دخل عل��ا ا��)0/0//

عل��ا الوقص و ا��زل أصبحت سداسية، إال أن ما وجدناه تفعيلة خماسية ال تتفق مع أي 

  .تفعيلة لبحر ال�امل م�ما غ����ا الزحافات و العلل

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن         مستفعلن فاعلن : وزنھ:    بحر ال�سيط

  مستفعلن فعلن

�سيط �عدد خاصة عند الشاب الظر�ف، الذي نجده قد تف�ن إن ا��روج عن وزن ال

  :�� ا��روج عن أصل �ذا الوزن بالذات، ونجد ذلك �� قولھ

ـَرِب 
َّ
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َ
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، )فعولن(بتفعيلة )  فاعلن(�� صدر الب�ت الثا�ي من القصيدة  عوض الشاعر تفعيلة 

  .أن يكمل املع�� ع�� حساب وزن القصيدةفالشاعر قد اختار 

  :ة لنفس الشاعرأما ا��روج الثا�ي في�ب�ن لنا نوعھ من خالل القصيدة التالي

وِد ��
ُ

ق
ْ
 الُعن

ُ
ة

َ
ن ابن

ُ
ك

َ
ْم ت

َ
ْو ل

َ
ِمِھ  ل

َ
                ف

َ
ان

َ
َ�ِب   َما �

َ
بو ل

َ
ه القا�ي أ ّدِ

َ
  �� خ

ِب 
َ
الة  ا�َ�ط  الَوْرِد  ال  َحمَّ

ُ
الة ُھ               َحمَّ

ُ
ت

َ
 َيــدا َعاِذ�� فيِھ فوْجن

ْ
ت َّ�

َ
   )2(ت

قد أجرى عل��ا الشاعر زحاف الكف والذي )  نمستفعل(نالحظ أن التفعيلة �و��          

ا��اصة ببحر ا��فيف و ا��تث، فجاءت التفعيلة ) مستفع لن(يدخل �� �صل ع�� تفعيلة 

  .و�� ال توافق أي تفعيلة من تفعيالت بحور ا��ليل ح�� املتغ��ة م��ا) مستفعُل (ع�� الش�ل

 تفعلن فاعلن فعولنمستفعلن فاعلن فعولن          مس: وزنھ:  مخلع ال�سيط    

و�و وزن أك�� الشعراء النظم عليھ �� �ذا العصر  وقد استعاضوا بھ عن مجزوء  

ال�سيط، ومن خالل الدراسة العروضية لبعض الدواو�ن وجدنا فيھ خروجا عن أوزان ا��ليل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .51:الشاب الظر�ف، الديوان، ص  - 1
  .58:املرجع نفسھ، ص  - 2
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  :م��ا خروج بالنقصان عند الشاعر منجك باشا �� قصيدتھ ال�� يقول ف��ا

               خــيِم الَرَ◌  ِبِأ�ي الشادن
َ
ُھ أ

َ
�ظ

َ
َم�� �

َ
  الَسقيـَم  ْسق

ــ��ٌّ      
َ

ما ش
َ
ُحـوُم عَ                َم�سَمُھ َوالل

َ
�� ت

َ
ل

َ
�ِ�ــما غ

َ
  ل

ِ            ِبَبعِضِھ الَد�ُر ال  َيقـومُ 
ّ
ُھ سوَء َحـظ

ْ
َعَد�ي َعن

ْ
َ◌ق

َ
   )1(أ

يوان، و�ذا ا��لل بداية الب�ت �ول ف��ا خلل عرو��� كما أشار إ�� ذلك محقق الد   

  ).فعلْن (ال�� �س��ل بھ بحر مخلع ال�سيط فأصبحت) مستفعلن(عبارة عن نقصان �� تفعيلة

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن        مستفعلن مستفعلن مستفعلن  :و وزنھ:  بحر الرجـز  

  ):يا حبذا املوز (من �ذا الوزن يقول  ��اء الدين ز��� �� أبيات �عنوان

ّيـِِب يا َحّبذا 
َ
با ِمْن ط ي�

َ
ـا ط

َ
ـان

َ
ت
َ
ْد أ

َ
ـق

َ
ُھ           ول

َ
ت

ْ
ْرَسل

َ
 الذي أ

ُ
ْوز

َ
  امل

ْعِمِھ        
َ
ْو ط

َ
ْوِنِھ أ

َ
ْو ل

َ
َرِب    �� ِر�ِحِھ أ الضَّ

َ
ْو �

َ
ْ�� أ ِ

ّ
الت

َ
ْو  �

َ
اِملْسِك  أ

َ
�  

 
َ
اِحٌل ِمـــْن  ذ

َ
ـُھ َمَ◌�

ّ
ن

َ
أ

َ
ــًدا            � ضَّ

َ
ُھ ُمن

ُ
َباق

ْ
ط

َ
 ِبِھ أ

ْ
ت

َ
   )2(َ�ِب َواف

الشاعر ال��م الوزن �� �ل �بيات ما عدا بداية ��ز الب�ت �ول حيث اس�بدل تفعيلة 

لبحر املت�امل، فكال التفعيلت�ن سباعيت�ن ولكن �ختالف ) متفاعلن(بتفعيلة  )مستفعلن(

  .يكمن �� ترت�ب �سباب و�وتاد

     :املو��ات/ 2

ستحدثت �� أواخر العصر العبا���، وقد تناول�ا الشعراء �� فن من فنون الشعر ا         

واستظرفو�ا، ووجدوا النظم ف��ا أ�سر وأ�ون من ال��ام أوزان ا��ليل، و�عد املو��ات حدثا 

جديدا وثورة �� الشعر العر�ي من حيث الوزن والقافية، أما سر �سمي��ا ف�و �شب���ا بالوشاح 

ؤ وا��و�ر، ع�� �سق خاص وترت�ب مع�ن، وقد دعا إ�� أو القالدة ح�ن تنظم حبا��ا من اللؤل

ان�شار�ا وإ��اب الناس ��ا عدة عوامل، م��ا ا��ر�ة �� طر�قة النظم بما يتوافق و���ان 

والغناء، �ذا من حيث الوزن والقافية، أما من ناحية اللغة فإن  الوشاح لھ ا��ر�ة كذلك �� 

  .العامية املزج ب�ن اللغة العر�ية الفصيحة واللغة 

ولقد اش��ط �عض املتأخر�ن من الوشاح�ن ل�سمية املو�� مو��ا أن                    

يخرج ع�� �وزان القديمة و ع�� �عض قواعد اللغة �� ناحية من نواحيھ، يقول ابن سنـاء 

  امللك �� خاتمـة مو�� لـھ

��ن حارة و الشرط ف��ا أن ت�ون ��اجية من قبل ال��ف، قزمانية من قبل ال«

مح��قة حادة محرقة  حادة من��ة من ألفاظ العامة و لغات ا��اصة، فإن �انت معر�ة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمحم باسل عيون السود، مكتبة الدكتور مروان عطية، : منجك باشا اليوسفي، الديوان، تح  -  1

  .246:، ص2009سور�ا، دط، - السور�ة للكتاب، دمشق    م�شورات ال�يئة العامة  
  .23:، ص1964ط، .لبنان، د- ز���، الديوان، دار صادر، ب��وت الدين��اء   -  2
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�لفاظ م�سوجة علة منوال ما تقدم من �قفال و �بيات خرج املو�� من أن ي�ون 

  :  ، وقد اخ��نا للدراسة �عض �وزان فقط  و��)1(»مو��ا

 قال سراج الدين ا��ار  :بحرالطو�ل:  

 
ْ

َيخ
َ
ِنمُّ ِبما تطوي عليھ ا��وانــُح أ

َ
موُع الّسوافُح                   ت رامي والدُّ

َ
  فى غ

وق �ائٌم                   حـز�ٌن وغاٍد �� الغراِم و رائُح 
َّ

ـ�� �� واٍد من الش
ْ
  وقل

                                
ْ

ن
ّ
             �ْعـد  ا��ــال

ْ
  صبُّ  �يمــان

                                  
ْ

  نامي  ���ـان           بـادي �حـزان

                                         *      *     *  

 
ُ
ُھ لـوال ُوشاة

ُ
 ال�وى العذرّي ب�ن أضال��                   وأخفيت

ُ
مت

َ
دامِع  كت

َ
  امل

 سلوانا فلم ألق ََس 
ُ

ــــــــوحاولت ــ ــ ــ ــ ــ  ِلقل��ـ
ُ

                   فقلت
ً
ــوة

ْ
طامِع  ل

َ
 ِبداِء امل

ْ
  ُمت

                                         
ْ

ي بـان
ّ

              وسـؤ
ْ

  ُسلوا�ي بـان

                                          
ْ

              و ال كتمــان
ْ

 )2(فال ُسلــوان

الظا�ر أن املطلع والقفل من �ذه املو��ة منظوم ع�� وزن الطو�ل، لكن         

اط ال�� يت�ون م��ا الدور مب�ية ع�� تفعيلة واحدة لكن مختلة �� أغلب �حيان عن �سم

  :تفعيلة بحر الطـو�ل، فالسمط �ول جاء ع�� الش�ل

  مفعوالتن      مفعوالتن:  ، ثم الثا�ي ع�� الش�ل فاعالتن    مفعوالتن  

لبحر ) مفاعيلن( �� ح�ن نرى أن الدور الثا�ي تألفت أسماطھ �� معظم�ا من تفعيلـة  

الطو�ل  لكـن بتصرف،  و�ذا ا��روج �� املو��ات �و الغالب حيث تب�� املطالع و�قفال ع�� 

وزن خلي�� ثم يبدأ الشاعر �� التصرف �� عدد و ترت�ب وح�� شكـل التفعيالت بما يوافق 

  .���ان املوسيقية ال�� �س�� إل��ا

سام �� أن املو��ات خارجة عن أعار�ض لقد ذ�ب كث�� من الدارس�ن مذ�ب ابن �     

لم �ستطع العروضيون �حاطة ��ا ووضع قوان�ن ل�ا، إال  لذاالعرب ملا ف��ا من ك��ة �� �وزان 

ھ ل�س املراد بقول ابن �سام م��ء املو��ات ع�� أوزان «أن الدكتور إحسان عباس نّبھ إ�� 
ّ
أن

لوفة إ�� امل�ملة، فاإليقاع ف��ا عر�ي خالص، غ�� عر�ية بل املقصود خروج�ا ع�� �عار�ض املأ

ولكننا ال �ستطيع أن ن�س��ا إ��  بحور ا��ليل املعروفة إذ �� مشتقة من بحوره دون أن تجد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د جودة الر�ا�ي، دار الفكر، : ابن سناء امللك، دار الطراز �� صناعة املو��ات وأنواع�ا، تح  -  1
  .176:، ص1980، 3سور�ا، ط- دمشق

  
، مكتبة �داب، )الدولة �و��(أحمد دمحم عطا، ديوان املو��ات اململوكية �� مصر والشام  -  2

  .171:ص     ،  1999، 1القا�رة، ط
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  .)1(»آخر ليمنح�ا اسم�ا) خليال(

�ذا الوجھ �شمل خاصة وزن الدو��ت فبالرغم من أن لھ وزنا محددا إال  :الوجھ الثا�ي

  .زان ا��ليلأنھ ال يتوافق مع أو 

 ،"الر�اعية"، و�سميھ البعض )2(�ع�� ب�ت�ن فارسية» الدو��ت«�لمة   :الدو��ت/ 1

  و�تكـون الدو��ت من

أر�عة أشطر، �ل شطر�ن �شكالن ب�تا شعر�ا، و�ذا الش�ل الشعري عرف �ش�ل قليل 

اعيا أ�ي  �� العصور السابقة، لكنھ ان�شر  الحقا �� العصر العبا��� مع موجة التجديد، و�عد ر�

  .العتا�ية أش�ر�ا

و�حلول عصر الدول املتتا�عة أصبح للدو��ت ش�ل ثابت، وأوزان �عي��ا �عرف ��ا 

  :وأش�ر وزن�ن لھ

ن مستفعلن مستفعلن - أ  
ُ
ْعل

َ
ن ف

ُ
ْعل

َ
  ف

ن - ب  
ُ
ْعل

َ
ن متفاعلن  فعولن  ف

ُ
ْعل

َ
  ف

ودون، و و من أش�ر شعراء الدو��ت �� �ذا العصر أحمد ابن عرب شاه، و ع�� بن س

عالء الدين بن مليك، و ابن ��ة ا��موي، و الش�اب ا���ازي والشاب الظر�ف فمن 

  :الدو��ت ا��اري مجرى ا��كمة قول ابن عر�شـاه

 
ْ

 ُصِنَعـت
ٌ
ْبلنا دائـرة

َ
ْوِن مْن ق

َ
ك

ْ
ْجِلَك   لل

َ
ضيُق و ال من أ

َ
   ال �ي ت

ْ
َسَعت

َّ
  ا�

ِتـٌم 
َ
ُر �� جيِب غيِب هللا ُمكت    و الّسِ

َ
ْست

َ
ل

َ
 ف

ْ
ديـِر ما َصِنعت

ْ
ق

َّ
ْدري َيُد الت

َ
  )3(ت

  :و من الدو��ت لع�� بن سودون، و قد طلب أن يكتب ع�� قبـــره

مـــــوا مــوا                                يا زائـِـريَّ تكرَّ ِ
ّ
  و ع�� ضر��� َسل

ــــھُ 
َّ
مــوا    و اْبكوا ع��  من حل َرحَّ

َ
   )4(و اْدعوا لُھ  و ت

  :و لعالء الدين بن مليك متغزال

 
ُ

ْرف
َّ
  املذنُب : و القلُب لناظري يقول                         َيقوُل قْد َرما�ي القـلُب  الط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر الطوائف واملرابط�ن، دار الثقافة، ب��وت، : س، تار�خ �دب �ندل���إحسان عبا  - 1

  .226:، ص1978، 5ط
وف، البحر الدي�ي��  -  2

ّ
دراسة عروضية تأصيلية جديدة، مكتبة امللك " الدو��ت"عمر خل

  .06:، ص1997، 1ف�د الوطنية، الر�اض، ط
  

مكتبة �داب، القا�رة،   عطا ،أحمد دمحم.د: جمع و تحقيق ابن عر�شاه فاك�ة ا��لفاء،  - 3
  .85:، ص1999، 1ط

منال محرم عبد : ابن سودون ال�شبغاوي، نز�ة النفوس و م��ك العبوس، تح  - 4
  .36:، ص2010، 2حس�ن نصار، دار الكتب و الوثائق القومية،  القا�رة،  ط/ا��يد
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 ِمْن  حاِلِ�َمـا
ُ

 و َدْمُع ذا َصــبُّ   و ِهللا لقْد ��بت
ٌ

   )1(�ـذا َدِنف

  :و البن ��ة ا��موي �� الغزل أيضـا

  ناديت لتلك املقلة الكسالنــــھْ                مذ أظ�َر ورُدُه لنا ر�حانــھْ 

   ـِھ قد َدبَّ عذاُرُه ع�� وجن�يـ
ْ

   )2(�عسانـــھْ : قومي ان�ب��، قالت

وكغ��ه من أوزان الشعر العر�ي، استخدم الشعراء وزن الدو��ت �� توشيحا��م 

ومو��ا��م، فغايروا �� قوافيھ، و�ادلوا بي��ا، وتالعبوا �� أوزانھ، كما زاوجوا ب�ن تامھ و 

  .�عض تفعيالتھ، أو غ�� تفعيالتھمجزوئھ، أو ب�نھ و��ن

من �ذا الش�ل قال السراج الوراق يمدح النص�� : و��ات ع�� وزن الدو��تامل/ 2

  : ا��مامي

ُعــــھُ 
َ
ل
ْ
قا َمط

َّ
ْصِن الن

ُ
ـــْوِق   البدُر ع�� غ

َ
ثيـــْب  ِمـْن ف

َ
  ك

ر�� و القلُب لُھ َمْوِضُعـــھُ 
َ
  َيْبــــدو  و  َ�غيـــْب   مْن ط

                                           *    *    *  

ْمِع  لَّ �� الدَّ
َ
 ُعيو�ي ظ

ُ
ر�ْق   إ�سان

َ
  غ

  و القلُب ِبناِر الُبْعِد و الصّدِ حر�ـْق 

  َمْن يطف��ا ِمْن ُمْسِكِر الرَّاِح بر�ـْق 

 و َبر�ـــْق 
ً
عا

َ َ
 مل

َ
ٍر راق

ْ
غ

َ
رُّ ِبث   و الدُّ

ُعــــھُ 
َ
ؤاَل ال َيْمن ُحُھ السُّ

َ
بيـــْب     مْن َيْمن

َ
  َعـــْن مـّسِ ط

ْبالهُ 
َ
فى ِبِھ َمْوِضُعــــھُ  أ

ْ
ئيــــْب     ِبما َيخ

َ
 ك

ُ
ْمـــــآن

َ
  )3(ظ

  : وقال العزازي �� الغزل 

قانــــي
ْ
 عليَك باألسيِل ال

ُ
َسْمت

ْ
ق

َ
عانـي       أ

ْ
ُر �� حاِل الكئ�ِب ال

ُ
ظ

ْ
ن

َ
 ت

ْ
  أن

ِصُر عْن إطالِة الِ�ْ�ــــراِن 
ْ

ق
ُ
ْجفانـي       أْو ت

َ
ناَم مْن أ

َ
َب امل

َ
  يا َمْن َسـل

   
َ
َيَق �ذا ا�ُ�ْسَن باإلحســـــاِن ما أ
ْ
  ل

      *    *    *  

مــدا
َ

ك
ْ
 عنـدي ال

َ
ت

ْ
َمدا  و ِهللا لقْد ضاعف

َ
و�ِل �

َّ
 ِمَن الَ�ْ�ِر الط

َ
 ُجْزت

ْ
  ُمذ

ـــدا 
َ
ؤادي َجل

ُ
ْدِرْك َرَمقي أْو َ�ْب ف

َ
ْبقى  ا�َ�َسدا  أ

َ
وَح و أ  الرُّ

َ
ذ

َ
خ

َ
  يا من أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قادر �رناؤوط و محمود عبد ال: ابن عماد الدمشقي، شذرات الذ�ب �� أخبار من ذ�ب، تح  -  1

  .117:، ص10:، مج1993، 1، دار ابن كث�� دمشق، ط�رناؤوط
ا��موي ابن ��ة، خزانة �دب و غاية �رب، شرح عصام شعيتو، دار و مكتبة ال�الل،   -  2

  .101:، ص1987، 1ط
  

  .13:أحمد دمحم عطا، ديوان املو��ات اململوكية �� مصر والشام، ص  - 3
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ْ
وِح با�ُ�ث ُع َ�ْعَد الرُّ

َ
ْصن

َ
  )1(مـــــاِن؟ما أ

  : قال صدر الدين بن الوكيل �� الغزل باملذكر

  الباِن 
َ

ُصــون
ُ
ُه غ دُّ

َ
َ�َل ق

ْ
�

َ
 الــَوَرِق      ما أ

َ
  َبْ�ن

َ�ا مـع الِغــْزالِن 
َ
َب امل

َ
 َسل

َّ
  ُسبوَد ا�َ�ـَدِق            إال

                                     *    *    *  

طا َمْن ح        
َ
ل

َ
 ُحْسَن ال�شرِ قاسو غ

َ
  )طوَل الُعُمـِر (     از

َعــِر 
َّ

َ�ـِر (  بالَبْدِر َيلوُح �� َديا�� الش   )قبل ال�َّ

َمـــــِر 
َ

 للق
َ
رامة

َ
ْيَد و ال ك

َ
ظـِر (    ال ك

َّ
  )عند  الن

مــــاِن  ْ
ُھ َمدى �ز

ُ
  معناُه َبِقــي  ا�ُ�بُّ َجمال

صـاِن 
ْ

ق
ُّ
صَّ ِبالن

ُ
ا و خ

ً
ْداَد َسن

ــِقِ◌  َبْدرُ   و از
ُ
ف

ُ
�)2(  

إذا �انت أ�مية �ذا الفن ترجع �� نظر الباحث�ن املعاصر�ن إ�� أنھ �ع�� عن رغبة أكيدة  

لدى طائفة من الناس الذين تقبلوه، و طائفة من الشعراء الذين اس��وا�م التحرر من قيود 

نا �� الوزن و القافية �� الشعر العر�ي، فقد ي�ون  �ذا ��يحا إذا كنا نتحدث عن شعرائ

العصور ال�� سبقت العصر اململو�ي و العثما�ي، فإذ ما تجاوزنا�ا إ�� �ذين العصر�ن قد 

يصبح �ذا ا��كم خطأ، يجب أن ال يقع فيھ الباحث املنصف، ت��يرا لظوا�ر معينة �� شعرنا 

العر�ي القديم، ذلك أن �مر إذا �ان إس�اما �� طر�ق التحرر من قيود الوزن و القافية، فقد 

�ان من أدوات الشاعر ا��ق الذي ال يقع �� ال��ن، و العامي من �لفاظ و ال��اكيب، و يحافظ 

 .ع�� مستوى معقول من املوسيقية �� نظمھ، ال يمكن للشعر م�ما �ان نوعھ أن يتخ�� ع��ا

و إذا كنا نالحظ �� دو��ت العصور السابقة، أنھ �ان يحمل طا�عا غنائيا محببا و 

فتقد ذلك �� أغلب دو��ت عصرنا �ذا، فقد خرج بھ أ�لھ عن أوزانھ املعروفة و خاصا، فإننا ن

ألفاظھ الفصيحة، مما يجعل حكمنا السابق أقرب إ�� واقع ا��ـال ال�� وصل إل��ا الدو��ت من 

  .    عامية و ن��ية، و صنعة بد�عية وا��ة

الت���ن إال �� �عض لم ترد �� أشعار العرب أش�ال �عتمد ع�� الن�� و  :الوجھ الثالث

، و م��ا قول سراج الدين ا��ار مادحا أبا ا��سن ا��زار ع�� غ�� وزن محدداملو��ات و �� 

  : املصري 

 ��  الُوْرِق 
ُ

ْدت
َ

ا.  ناش
َ
ـِم .  ُوْرق

َ
ْبُرِق          ِبِذي  َسل

َ
 ِباأل

ُ
ا.  َو ِشْمت

َ
ـِم .  َبْرق

َ
ن
َ
ْم  أ

َ
ل

َ
  ف

                 *    *    *  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32:نفسھ، صاملصدر   - 1

  
  .53:أحمد دمحم عطا، ديوان املو��ات اململوكية �� مصر والشام، ص  - 2
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ــ
َّ َ
ِفـــيمل

ْ
��  إل

َ
ْرق

ُ
َوى ف

َ
ــــــِد    ـا ن

َ
 غ

َ
داة

َ
  غ

ــــي
ّ

ف
َ

ري  ك
َ

 ِمْن  َحذ
ُ

ْعت
َ
ِبـــــدي  َوض

َ
  ع�� ك

فــــي
ْ

خ
ُ
في الَوْجَد َ�ْل أ

ْ
خ

ُ
 أ

ْ
نـــا َجَسـدي؟         إن

َ
  ض

 ِمْن ُحَر��
ُ

ْبت
ُ
ْد ذ

َ
قا.  ق

ْ
َر��                 ِلبْيِ�ِ�ــِم .  ِعش

َ
 . و ا�ِ�ْسُم ِمْن أ

َوا . َرقَّ
َ
��ف

َ
  َسق

*    *    *  

  و ما َوَعـــــَدا    و ماَل ماَل  َعْن َعْ�ـــــدي

ْسَ�ــــــِد 
ُ
ى إ��َّ مِن َامل

َ
ْد�

َ
  َ�ُعـــــَدا                                  أ

ْ
  و ِإن

ْعــــِد  ـا وُ�ــــدى                                  ُ�ع�ُ� للَبــْدِر �� السَّ
ً
  َسن

ِق 
َ
ل

َ
ــا ُير�َك �الف

َ
َرق

َ
ـــِم .  ف

َ
ل
ُ
ِقيو َم                   ِلذي  ظ

َ
ا. ْ�َسًما َيق

َ
ْرق

َ
ـي. ت ِ

َ
مل

َ
  )1(ِبِھ أ

بالتحليل العرو��� نجد أن املو��ة ع�� تفاعيل ا��ليل لكن ترت�ب التفعيالت ال 

  : ولھ أيضا .�ش�ل أي وزن من أوزان ا��ليل أو أوزان أخرى غ�� خليلية لكن ع�� نظام  مع�ن

 فيَك ُرو 
ُ

ت
ْ
ل

َ
ْبذ

َ
ر�َب ا�َ�َمـاِل       و أ

َ
ْ�واَك ياغ

َ
ْ�ُ� َمالــي      �� و َما��أ

َ
  غ

*    *    *  

َ�ْل إ��  ِرضاَك   س�يـُل 
َ
  ف

  أو َ�ْل إ�� الِوصاِل ُوصوُل 

حوُل 
ُّ
ْد  َبراُه  الن

َ
  و ا�ِ�ْسُم ق

ا��
َ
ِتغ

ْ
  ذاَك  اْحِتما��  َو زاَد �� َ�واِك اش

َ
لَّ  دون

َ
  )2(واْحِتـَيـا��       و ق

  : � نظمھو يقول ابن الوردي �� أول مو�

���َ
ْ

َ�ْب . َمذ
ْ

ْدُح   ِ�ي. قد ُحِ��. حبُّ رشا ذي جسد ٌمذ
َ

ُب  الق
َ

ْعذ
َ
ا  بھ  ُ�ْست

ً
  ُحْسن

*    *    *  

 
ً
وِمَك  �� عـادال  عاذال

َ
 �� ل

َ
  ما أنت

ْد َ�َمـى سائـال
َ
  يخ��ك دمُع ق

ً
  سائال

  آِه  ال �عذْل فَما قلـ�� بـــذا آ�ال

ما ِمْن َصِ� . منص��
ُ
    )3(إال و قد ُرِ�ــــي فيھ ما ر�ى. ما ُر�ى. �و العقل أذ�بت

  : يقول صالح الدين الصفدي متغزال

 
َ
َجْل أ

َ
 َحبي�� أ

َ
ْرف

َ
َجـــْل     َجْل إنَّ ط

َ
  و إعراُضُھ عْن لقائـي أ

*    *    *  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .227:أحمد دمحم عطا، ديوان املو��ات اململوكية �� مصر والشام، ص  - 1
  .234:املصدر نفسھ، ص  - 2
  .263:ص ،  املصدر نفسھ  - 3
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مـامْ       
َّ
  َحب�ٌب ُيحاِ�ي ُبـدوَر الت

ُھ ا�َ�مـا       
ْ
ّدِ ِمن

َ
� ع�� الق َّ�

َ
غ

ُ
  مْ �

مامْ        
َ
ُھ ُدمو�� َصْوَب الغ

ْ
ت

َ
  َسق

َسْل                 
َ
ْم أ

َ
ُه ل دُّ

َ
� ق

َ
�

َ
ث

ْ
َســـْل   إذا ما ان

َ
 أم أ

ْ
َرت

َ
ط

َ
قا خ

َ
 ن

َ
صون

ُ
  )1(غ

  : و قال أيضا �� الغزل 

    َجوىَّ َدخيْل 
ْ

َب�ن
َ
اْس   ال َ�ْس�

َّ
ْو َرآُه الن

َ
ل

َ
   ف

ْ
ـون

ُ
ئ

َ
  قالوا خ

*    *    *  

بـــي            
ْ
ل

َ
     َحب�ُب ق

ُ
ـف

ْ
ـي ِإل ِ

ّ
َجن

َّ
  الت

ْرِ�ــي            
ُ
ـْد َملَّ ق

َ
ــي  و ماَل     ق ِ

ّ
  َعن

ــْن ِ�َعْينـي    ُيْصِ�� و  ُ�ْسِبـي             
َ
  ِمل

               
ْ

صون
ُ
وى الغ

ْ
ذ

ُ
ا َيميُل ت

َّ َ
ِعيـْن   مل

َ
اْس أنا ط يَّ

َ
ِه امل ّدِ

َ
   )2(ِبق

ومن القصائد ا��ارجة عن أوزان ا��ليل ول�س ل�ا وزن محدد ما وجدناه لعا�شة             

  :الباعونية  �� قول�ا

� �� َمْعـناُه          
َ
�

ْ
ف

َ
  َ�ــواهُ   ِبَمـْن َمْعـ�� فـي          يـا َمْن أ

ْع��           ُجْد �� ُجـْد �� ِ
ّ
ْد�ي  ِبالَعياِن ��       و َمت ِ

ّ
صا��   و َجل ِ

ّ
  ات

لو�ي              يـا   و�ييا َمْحب
ْ
صـودي يا َموُجـودي َمط

ْ
  يـا َمق

ْن و
ُ

ْن �� ك
ُ

ْسري        ك
َ

دا�ي والِوصاِل      اْجُ�ْ� ك
َّ
ري بالت

ْ
ق

َ
ِن ف

ْ
غ

َ
  وا

ك  َم فيك  ُحبُّ يَّ
َ
َرِم              ت

ْ
ــغ

ُ
م ال بل   امل

ّ
� �ـيـ

ّ
  أعـــدِم   َو�

ْحـَ�َ��ي         
َ
لـي وأ

ْ
�� َعق

ْ
الِل و          َعق ْضنا�ي بالدَّ

َ
ْسـَ�ـَر�ي وأ

َ
  أ

َ�ِر 
ْ
ظ

َ
ــ��  فيما   ُمَج��َّ امل

ْ
ف

َ
َ�َر             أ

ْ
ظ

َ
�   أ ِ

ّ
ا    ِم�

َّ َ
َر   مل ـــوَّ

َ
   )3(ن

القصيدة خارجة عن أوزان ا��ليل رغم أ��ا تل��م طر�قة الصدر وال��ز إال أ��ا 

اعرة ع�� الصنعة اللفظية عروضيا ال يمكن أن ت�ت�� إ�� أي بحر خلي��، فقد اعتمدت الش

بالوزن، حيث أن الدراسة العروضية ل�ذه القصيدة بي�ت ال��ام الشاعرة أكثـر من ا�تمام�ــا

ل��ركة والس�ون بالتناوب  وال تخرج ع��ا إال �� النادر مما ي�تج عنھ اضطراب �� الوزن، ولذلك 

  .يمكننا تص�يف�ا ضمن القصائد ال�� ل�س ل�ا وزن محدد

إّن �مثلة ال�� أوردنا�ا �� �ذا البحث وإن �انت قليلة، ف�� تث�ت أن شعراء العصر     
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .321:، ص أحمد دمحم عطا، ديوان املو��ات اململوكية �� مصر والشام  - 1
  .335:ص املصدر نفسھ،    - 2
خليل : نجم الدين بن دمحم الغّزي، ال�واكب السائرة بأعيان املائة العاشرة، وضع حواشيھ  -  3

  .292:، ص1، ج1،1997لبنان، ط -املنصور، دار الكتب العلمية، ب��وت
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اململو�ي والعثما�ي قد �عاملوا مع الوزن بنوع من ا��رّ�ة، ولم يكن ذلك شذوذا عّما ورد �� 

 أّن الوزن يبقى شرطا أساسيا �� 
ّ
الشعر العر�ي، و رغم �ذا ا��روج عن أعار�ض ا��ليل إال

عر، و للشاعر أن ينوع فيھ بحسب ما يقتضيھ املع��، وع�� �ذا سار عدد من شعراء الش

  .العر�ية وأّيد�م كث�� من نقاد�ـا

  :و من خالل �ذه الدراسة �ستخلص أن

شعراء العصر اململو�ي و العثما�ي قد �عاملوا مع أوزان ا��ليل بحر�ة أك�� مما  - 1

  .سبق�م من الشعراء

 شعراء �ذا - 2
ْ

صرُّف
َ
  .العصر �� �وزان ال ُيْنقص من م�انة شعر�م و جودتھ ت

استقراء ا��ليل لألوزان و �عار�ض لم يكن إال من جزء صغ�� من الشعر العر�ي  - 3

  .لذلك لم ُ�َعْد ا��روج عن أعار�ضھ عيبا و شذوذا" كما أشار إ�� ذلك �عض النقاد"

الثورة ع�� الشعر العر�ي �� �ذا التنوع �� ا��روج خالل �ذا العصر �و الذي ��ع  - 4

  .العصر ا��ديث و املعاصر
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surenchérir respectivement dans le contexte de la signalétique relative aux 

enseignes commerciales de la ville de Bouira. Quant à l’espagnol et à 

l’italien, ces deux langues se prévalent en revanche d’un lien très étroit avec 

les locuteurs bouiris afin de s’introduire dans leur milieu urbain. Mais tout 

de même, ce lien est enrichi par la réputation universelle et la notoriété 

commerciale dont ils bénéficient les produits/services espagnols et italiens. 

Enfin, s’agissant de l’arabe et du berbère, leur négation semble être un bon 

indicateur de l’inconscience et/ou l’ignorance socio-identitaires dans 

lesquelles sombrent les locuteurs commerçants de la ville de Bouira. Par 

conséquent, si l’on veut que ces deux langues identitaires re/trouvent leur 

juste place sociocommunautaire, l’incontournable est de proposer des 

alternatives sociopolitiques bien construites, examinées mais surtout bien 

respectées. Autrement dit, en vue d'assurer une meilleure 

insertion/promotion sociales des langues dites identitaires, il est question aux 

dirigeants décideurs de l’État algérien de s’éloigner des discours idéologico-

politiques par lesquels l'intention déclarée et les efforts déployés s’avèrent 

ostensiblement incompatibles. C’est ainsi qu’on puisse adopter/adapter des 

solutions susceptibles de répondre au défi socio-identitaire auquel sont 

confrontés les locuteurs commerçants de la ville de Bouira, et les locuteurs 

algériens en général. 
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l’attitude langagière de l’annonceur commerçant urbain bouiri et son affiche 

se montre à la première vue typiquement commercial.  

L’objectif d’un usage pareil est de déployer publiquement dans la 

ville de Bouira la marchandise à bon débit et grand impact mondial de 

l’autrui (espagnol et italien dans ce cas). La langue intervient ainsi à titre de 

variable signalétique médiatrice et annonciatrice de l’origine géographique 

de l’objet/service, propre à un là-bas exotique, à commercialiser au niveau 

de la ville de Bouira. En résumé, la langue constitue une valeur ajoutée dans 

le processus de reconnaissance sociale du pays et de la qualité originaux de 

l’objet/service exposé dans le dispositif de communication signalétique 

commerciale.  

La ville de Bouira s’avère, comme tout espace urbain, un carrefour 

idéal du présentoir commercial qui permet de mettre en contact linguistico-

visuel les produits/services de l’exotique (espagnol ou italien) et faire preuve 

de leur originalité. La ville de Bouira contribue donc à façonner la nouvelle 

économie mondialisée30 qui constitue entre autres une façade inévitable du 

caractère transnational31de la mondialisation. Cependant, la valence de ce 

fait sociolinguistique événementiel paraît corrélative tenant compte de son 

écho communautaire incertainement avéré : possibilité de ne pas pouvoir ou 

avoir de mal à décoder les textes transcrits en langues italienne et espagnole 

par le public. 

Pour conclure cette étude environnant le monolinguisme de 

l’affichage commercial dans la ville de Bouira, à mon sens, on peut finir par 

dire que chaque usage monolingue au sein d’une enseigne commerciale est 

tributaire de multiples facteurs sociolinguistiques. En effet, l’anglais se sert 

des prétextes en rapport avec la soi-disant ère technologique et le français 

tire profit des conjonctures historico-coloniales pour enfin s’incorporer et 

                                                           
30http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html p.321       Consulté le 

26.03.2015 
 
31 Possibilité inconditionnelle de franchir n’importe quelle frontière 

géographique  
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des pratiques de consommations (notamment avec l’arrivée des TICs). La 

ratification de ce fait modale (usage à la mode) s’illustre par les différents 

référents de prestige et d’attrait qui suscitent une certaine évocation et 

fascination pour un ailleurs de modernité, affichées avec force d’innovation 

(Romain L. et Claudine M., 2005 : p.115) sociolinguistique. C’est à l’instar 

des vocables : « best fashion », « galaxy telecom », « univers food », 

« eleven food »,  « new-look for women », « impire of foche street, welcome 

to b&s shop », « pro-foot by sport », « magic photo », « home net », etc. 

      III.2.3. Les là-bas italien et espagnol, chez-nous ! 

À cette suite de caractéristiques liées au paysage d’affichage 

commercial monolingue du territoire de la ville de Bouira supra évoquée, 

s’ajoute une autre (singularité) plus déroutante du point de vue de la 

discordance entre les discours signalétiques commerciaux et la pertinence de 

leur inscription spatiale (contextualisation urbaine, la ville de Bouira). Il 

s’agit là de l’inaccoutumée implantation sociale des langues espagnole (ES) 

et italienne (IT) dans la sphère signalétique. Deux systèmes linguistiques 

distincts nés du latin en même temps que celui du français et auxquels 

d’aucuns des locuteurs bouiris tentent récemment de s’ouvrir, même si avec 

réserve, sous le prétexte de l’interculturalité économique, ou plus coutumier, 

contact des cultures (Jan Jaap De Ruiter, 2008 :232pages). 

Il ne faut pas croire donc que cette matérialité sociolinguistique soit 

l’ouvrage éventuel de l'ignorance ou du hasard de l’annonceur bouiri. Elle 

n’est pas non plus la voix urbaine de sa propre et déterminante identité. Elle 

est en fait, l’un des contrecoups logiques de la gloire (célébrité) baptisée 

universelle29 dont il bénéficie le domaine du marketing espagnol et italien 

étalé en des lieux éloignés dans le monde. Par conséquent, le lien entre 

                                                           
29 Là, je parle en particulier de la grande étendue qu’ils ont quelques produits et 

services commerciaux à grande réputation, empruntés aux cultures de consommation 
propres à l’Espagne et à l’Italie, dans les diverses communautés exotiques. La 
question de l’universalité d’un produit ou service commerciaux peut apparaitre 
source de polémique à caractère plus ou mois objectif dans le domaine de 
marchandising.  
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Bouira, un autre avènement sociolinguistique se fait valoir furtivement : il 

s’agit du processus d’introduction sociolangagière progressive dudit anglais 

ou encore du phénomène dit anglicisation. En effet, récemment, les affiches 

en AN prennent considérablement de l’ampleur. Un nouveau caractère de 

l’affichage commercial de la ville de Bouira qui constitue un autre front de 

confrontation sociolangagière : FR VS AR VS BE VS AN. Il coopère par 

ailleurs à un fort enrichissement du plurilinguisme au sein du microcosme 

social dit ville de Bouira. 

Tout en tirant profit de l’énonciation commerciale, l’élévation à un 

rang suprême que le phénomène de l’anglicisation tente d’atteindre -même 

si graduellement- dans un terrain qui lui est allogène en l’occurrence la ville 

de Bouira, ne serait en fait que l’une des missions inavouées qu’enferment 

dans ses voiles ladite «mondialisation ». Une mondialisation tantôt bien 

tantôt mal accueillie par l’autrui et qui se permet de s’infiltrer dans 

n’importe quelle entité spatiale. Le professeur sociolinguiste -Louis-Jean 

Calvet- s’exprime dans ce sens en disant : 
  <<On parle beaucoup de la mondialisation et, depuis la réunion de 

l'OMC à Seattle, elle est devenue un enjeu médiatisée : on est pour, on est 

contre, on la combat, on la défend. Les uns évoquent la "malbouffe" et les 

dangers de "Mcdonaldisation", les autres les lois du marché... Or cette 

mondialisation a un versant linguistique, symbolisé par la domination 

mondiale de l'anglais, qui est à la fois une réalité mesurable et l'objet de 

discours critiques ou laudateurs. >>28 

Dans notre cas, d’aucuns des commerçants citadins bouiris se 

trouvent affamés quant à l’usage exposé de l’AN. Ils le prennent (l’anglais) 

comme un idiome signalétique idéal et un jeu sociolangagier stratégique 

pour se démarquer modernement autant que possible. Autres commerçant 

urbains bouiris tentent, nécessairement, d’adapter leurs écrits à l’actuel mode 

de vie des citadins bouiris caractérisé par une mutation profonde en matière 

                                                           
28https://www.academia.edu/5999938/MONDIALISATION_LANGUES_ET_P

OLITIQUES_LINGUISTIQUE?auto=download  Consulté le 29.09.2016 
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qui ceignent (entourent) l’entité linguistico-communautaire dite 

« tamazight » concourent en grande partie à l’échec de processus de son 

insertion socio-urbaine dans le contexte d’affichage commercial de la ville 

de Bouira. Le vouloir et la réalité sociaux sont entièrement incompatibles. 

L’ostracisme social fort appliqué par les commerçants bouiris à l’égard de la 

thématique berbérophone n’est réellement qu’un corollaire logique de la 

méconnaissance témoignée des règles formelles que réclame le bon usage de 

la langue en question. En d’autres mots, faute de maitrise de la langue 

amazighe, les locuteurs bouiris reconnaissent leur impéritie quant à son 

usage public. L’aspect scriptural du BE illustre parfaitement le point supra 

évoqué quant aux difficultés d’appréhension que génère l’acte de mise sous 

les regards du public d’ECs en cette langue. L’affichage en uniques graphies 

de tifinagh parait inabordable aux annonceurs commerciaux bouiris dans la 

mesure où il constitue un outil d’interaction sociolinguistique inaccessible 

habituellement par les marchants (et autant pour les annonceurs-mêmes-).  

L’irréfutable dans le paysage commercial unilingue affiché dans la 

ville de Bouira est décidément l’extrême prépondérance dont elle se réjouit 

la langue française. Une langue, que l’on veuille ou non, gagne 

continuellement du terrain signalétique commercial dans la ville de Bouira. 

La langue arabe subit à son tour les peines sociales et assume les séquelles 

préjudiciables de l’indolence politique quant à une promotion sociale 

proprement déclarée au profit de celle-ci. Enfin, la langue berbère ne cesse 

de lancer des cris au secours étatique (institutionnel) afin d’intervenir 

comme réplique aux souhaits communautaires des locuteurs bouiris et lui 

être utile par la suite au sens de son intégration sociolinguistique. 

Subséquemment, lui permettre de conquérir les espaces publics et d’occuper 

une position notable dans le paysage linguistique public. (Fodil Mohammed 

Sadek, 2014) 

      III.2.2.La révolution socio-anglicisante 

Tout en joignant l’insigne francophone et le tracas 

arabo/berbérophone que connait le monolinguisme commercial de la ville de 
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encore influé quant à l’usage ou non des langues fondatrices de son identité. 

Il annonce même quelques fois de la sous-estimation à cet égard.  

 

En effet, rares sont-ils les exposants commerçants de la ville de 

Bouira qui s’attachent à communiquer leurs services commerciaux en AR 

(moins de 16%), une langue vue a contrario comme un élément susceptible 

de déplaire les clients et prospects. Il s’agit-le plus souvent- d’une 

dévalorisation préméditée. La langue arabe est perçue comme étant un signe 

de régression socio-cognitive, un repère pour les attardés, un trait du 

conservatisme politico-religieux, etc. En résumé, un medium d’interaction 

sociocommunautaire infructueux. La langue arabe se trouve alors brisée face 

à cette réalité amère.  

S’agissant de BE, son cas réside apparemment distinct de celui de 

l’AR. Certes, l’absence de la langue berbère des regards publics dans le 

contexte des emblèmes commerciaux unilingues est aussi un autre malheur 

socio-identitaire. Un malheur épaulé par l’actuel état de choses socio-géo-

politiques devant lequel se trouve la communauté des locuteurs bouiris il y a 

beau temps. Des circonstances retenues comme étant défavorables au 

jaillissement des langues identitaires particulièrement le BE. Il est par 

ailleurs un produit naturel du traitement inéquitable de la question identitaire 

par les inter/locuteurs bouiris mêmes.  

La dissemblance entre les deux cas de figure sociolinguistiques 

concernant les langues berbère et arabe demeure reconnaissable dans 

l’essence sociale de l’ignorance et l’inadmission exercées par les annonceurs 

bouiris vis-à-vis l’une ou l’autre. Dans la plus part des cas, l’AR se trouve 

sciemment rejeté, écarté ou exclu du champ signalétique commercial 

monolingue de la ville de Bouira, tandis que le BE s’efface inéluctablement 

devant ses concurrents.  

Qu’il soit locuteur ou interlocuteur bouiri, la requête au BE via la 

signalétique urbaine commerciale semble leur être, souvent sans le vouloir, 

problématique. Les conjonctures socio-géo-politiques (comme déjà signalé) 
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social en question (ville de Bouira). Un espace urbain, communément arabo-

berbérophone, dans lequel la dynamique que connait l’affichage commercial 

remet en question la logique d’ordonnancement sociolinguistique des 

langues prises comme essentiellement identitaires, en pareil cas le BE et 

l’AR. Plus loin encore, elle remet en interrogatoire tout le rapport entre 

langues et leur dé-sur-valorisation sociocommunautaire.  

  L’écart est flagrant, le FR occupe un peu plus des trois quarts 

(75.23%) de la scène commerciale monolingue tandis que l’AR ne se trouve 

engagé concrètement que dans moins de  16%, un taux débordant de peu 

celui de l’AN qui avoisine les 9%. Quant au BE, c’est pis encore, on n’en 

trouve aucun stigmate dans l’évaluation quantitative de la branche 

monolingue des ECs. Cependant, il serait particulièrement capital d’évoquer 

l’existence en solo, même si infime, des langues ES et IT dans quatre ECs.    

Dans la perception usuelle de la société algérienne, le FR fait 

souvent signe d’une suprématie d’où découle un grand nombre de retombées 

ayant des impacts délétères sur les langues identitaires. Il arrive même 

d’aller jusqu’à la négation de celles-ci. En quelques mots, c’est le corollaire 

inévitable de l’asservissement colonial comme le divulgue clairement L.-J 

Calvet dans l’introduction de son ouvrage intitulé Linguistique et 

Colonialisme publié l’an 1974 :  
         <<La linguistique a été jusqu’à l’aube de notre siècle une 

manière de nier la langue des autres peuples, cette négation, avec d’autres, 

constituant le fondement idéologique de notre « supériorité », de la 

supériorité de l’Occident chrétien sur les peuples « exotiques » que nous 

allions asservir joyeusement.>> (Cécile Van den Avenne, 2012 : p.14) 

Il s’agit en d’autres mots d’un véritable champ de négation 

linguistique dans lequel l’AR et le BE trouvent de l’embarras de se repérer 

socialement par rapport le FR en particulier. Deux langues qui vivent un 

moment d’égarement social au sein même de leur lieu de naissance et 

d’existence. L’annonceur bouiri se voit tantôt désintéressé tantôt contraint ou 
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Dans l’ensemble, l’annonceur bouiri s’adhère dans l’aventure 

d’affichage urbain privilégiant le recours à une seule langue (selon le 

choix). La portée de cette tendance linguistique avoisine les deux tiers 

(59%). Un taux d’occupation élevé d’avantage tenant compte de 

l’incontestable hétérogénéité linguistique qui constitue, quant à elle, le 

résultat de la sommation des six langues recensées et supra mentionnées 

dans ce cadre. Mais qu’on est-il des significations dés/avantageuses 

mesurables d’un fait pareil (la prépotence monolingue)? 

 A priori, si l’unilinguisme tente de poser ses termes en exerçant une 

double autorité en matière des règles de co-existence sociolinguistiques : pas 

de concurrence et pas de déviance linguistiques en légitimant un usage 

(dominant) 27(Henri B., 2001 : p. 384) par rapport un autre, il est en 

contrepartie un stimulus déclencheur d’un double désagrément dans le 

processus interactionnel au sein des marquages signalétiques commerciaux 

de la ville de Bouira. Le premier est du rang commercial et le second du rang 

socio-identitaire. En effet, le mono-usage langagier œuvre d’abord à 

restreindre la masse consommatrice en la sollicitant en partie d’une et unique 

langue. Autrement dit, la reconnaissance d’EC monolingue nécessite la 

détention d’un savoir partagé quant à l’unique code linguistique affiché,-

cette thèse n’est pas forcement soutenue (garantie) chez tous les 

interlocuteurs (je parle en particulier d’interlocuteurs non avertis au code 

affiché en question)-, à moins que le code en question soit joint de 

représentations symboliques secondes facilitant l’interprétation de l’EC 

envisagée. C’est précisément cette clause linguistique (savoir linguistique 

commun) qui participe à la minimisation du public à solliciter.  

     III.2.1. Locuteurs urbains bouiris et socio-reconnaissance des 

langues : ascendance francophone VS réticence arabo-berbérophone 

Dans le cadre de l’unilinguisme signalétique observé s’affiche une 

indication sur le paradoxe sociolinguistique que connait le microcosme 

                                                           
27 Pour Henri Boyer,  la langue dominante est la langue nationale (sous un angle 

politico-idéologique de l’État-Nation français).   
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III.2. Analyse sociolinguistique des données linguistiques 

quantitatives 

  Le tableau (TABLEAU 1) ainsi les graphiques lui correspondant 

exhibent sous un aspect synthétique les données linguistiques fournies par 

l’environnement signalétique commercial de la ville de Bouira. Donc, sur le 

plan linguistique, les stratégies d’affichage commercial que se proposent les 

annonceurs bouiris se voient un miroir (Annette B. et Lise D., 2005 : 185–

217) reflétant un espace urbain plurilingue d’une part, mais aussi un champ 

de ségrégation sociolinguistique dans lequel l’usage et la répartition des 

langues constituant ce pluralisme sont inégaux. Il revêt en outre une grande 

diversité en matière des modalités d’affichage urbain et de représentations 

linguistiques dominantes ou encore dominées. Il donne existence à une 

hiérarchisation langagière fortement charpentée faisant foi d’un fondement 

social de la prééminence tous azimuts de la langue française sur les langues 

en présence. Certaines de ces dernières tentent de concurrencer le français 

(cas de l’AR et de l’AN) et d’autres s’infiltrent dans la scène signalétique 

commerciale dans la ville de Bouira même si timidement (cas de l’ES ou de 

l’IT). 
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TABLEAU 1 : Répartition linguistique des enseignes commerciales 
monolingues (ECMs) 

PRÉSENCE LINGUISTIQUE 
LANG
UES 

NOMB
RE 

POURCENTA
GE 

TOT
AL 

MONOLINGUES 

AR 66 15.71% 

420 
(59%)
26 

FR 316 75.23% 

AN 34 08.09% 

BE / / 

AUTRE
S1 

04 00.95% 

NOMBRE TOTAL DES ECMs RECUEILLIES = 420 (100%) 

 

 

Annexe TABLEAU 1 

AUTRES1 04 : 01 ES / 03 IT 

 

        Diagrammes relatifs au TABLEAU 1 : 

 

 

 

 

                                                           
26 Ce ratio constitue le pourcentage des ECMs par rapport aux autres 

combinaisons tri-bilingues constituant le corpus intégral en cours d’analyse dans le 
cadre de la thèse de doctorat supra citée. 
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Sous le même angle, cet intervalle de bi-graphisme nous fournit 

l’occasion pour s’enquérir de degré d’opposition entre les « variantes 

linguistiques écrites, affichées » et les « variantes sociales dites » au sein de 

la ville de Bouira. Autrement dit, il est question d’une tri-phonie orale se 

métamorphosant en une bi-graphie scripturale. Ainsi, il y a lieu de 

s’interroger sur le rapport diamésique25 au sein de cette socio-spatialité 

urbaine (la ville de Bouira).  

      III.1.2. répartition linguistique des enseignes commerciales 

monolingues 

Dans la ville de Bouira, le champ signalétique d’ordre commercial 

est composé d’une variété de textes monolingues, qui s’ajoutent aux divers 

textes bi- et trilingues. Ces textes monolingues sont accompagnés de riches 

contenus iconographiques. Toutefois, on va voir par la suite comment ces 

textes témoignent de l’amplitude de l’écart relatif au lien entre l’identité 

linguistique propre aux locuteurs urbains bouiris et les multiples choix 

langagiers afférents à ces textes. Mais encore, ces textes monolingues 

témoignent de l’homogénéité et de la dominance linguistiques en faveur de 

systèmes linguistiques qui ne sont pas -pour les locuteurs urbains bouiris- les 

leur. C’est ainsi le cas, en particulier, de français. 

Le tableau ci-après (TABLEAU 1) nous montre exhaustivement 

toutes les données chiffrées du corpus et qui se rapportent aux ECs 

matérialisées en une et seule langue, perceptibles par l’observateur dans la 

ville de Bouira. Il est question en outre de recenser toutes les représentations 

monolingues ayant été repérées à la lumière de suite de textes constituant le 

corpus d’ECs soumis à ce stade d’analyse. 

 

                                                           
25 La diamésie, variation sociolinguistique (au moment qu’elle résulte d’un usage 

social des Bouiris dans ce cas), se définit comme une res/dissemblance qui se fait 
remarquée entre les divers comportements langagiers oraux et les pratiques écrites 
(exposées publiquement par le biais de l’outil signalétique- dans notre cas).  

    Voir à ce sujet : Jakob W., 2009, « La notion de diamésie est-elle nécessaire ? 
», Travaux de linguistique 2009/2 (n°59), p. 147-162.   DOI 10.3917/tl.059.0147 



83                                                                            La signalétique urbaine  

 

12éme Anne(juin2017)N° :(22)                                                       ) 22(العدد-)2017جوان( ةالسنة الثانیة عشر       

 

ECFr1 

ECAn1 

 

ECAr1 

ECB1 : graphies gréco-latines et 

berbères (FR+BE) 
ECB2 : graphies arabes et berbères 

(AR+BE) 
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rapport l’autre et l’emporte sur les considérations socio-identitaires ( 

appartenance identito-linguistique) de ces locuteurs urbains bouiris. 

III. Approche socio-linguistique de la signalétique commerciale 

monolingue dans la ville de Bouira 

   III.1. Hiérarchisation linguistique des enseignes commerciales 

monolingues 

    III.1.1.Exploration graphique de l’affichage commercial 

monolingue 

 La reconnaissance graphique de la pratique sociolinguistique dite 

enseignes commerciales monolingues dans la ville de Bouira s’avère bi-

graphique. Cela ne correspond pas exactement au plurilinguisme que 

connaissent les individus occupant la ville de Bouira. Pour mieux dire, dans 

le cadre du monolinguisme commercial affiché, l’espace de la ville de 

Bouira est marqué uniquement par la présence des lettres gréco-latines 

(françaises et anglaises) (ECFr1 et ECAn1) et arabes (ECAr1). Quant aux 

graphies berbères (tifinagh), elles ne se présentent nullement seules aux 

passants. Elles sont juxtaposées soit avec des lettres gréco-latines (ECB241) 

et/ou arabes (ECB2).  

 

  

                                                           
24 ECB : enseigne commerciale bilingue. 
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commerciales monolingues et produits par des locuteurs commerçants dans 

le contexte de la ville de Bouira. 
   <<L’hypothèse fondamentale est que la signification des discours 

(dans leurs contenus et dans leurs formes) est analysable de façon éclairante 

quand on les situe dans leurs contextes de production, de circulation, de 

réception, dans leurs contextes d’échange, d’action et d’interprétation. En 

effet, ces discours, infiniment nouveaux et variés, sont en même temps 

partiellement dépendants de contraintes et de stimulations exercées par 

leurs contextes ; contextes qu’ils contribuent à leur tour à configurer en les 

mettant en mots et en question. >> 23(P. Blanchet et T. Bulot, 2013 : p. 3) 

La réalité sociolinguistique véhiculée à travers le monolinguisme 

commercial dans la ville de Bouira génère un incontestable paradoxe et cas 

de confusion. En effet, l’écart est flagrant entre la socio-identité linguistique 

propre aux locuteurs de la ville de Bouira et les particularités linguistiques 

quantitatives de l’ensemble d’enseignes commerciales recensé dans cette 

spatialité urbaine, la ville de Bouira. Ainsi la problématique de mon article 

s’articule sur deux axes majeurs à savoir : dans la cadre du monolinguisme 

signalétique d’ordre commercial dans la ville de Bouira, le recours aux 

langues dites étrangères, et manifestement française et anglaise, parait-il 

comme corollaire d’un impératif sociolinguistique afin de s’illustrer par 

rapport l’autre ou non ? Et ce recours dont la langue française, et 

accessoirement anglaise, bénéficient au détriment des langues identitaires 

(l’arabe et le tamazight) reflète-t-il le détachement des partenaires 

commerçants de la ville de Bouira de leurs identité linguistique collective? 

Dans cette perspective du monolinguisme signalétique commercial, 

nous soutenons que le recours par les locuteurs commerçant de la ville de 

Bouira à une et unique langue de l’autre, en particulier française et anglaise, 

reflète l’envie de se singulariser, sous un angle socio-linguistique, par 

                                                           
23 Lien de téléchargement : 
 http://eprints.aidenligne-francais-

universite.auf.org/655/1/CoursMe%CC%81thodoBlanchetBulot.pdf 



Ibtissem CHACHOU                                                                                                 80 
 

 

12éme Anne(juin2017)N° :(22)                                                       ) 22(العدد-)2017جوان( ةالسنة الثانیة عشر       

 L’ensemble d’affiches commerciales en question est puisé d’un 

corpus exhaustif et soigneux regroupant toutes les enseignes commerciales et 

institutionnelles dans la ville de Bouira, en allant du chef-lieu20 vers la 

périphérie21. La sélection de ce sous-corpus est l’une des impératives de cette 

démarche académique : « Toute observation, comme toute description, est 

forcément sélective et incomplète.» COPÁNS J., 1998 : p. 84). Le corpus 

intégral en question subit actuellement une étude sociolinguistique urbaine 

profonde au cœur de mon travail de recherche doctoral intitulé « Analyse 

sociolinguistique des enseignes commerciales et institutionnelles dans la 

ville de Bouira ». 

Afin d’étiqueter le choix de mon sous-corpus, je dirais que la ville de 

Bouira connait actuellement un pluralisme linguistique captivant mais aussi 

complexe observé dans le cadre de la signalétique urbaine relative aux 

enseignes commerciales22. Un plurilinguisme explicité selon lequel des 

langues dites étrangères, à l’image de français et de l’anglais, avoisinent 

celles dites identitaires, à savoir l’arabe et le berbère. Par ailleurs, à travers 

l’étude de la situation de la signalétique commerciale monolingue dans la 

ville de Bouira, je tenterai d’assigner des gloses (interprétations) 

sociolinguistiques aux divers choix monolangagiers afférents à cette 

signalétique. Enfin, il y a lieu de soulever un questionnement 

sociolinguistique s’articulant sur les répercussions socio-identitaires 

éventuelles de ces choix langagiers engagés au niveau des enseignes 

                                                           
20Caractérisé par une forte densité de population et de vieilles bâtisses irritées du 

colon français (ou veilles détentions coloniales) 
21Caractérisée par de nouvelles infrastructures et bâtisses. À l’exemple de la Cité 

ouest et l’Ecoteq, sis dans la périphérie ouest du centre-ville. Enfin Farachati, qui se 
situe du côté Sud-ouest relativement au Chef-lieu. 

22 C’est afin de garder la marge de manœuvre de mon article, et par convention, 
désormais : 

1-L’enseigne commerciale monolingue sera abrégée par les initiales ECM 
(Pluriel ECMs).  

2-L’arabe, le berbère, le français, l’anglais, l’espagnol et l’italien sont abrégées 
respectivement par AR, BE, FR, AN, ES et IT. 
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sociolinguistiques par le biais de phénomène de l’enseigne commerciale 

dans des espaces urbains multiples en s’appuyant sur des approches 

dis/semblables. En outre, l’objectif est d’étudier l’emploi pratique d’une 

langue dans l’enseigne commerciale. En évoquant la portée globale des 

travaux dans ce sens, on peut dire qu’ils sont transcrits majoritairement dans 

des perspectives théoriques qui visent à analyser/approcher par le biais de la 

signalétique commerciale urbaine des lieux urbains fort divers. Autrement 

dit, ces travaux s’éloignent l’un de l’autre pour porter sur des villes très 

différentes les unes des autres mais se rejoignent pour authentifier, via la 

signalétique commerciale urbaine, l’aspect bi/plurilingue19 complexe des 

locuteurs citadins sujets. Ils se rencontrent aussi sur l’écart flagrant entre la 

politique linguistique, qui émane d’une motivation/idéologie institutionnelle 

de l’État-nation, et l’imaginaire social que les locuteurs citadins conçoivent 

pour l’usage sociolinguistique des langues dans la sphère des pancartes 

commerciaux. Il en est aussi question d’un monolinguisme, traité seul ou au 

cours des recherches sur le bi-plurilinguisme de la signalétique urbaine, 

stigmatisant et favorisant l’emport d’une langue sue d’autres. 

   À partir de cette insertion succincte dans les traits généraux qui 

entourent mon article, il serait plus pratique de procéder à une analyse 

d’ordre quantitative touchant à toutes les enseignes commerciales à portée 

monolingue répertoriées et sélectionnées. L’analyse envisagée sert à nourrir 

ce travail de recherche visant à s’informer des enjeux socio-identitaires que 

véhicule le monolinguisme commercial adopté par les locuteurs urbains 

bouiris, propriétaires d’enseignes commerciales monolingues. Enfin, 

terminer par pouvoir leur attribuer l’un ou les deux substantifs portés dans 

l’intitulé : singularisation sociolinguistique ou égarement socio-identitaire. 

II. Motif du choix du corpus et exposition de la problématique 

de recherche 

                                                           
19 Ce bi/plurilinguisme se manifeste par la présence d’au moins de deux langues 

dans une même enseigne et dont la langue française, en général, fait partie. 



Ibtissem CHACHOU                                                                                                 78 
 

 

12éme Anne(juin2017)N° :(22)                                                       ) 22(العدد-)2017جوان( ةالسنة الثانیة عشر       

monolingue peut se définir comme un produit ultime (final) d’un 

agencement présupposé savant (bien réfléchi) d’un ensemble de signes 

iconiques et de graphies unilingues. Par ailleurs, à l’aide des caractères 

monolingues, l’espace offert par l’outil signalétique (enseigne) peut 

occasionner l’éclosion d’une infinité de voix urbaines. Ces voix muettes mais 

perceptibles visuellement, consentent expressément à reproduire un implicite 

socio-identitaire16 plus ou moins caractéristique du cadre urbain sujet. En 

d’autres termes, la perception du vécu sociolinguistique réel via le 

monolinguisme signalétique urbain s’avère plus ou moins complexe. Cette 

complexité est subordonnée à celle du rapport entre l’aspect socio-identitaire 

(linguistique dans notre cas) propre aux locuteurs partageant la même 

spatialité urbaine et les divers choix sociolangagiers qu’opèrent ces locuteurs 

au niveau de l’affichage commercial monolingue. C’est ainsi que cet étude 

sociolinguistique du phénomène d’enseignes commerciales monolingues 

dans la ville de Bouira s’annonce primordiale. 

I. Cadre de référence théorique au sujet de la signalétique 

urbaine de l’enseigne 

   Distinctes études, qu’elles soient locales17 ou internationales18, 

visent en général à décrire puis analyser (et/ou comparer) des dynamiques 

                                                           
16À travers mon étude, il est important de concevoir le conflit entre l’usage des 

langues étrangères dans la signalétique commerciale monolingue et l’aspect socio-
identitaire des urbains bouiris comme celui qui remet en questionleur fondement 
linguistique (langues arabe etberbère). Il ne s’agit pas là de définir ce 
monolinguisme à usage conflictuel dans le cadre de l’identité onomastique de 
l’espace urbain bouirien : toponymie et odonymie. 

 
17 Grosso modo, c’est dans le sens de l’identité et de la mémoire fondatrices de 

l’Être des urbains, retenus comme acteurs, et mises en mur que partent ces travaux, à 
l’image des ceux de I. CHACHOU (2012, 2016), C.- M. OUHASSINE (2015), M.- 
S. Fodil (2014), H. Halouane (2008), K. Rabah (1997), R. SABIH (2014) et A. 
BOUSSIGUA (2014).  

18 Pour en citer, on mentionne la recherche interdisciplinaire, jumelant la 
sociolinguistique urbaine et géographie sociale, de R. Lajarge et C. Moïse (2005), 
celle de T. Bulot sur le gallo ou encore les travaux de C. Brohy (2011) dans deux 
plus grandes villes bilingues de Suisse, Bienne et Freiburg. 
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« La signalétique urbaine : un indice de singularisation 

sociolinguistique ou d’égarement socio-identitaire ? 

Cas des enseignes commerciales monolingues dans la ville de Bouira » 

Ibtissem CHACHOU 

 

Résumé 

Dans une contextualisation urbaine caractérisée par un 

développement ostensible des techniques langagières se rapportant à 

l’exposition signalétique, un échantillon d’enseignes commerciales 

monolingues assemblées dans la ville de Bouira fera l’objet de cet article 

s’inscrivant dans le cadre de la sociolinguistique urbaine. L’attention sera 

focalisée sur les enseignes commerciales matérialisées en langue de l’autre, 

en particulier française. L’intérêt profond s’étendra pareillement à l’usage 

des langues dites identitaires, arabe et berbère en l’occurrence. A priori, 

suite à une lecture quantitative mais aussi comparative de la répartition des 

langues dans l’ensemble d’enseignes sélectionné, il s’en dégage un débat 

sociolinguistique urbain intéressant au sujet des motivations incitant les 

locuteurs commerçants de la ville de Bouira à privilégier l’usage de la 

langue française, et, accessoirement, à recourir à la langue anglaise, par 

rapport aux autres langues. Ma tâche consiste aussi à démontrer le rapport 

entre les voix commerciales monolingues et les spécificités socio-identitaires 

(identité linguistique) des locuteurs commerçants de la ville de Bouira. Cette 

dernière est perçue communément comme plurilingue et essentiellement 

arabo-berbérophone. 

Mots-clés : Sociolinguistique urbaine - enseignes commerciales - 

ville de Bouira – identité – interaction-usage, monolinguisme. 

Key words: Urban sociolinguistics - commercial signs- Bouira city - 

identity - interaction-use, monolingualism.  

 

    Dans une optique relative à la tendance urbaine d’une 

sociolinguistique en plein essor, on avance que l’enseigne commerciale 
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and the educational setting of the school highly affect their attitudes towards 

EFL learning. 

     In addition, the semi- structured interviews showed that most 

students believe that English is a key to success in their future life, a fact that 

positively affected their attitudes towards learning the foreign language. 

14-Recommendations: Based on the findings of the study, the 

researcher recommends:  

 - Designing more technology-based activities with the aim of 

developing students’ attitudes towards learning EFL. 

 - Following different strategies and techniques in the class to 

motivate the students and encourage them to participate effectively in 

English classes.  

- Attaching more importance to the physical environment and the 

educational settings of schools, so as to contribute to developing positives 

attitudes towards the learning process in general and EFL learning in 

particular.  

- Holding in-service training sessions for EFL teachers on 

implications of new technology in the class.  
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process in general and learning EFL in particular. They indicated that the 

availability of language laboratory and the use of application of multimedia 

highly affect their attitudes towards language learning. Such results were in 

line with (Tuncok, 2010 ), which indicated that "most of the students have 

positive attitudes towards computer assisted learning, computer assisted 

language learning and foreign language learning". 

     In addition, the semi-structured interviews showed that the public 

and private schools' students were aware of the importance of English as an 

international language; they noted that learning English would help them 

explore other cultures, deal with foreigners and improve their chance of 

securing jobs.  A public school student said: "English language is a key to 

open new horizons, so we have to master its skills so as to help us find jobs 

easily". Another private school student said: "English can help me travel 

abroad to explore the world and continue my education wherever I want”. 

      These results were in line with a study conducted by Alkaff 

(2012), where the students said that "learning English could help them find 

better job opportunities, adding that English was essential for their 

undergraduate and post-graduate studies. 

   Other students pointed out to the importance of learning English in 

helping them deal with technological developments and communicate with 

new friends. "English enables me to deal with new technology and new 

games easily, since I can read instructions and follow them easily. It also 

helps me communicate with friends easily", a public school student said.    

13-Conclusion:  Based on findings of the study, it is clear that the 

ninth graders of public and private schools in Jordan have positive attitudes 

towards learning English as a foreign language (EFL), as evidenced in their 

responses to the questionnaire that was distributed to the sample of the study. 

However, students of the private sector showed more positive attitudes 

towards learning EFL than the public schools students. 

   As for factors that affect students' attitudes towards learning EFL, 

the students pointed out that methods of teaching, the physical environment 
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Low 0.37     1.31 I don't enjoy watching English 

programs on T.V. 

19- 

Medium 

0.64 2.25 

Overall mean 

 

 

 

12-Discussion:  

     This study examined attitudes of the of the public and private 

schools' students towards learning EFL. The data collected from the 

participants were analyzed and results were obtained. Based on findings of 

the study, it can be concluded that the overall attitudes of public and private 

schools' students towards learning EFL were positive. However, the results 

revealed that attitudes of the private school's students towards learning EFL 

were more positive than attitudes of the public school's students. 

     As for factors affecting the students' attitudes towards learning 

EFL, eight interviews were conducted with eight students from public and 

private schools so as to gain insight into factors associated with their 

attitudes toward learning EFL. 

      The semi-structured interviews showed that the instructional 

methods, techniques and strategies followed by teachers in the class highly 

affected the students' attitudes towards learning EFL.  "Providing us with 

opportunities for working collaboratively, exchange ideas during activities 

and exercises highly affect our attitudes towards learning", a private school 

ninth grade student said.  

      Such results were in line with results of  Yacoub (2011), which 

indicated that "students' success in learning a target language (TL) or a 

foreign language (FL) can be impacted positively or negatively by various 

factors, including their beliefs about how English as a Foreign Language 

(EFL) should be taught and their beliefs regarding characteristics of the ideal 

English language teacher." 

       Moreover, the students noted that the physical environment and 

the educational setting also affected their attitudes towards the learning 
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High  0.25   2.92 Learning English is not important. 5- 

High  0.78     2.86  Learning English helps me know 

more about others’ cultures. 

2- 

High  0.96     2.81 Speaking in English increases my 

self-confidence. 

14- 

High  0.58     2.78 Mastering English helps me get a 

suitable job in the future.  

3- 

High  0.33     2.58 Writing in English increases my 

self-confidence. 

20- 

High  0.35     2.53 Listening to English language texts 

makes language learning more 

enjoyable. 

12- 

High  0.35     2.36 Mastering English develops my 

friendships. 

10- 

Medium 0.75     2.11 English is one of my best school 

subjects.  

5- 

Medium 0.52     1.89 Learning English is very hard. 6- 

Medium 0.36     1.83  Mastering English helps me read 

more stories, plays and poems. 

17- 

Medium 0.52     1.72 I don’t like reading notes, 

instructions and advertisements in 

English. 

16- 

Medium 0.36     1.56 Learning English makes me feel 

bored. 

7- 

Medium 0.46     1.53 Studying English causes fear and 

unpleasant feelings. 

13- 

Medium 0.36     1.50 Writing in English is a hard task. 18- 

Low  0.63     1.36 Reading in English is not 

interesting. 

11- 
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On the other hand, table 4 shows mean, Std. deviation and level of 

each item according to response of the private schools' students.  

    The table shows that items 8 and 9 ranked first jointly. Item 8 

reads "mastering English helps me resume my education", while item 9 reads 

"learning English helps me travel abroad". 

Table 4: Mean, Std. deviation and level of each item of the 

questionnaire (responses of private schools' students)  

Level Std Mean                      Item No. 

High  0.45 2.94    Mastering English helps me 

resume my education. 

8- 

High  0.45 2.94    Learning English helps me travel 

abroad.  

9- 

High  0.85     2.92    Learning English makes me feel 

happy. 

1- 

High  0.20     2.92   Learning English helps me use the 

new technologies such as the 

internet and databases.  

4- 

Low 0.25 1.61 
I don't enjoy watching English 

programs on T.V. 
19- 

Low 0.63 1.58 

Listening to English language texts 

makes language learning more 

enjoyable 

12-  

Low 0.25 1.50 

Mastering English helps me read 

more stories, plays and poems in 

English. 

17- 

Low 0.78 1.44 Reading in English is not interesting. 11-  

Low 1.10 1.42 Learning English is not important. 5- 

Medium 0.48 2.09 Overall total  
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Level Std Mean     Item No. 

High 0.63 2.83 

   Learning English helps me use the 

new technologies such as the internet 

and databases.  

4- 

High 0.63 2.83 
Mastering English helps me resume 

my education. 
8-  

High 0.77 2.75 
Master English helps me get a 

suitable job in the future.  
3- 

High 0.85 2.67 
Learning English helps me travel 

abroad.  
9-  

High 0.70 2.64 
Learning English helps me know 

more about others’ cultures. 
2- 

High 0.60 2.44 
Learning English makes me feel 

happy. 
1- 

High 0.20 2.42 
Speaking in English increases my 

self-confidence. 
14- 

Medium 0.85 2.22 Learning English is very hard. 6- 

Medium 0.47 2.11 
 Writing in English increases my self 

-confidence. 
20- 

Medium 0.95 2.08 
Mastering English develops my 

friendships. 
10-  

Medium 0.78 1.94 
Learning English makes me feel 

bored. 
7- 

Medium 0.85 1.83 
I don’t like reading notes, instructions 

and advertisements in English. 
16- 

Medium 0.22 1.81 
English is one of my best school 

subjects.  
15- 

Medium 0.36 1.75 Writing in English is a hard task. 18- 

Low 0.65 1.64 
Studying English causes fear and 

unpleasant feelings. 
13- 
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0.64 .25 72 (Privat) 

 

  As for the difference between attitudes of the public and private 

schools' students towards learning EFL, the results, as shown in table (2)and 

figure (1), indicate that the private schools’ students have more positive 

attitudes towards learning EFL than the public schools’ students. 

Figure (1):  Mean of students' attitudes towards EFL learning 

according to the type of school (public and private) 

 

Furthermore, table (3) shows mean, Std. deviation and level of each 

item on the attitudes scale according to responses of the public schools' 

students.  

    The table shows that items 4 and 8 ranked first jointly. Item 4 

reads '' learning English helps me use the new technologies such as the 

internet and databases", while item 8 reads "mastering English helps me 

resume my education". 

Table 3: Mean, Std. deviation and level of each item of the 

questionnaire 

 (responses of public schools' students) 
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2- Reviewed the related literature in the field of attitudes towards 

learning EFL and designed a questionnaire to measure attitudes of students 

towards learning EFL.   

3- Chosen the sample of the study (four groups from private and 

public schools).  

4- Administered the attitudes questionnaire to the sample of the 

study. 

5- Interviewed a number of students from the private and public 

schools so as to reveal factors affecting their attitudes towards learning EFL.   

6- Collected and analyzed data.  

7- Discussed results of the study.  

8- Introduced conclusion and recommendations of the study. 

11-Data Analysis and Findings:  

   To achieve aims of the study, the researcher used two instruments, 

a students’ questionnaire and semi-structured interviews.  

    A 20- item questionnaire was distributed to 148 participants (ninth 

graders from public and private schools). However, only 144 questionnaires 

were filled out and returned. 

     Results of the study, as shown in table (2), indicate that the 

overall mean of public and private schools' attitudes towards learning EFL is 

positive.  

    The overall mean of attitudes of the public schools' students 

towards learning EFL is (2.09) with Std. Deviation (0.48) ,while the overall 

mean of attitudes of private the schools' students towards learning EFL is 

(2.25) with Std. Deviation (0.64). 

Table (2): The overall mean and Std. deviation of public and private 

schools' attitudes towards learning in EFL 

Pvalue T Std.Deviation Mean Numberof 

students 

School 

type 

 

0.000 

206.75 0.48 .09 72 (Publi) 

 



Attitudes of Public and Private Schools’ Students towards Learning EFL                                   65 

 

 

12éme Anne(juin2017)N° :(22)                                                       ) 22(العدد-)2017جوان( ةالسنة الثانیة عشر       

Moreover, the researcher conducted semi-structured interviews with 

eight students from the public and private schools so as to gain insight into 

factors associated with their attitude toward learning EFL. 

9-Sample of the Study: The sample of the study consisted of 144 

students (four groups), chosen randomly from Amman public and private 

schools. Each group comprised 36 students.  The participants were 

distributed as shown in table 1: 

Table 1: Distribution of the Sample 

Numberof 

students 

School Type of School 

36 Tareq bin Ziad School Public 

36 TawfiqKreishan School Public 

36 Al Hijaz School 

 

Private 

36 Al Ferdous School  Private 

10-Procedures of the Study:  To answer the questions of the study, 

the researcher has:  

1- Reviewed the related literature in the field of English language 

teaching and learning. 

   I don’t like reading notes, 
instructions and advertisements 
in English. 

16- 

   Mastering English helps me 
read more stories, plays and 
poems. 

17- 

   Writing in English is a hard 
task. 

18- 

   I don't enjoy watching English 
programs on T.V 

19- 

   Writing in English increases my 
self-confidence.  

20- 
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Disagree ncertain Agree  Item            o. 

   Learning English makes me feel 
happy. 

- 

   Learning English helps me 
know more about others’ 
cultures. 

2- 

   Mastering English helps me get 
a suitable job in the future.  

3- 

   Learning English helps me use 
the new technologies such as the 
internet and databases. 

4- 

   Learning English is not 
important. 

5- 

   Learning English is very hard. 6- 

   Learning English makes me feel 
bored.  

7- 

   Mastering English helps me 
resume my education. 

8-  

   Learning English helps me 
travel abroad.  

9-  

   Mastering English develops my 
friendships. 

10-  

   Reading in English is not 
interesting. 

11-  

   Listenin to English language 
texts makes language learning 
more enjoyable. 

12-  

   Studying English causes fear 
and unpleasant feelings. 

13- 

 
 

  Speaking in English increases 
my self-confidence. 

14- 

   English is one of my best school 
subjects.  

15- 
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Tuncok (2010 ) investigated Turkish students’ attitudes towards 

computer-assisted language learning. Findings of the study showed that most 

of the students have positive attitudes towards computer assisted learning, 

computer assisted language learning and foreign language learning. 

The findings of a study by al-Tamimi and Shuib (2009) on 

Petroleum Engineering students’ motivation and attitudes towards learning 

English revealed that they had positive attitudes towards the use of English 

in the Yemeni social and educational contexts. They also showed affirmative 

attitude towards the culture of the English speaking world. 

Al-Zahrani (2008) conducted a study to determine the attitudes of 

Saudi students towards English after passing three years in learning English 

language. The statistical analysis revealed that there was not any clear 

difference among the three years in their attitudes towards Learning English 

as the descriptive statistics showed that the respondents in the three years 

had the same level of attitude. 

8-Research Methodology and Procedures: 

To conduct the study, the researcher used a questionnaire to measure 

students’ attitudes towards learning EFL. The questionnaire was adapted 

from Samadani, H. and Ibnian, S.(2015). 

     To guarantee the validity of the questionnaire, it was submitted to 

a number of experts and specialists in the field of TEFL. The questionnaire 

was modified according to comments and suggestions. 

The 20-item questionnaire comprised positive and negatives items 

covering the four language skills (listening, speaking, reading and writing) 

as follows: 
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attitudes towards blended learning were positive. The study also concluded 

that blended learning is as effective as face to face learning in developing 

and improving knowledge and skills of students. 

Samadani and Ibnian (2015) investigated the relationship between 

Saudi EFL students' attitudes towards learning English and their academic 

achievement. The sample of the study comprised 112 English major students 

from Umm Al Qura University / Al Qunfudah branch. The result showed 

that there was a clear correlation between the students' GPAs and their 

attitudes towards learning EFL. The high GPA students showed the most 

positive attitudes towards learning English, followed by the medium GPA 

students and finally the low GPA students. 

Gomez and Perez (2015) conducted a study to investigate Chilean 

12th graders’ attitudes towards English as a foreign language The sample of 

the study comprised 154 students from Puerto Montt, Chile. A questionnaire 

of five dimensions was given to the participants in order to identify the 

students’ attitude towards teachers’ methodology and language use in the 

English classroom, English as a subject at school, English as a global 

language, and learning EFL in Chile.  

Results indicated that the students’ attitudes towards English are 

favorable; however, the dimensions related to attitudes towards learning 

English and English as a subject at school obtained unfavorable responses.  

 Al-Noursi  (2013) conducted a study to identify UAE Applied 

Technology High School students’ attitudes towards learning the English 

language and to investigate whether the students’ attitude is affected by the 

teacher’s nativity. The study sample consisted of 196 students at the Applied 

Technology High School (ATHS). A questionnaire was used for data 

collection. The findings showed that the vast majority of the subjects of the 

study had positive attitudes towards learning the English Language. In 

addition, the findings revealed that teacher’s nativity (native speaker vs non -

native speaker of English) did not influence students’ positive orientation 

toward the English language.  
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some referent or attitude object, inferred on the basis of the individual’s 

beliefs or opinions about the referent. “Attitude is thus linked to a person’s 

values and beliefs and promotes or discourages the choices made in all 

realms of activity, whether academic or informal.” 

Wenden (1991) presented a comprehensive definition of the attitude 

concept. He classified the term “attitude” into three interrelated components 

namely, cognitive, affective and behavioral. The cognitive component 

involves the beliefs, thoughts or viewpoints about the object of the attitude. 

The affective component refers to the individual’s feelings and emotions 

towards an object, whether he/she likes or dislikes. The behavioral 

component involves the tendency to adopt particular learning behaviors. 

As attitude is one of the key predominant factors for success in 

language learning, numerous studies have already been conducted in the 

field of language attitude.   

Alfauzan and Hussain (2017) investigated the attitude and 

perception of Saudi undergraduate students towards English literature 

courses as a part of their BA English Program at a large public university in 

KSA. A total of 59 students participated in the study.  

Applying mixed method research design, questionnaires were used 

to collect quantitative data and retrospective essays were used for qualitative 

data. A modified version of AMTB developed by Gardner and associates 

was used to measure students' attitude towards literature courses. The results 

of study showed that the participants have positive attitude towards literature 

courses.The findings also suggested that learners’ social environment 

(family, friends, classmates, teachers…etc.) significantly contributed in 

constructing positive attitudes and enhancing their perception towards 

literature as medium of learning L2. 

Ja’ashan (2015) investigated perceptions and attitudes towards 

blended learning for English Courses. The sample of the study comprised 

(130) respondents enrolled in English department at University of Bisha in 

Saudi Arabia. The study concluded that the students’ perceptions and 
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affected their attitudes towards learning EFL.  

5-Significance of the Study:  

The current study is expected to help in revealing attitudes of the 

public and private schools' students towards learning EFL and highlighting 

factors affecting students’ attitudes, a fact that is expected to be reflected 

positively on the educational outcomes in general, and learning EFL in 

particular. 

6-Limitations of the Study:  

- The current study was limited to investigating attitudes of 

Amman public and private schools' students towards learning EFL. 

- The current study was confined to exploring attitudes of the 

ninth grade students towards learning EFL. 

- The current study was conducted in the first semester of the 

academic year 2016-2017. 

7- Theoretical Background and Related Studies: 

 The matter of learner’s attitude is acknowledged as one of the most 

important factors that affect language learning (Fakeye, 2010). 

In foreign language learning context, there are various factors that 

influence the learning process such as motivation, attitudes, anxiety, learning 

achievements, aptitudes, intelligence, age, personalities, etc. (Shams, 2008). 

Nathalie (2016) noted that learners’ motivation and positive attitude 

during the instructional episodes is vital in ensuring that the learners persist 

adequately to successfully acquire the second language.  

Kara (2009) pointed out that attitudes towards learning besides 

opinions and beliefs have an obvious influence on students’ behaviors and 

consequently on their performance, noting that " the learning process is 

considered as a positive change in the individuals’ personality in terms of the 

emotional, psychomotor (behavioral) as well as cognitive domains, since 

when one has learned a specific subject, he/she is supposed to think and 

behave in a different manner and one’s beliefs have been distinguished. 

Gardner (1985) pointed out that attitude is an evaluative reaction to 
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educational backgrounds, and that imposition of change upon these factors 

can lead to negative reactions. Thirdly, learners have views on the learning 

process and can articulate them”. 

Saidat (2010) pointed out that “language attitude research has been 

considered in the previous 50 years because of the growing relation between 

the importance of the language use and the nature of individuals”. 

Thus, the current study comes to reveal attitudes of public and 

private schools’ students towards learning EFL as well as to explore factors 

that affect the students' attitudes towards learning EFL.  

2-Statement of the problem:  

The problem addressed by this study can be stated in the different 

attitudes of students towards leaning EFL. Consequently, the present study 

attempted to answer the following questions:  

1-What are the overall attitudes of public and private schools’ 

students towards learning EFL? 

2- Is there a statistically significant difference between the overall 

mean of attitudes of public and private schools’ students towards learning 

EFL according to the type of school (public or private)? 

3- What are the main factors that affect students' attitudes towards 

learning EFL?  

3-Aims of the Study:  

The current study aimed at: 

- Revealing Attitudes of the public and private schools' 

students towards learning EFL. 

- Exploring factors affecting the students' attitudes towards 

learning EFL. 

4- Instrument: 

      To carry out the study, the researcher used an attitudes scale that 

covered the four language skills (listening, speaking, reading and writing). In 

addition, the researcher conducted a number of semi-structured interviews 

with students from the public and private schools so as to explore factors that 
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environment and the educational setting of schools were the main factors 

that affected students’ attitudes towards learning EFL. 

Keywords: attitudes, EFL, public and private schools. 

1- Introduction: 

Attitude and motivation are considered to be key factors in language 

learning as they would appear to influence students’ success or failure in the 

language acquisition.  Fakeye (2010) indicated that “learners' attitudes 

towards the language were found to be one of the vital factors influencing 

foreign language acquisition”. 

Attitude is one of the factors that influence foreign language learning 

because how much effort students put into language learning depends partly 

on attitude (Gardner, Lanlonde and Moorcroft, 1985). 

Montano and Kasprzyk (2008) described that “attitude may be 

determined by the individuals’ thinking and ideas about behavioral beliefs 

and beliefs are given importance by the evaluations of the traits performed in 

different situations. In this way, the people who have positive beliefs about 

anything will definitely end up in positive attitude and positive behavior and 

similarly, the people with negative beliefs will consequently have negative 

attitude and behavior about anything”. 

According to Spolsky (2000), attitudes towards the language may 

have a positive or negative impact on the learners’ fears, feelings, or 

prejudice for learning English as a second language. In other words, it is the 

learners’ attitudes, skills, and strategies that determine if the learners may be 

able to grasp the details of language (Nunan, 2000). 

As for the importance of revealing students’ attitudes towards 

language learning, Al-Noursi (2013) said that “studying language attitudes 

benefits all stakeholders in different ways. Firstly, an investigation into 

students’ attitudes is an effective method by which language teachers, 

education planners, syllabus designers and researchers can obtain greater 

understanding into the language learning /teaching process. Secondly, 

students have different needs, preferences, beliefs, learning styles, and 
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Attitudes of Public and Private Schools’ Students towards 

Learning EFL 

 

Dr. Salem Saleh Khalaf Ibnian 

Abstract: 

      This study aimed at exploring attitudes of public and private 

schools' students towards learning English as a Foreign Language (EFL) and 

investigating factors affecting the students' attitudes towards learning EFL. 

 The study attempted to answer the following questions:  

1-What are the overall attitudes of public and private schools’ 

students towards learning English as a Foreign Language (EFL)? 

2- Is there a statistically significant difference between the overall 

mean of attitudes of public and private schools' students towards learning 

EFL according to the type of school (public or private)? 

3- What are the main factors affecting students' attitudes towards 

learning EFL?  

The sample of the study consisted of 144 ninth grade students 

chosen randomly from Amman public and private schools. The students 

were distributed into four sections, each section comprised 36 students.  

To conduct the study, the researcher used a 20-item questionnaire to 

reveal attitudes of the students towards learning EFL.  In addition, the 

researcher also carried out semi-structured interviews so as to explore factors 

affecting students' attitudes towards learning EFL. 

       Findings of the study showed that the overall mean of attitudes 

of public and private schools' students towards learning in EFL is positive; 

however, the results indicated that students of private schools have more 

positive attitudes towards learning EFL than students of public schools. 

The findings showed that methods of teaching, the physical 
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 Le plus souvent la conclusion d’un travail de recherche 

comprend deux parties : tout d’abord, un rappel des grandes lignes de la 

démarche  poursuivie, ensuite, une présentation détaillée des apports de 

connaissances dont le travail est à l’origine. 

7-1-Rappel des grandes lignes de la démarche : 

Pour  remplir correctement sa fonction, ce rappel comprendra les 

points suivants : 

- La présentation de la question de recherche, soit la question de 

départ dans sa dernière formulation. 

- une présentation des caractéristiques principales du modèle 

d’analyse, en particulier les hypothèses de recherche. 

- une présentation du champ d’observation, des méthodes des 

mises en œuvre des observations effectuées.  

- une comparaison des résultats attendus par les hypothèses et les 

résultats observés, ainsi qu’un rappel des principales interprétations des 

écarts. 

7-2- la présentation des résultats : 

- Rappeler les résultats principaux de la recherche. 

- Discuter la portée des résultats à plusieurs niveaux, on peut 

discuter : 

   -discuter la validité des résultats  

   -Mettre en avant les questions auxquelles vous n’avez pas répondu 

  ( dire pourquoi). 

   - s’interroger sur la généralisation des résultats 

   - comparer les résultats de la recherche à ceux d’autres études empiriques, 

et formuler d’autres  nouvelles questions s’il y a lieu. 

    - discuter l’utilité du  travail réalisé. 
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d’informations) et auraient comme information de base la fréquence 

d’apparition de certaines caractéristiques de contenu ou les corrélations entre 

elles, elles visent d’abord à mesurer le phénomène à l’étude14. 

Les secondes, seraient intensives (analyse d’un petit nombre 

d’informations complexes et détaillées) et auraient comme information de 

base la présence ou l’absence d’une caractéristique, ou la manière dont les 

éléments du « discours » sont articulés les uns aux autres. Elles visent à 

qualifier le phénomène à l’étude15.  

6-2-Les principales catégories des méthodes : 

a- Les analyses thématiques : Ces analyses peuvent porter sur les 

thèmes évoqués dans le discours, ou les jugements formulés par le locuteur. 

b-Les analyses formelles : ce sont celles qui portent principalement 

sur les formes et l’enchainement du discours, tels l’expression (vocabulaire, 

longueur des phrases, ordre des mots…), ou encore sur le développement 

général du discours, l’ordre de ses séquences, les répétitions, les ruptures du 

rythme… 

c-Les analyses structurales : ce sont celles qui mettent l’accent sur 

la manière dont les éléments du message sont agencés (les associations de 

thèmes dans les séquences de la communication, ou les principes qui 

organisent les éléments du discours de manière indépendante du contenu 

même des éléments.  

7 - Les conclusions 

La conclusion d’un travail de recherche est une des parties que les 

lecteurs lisent généralement en premier lieu. Grace  à cette lecture des 

quelques pages des conclusions, le lecteur pourra en effet se faire une idée 

de l’intérêt que la recherche présente  pour lui, sans devoir  lire l’ensemble 

du travail. Il convient donc de rédiger la conclusion d’un travail de recherche 

avec beaucoup de soin.  

                                                           
14Ibid, p. 60. 
15Ibid, p. 60. 
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œuvre de l’instrument d’observation. Cette opération consiste à  recueillir ou 

rassembler concrètement les informations prescrites auprès des personnes ou 

unités d’observation retenues dans l’échantillon.  

6 - l’analyse des informations. 

L’analyse des informations est l’étape qui traite l’information 

obtenue par l’observation pour la présenter de manière à pouvoir  comparer 

les résultats observés aux résultats attendus par les hypothèses.  Cependant, 

avant de se lancer dans l’analyse et l’interprétation des données, ces 

dernières doivent d’abord être triées et organisées, on procède ainsià la 

préparation des données. 

Selon la nature des données recueilles, deux principales méthodes 

peuvent être adoptées pour l’analyse :l’analyse statistique des données  et 

l’analyse  de contenu.  

6-1-Les principales méthodes d’analyse des informations :  

a- L’analyse statistique des données : cetteméthode convient 

pour toutes les recherches axées sur l’étude des corrélations entre les 

phénomènes susceptibles d’être exprimés en variables quantitatives. dès lors 

ces méthodes conviennent généralement très bien aux recherches menées 

dans une perspective d’analyse causale (relation de cause à effet). Elle se 

base sur des données chiffrées. 

b- L’analyse  de contenu : c’est une technique qui porte sur des 

messages aussi variés que des œuvres littéraires, des articles des journaux, 

des documents officiels, des programmes audio-visuels, des comptes rendus 

d’entretiens ….Le choix des termes utilisés par les locuteurs, leur fréquence 

et leur mode d’agencement, la construction du discours et son 

développement constituent des ressources d’informations à partir desquelles 

le chercheur tente de construire une connaissance. 

  Principales variantes de l’analyse de contenu : Il est courant de 

regrouper les différentes méthodes d’analyse de contenu en deux catégories : 

Les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Les 

premières serraient  extensives (analyse sommaire d’un grand nombre  
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b-L’échantillon : Lorsqu’un chercheur circonscrit son champ 

d’analyse, trois possibilités lui sont offertes pour le choix de son échantillon 

qui sera soumis à l’analyse. 

1érepossibilité : étudier la totalité  de la population13. En ce genre 

de recherche les analyses se fondent sur des données statistiques. 

2émepossibilité : étudierunéchantillonreprésentatifdelapopulation. 

Cette formule s’impose lorsque deux conditions sont rassemblées : 

- Lorsque la population est très importante et il faut récolter 

beaucoup de données pour chaque élément. 

- Lorsque, sur les points qui intéressent le chercheur ; il est 

important de recueillir une image globalement conforme à celle qui serait 

obtenue en interrogeant l’ensemble de la population, c'est-à-dire, lorsque se 

pose un problème de représentativité. 

3émepossibilité : Etudier des composantes non strictement 

représentative mais     caractéristiques de la population. 

5-3- Observer comment ? 

Choisir un mode d’investigation, c’est décider comment observer 

la réalité étudiée en recueillant des données.  

L’observation comporte en effet trois opérations 

a- L’élaborationdesinstrumentsd’observation : cette phase du 

travail consiste à construire l’instrument capable de recueillir  ou de produire 

l’information prescrite par les indicateurs : questionnaire, entretien, 

observation… 

b-Testerl’instrumentd’observation : l’exigence de précision varie 

selon qu’il s’agit d’un questionnaire ou d’un guide d’entretien. 

c-La collecte des données :La troisième opération de la phase 

d’observation est la collecte des données. Celle-ci consiste à  la mise en 

                                                           
13 Le mot population , donc, doit  être compris ici dans son sens plus large, celui 

d’ensemble d’élément constituant un tout, ce de personne, d’organisation ou d’objet 
de quelque nature que se soit. 
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5 - L’observation. 

 L’observation comprend l’ensemble des opérations  par 

lesquelles le modèle d’analyse (constitué d’hypothèses et de concepts) est 

soumis à l’épreuve des faits confronté à des données observables. Cette 

phase sert à rassembler des informations (la collecte des données). 

 L’observation est donc une étape intermédiaire entre la 

construction des concepts et des hypothèses d’une part et l’examen des 

données utilisées pour les tester d’autre part. 

Pour mener à bien le travail de l’observation, il faut pouvoir 

répondre aux questions 

 suivantes : 

 -Observer quoi ? 

                      - Sur qui ? 

                     -Comment ?  

5-1-Observer quoi ?La définition des données pertinentes :(De 

quelstypes de données un chercheur a-t-il  besoin pour vérifier  ses 

hypothèses ?) 

Afin d’éviter qu’il ne soit submergé d’une masse volumineuse de 

données difficilement contrôlables, le chercheur ne doit observer que les 

indicateurs ou indices contenus dans son cadre d’analyse, Il ne faut 

rassembler que les données utiles à la vérification des hypothèses. Ces 

données nécessaires sont appelées « donnéespermanentes ».  

Le meilleur moyen de définir aussi justement que possible les 

données pertinentes utiles au travail empirique consiste donc à élaborer un 

modèle d’analyse clair, aussi précis que possible. 

5-2- Observer sur qui ? 

a-Lechampd’analyse : il ne suffit pas de savoir quels types de 

données devront  être collectées. Il faut encore circonscrire le champ des 

analyses empiriques dans l’espace géographique, social et dans le temps. 
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Indicateur 1 

 

Dimension1                     indicateur 2 

 

Indicateur 3 

 

  Indicateur 1      

 

Concept                   Dimension 2                 Indicateur 2 

 

Indicateur 3 

                             Dimension3                   Indicateur 1 

 

4-2- La construction des hypothèses. 

Tout d’abord il faut rappeler que l’hypothèse est une réponse 

présumée à une question. Elle est une proposition provisoire, une 

présomption,  qui demande à être vérifiée. Elle peut se formuler de 

différentes manières, on en distingue trois formes principales : l’hypothèse 

univariée, l’hypothèse bivariée et l’hypothèse multivariée11.  

Il n’y a pasd’observation ou d’expérimentation qui ne repose pas 

sur des hypothèses. 

Pour qu'une hypothèse soit acceptable, elle doit remplir six 

critères: 

 • prédire une relation entre variables  

• être une réponse provisoire à la question de départ  

• être simple ou complexe et décrire un lien de causalité  

• contenir des variables dépendantes et indépendantes12. 

• être déduites ou dériver d’une théorie 

 • pouvoir être soumise à des tests empiriques et être falsifiable. 

                                                           
11 Voir,  Mourice Angers, ibid, p. 107-108. 
12Ibid, p. 118. 
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-Quelle question de recherche va-t-on poser ? 

Après avoir mise en lumière son intention, sa visée et les 

connaissances acquises, on peut enfin formuler le problème de recherche 

sous forme de question. Cette question va permettre de cerner le problème 

particulier de la recherche avec précision, d’en dessiner les contours et 

d’entreprendre l’investigation dans la réalité.    

 

4- la construction de modèle d’analyse. 

Les perspectives et les idées nouvelles acquises lors de 

l’explorationdoivent être exploitées de manière à guider le travail 

systématique de collecte et d’analyse des données qui  doit suivre. Tel est 

l’objet de cette phase de construction de modèle d’analyse. 

Le modèle d’analyse  est composé de concepts et d’hypothèses qui 

sont étroitement lies entre eux pour former ensemble un cadre d’analyse 

cohérent. 

4-1-La construction des concepts (conceptualisation) : Le concept 

est un mot ou ensemble de mots désignant un ensemble de phénomènes, il 

est généralement lié à une théorie, pour M.Angers, un concept est une «  

représentation mentale, générale est abstraite d’un ou de plusieurs 

phénomènes et de leurs relations »10. Il est composé de dimensions. 

Définir un concept, c’est préciser les dimensions qui le 

caractérisent et par lesquelles il rend compte du réel, ensuite préciser les 

indicateurs grâce auxquels les dimensions pourront être mesurées. 

Les indicateurs sont des signes empiriques des dimensions des 

concepts, ils servent à faciliter l’observation des dimensions plus complexe  

 

 

 

 

 

                                                           
10Ibid, p. 108. 
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possibles peut révéler que la poésie peut être étudiée à la fois dans une 

approche littéraire, linguistique ousocio-linguistique.  

- Dans un deuxième temps le chercheur se donne une 

problématique afin d’aborder le problème posé dans la question de départ 

dans un cadre théorique bien défini.  

Selon Maurice Angers9, pour préciser un problème de recherche, 

quatre questions clés serviront à le définir plus finement : pourquoi 

s’intéresse-t-on à ce sujet ? A quoi espère-t-on arriver ? Que sait-on déjà ? 

Quelle question de recherche va-t-on poser ?   

- pourquoi s’intéresse-t-on à ce sujet ? 

Il s’agit de préciser et de spécifier l’intention qui nous a fait choisir 

un sujet plutôt qu’un autre. 

De façon plus globale, on s’intéresse à tel sujet plutôt qu’à tel autre 

parce qu’il nous dit quelque chose personnellement ou par rapport à la 

société dans laquelle on vit. 

-Aquoi espère-t-on arriver ? 

Il s’agit  de spécifier la visée de sa recherche. On fait des 

recherches principalement pour décrire les phénomènes, les classifier, les 

expliquer ou les comprendre, ou une combinaison de certaines de ces 

possibilités.  

 

-Que sait-on déjà ? 

Ils’agit maintenant de mettre en valeur les informations sur le 

problème obtenu principalement lors du travail exploratoire. On peut 

procéder ainsi à des informations d’ordre factuel (des données diverses), 

d’ordre théorique (des explications).  On peut aussi avoir trouvé des 

informations d’ordre méthodologique(les façons dont les recherches 

antérieures ont été menées) dont on se servira à d’autres étapes de la 

recherche. 

                                                           
9Mauice. Angers, Op;cit, P.94-96. 
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-Poser le moins de questions possible. 

-Intervenir de manière aussi ouverte que possible. 

-S’abstenir de s’impliquer soi même dans le contenu. 

-Veiller à ce que l’entretien se déroule dans un environnement et 

un contexte adéquat. 

-Enregistrer les entretiens.    

c-L’exploitation des entretiens : Ici deux points de vue sont à 

prendre en considération : 

-Le discours en tant que source d’information : là les données sont 

abordées directement en tant que source d’information. 

-Le discours en tant que processus : parfois un interlocuteur a du 

mal à exprimer son point de vue pour de multiples raisons, cela nous amène 

à considérer la communication comme un processus d’élaboration d’une 

pensée et non comme une simple donnée. 

Le travail exploratoire a pour fonction au bout du compte  d’opter 

pour une problématique appropriée. 

 

3- La problématique.  

La problématique est l’aboutissement du choix de sujet : elle 

permet de définir et de justifier la façon dont le sujet sera traité. La 

problématique explique légitime le projet retenu, elle oriente la recherche 

vers la démarche adéquate. Pour cela, les termes, notions et concepts qui la 

constituent devront être choisis et définis avec soin. 

La problématique se fait suivant deux temps : 

- Dans un premier temps, il s’agit  de faire le point sur les 

différents aspects du problème auxquels le chercheur n’était pas sensible 

avant l’exploration. A ce niveau le chercheur doit faire le point des 

problématiques possibles avant de se donner une. L’élucidation des 

problématiques possibles permet au chercheur d’étudier les perspectives 

théoriques existantes. Ainsi, par exemple, l’élucidation des problématiques 
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- Éviter de surcharger le programme, il n’est pas nécessaire de tout 

lire sur un sujet. 

- rechercher dans la mesure du possible des documents qui 

comportent des éléments d’analyse. 

-Faire des poses entre ses lectures, ces dernières seront consacrées 

à la réflexion personnelle, aux échanges des vues avec des collègues ou avec 

des personnes d’expérience. Un esprit encombré n’est jamais créatif.  

- Où trouver ses livres :    

- On peut demander conseils des spécialistes dans notre domaine 

de recherche. 

- Articles des revues. 

-Revues spécialisées dans notre domaine de recherche. 

-Consulter les répertoires spécialisés. 

2-2- Les entretiens exploratoires : 

 Les entretiens exploratoires aident le chercheur à avoir un 

contact avec la réalité, ils servent à trouver des pistes de réflexion, à 

formuler des hypothèses de travail. Il est donc nécessaire d’ouvrir l’esprit et 

d’écouter attentivement les informateurs et de poser des questions précises. 

Pour cela la technique la plus adéquate pour y procéder est l’entretien semi-

directif. 

Pour réussir son entretien, il faut respecter certaines conditions : 

 a-Avec qui est-il utile d’avoir un entretien : 

-Les enseignants chercheurs spécialisés et experts dans le domaine 

de recherche concerné par la question de départ. 

-Les témoins privilégiés : il s’agit de personnes qui par leur 

position leur action ou leurs responsabilité ont une bonne connaissance du 

problème. 

-Le public directement concerné par le thème de recherche. 

 

b-Les trais principaux de l’attitude à adopter au cours d’un 

entretien exploratoire : 
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terrain pour élaborer une problématique de recherche. C’est le rôle du travail 

exploratoire. 

 L’exploration se compose de deux parties qui sont 

complémentaires et souvent  menées en parallèle. 

              -Le travail de lecture. 

             - Les entretiens exploratoires et les méthodes 

complémentaires. 

2-1-Les lectures : 

Pour entreprendre des recherches sur un sujet précis pour la 

rédaction d’un travail scientifique, il est nécessaire d’établir une 

bibliographie précise et sélective, pour cela il faut une méthode de travail et 

de l’organisation. 

Au début de son travail le chercheur a souvent l’impression qu’il 

n’y a rien sur le sujet,cette impression résulte généralement du manque 

d’information,« Tout travail de recherche s’inscrit dans un continuum et 

peut être situé dans ou par rapport à des courant de pensée qui le précèdent 

et l’influencent»8. Il suffit donc que le chercheur prenneconnaissance des 

travaux antérieurs qui portent sur des objets comparables et qu’il soit 

explicite sur ce qui rapproche et sur ce qui distingue son propre travail de ces 

courants de pensée.  

a- Lechoixetl’organisationdeslectures :  

Quand l’étudiant qui entame un mémoire de fin d’études ne 

dispose pas du temps nécessaire pour la lecture de plusieurs ouvrages,dans 

ce cas il doit savoir choisir un petit nombre de livres et de s’organiser pour 

en retirer le maximum d’informations. Cela nécessite une méthode de 

travail. 

 -Les critères de choix :  

- Il faut toujours partir de la question de départ, pour  ne pas 

s’égarer dans le choix des lectures. 

                                                           
8 Ibid, p 43. 
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scientifique est un processus en trois actes, la rupture (avec les préjugés et 

les fausses évidences), la construction  (par la raison)  et la constatation 

(dans les faits). 

Raymond Quivy et Luc VanCamenhoudt7présentent ces trois actes 

de la démarche scientifique en sept étapes 

II-Les étapes de la démarche scientifique : 

1-La question de départ : 

Il est important de formuler une question de départ dès le début de 

la recherche, cela permet de saisir, clarifier et préciser son projet de 

recherche. Cette question sera un fil conducteur de la recherche car elle 

précise et délimite le sujet de la recherche. Une bonne question de départ 

présente trois qualités ;la clarté, la faisabilité et la pertinence : 

1-1-La clarté :il convient de formuler une question précise dont le 

sens ne se prête pas à confusion, elle doit être univoque et aussi concise que 

possible. 

1-2- La  faisabilité :cette qualité concerneles ressources dont 

disposent le chercheur, avant de formuler sa question de départ le chercheur 

doit s’assurer que ses connaissances et ses ressources en temps, argent et 

moyens logistiques lui permettront d’y apporter des éléments de réponses 

valables. 

1-3- La pertinence : une bonne question de départ n’aura pas de 

connotation morale, elle cherche non à juger mais à comprendre. Elle doit 

être une question ouverte à laquelle plusieurs réponses peuvent être 

envisagées. 

2- L’exploration : 

 Après avoir formulé  provisoirement un projet sous la forme 

d’une question de départ, il s’agit ensuite d’atteindre une certaine qualité 

d’information sur le thème  de recherche, de savoir comment explorer le 

                                                           
7Voir,  Ibid. 
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scientifique.  Il y développera, à l'aide de séquences logiques et rigoureuses, 

une démarche argumentative qui mettra en évidence certains aspects 

originaux d'un sujet par rapport aux recherches déjà effectuées dans son 

domaine d’étude. 

Pour réaliser un travail de recherche de valeur scientifique 

l’étudiant doit s’approprier d’une démarche adéquate à son domaine de 

recherche, il doit respecter  les étapes nécessaires à la réalisation d’un travail 

de recherche scientifique que cette démarche lui dicte.  

Par le présent article nous essayons  de répondre  à la question 

suivante : 

Qu’est ce que la démarche scientifique ? Quelles sont les étapes 

nécessaires à la  réalisation d’un travail de recherche scientifique ? 

Nous tenons à rappeler que notre objectif  est  d’aider l’étudiant à 

avoir une réflexion et de pouvoir concevoir par lui-même une démarche de 

travail, non pas de lui  donner une recette ou lui imposer une démarche à 

suivre lors de sa recherche.  

I-La démarche scientifique : 

Une démarche est une manière de progresser vers un but, dans le 

domaine de la recherche scientifique, selon M. Angers, la démarche 

scientifique « se caractérise par un mouvement cyclique de la pensée et de 

l’activité de recherche.La recherche se déroule ainsi suivant un cycle qui 

peut être ramené à quelques moments essentiels dans un mouvement 

incessant d’approfondissement des connaissances. Mais si  la recherche  se 

déroule de façon cyclique, elle s’organise suivant des étapes précises,(…) »5. 

 La démarche scientifique est la façon de concevoir son 

travail de recherche, une manière de procéder.Dans son livre la formation de 

l’esprit scientifique(1967), Gaston Bachelarddit que «  le fait scientifique est 

conquis, construit et constaté »6, nous  entendons  par là que la démarche 

                                                           
5Mauris. Angers,Initiationprattique à la méthodologie des sciences humaines,2e 

éd, Casbah Université, alger,1997, p. 36. 
6 Cité par : Raymond. Quivy,.Lu c VanCamenhoudt, Manuel de recherche en 

sciences sociales, 2e éd,.Dunod, Paris, 1995, P. 14. 
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Le mémoire de fin de cursus et les étapes de la démarche 

scientifique en sciences humaines. 

Zohra GACI 

  

Résumé : 

Le mémoire de fin de cursus est une initiation à la recherche par 

laquelle l'étudiant découvre comment les connaissances se constituent, son 

butest de constituer une réflexionautonomesur un thème choisi. Par son 

mémoire L'étudiante ou l’étudiant doit démontrer une bonne maîtrise du 

domaine et de la méthodologie de la recherche scientifique. Il doit 

s’approprier d’une démarche adéquate à  son domaine de recherche. 

Nous essayons par le présent article de définir la démarche 

scientifique  et de présenter, d’une manière synthétique, comment se 

succèdent les étapes de la démarche scientifique en sciences humaine. 

Abstract: 

 The course end memoryis an introduction to research in which the 

studentdiscovers how knowledgeis up, itspurposeis to establish an 

autonomousreflection on a chosentheme. By itsstatement the studentor the 

student must demonstrate a good command of the field and methodology of 

scientificresearch. It must appropriateadequateapproach to hisfield of 

research. 

 Wetry in this section to define the scientificapproach and present, 

in a syntheticmanner, how the successive steps of the scientificmethod in 

human sciences. 

Introduction : 

Le mémoire de fin de cursus est une "aventure intellectuelle" qui 

s'appuie sur lesconnaissances  acquises au cours de cursus universitaire. Par 

son mémoire, l'étudiant fera la preuve de son aptitude à rédiger un texte 
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religion. He even conceptualizes sex and romantic relations as sinful and 

nasty. Eliot’s repulsion for Romanticism is due to his indictment of the 

feminine and his loathing of emotions not just in art but also in real life.  
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It was fundamental to Unitarianism that human nature was 

essentially good and could be perfected through conscious, diligent 

cultivation; indeed, Unitarians decreed moral self-improvement to be the 

paramount duty. Unitarians held Christ to be the paradigm, a human being 

who, by perfecting his moral nature, had become divine. They believed that 

by lifelong effort, ordinary humans could achieve this perfection (19). 

Indeed, Eliot’s religious sensibility is very suspicious, because the 

religious beliefs he endorses are inextricably linked with his personal views. 

In his study of Eliot’s religion, Burry Spurr concludes that Eliot identifies 

religion “with the impersonal, objective, classical critique of the 

individualistic, Romantic and Protestant ‘inner voice’”(“Religion” 

307).Anglo-Catholicism appeals to Eliot due mainly to its universalism, its 

ties with tradition, and its assertion of an external authority, which is denied 

by the Romantics. Peter Ackroyd finds Eliot’s later conversion as expected 

for a poet who aspires to extirpate his romantic yearnings. According to 

Ackroyd,  

Peace, stillness, withdrawal: these are some of the characteristic 

qualities which Eliot associated with the religious life […] he described, 

long before his conversion, the necessity for an allegiance to an external 

order which will silence what he called the ‘inner voice’, a relic of the 

Rousseauism or Romanticism which he professed to despise and which he 

associated with ‘vanity and fear of lust’ (138). 

Eliot’s religious sensibility, which is crystal clear in his critical 

essays and his early poems, is meant to escape from emotions and women. 

Conclusion 

The paper has shown that T. S. Eliot’s version of Modernism is 

masculine, virile, and conservative. Emotions, for him, are the sworn enemy 

which constitutes a stumbling block against creative writing. He considers 

them as defiling, pernicious, and demeaning. Hence, he calls for a complete 

denial of the self. For Eliot, Romanticism is a sickness. It is considered as 

heretic, satanic, and feminine. Thus, it needs to be exorcised by dint of 
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Andrews”25). Eliot finds in religion a way of escape from emotions. In fact, 

even before his conversion, he had a religious sensibility. One reason why 

religion appeals to Eliot is that it addresses the mind rather than emotions. 

He points out that: “The idea of a Christian Society is one which we can 

accept or reject; but if we are to accept it, we must treat Christianity with a 

great deal more intellectual respect than in our wont; we must treat it as 

being for the individual a matter primarily of thought and not of 

feeling”(“The Idea”6). The quote is a testimony to the fact that Eliot 

prioritizes intellect over feeling. His woman hatred elicits his binary thinking 

and his dualistic categorization of the world into spiritual/physical, 

intellectual/emotional. Eliot’s insistence on the artist’s necessary possession 

of a religious sensibility in the act of writing veils his intent to urge people to 

submit to an authority, which is likely to silence their inner voice. 

   In contrast to the belief in the perfection of the human nature 

promised by the Romantics, Eliot believes in the Original Sin. According to 

him, “we are all, naturally, impure” (After Strange 63). Eliot quotes 

Baudelaire’s view of life, which he considers as an evangel to his time and 

Eliot’s age also. Baudelaire states: “La vraie civilization n’est pas dans le 

gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la 

diminution des traces du péché origine”(« Baudelaire»430).Baudelaire’s 

statement recalls to mind T. E. Hulme’s idea of the Original Sin, which 

considers human beings as essentially bad, limited and imperfect. Hence, 

they are always in need of an external authority, whether ethical or political, 

which disciplines them. The importance of the Original Sin lies in 

restraining the artist from bypassing facts and inclining towards excess. 

Without the belief in the Original Sin ingrained in his mind, the writer is 

likely to fall in the trap of stepping beyond facts when representing human 

beings and their feelings in his art. The benighted artist, who dispenses with 

moral struggle, creates a fictitious world of human relations which is very far 

from reality. Eliot rejects Unitarianism because of its optimism and belief in 

the perfect nature of the individual. Earl K. Holt III points out that: 
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I never knew my grandfather: he died a year before my birth. But I 

was brought up to be very much aware of him: so much so, that as a child I 

thought of him as still the head of the family-a ruler for whom in absentia 

my grandmother stood as vicegerent. The standard of conduct was that 

which my grandfather had set; our moral judgments, our decisions between 

duty and self-indulgence, were taken as if, like Moses, he had brought down 

the tables of the Law, any deviation from which would be sinful (“American 

Literature” 44). 

 The teachings of Eliot’s grandfather remain a looming presence in 

his entire life. They impel him to take conservative views regarding all 

aspects of his life, including his relationship with women and even his 

aesthetic views. Since his childhood, Eliot had been instructed to extirpate 

all what is personal. He states:     

Original Law of Public Service operated in three areas: the Church, 

the City, and the University. The Church means, for us, the Unitarian Church 

of the Messiah […] These were the  symbols of religion, the Community and 

Education: and I think it is a very good beginning for any child, to be 

brought up to reverence and institution, and to be taught that personal and 

selfish aims should be subordinated to the general good which they 

represent”(“American Literature” 44). 

In the same vein, Eliot’s attacks on Charles Whibley owe to the 

latter’s lack of puritanical teachings. He assumes that it “is partly that his 

tastes are not puritanical, that he can talk about Restoration dramatists and 

others without apologizing for their ‘indecency’”(”Imperfect Critics” 33).  

Thus far, it becomes evident that Eliot’s keen interest in religion lies 

in the fact that it is a means to mollify one’s intense emotions. In his 

discussion of John Donne, Eliot posits that the latter “had a genuine taste 

both for theology and for religious emotion; but he belonged to that class of 

persons, of which there are always one or two examples in the modern 

world, who seek refuge in religion from the tumults of a strong emotional 

temperament which can find no complete satisfaction elsewhere”(“Lancelot 
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life; of something which I assume to be our primary concern” (“Religion and 

Literature” 398).  

     Eliot vehemently reproaches D. H. Lawrence due to the absence 

of morality in his art. Commenting on the relations between men and women 

in his writings, Eliot states that what is striking in this aspect is “the absence 

of any moral and social sense” (After Strange 37). Eliot denigrates 

Lawrence’s writings because they are not concerned with moral problems. In 

his view, Lawrence’s flawed upbringing accounts to a great extent for his 

sexual morbidity. He writes: 

[N]othing could be much drearier (so far as one can judge from his 

own account) than the vague hymn singing pietism which seems to have 

consoled the miseries of Lawrence’s mother and which does not seem to 

have provided her with any firm principles by which to scrutinize the 

conduct of her sons. But lest I be supposed to be concerned primarily with 

the decay of morals (and especially sexual morals) (After Strange39). 

What leads to Lawrence’s sexual morbidity is his lack of a true 

religious upbringing, which is necessary to provide the individual with 

principles that are likely to prevent his sexual carnality. In Eliot’s view, “the 

deplorable religious upbringing […] gave Lawrence his lust for intellectual 

independence. Like most people who do not know what orthodoxy is, he 

hated it”(After Strange 58). Eliot attributes Lawrence’s wanton sexual 

motives to the absence of a religious background which could have shielded 

him. So, Eliot’s rage is against the absence of religious guidance which 

could have restrained Lawrence’s emotional emancipation. He states that 

“[a] man like Lawrence[…] with his acute sensibility, violent prejudices and 

passions, and lack of intellectual and social training, is admirably fitted to be 

an instrument for forces of good or for forces of evil; or as we might expect, 

partly for one and partly for the other”(After Strange 59). In contrast to 

Lawrence, Eliot has a religious upbringing that had a great impact on his 

aesthetic theories and his creative writing. In one of his essays, he makes the 

following confession:  
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Similarly, the importance of Machiavelli, for Eliot, is due to his 

belief in the imperfection of human nature, which is in radical variance with 

the Romantics who are ardent supporters of the perfection of the individual. 

According to Eliot, the “utility of Machiavelli is his perpetual summons to 

examination of the weakness and impurity of the soul. We are not likely to 

forget his political lessons, but his examination of conscience may be too 

easily overlooked” (“Niccolo Machiavelli” 52). Like the true Christians, who 

believe in the idea of the Original Sin, Machiavelli also believes in the 

limitations of the individual and his impure nature. In the same vein and in 

his comparison between Lancelot Andrews and Donne, Eliot extolls 

Andrewes because he is 

the more mediaeval […] the more pure, and because his bond was 

with the Church, with tradition. His intellect was satisfied by theology and 

his sensibility by prayer and liturgy. Donne is the more modern […] Donne 

is much less the mystic; he is primarily interested in man. He is much less 

traditional(“Lancelot Andrewes”25).  

For Eliot, to be medieval is virtuous because it encompasses purity, 

religion, and tradition. Donne is described as a modern, because modernity is 

marked by an utter lack or a flagrant deviation from religion, which propels 

Donne to be very much concerned with individuality.  

 Eliot spells out his scathing indictment of modern literature, 

which is devoid of morality. In his view, “contemporary literature as a whole 

tends to be degrading” (“Religion and Literature” 396). This degradation of 

modern literature is due to the absence of religion in the modern age, which 

is rendered secular after the ‘Death of God’. The religious crisis is also due 

to individualism, which views the subject as the centre of the universe, 

unrestrained by any external authority. Discussing the effects of secularism 

on modern literature, Eliot affirms that “the whole of modern literature is 

corrupted by […] Secularism, that it is simply unaware of, simply cannot 

understand the meaning of, the primacy of the supernatural over the natural 
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and art. He writes: “The artistic sensibility is impoverished by its divorce 

from the religious sensibility”(Notes Towards 26). The view that artistic 

sensibility is incomplete without some deployment of a religious sensibility 

is due to Eliot’s keen interest in the education of people. For him, religion is 

an important ingredient not just in literary composition; it also plays a very 

important role in the sanity and flourishing of European civilization. Eliot 

assumes that it “is in Christianity that our arts have developed” (Notes 

Towards 122). In the modern age, which is deprived of ethical values, it is 

incumbent upon the author to enlighten his people. Eliot states that “most 

people are only very little alive, and to awaken them to the spiritual is a very 

great responsibility” (After Strange 60). So, Eliot, whose doctrine of 

Impersonality calls for severing art from life, believes that the artist should 

be the prophet and the savior of his people. 

            Eliot salutes Baudelaire because his poems are preoccupied 

with moral issues. He maintains that “Baudelaire is concerned, not with 

demons, black masses, and romantic blasphemy, but with the real problem of 

good and evil. It is hardly more than an accident of time that he uses the 

current imagery and vocabulary of blasphemy [For] Baudelaire that what 

really matters is Sin and Redemption”(‘Baudelaire” 424). In an age marked 

by secularism and immorality, Baudelaire was not writing vicious romantic 

poetry; he was dealing, instead, with the universal problem of good and evil. 

This is what makes him an author of the first rank. In another essay on 

Baudelaire, Eliot points out that: “[a]ll first rate poetry is occupied with 

morality: this is the lesson of Baudelaire. More than any poet of his time, 

Baudelaire was aware of what most mattered: the problem of good and evil. 

What gives the French seventeenth century literature its solidity is the fact 

that it had its morals, that it had coherent point of view”(“The Lesson of 

Baudelaire” 144-45).French seventeenth century literature, according to 

Eliot, is marked by solidity which is a masculine attribute, in contrast to the 

feminist quality of softness. This solidity emanates from its concern with 

morality and religion. 
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RachalPotter reads Eliot’s invective against Romanticism, which she views 

as vicious and spiritually empty, as an attempt to transcend the feminine. She 

considers “subjectivism and egoism that Eliot associates with romanticism 

[as] connected with women; and women are agents of excess, both in terms 

of emotion and in terms of an unreflective physicality”(135). For Eliot, to 

elevate literature and culture, sexuality and the female body must be 

shunned. He deems sentimentalism and romnticism, which are associated 

with women, detrimental to literature and culture. In this respect, the critic 

Daylanne K. English points out that   

modern (white) literary and cultural improvement was carefully 

disengaged from matters of sexuality, and in particular from the female body 

[…] Eliot was not alone among male modernist writers in believing that 

women were not as able as men to produce significant art or culture. Many 

male modernists consciously and explicitly sought to purge cultural works of 

the early twentieth century of the sentimentality and femininity they 

associated with romanticism ( 67). 

Eliot’s theorization of artistic creation, which he conceives as 

masculine, is embedded in logocentric thought, which constructs the polarity 

male/female. While it valorizes the first dichotomy, it relegates the second 

and puts it under erasure. Eliot’s masculine poeticalness.is a protective 

shield against the threat of modernity and feminism.   

2-T. S. Eliot’s Religious Sensibility   

 Religion is of pivotal importance in Eliot’s critical oeuvre. It is 

viewed as a means to order emotions, which are sparked in the writing 

process. In his study of the interrelatedness between religion and art, Eliot 

approves works of art which deal with morality. In “Thomas Middleton”, for 

instance, he maintains that the best tragedies are those which are concerned 

with manners and goodness. In his words, the “greatest tragedies are 

occupied with great and permanent moral conflicts: the great tragedies of 

Eschylus, of Sophocles, of Corneille, of Racine, of Shakespeare have the 

same burden”(84).Eliot views an inevitable relationship between religion 
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between the work of art and myself”(Four Elizabethan 114-15). Eliot views 

Elizabethan art as impure because he fulminates against the emotional 

intensity and morbidity, which he relentlessly scorns in real life. So, his 

criticism holds imprints of his personality. That is to say, his hatred of 

emotions in real life has an impact on his critical theories and aesthetic 

views. A supporter of this view, Eliot’s biographer, Ronald Bush, attributes 

the emotional drought in Eliot’s poems to his personality which distrusts 

emotions and feelings. Hence, he comes to view emotions in art as repellent. 

According to Bush, in his early years, Eliot“was determined-even 

compelled-to acknowledge his inner life, but the most deep-seated of his 

inhibitions told him that feelings and wishes were not to be trusted […] 

Eliot’s early work scorns the early expression of sentiment with what can 

only be called an excessive animus”(6).  

Behind Eliot’s rallying cry to efface emotions, there lies a hidden 

fervid desire to cleanse art and culture which are tainted and bedaubed with 

the traces of female writers and women, who have started to enter the 

literary and the public spheres. Like the other male Modernist writers, Eliot 

considers Romanticism, which is feminine, the major enemy of the modern 

age that has to be overcome. The romantic poets threaten to efface tradition 

and to accord greater importance to the individual artist. Consequently, 

Romanticism has resulted in a deep moral chaos and anarchy, because it 

stretches the individual’s imagination and sentimentalism. Colleen Lamos 

assumes that Eliot’s abhorrence of Romanticism is embedded in the culture 

of his age. In her words, “Eliot’s early work participates in the reaction of 

early twentieth-century male modernist writers against what they viewed as 

the feminization of Victorian literary culture as well as against the incursions 

of the feminist New Woman”( 79). Eliot’s railings on Romanticism is due to 

the rise of the so-called New Woman, who strives to be put on equal footings 

with men. So, his harsh criticism of this literary movement is compatible 

with the other male writers’ rage against the feminist movement, which 

threatens to destroy the old-established patriarchal order and tear it asunder. 
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lose their humanity; and unless there is moral resistance and conflict there is 

no meaning (After Strange 55).  

 Eliot scorns the Romantics’ ardent belief in love for love’s sake 

which results in moral degradation. Whatever the intensity of people’s 

emotions, the latter relegate them to a debased state if they lack ethical 

restraints and intellectual ties. In other words, violent emotion for its own 

sake does not elevate but rather degrades the individual. These strong 

emotions without moral guidance are likely to deprive people of their human 

nature. They   turn them into mere sexual engines. Romanticism, as Eliot 

remarks, is “now expanding to cover almost the whole of the life of a time 

and of nearly the whole world” (“The Modern Mind” 128). Thus far, it 

becomes crystal clear that Eliot’s railings at Romanticism as a vile form of 

expression veils his revulsion at emotions and sexuality.  

   Since debased emotions are detrimental to the individual, 

there is a need to discipline them especially in the young people whose 

emotions are eccentric and their outlook on life is too limited. According to 

Eliot, “[d]iscipline of the emotions is even rarer, and in the modern world 

still more difficult, than discipline of the mind […] Thought, study, 

mortification, and sacrifice: it is such notions as these that should be 

impressed upon the young”(“Thoughts After” 373). Eliot expresses his 

trenchant criticism of the garbage of the modern age, which is marked by 

immorality and vulgarity. For him, emotions might be disciplined by an 

intense addiction to study, intellectual passion, mortification, and sacrifice. 

These means are likely to help the person achieve a kind of psychological 

equilibrium. Eliot avows that his critical views, like his repudiation of 

Romanticism, emanates from his personal views and his philosophy of life. 

Concerning his views about the Elizabethan drama, for instance, he 

considers it as impure: “If it be objected that this is a prejudice of the case, I 

can only reply that one must criticize from some point of view and that it is 

better to know what one’s point of view is. […] I rebel against most 

performances of Shakespeare’s plays because I want a direct relationship 
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which are in the experience which is one’s material and the emotion in the 

writing-the two seem to me very different (The Letters I 503).  

Thus, artistic creation is unthinkable without emotions which 

constitute its raw materials. These emotions are disinterred by real life 

experiences. But as they are deployed in the act of writing, they should be 

transformed into different emotions which are impersonal. 

  Indeed, emotional morbidity is repellent for Eliot not just in art but 

also in real life. In a letter to Henry Eliot, dated 26 March 1920, Eliot 

complains about the immorality and the garbage of the time. He writes: 

“Nothing shocks […] except morbidity, and I know that a morbid relation 

never becomes a healthy one” (The Letters I 458). Eliot seems to be shocked 

by sexual promiscuity, morbidity and moral decadence that become very rife 

in the modern age. The individual, at that time, suffers from many 

depravities owing to the loss of ethical values, which results in unrestrained 

sexual freedom. The latter is horrific, for Eliot, who has a conservative and 

religious background. In his discussion of the danger of human love without 

constraints, Arthur Symons writes: “When the soul gives itself absolutely to 

love, all the barriers of the world are burnt away. And all its wisdom and 

subtlety are as incense poured on a flame. Morality, too, is burnt away, no 

longer exists, any more than it does for children or for God”(157-8).So, a 

blind submission to love leads inevitably to a crisis of morality. Along 

similar lines, Eliot makes a forthright attack on the Romantics’ despicable 

excessive emotionalism, which he views as an indication of degeneration. 

He views their intense sentimentalism as 

a symptom of decadence; it is a cardinal point of faith in a romantic 

age to believe that there is something admirable in violent emotion for its 

own sake […] violent physical passions do not in themselves differentiate 

men from each other, but rather tend to reduce them to the same state […] 

those who abandon themselves without resistance to the excitements which 

tend to deprive them of reason, become merely instruments of feeling and 
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towards preventing the emotional flow and discharge in the reading process. 

The aim of poetry, in Eliot’s view, is to transcend and escape the feelings 

and emotions of everyday life, which boost the author’s imagination. He 

writes: 

What every poet starts from is his own emotions […] Dante’s 

railings, his personal spleen […] his nostalgia, his bitter regrets for past 

happiness […] and his brave attempts to fabricate something permanent and 

holy out of his personal animal feelings-as in the Vita Nuova-can all be 

matched out of Shakespeare. Shakespeare, too, was occupied with the 

struggle […] to transmute his personal and private agonies into something 

rich and strange, something universal and impersonal (“Shakespeare and the 

Stoicism” 137). 

Dante’s and Shakespeare’s great poetry is ignited by the fire of their 

encumbering emotional torture. However, as they release their pent-up 

emotions, they tergiversate them into something which is scarcely pertinent 

to their personal life. Thus, the business of the artist is not to express his 

emotions, but rather to transform these emotions and render his personal 

experience impersonal and universal. In the same vein, Eliot singles 

Baudelaire as an eminent titan of literature, because he has the power to 

deter the profusion of his personal feelings in the writing process. He states 

that “no man was ever less the dupe of passions than Baudelaire; he was 

engaged in an attempt to explain, to justify, to make something of them, an 

enterprise which puts him almost on a level with the author of the ‘Vita 

Nuova’”(“Baudelaire in Our Time” 71). Though Baudelaire seems to 

galvanise human emotions, he transgresses them by transforming them into 

something universal and permanent, very much like Dante and Shakespeare. 

Along similar lines, and in a letter to John Gould Fletcher, dated 23 

September 1920, Eliot admits that he does not  

deny the importance of emotion […] One writes about the world one 

has experienced: and experience without emotion […] is almost a 

contradiction […]   there is an important distinction between the emotions 
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female characters bestow their favours upon savages. The author of that 

book seems to me to have been a very sick man indeed (After Strange 60-1).  

Lawrence’s excessive and perverse desires make him an unhealthy 

and debile man. Unlike Lawrence, Eliot loudly applauds Niccolo 

Machiavelli because of his immunity from deviant passions. In his words, 

“[w]hat makes him a great writer, and for ever a solitary figure, is the purity 

and single-mindedness of his passion […] Only the pure in heart can blow 

the gaff on human nature as Machiavilli has done”(“Niccolo Machiavelli” 

51). So, like in his other essays, Eliot emphasizes the purity of emotions in 

the act of writing. 

 As a reaction to sentimentalism, Eliot advocates a kind of art 

which is hard. In his development as a poet, he was influenced by modern 

French literature, especially by Charles Baudelaire and JuleLaforgue. The 

French poets held his attention because the trait of hardness in their poems is 

sharply opposed to the softness of Romanticism and feminist writings. In a 

letter to Eleanor Hinkley, dated 1 April 1918, Eliot insists that one “must 

read French; let there be no nonsense about that; it is the most serious 

modern literature. Both for prose and poetry. It is hard work” (The LettersI 

260). Artistic creation, for Eliot, is a hard job which demands herculean 

efforts. In contrast to the Romantics, who defined poetry as the “spontaneous 

overflow of emotion recollected in tranquility”(“Tradition”58), Eliot 

conceives art as a very conscious and hard process which requires strength 

and even violence. In this respect, Eliot prefers Baudelaire to Dryden 

because the former “could see profounder possibilities in art, and in violently 

joined images”(“John Dryden” 314).Eliot also avows a striking appreciation 

for the metaphysical poets because in their works “the most heterogeneous 

ideas are yoked by violence together”(“The Metaphysical Poets” 283).Since 

violence is traditionally conceived as masculine, Eliot adopts the rhetoric of 

violence to stress the masculinity of artistic creation. 

            Despite his admission that emotions are driving forces 

behind all poetry, Eliot insists that the act of writing should be geared 
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we can suggest that this experience was not perfectly controlled, and that he 

lacked spiritual discipline (“Lancelot Andrews” 16).  

Eliot’s statement pours scorns on Donne due to his blind response to 

the dreams of his heart. The dozes of his emotional impulses lack a spiritual 

or religious knowledge, which would have straightened or balanced these 

intense motives. The same is true of Thomas Hardy. Eliot finds that a kind of 

sentimental morbidity surges from his short story “Barbara of the House of 

Grebe”. In his commentary on the story, Eliot writes:  

[We] are introduced to a world of pure evil. The tale would seem to 

have been written solely to provide a satisfaction for some morbid emotion. I 

find the same strain in the work of a man whose morbidity I have already 

had occasion to mention, and whom I regard as a very much greater genius, 

if not a greater artist, than Hardy: D. H. Lawrence (After Strange 58). 

 Hardy’s work depicts a world of evil since, in its writing, the author 

was seeking sexual gratification. Eliot finds Hardy’s sexual morbidity 

similar to that of D. H. Lawrence, whose writings Eliot vehemently abhors 

despite being one of the great authors, who are accorded a prominent place 

in the Modernist canon. Lawrence’s problem, in writing, is that the 

emotional side outpaced, nay obliterated the intellectual one, which results in 

torrid sexuality. In this regard, Eliot claims that Lawrence suffers from “lack 

not so much of information as of the critical faculties which education 

should give, and an incapacity for what we ordinarily call thinking” (After 

Strange 58). In Lawrence, Eliot adds, “there is a distinct sexual morbidity” 

(After Strange 58). Due to his emotional carnality, Lawrence is considered as 

a sick man. Eliot describes the over-sentimentalism he finds in Lady 

Chatterley’s Lover as a real malady. In his commentary on the novel, he 

states: 

I cannot see much development in Lady Chatterly’s Lover. Our old 

acquaintance, the game keeper, sums up again: the social obsession which 

makes his well-Born-or almost well-born-ladies offer themselves to-or make 

use of-plebesans springs from the same morbidity which makes other of his 
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Eliot, here, uses a religious parlance to express his diatribe against 

William Shakespeare and Christopher Marlowe whose misuse and abuse of 

language leads to an excessive vicious style, which is similar to that of the 

Romantics. Whereas Marlowe’s vice lies in glamorizing things, 

Shakespeare’s rhetoric consists of laying an exaggerated stress on style. Eliot 

calls for the stripping away of the clothes of rhetoric, because the latter 

makes the author stray away from reality and facts, depicting, instead, 

insincere and dishonest experiences.  

Along similar lines, Eliot sharply criticizes Arthur Symons, one of 

the key figures in the aesthetic tendency in art, and he also spells out his 

violent invection against his predecessors Walter Pater and Algernon Charles 

Swinburne. In his view, “the phrase ‘sick or sorry’ is the common property 

of all three” (“The Perfect Critic” 3). For the champions of Aestheticism, art 

is an autonomous and self-sufficient entity. It liberates the author from 

conforming or submitting to any external authority. Eliot vigorously attacks 

Aestheticism because it breaks from all the ties that would restrain the 

artist’s perverse impulses and instincts.  In his criticism of Pater, one of the 

founders of Aestheticism, Eliot writes: “Pater is inclined to emphasize 

whatever is morbid or associated with physical malady. His admirable study 

of Coleridge is charged with this attraction”(“Arnold and Pater” 439). Eliot’s 

criticism of Pater is due to his exuberant emotions and his inclination to 

morbidity which is, for him, a physical sickness. 

  Donne falls prey to Eliot’s vitriolic criticism on account of his 

poetry which is stained by his emotional and sexual infection. The latter 

emanates from the fact that he shakes free from all spiritual ties. Eliot points 

out that in Donne, 

there hangs the shadow of the impure motive […] He is a little of the 

religious spellbinder […], the flesh-creeper, the sorcerer of emotional orgy. 

We emphasize this aspect to the point of the grotesque. Donne had a trained 

mind; but without belittling the intensity or the profundity of his experience, 
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creation. In his vitriolic attack on Romanticism, Eliot asserts that “willful 

perversity had taken possession of literary men, a new literary disease called 

Romanticism. That is one of the dangers of expressing one’s meaning in 

terms of Romanticism”(“Towards a Definition” 256).For Eliot, artists are 

plagued by a sickness called Romanticism which is deemed a deviance or a 

perversity from the norm. The Romantics’ major fault is their excessive or 

extravagant expression of emotion in art by transgressing the real feelings 

which they experience. So, Modernism comes as a reaction against  

sentimentalism that had pervaded previous literature. In his sharp criticism 

of the Romantics’ eccentricity and self-centredness, Eliot maintains that 

“Romanticism is a short cut to the strangeness without the reality, and it 

leads its disciples only back upon themselves”(“A Romantic Aristocrat” 

31).Romanticism is denounced because it draws a gaily colored and 

strangely pictured life that is very far from reality. The Romantics construct 

a very subjective and personal world and dwell in it. 

Eliot and many Modernists, who hold a polemical stance regarding 

the Romantics, employ an artistic form which is fragmented. This formless 

form reflects the imperfection of the individual and the seamy side of reality. 

As a reaction to Romanticism, Eliot also becomes very critical of rhetoric, 

because it stirs emotions. He describes verbiage as “prolixity or redundancy 

or the other vices in the rhetoric books; there is a definite artistic emotion 

which demands expression at that length.”(“Ben Jonson” 190).Rhetoric is 

considered vicious because it affects the reader’s emotions. Eliot vehemently 

criticizes Marlowe and Shakespeare’s writings on account of their use of a 

rhetorical and passionate style. He states that the 

‘vices of style’ of Marlowe’s and Shakespeare’s age is a convenient 

name for a number of vices […] Marlowe’s rhetoric consists in a pretty 

simple huffe-snuffe bombast, while Shakespeare’s is more exactly a vice of 

style, a tortured perverse ingenuity of images which dissipates instead of 

concentrating the imagination, and which may be due in part to influences by 

which Marlowe was untouched (“Four Elizabethan”119).  
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Religion Versus Emotion in T. S. Eliot’s Prose 

Dr. Leila Bellour 

 

Abstract 

In T. S. Eliot’s prose, Romanticism is seen as the sworn enemy 

which constitutes a stumbling block against creative writing. This poet and 

criticconsiders Romanticism and sexuality as sinful, heretic, and feminine; 

thus, they need to be exorcised by dint of religion. Eliot embraces T. E. 

Hulme’s view of Romanticism as ‘spilt religion’. For him, religion is an 

authority that is likely to silence the inner voice and mollify one’s intense 

emotions. Thus, it helps achieve his literary project of impersonality. Eliot’s 

woman hatred elicits his binary thinking and his dualistic categorization of 

the world into spiritual/emotional. Religion, for him, is a means of 

transcending emotions and the feminine.  

Key word: Romanticism, emotion, religion, misogyny, T. S. Eliot 
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1-The Vice of Emotion and Romanticism    

Eliot’s literary project aspires to distance Modernism from the 

Romantic tradition. He always considers emotions detrimental to artistic 
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normale. Il s’agit d’une belle fille comparée à « gazelle fourvoyée hors de 

son désert natal » (Paix : 132). Les élèves, informés de sa  nomination, se 

mettent à fantasmer rien que sur ce que ce prénom représente pour eux, 

comme on le découvre dans cette discussion entre Lahmou et Kaouas : 

-  (…) Je t’annonce officiellement qu’on bientôt avoir un prof 

de géographie 

- Mauvaise nouvelle ! 

- Je vais t’apprendre encore plus. C’est une demoiselle. 

- Tu commences à m’intéresser se rengorgea Lahmou. 

- Je connais même son prénom, ajouta Kaouas. 

- Dis voir. 

- Tu ne devineras jamais. C’est un nom à faire damner un 

saint. 

- Oui ? 

- Hayat. 

-  Misère du monde ! Avec un prénom pareil on ne eut pas se 

permettre d’être moche. » (Ibid : 129-130) 

 Dans le même délire Kaouas ajoute : « pour un seul de ses regards, 

j’apprendrai les noms de toutes les capitales du monde et les lui réciterai, 

sans erreur ni oubli,  dans l’inverse de l’ordre alphabétique» (Ibid :132) 

Saâdi : 

Ce prénom renvoie, en langue arabe, à la joie de vivre, à une 

personne qui profite de sa bonne étoile et se fait bien plaisir. Cette 

dénomination donnée à un adolescent beau et qui est bien admiré par les 

filles ne se préoccupe que de multiplier au fur et à mesure ses aventures.  Il 

n’est qu’un  « garçon frivole » (p.96).  Djabri, son camarade, conseille  

Fadila qui l’aime de ne plus penser à lui pour les raisons suivantes :   

« (…) Si j’ai un conseil à te donner c’est de laisser tomber ce 

garçon, parce qu’il ne vaut rien. Il ne mérite pas l’attention que tu lui 

portes. Il n’arrête pas de courir derrière le premier jupon qui passe. A ton 

tour tu t’es laissée séduite par sa belle petite gueule (…) il y a plein de 
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texte de MIMOUNI à une personne excentrique et narcissique qui ne pense 

qu’à son image.   Il est : 

«Un animal jouisseur comme le chat, orgueilleux et fat comme le 

paon. Il se prend pour le plus beau garçon du monde. Quand il marche dans 

la rue, il se voit trainant dans son sillage les soupirs d’une nuée de jeunes 

vierges. Il n’écoute jamais que lorsqu’on parle de lui. » (Ibid) 

Ourida : 

    Ce prénom d’un personnage de L’honneur de la tribu signifie en 

arabe la petite rose et symbolise la beauté, la tendresse et la féminité. 

MIMOUNI en donne une image singulière et  métaphorique de la beauté 

sauvage : « A regarder Ourida, la jeune sœur du chenapan, on ne pouvait  

que croire une défaillance de Redwan qui aurait oublié de fermer les portes 

du jardin du paradis et ainsi permet à un ange de s’échapper » (98) 

      Il ajoute : « Ourida, plus blonde que l’épi de blé au jour de sa 

récolte, le visage rayonnant comme une lune en son plein. Ses gestes de 

douceur et ses paroles de miel la rendaient encore plus attirante. » (Ibid) 

Baouche : 

      Baouche signifie littéralement en arabe algérien et même en 

berbère un insecte est personnage du roman Une paix à vivre dont le portrait 

psychologique est donné par un de ses camarade à l’école normale Lemtehet 

comme un animal : «  Baouche est un pur animal. Il est guidé par ses 

instincts. Il fonctionne à l’intuition. Devant une situation donnée, il sent 

d’abord, il essaie de comprendre ensuite. Cela lui permet de découvrir 

aussitôt le dessein caché de son interlocuteur comme il sait les mots attendus 

par une foule pour se mettre à l’acclamer. » (Paix :70) 

 

 

 

Hayat :  

Ce prénom féminin, qui renvoie à la vie en langue arabe, désigne 

dans notre corpus une jeune demoiselle, enseignante de géographie à l’école 
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    En effet, dans ce récit de MIMOUNI, nous retrouvons une image 

d’un garçon traumatisé par la guerre notamment à la suite du bombardement 

de son village qui a coûté la vie ses parents. Il quitte son douar dans la région 

de Ain Bessem et se retrouve élève à l’Ecole Normale d’Alger où il 

découvre avec émerveillement une autre réalité toute et un autre mode de vie 

tout à fait différent par rapport à son milieu natal. Malgré les mois passés au 

sein de cette école et les efforts de ses pairs pour l’adapter à cette nouvelle 

vie, il ne semble pas trop s’y intéresser car, au fond de lui-même, il est resté 

ce petit villageois :   

      « (…) il n’arrivait pas à se faire à cette vie turbulente de joyaux 

lascars dont la seule et constante préoccupation était d’inventer quelques 

nouvelles plaisanteries. Le soir, on le voyait souvent errer, pensif et 

solitaire, dans des coins sombres et retirés, loin de la ruche bourdonnante 

des élèves occupés à leurs jeux et leurs disputes. Dans le silence et 

l’obscurité de la nuit, le garçon aimait se retrouver seul avec lui-même, 

rêvant avec nostalgie à son petit douar, là-bas, près de Ain Bessem. » (Paix : 

63) 

Kaouas :  

      La dénomination en arabe littéral peut être orientée vers 

plusieurs sens, mais elle se rapproche beaucoup plus du substantif « Kaous » 

(arc) et qui peut être interprétée comme qualification pour une personne 

d’être tordu d’esprit et n’entre et n’accepter que ce qui arrange son 

raisonnement. En effet, dans ce récit,  Kaouas  est vu par un de ses collègue 

comme«  un renard à la fleur de l’âge, prudent, le sens en éveil, l’esprit 

fertile en invention de tous genre, mais n’entendant jamais que ce qu’il veut 

bien entendre. Il est fermé à tout discours qui n’est pas susceptible de lui 

rapporter bénéfice.» (Un Paix à vivre :34) 

 Lahmou :  

     Comme l’indique la première syllabe et la racine « lahm «  et qui 

signifie « la chair » à laquelle est ajouté le suffixe « ou » qui est l’équivalent 

en français du possessif « sa ou son », cette dénomination renvoie dans le 
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coloniale, nous retrouvons  également beaucoup de prénoms français comme 

Joseph, Mauricette, Marie, Marcel,…   

3.1.  Le nom propre à usage connoté ou métaphorique : 

Nous avons remarqué qu’un certain nombre de nom propres, 

présents dans les textes de MIMOUNI, sont employés de manière connotée.  

En effet, l’auteur attribue des dénominations à ses personnages en tenant 

compte des rôles joués pour bien mettre en valeur  ou inversement désavouer 

certaines réalités de la société algérienne. Parmi ces noms propres à usage 

suggéré, nous avons relevé quelques cas :   

     Bismillah :  

      Cet anthroponyme attribué à un personnage du roman Tombéza  

et dont la signification littérale en arabe est « au nom du Dieu ». C’est par 

cette partie qui se trouve presque au début de tous les versets coraniques 

(exception fait du verset « El Tawba »  où ce passage est au centre du 

verset). Il est à noter également que pour tout musulman, cet énoncé doit être 

prononcé avant toute activité (travailler, boire, manger,…). 

     Le choix de ce nom est assez significatif dans son contexte 

textuel car il est donné à une personne pieuse, attachée aux valeurs de la 

religion. C‘est quelqu’un, malgré sa cécité, n’a pas perdu la voie du droit 

chemin. Aussi, il s’agit d’une personne qui pratique sa religion par une 

grande conviction et non par hypocrisie  comme le cas de Tombéza qui 

pratique l’islam dans le but d’une certaine ascension sociale en ayant un 

statut de pieux aux yeux des autres.  

      Djabri : 

     C’est  le nom du personnage principal du deuxième roman, Une 

paix à vivre. Il porte une dénomination employée par les citadins dans 

certaines régions d’Algérie pour désigner une personne rurale, un paysan qui 

vient de la campagne. C’est un usage qui se fait dans le but de déprécier   

ceux qui ne sont pas citadins. On  peut trouver plusieurs variantes de cette 

expression qui sont largement employées au sein de la société algérienne 

telles Dj’bour, Djbaili,...  
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Ourida      

[wrida]             

Arabe  +   Petite fleur 

Palino                        ++   

Palsec                  ++  Vient du mot composé 

 Pal/ sécam 

Pernod                      +     

Rabah  

[ra :bah]            

Arabe +    Prospère 

Rachid[raʃid

]           

Arabe +    Raisonnable, sensé 

Rahim   

[rahi :m]            

Arabe +    Clément 

Ramadhan, 

Ramadan    

[ramaƟa :n]           

Arabe +    Mois de carème pour les 

 mususlams 

Redwan         

[radwa :n]      

Arabe +    Satisfaction 

Riama       

[riJa :ma]               

Arabe +     

Sadi, Saâdi     

[sa ʕdi]         

Arabe  +   de « saâd » [saʕd] la chance 

Saïd  [sa ʕid] Arabe +    Heureux 

Salah [salah]           Arabe +    Loyal, droit 

Salima 

[salima]                    

Arabe +     

Samade             

[sama :d]     

Arabe +    Bonne compagne 

Samira  

[samira]  

Arabe +     

Slimane 

[slima :n]              

Arabe +     

Swamm[sw :

m] 

Arabe +    qui a de la valeur 

Yacine 

[Jasin]              

Arabe +    Fidèle 

Yazid                 Arabe +    Supérieur 

 

3 Analyse anthroponymique :  

Les prénoms inscrits dans le texte de MIMOUNI sont tirés dans 

l’ensemble du vécu quotidien et courants dans la société algérienne à travers 

des époques différentes. Il s’agit pour la plupart de prénoms algériens 

berbères ou arabes à l’instar de Mohamed avec ses variantes Mohammed et 

Mohand (sa variante en berbère), Aissa, Messaoud, Brahim, Ali,…Par 

ailleurs, lors des passages qui traitent des évènements de la période 
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[madudi]             

Malek [ma :l 

ɛ k]                

Arabe +    Roi 

Malika   

[malika]              

Arabe +    Reine 

Marcel                  +    Dédié à Mars 

Marie                  Français +    celle qui élève 

Mauricette           Français +    Foncée 

Meklat  

[makla :t]          

Arabe +    Mangers 

Meriem  

[mariJam]              

Arabe +    Marie 

Merzoug  

[marzug]               

Arabe +    signifie chanceux, fortuné. 

 Variante de Marzouk 

Messaoud      

[mas ʕ u :d]    

Arabe +    Bienheureux 

Meziane     

[mǝziJan]   

Berbère +    Beau 

Mohamed     

[muhamad]        

Arabe +    Loué 

Mohammed  

[muhamad]                

Arabe +    Loué 

Mohand  

[mohand]          

Berbère  +   Variante de Mohamed 

Mokhtar[mo

xta :r]      

Arabe +    Le choisi, élu 

Mokrane 

[moqra :n]         

Berbère +    Grand 

Monique                français +    Solitaire 

Morice        français +    Sombre 

Moubarak       

[mubarak]       

 Arabe  +   Béni 

Mouloud       

[mulud]          

Arabe +    nouveau né 

Moussa  

[musa]             

Arabe +    sauvé des eaux 

ELMsili    

[elmsili]        

Arabe  +   Vient de la région de M’sila  

Mustapha   

[mustafa]          

Arabe +    élu le meilleur 

Nacer     

[nasar]                

Arabe +    Triomphateur 

Nadia  

[nadJa]                    

Arabe +    Tendre 

Néfissa 

[nafisa]             

Arabe +    Précieuse 

Nessam[nesa

 :m]                    

Arabe     Variété de nassim « zéphir» 

Omar       

[ʕomar]       

Arabe +    Longue vie 



     MILOUDI jugurta                                                                                        12   

 

12éme Anne(juin2017)N° :(22)                                                       ) 22(العدد-)2017جوان( ةالسنة الثانیة عشر       

Fatima [fa 

Ṭma]             

Arabe +    Accoutumée, fille du 

prophète 

Garcia                    Espagno

l 

+    qui possède force et fierté  

Gaudi              français +    le gouverneur 

Georgeaud               français    + Laboureur 

Ghislaine              Arabe +    Variété de ghizlène 

Guittou                Latin +    l’homme des bois 

Hamid   

[hamid]               

Arabe     Digne d’éloge (nom 

théophore) 

Hamida  

[hamida]               

Arabe +    Agréable 

Hassan  [has 

ɛ n]            

Arabe +    Beau 

Hassina 

[hasina]               

Arabe +    Belle 

Hayat  

[haJa :t]                  

 Arabe +    Vie  

Henri                     Français +    Maître de maison 

Hocine  

[husin]                 

Arabe +    Vertueux 

Houria        

[huriJa]           

Arabe +    Pure 

Hussein  

[husi :n]                 

Arabe +    Vertueux (variété de Hocine) 

Jean                    Français     celui à qui Dieu fait grâce 

Joseph                 Arabe +    le béni 

Kaddour        

[qad :r]     

Arabe +    Diminutifde kader ou  

kadir :puissant 

Kader  [qad 

ɛ r]    

Arabe +    Puissant (nom théophore  

tronqué du préfixe Abd) 

Kadri  

[qadri]             

Arabe   +  Variante de kader + le suffixe 

 « i » :puissant 

Kaouas 

[xawa :s]              

Arabe     qui fabrique des arcs 

Lambert                     +    Brillant 

Lamir 

[l’amir]                    

Arabe  +   le prince 

Leïla  [laJla]             Arabe     Compagne de nuit 

Lemtihet[la

mtih :t]     

 +    labyrinthe  

Louisa              arabe +    Précieuse 

Maamar   

[m ʕamar]              

Arabe + +   Prospère 

ElMabrouk   

[‘almabruk]               

Arabe    + Signifie celui qui est béni 

Madoud  

[madu :d]               

Arabe  +   de [mada] en arabe qui 

signifie 

 étendre  

Madoudi     Arabe  +   celui qui étend  
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Belkacem    

[b ɛlkasɛm]        

Arabe    + le juste, l’équitable : c’est 

l’un 

 des prénoms donnés au 

prophète 

 Mohamed après la naissance 

de 

 son fils Kacem (le père de 

 Kacem) 

Bénéjean                 hébreu    + le béni celui à qui Dieu fait 

grâce 

Benoît               Français +    le béni 

Bertolt                     Italien +    le commandeur éblouissant  

Biget                  +    chevreau  

Bismillah   

[bismilah]          

Arabe    + Au nom de Dieu 

Boudjellel  

[bujalɛ l]         

Arabe    + celui qui a le privilège  

Boukri     

[buqki]        

Arabe    + le plein d’hospitalité 

Bounafiro   

[bunafiro]               

Arabe    + celui prend la fuite 

Bounemeur     

[bounm ɛ r]        

Arabe    + l’homme tigre 

Brahim  

[brahim]             

Arabe +    Responsable du groupe 

Chérif        

[ʃerif]          

Arabe +    Noble 

Christ                    Latin     personne qui a reçu une 

onction  

d'huile sainte 

Christophe                Latin    + celui qui porte le Christ 

Copernic                Anglais +    l’astronaute 

Dalila   

[dalila]              

Arabe +    Aimée ,  dorlotée 

Danièle                    Français +    le croyant au jugement divin  

Dili                      Turc ++    Courageux 

Djabri 

[ja :bri]               

Arabe ++    Montagnard 

Djamila     

[jamila]          

Arabe +    Belle 

Djelloul[jalu

 :l]          

Arabe +    Important 

Eliot            Espagno

l 

+    le croyant 

El mabrouk    

[ɛlmabru :k]           

Arabe    + le béni 

Étienne              français +    Couronné 

Evelyne           français +   + qui donne la vie 

Fadila     

[fađila]            

 Arabe +    Vertueuse 
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Lexie origine    

          

      Morphologie                  Sens  

original dérivé Tronqué Composé  

Abdelkader     

[ʕabdɛlqadɛ 

]  

Arabe    + Serviteur du Tout –puissant 

Abdelkrim      

[ 

ʕabdɛlqrim]       

Arabe    + Serviteur du Généreux 

Abdelmalek[

ʕabdɛlkrim]   

Arabe    + Serviteur  du  Propriétaire 

Abdelwahab

[ʕabdɛlwahɛ

b]   

Arabe    + Serviteur du Donateur 

Achour[ʕaʃu

r]              

Arabe  +   Sociable 

Adam  

[‘adam]              

Arabe +    Le premier homme 

Ahmed 

[‘ahm ɛd]             

Arabe +    Le loué 

Aïcha[ʕaJ 

ʃa]       

Arabe +    Pleine de vitalité 

Aïssa  [ʕisa]          Arabe +    Chameaux blanc  

Akli [‘akli]                Berbère +    Serviteur, esclave  

Alexandre                 Grec +     celui qui repousse l’ennemi 

Ali[ʕa :li] Arabe     Elevé 

Allel  [ʕalɛl]      Arabe  +   Câlin 

Amar[ʕama :

r]              

Arabe +    Batisseur 

Améziane   

[‘ameziJan]             

Berbère +    Signifie  le petit en berbère 

Amili                     Germa-

nique 

+    Travailleuse, énergique  

Amin[‘ami :

n]                

Arabe +    Digne de confiance 

Amria      

[ʕamrija]   

Arabe +    Variante de amaria  

[amaRiJa] 

 « a la foi» 

André                    Français +    courageux, viril 

Arem[ʕa :ra

m]                 

Arabe +    la puissante 

Asraël                 Arabe    + celui qui a remonté a Dieu 

Assad      

[‘asad]              

Arabe +    Lion 

Atrache(Fari

d El)[‘atra ʃ]      

Arabe    +  Le sourd ( l’unique) 

Baouche[baʕ

uʃ]           

berbère +    Insecte 

Batoul  

[batul]               

Arabe +    celle qui s’abstient  du 

mariage  

Batri  [batri]                   Arabe +    énergétique  
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français, par sa nature et ses fonctionnements, de la façon la plus banale qui 

soit ; en même temps, il se distingue, toujours, par tel ou tel aspect, des 

autres unités lexicales, et en particulier de celle dont il est le plus proche, le 

nom commun. Cette dualité s’observe dès les préliminaires définitoires : le 

nom propre se révèle impossible à définir facilement, nettement à l’aide de 

critères distinctifs et de propriétés établies. On a donc recours à un groupe 

de critères hétéroclites, dont aucun n’est nécessaire et suffisant ; il en 

résulte un flou indéniable de catégorie, un imparfait avec lequel il faut 

néanmoins composer. » (2004 :125) 

       L’analyse onomastique que nous voulons faire nous permettra, 

partant des définitions citées plus haut, de nous orienter vers une approche 

discursive et pragmatique de des noms propres contenus dans les œuvres de 

MIMOUNI. 

      Ainsi, afin d’établir le rôle pragmatique des noms des 

personnages et des lieux dans la trame romanesque, notre démarche 

d’analyse se veut interprétative en ce sens que le rôle du personnage dans un 

récit est mis en place dans le but de servir les stratégies argumentatives et 

communicatives de l’auteur. En d’autres termes, le choix des anthroponymes 

obéit à une orientation du romancier.  

     Cette analyse va nous permettre de comprendre les orientations 

sous-jacentes et préalables aux dénominations des personnages dans les 

romans de Mimouni tout en mettant en exergue la motivation ou non de ces 

unités par rapport aux thématiques abordées. Pourquoi l’auteur a-t-il opté 

pour tel ou tel nom ? Obéit-il à des considérations historiques, culturelles, 

ethniques ou religieuses dans sa démarche ou non ? 

    Le tableau suivant  représente les différents anthroponymes dont 

MIMOUNI a fait usage dans ses romans   : Tableau n°1 : liste des noms 

propres  
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croyant  dispensé  de  suivre  une  règle,  on nomme l'autre “librement” :  

c'est-à-dire  en  fonction  des  caractères  qu'on  a. Et, le plus souvent, on 

fait les deux choses à la fois »  (1962 : 240). 

       Le choix du nom se fait dès lors à partir des caractères que l’on 

des personnes nommées. Cette conception inscrit de ce fait le nom propre 

dans la catégorie des unités significatives selon une certaine référence extra-

linguistique de l’univers socioculturel de celui qui nomme.   

2.  Rôle du nom propre en littérature  

       En littérature, l’usage fait des noms propres est assez particulier. 

En effet, le choix du nom du personnage et son milieu d’évolution permet à 

l’auteur de déterminer son identité et surtout son effet de sens dans le récit. 

Ce sens que les spécialistes en onomastique poursuivent n’est, en littérature, 

pas celui du nom propre pris à part  mais  celui lié au  contexte dans lequel 

évolue personnage. A ce propos Vaxélaire explique,  dans ce qui suit : 

 « comme l’un des éléments du texte et non en tant que mot isolé, ce 

qu’a toujours fait la tradition référentialiste. Le nom propre inscrit dans un 

texte n’est pas, contrairement à ce que laissent supposer certains travaux, un 

élément extralinguistique ou allogène. Nous avons souligné que la 

signification des noms propres est faible, il n’est donc guère étonnant que 

les théories grammatico-logiques (référentielles et donc fondées sur la 

signification) les considèrent comme vides de signification. Dans une 

optique différentielle où la prise en compte du sens est capitale, on 

s’aperçoit que le nom propre peut avoir un sens faible ou fort selon le 

contexte : les résultats seront inévitablement différents dans tel ou tel texte. » 

(2005 : 843)       

    Face à l’hétérogénéité des conceptions délimitant les critères selon 

lesquels le nom propre doit être traité et vu la difficulté de lui trouver une 

définition facile, il est  plus pratique de  prendre avec leur statut double 

comme l’explique Sarah Leroy  dans le passage suivant :  

   « Le nom propre (…) reste donc un objet linguistique particulier, 

au statut essentiellement double. D’un côté, il s’intègre au lexique du 
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le nom commun tel que : les Picassos, les Wisigoths, les Bourbons, les 

Bonapartes3,…  

1.2 Les critères sémantiques   

     Le besoin incessant de cerner la notion du nom propre va amener 

les théoriciens à aborder cette unité linguistique du point de vue sémantique. 

En effet, il est à noter que le nom propre en tant que signifiant devrait être 

constitué comme tout signe linguistique d’un signifié lui charriant un sens.  

A-t-il, à ce propos, un référent ? Peut-on expliquer le sens du nom propre 

d’une personne par une définition ? 

     A partir de ces interrogations, plusieurs recherches ont été 

menées dans le but de mettre la lumière sur la sémantique du nom propre et 

son éventuelle référence à la réalité. Les logiciens ont été les premiers à 

aborder cette problématique notamment avec les travaux de John Stuart Mill  

(Logique,  1843) sur la  « référentialité  directe »  du nom  propre et la 

possibilité de renvoyer directement à un objet sans le truchement d’une 

signification.  

    Dans un autre ordre d’idée, le courant descriptiviste avec les 

travaux de Friedrich Frege (Sens et dénotation, 1896)  et Bertrand  Russell 

(Sur  la dénotation,  1905)  beaucoup de considérations au fait que  le nom 

propre pourrait avoir un sens, et ce, en le faisant associer à plusieurs 

descriptions.  

     Par  la suite, en s’inspirant des travaux de  Wittgenstein, S. 

Kripke ( 1972) reprend  la notion de «  la référence directe » entre un 

individu et le nom qu’il porte. En outre, Claude Lévis-Strauss, quant à lui, 

parle de classement des personnes dans des systèmes de noms propre 

semblables aux taxinomies animales ou végétales: 

«  On ne nomme donc jamais : on classe l'autre, si le nom qu'on lui 

donne est fonction des caractères qu'il a, ou  on  se  classe  soi-même  si,  se  

                                                           
3
 Victor Hugo : « La  vieillesse n’a pas de prises sur les génies de l’idéal ; pour les 

Dantes et les Michel-Anges, vieillir, c’ est croître ; pour les Annibals et les 
Bonapartes est-ce décroître ? » ( Les Misérables II, 1, ch. 3). 
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   Avant de procéder à l’étude des noms propres dans les œuvres 

romanesque de MIMOUNI, nous allons reprendre certains éléments de 

définitions qui permettent néanmoins, à tout chercheur, de cerner cette 

notion à partir de plusieurs critères d’identification.  

1 Critères d’identification du nom propre    

     Parmi les critères d’identification du nom propre, il y a  ceux qui 

les classent en fonction de leur aspect formel ( morpho-syntaxique)  et ceux 

qui ne s’intéressent qu’au plan sémantique. 

1.1 Les critères formels et morpho-syntaxiques  

     Selon la grammaire traditionnelle, le nom propre est facile à 

repérer dans un texte compte tenu de son aspect formel qui le distingue des 

autres éléments qui l’entourent du moment qu’il constitue une unité 

linguistique rigide commençant par une majuscule et ne contenant pas de 

flexion. Seulement, cette conception du non propre  n’est pas suffisante et 

semble être trop superficielle puisque un nombre important de noms sont 

dépourvus de la majuscule (le cas de la métonymie exemples : poubelle, 

mégère)1. Par ailleurs, cet usage de la majuscule qui est limité au XVIème 

siècle approximativement ne peut concerner que les langues latines2 tandis 

que, dans certains emplois  des noms communs, nous retrouvons la forme 

typographique (selon l’emploi individuel)...   

     Toutefois, ce critère de délimitation par la majuscule peut 

s’avérer parfois utile dans les cas de traitement automatique des  textes  et 

est utilisés pour les analyseurs syntaxiques. 

     Quant au fait que les noms propres ne se fléchissent pas, nous 

pouvons rappeler que pour certaines exceptions selon la grammaire 

traditionnelle, le nom propre peut recevoir la marque du pluriel tout comme 

                                                           
1
 Il s’agit de noms de personnes qui  perdu cette qualité  au fil des années et 

« poubelle » par exemple  était le nom d’un maire qui a inventé cet instrument. 
2
 Dans les autres langues à l’instar de l’arabe, du chinois,  il n’ya pas de graphie 

particulière pour les noms propres (pas de majuscule). 
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 عشر

L’anthroponymie dans les œuvres romanesque de Rachid 

MIMOUNI 

MILOUDI jugurta 

 

Résumé : 

Dans notre présente étude, nous allons aborder les différents noms 

propres (anthroponymes) présents dans les œuvres romanesques de Rachid 

Mimouni. Nous nous intéresserons à la signification des noms de personnes 

choisis par l’auteur. Par ailleurs, nous  vérifierons l’existence de liens entre 

les choix thématiques de l’auteur et ses choix anthroponymiques en fonction 

des rôles joués par chaque personnage.  

Mots clés : onomastique, anthroponymie, noms propres. 

 الملخص

� �املختلفة �ال��يحة ��سماء �سنعا�� �ا��الية، �دراس�نا ) أن��و�ونيمس(��

�ميمو�ي �لرشيد �الروما�سية ��عمال ��� �أسماء�. املوجودة �مع�� �ع�� �نركز وسوف

و�اإلضافة�إ���ذلك،�سوف�نتحقق�من�وجود�صالت�. ���اص�الذين�اختار�م�املؤلف

�امل �املواضيعية �ا��يارات ��ل�ب�ن �يؤد��ا �لألدوار�ال�� �املصدر�وفقا �مج�ولة �وخياراتھ ؤلف

 حرف

       ال�سميات،�ودراسات�اسمية�و�سماء�املناسبة: �لمات�املفتاح 

 

Introduction : 

     Le nom propre est un élément de la langue qui suscite beaucoup 

de controverses et constitue un centre d’intérêt pour les philosophes, des 

logiciens et des linguistes. Outre ses différents types d’emploi, la véritable 

difficulté à laquelle les spécialistes se sont confrontés réside notamment dans 

sa classification en tant qu’unité significative. Les approches traitant de ce 

fait divergent sur des axes assez variés et font qu’on a pas une définition 

satisfaisante de cette catégorie large et assez complexe du nom.  

                                                           
 M.A.A.faculte des lettres et des Langues ,Universite AKLI Mohend 

Oulhadj,Bouira. 
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  )ت��ي وزو(محند آك�� صال��
  )ت��ي وزو(مو��� إمارازن  

  )قسنطينة(سف وغل����  
  )باتنة(  الطيب بودر�الة

  )املغرب(  أحمد بوحسن
 )لي�يا(  أحمد رشراش  
  )العراق(  دمحم كر�م ال�واز
)املغرب(  يوسف ناوري 

  )العراق(أحمد ع�� إبرا�يم. د.أ
  )فر�سا(  امز�ان اعمر    . د.أ
  )�ردن(عبد الرؤوف ز�دي.د.أ
  )قطر(  لقادر فيدوحعبد ا. د.أ
  )تو�س(  عماد محنان    . د.أ
  )فر�سا(  كمال نايت زاراد. د.أ
  

  :قسم �داب واللغات

  

  

  )باتنة(     ع.ت.عبد القادر دام��  أ. د. أ
  )تو�س(           م .أ      عماد محنان   . د. أ
  )بجاية(ب      .م.أ     كر�مة ب��امسة. د
  )البو�رة(    أ    .م.بوعالم ط�راوي     أ. د
  )البو�رة(    .ب.م.حفيظة أيت مختار   أ.د
 )البو�رة(أ        .م.صب��ة قا���        أ. د
  )البو�رة(      أ .م.أ   �عيمة بن علية   . د
  )البو�رة(       أ   .م.ف��وز رشام          أ. د

ــــــام  ــ ــ ــ رشـ

/       مجلة علمیة محكمة   مـــعــــارف  

  )2017جوان (22:ــ  العدد  الثانیة عشرةالسنة  

  :والدولية ال�يئة �س�شار�ة الوطنية
  

  )ت��ي وزو(  أمينة بلع��. د.أ
  )بجاية(  ز��� مكسم. د.أ
  )املسيلة(  عباس بن يح��. د.أ
  )ت�بازة(عبد ا��ميد بورايو. د.أ
  )ورقلة(عبد ا��ميد �يمة. د.أ
  )سطيف(  عبد الغ�� بارة. د.أ
  )ا��زائر(  فاتح عالق. د.أ
)املسيلة(  دمحم الز�ار. د.أ

محند آك�� صال��. د.أ
مو��� إمارازن  . د.أ
سف وغل����  يو . د.أ
الطيب بودر�الة. د.أ
أحمد بوحسن. د.أ
أحمد رشراش  . د.أ
دمحم كر�م ال�واز. د.
يوسف ناوري . د.أ

  

قسم �داب واللغات 22ال��نة العلمية للعدد/ ��نة القراءة
  

  )البو�رة(     ع.ت.أحمد حيدوش     أ. د. أ
  )�ردن( ع   .ت.�سام قطوس       أ. د. أ
  )ملسيلةا(    أ .م.أ   جمال مجناح        . د
  )البو�رة(    أ .م.أ       حفصة�عما�ي    . د
  )البو�رة(      أ .م.أ     رابح ملوك         . د
  )البو�رة(    أ  .م.أ      سالم سعدون    . د
  )البو�رة(    أ.م.عبد ا��من ع�ساوي   أ. د
  )املسيلة(     أ.م.عبد امللك ضيف      أ. د

  

 

  

  

  

ــــــام ك�ينة :  �خراج الف�� و التج��� الطبا��     ــ ــ ــ رشـ
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  :   ����ط �� ا����ث وا������ت ا��� ���� �� ���� ���رف �� ����

  .   �� ا������أ���� ، و���� إ���� ����� 

  .   � أن ����� ��� ا������ وا���� و��� ا�����ب

  � أن ����م ������ ا�������� و������� ا���� ا����� و����� 

  .   أ � ا������د �� ا������ وا�����ف �� ا���ل ، وا������ ��������

�� آ��   ا���ا�� وا������ت ���ن إ�� أ��� ا��� �� ��� ا�����، أو

 .  

  .   د � إ��اد ����� ����در ا���� و��ا���

  .   ��اول �� ��ر��� ا������  � أن ���ن �����ت ا���� �� ��ا�� أو

  .   � ���� أن ���ن ا���� ا������ ������ً ����� ا�����

و���� ��   أو �CD أن ���م ��دارة ا����� ������ً ��� ا��رق و�����ً �� ��ص ���� 

 .   � أن ���م ���ة ذا��� ������ �� ور�� ������ �� ا����

 ��� �� ���� ��� ا������� ا��و��� ،  5000و ��3000د ����ت ا����ث ا����

  .  ����� ا����� ����  )����

��ث  ��ت ا�� �� ������ �����ت ���� �� �)�� ��� وا������� �� وا���� �� ) ا����  �� �

  :   �� ������ أن ا����ث وا������ت

���� ا����� ��������، ��، ��� وا����ي و أ��� ���ن �� أر��� ا���

 .  

و�� ����� ا��دارة ، � ���� �� آراء ������ و���� ، ��� ا����و��ن �� ��� ا�������ت وأ������
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  .   �� و���� ا������� �� ���ز ا�����ب
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9 � ��� �� ��د ����ت ا����ث ا����

���� /����  ����300 ����ل ���10�20( أي
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