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  مدير ال�شر �لمة                                                    

  

   تروم �متياز �� انتقاء املقاالت ا��ادة �� مختلف ا��قول " معارف"مازالت مجلة                     

ـــــاملعرفي ـــــــــــسة ع�� الب�� املؤســـــــام القيمية غـــــالية و �حكــــــــــ�عيدة عن �رتج ة و �دبية،ــ  حثـ

  والتق��� العل��

و مساءلة النص الشعري ا��دا�ي، ���غوص ة،عمتنو  يجد القارئ �� �ذا العدد بحوثا                 

كما يطرح النص السردي �يده من منظور سيميا�ي و دال��،و كيفية �ش�شكيلھ،آليات 

ينمو �� حملھ من جمالية وخصوصية،�ي نفسھ كنموذج جدير بالدراسة،ملا يا��زائري و املغار 

  .فضاء متعدد الثقافات و متفتح ع�� التجر�ب

و�حمل �ذا العدد أيضا جملة من �طروحات النقدية و اللغو�ة تحاول استقراء                 

 نجاز النقدي العر�ي،و دينامية �  �� املصط�� �سلو�ي و القرا�ي،املوجود النقدي و التنظ��ي 

ل��ك�� ع�� أ�مية الدرس النحوي ،و سبل تدر�سھ وفق منظور مجال التعليمية فقد �ان اأما �� 

ــــــــــافةحدا�ي ،   .�عيدا عن النمطية و التقليدية ا��ــــ

�ل إنجاز بح�� و نقدي كفيل بالدفع بالبحث العل�� إ�� تحقيق ذلك ال��اكم املعر��  إن                

من روافد �ذا إال رافد " معارف"و ما منجز . العل�� �� ا��زائرالذي يحقق مقصدية الشروع 

  .ومث��ة للسؤال و الفضول العل��ببحوث جـــــــــادة ،غناء املكتبة ا��زائر�ة �ج��اد املعر�� إل 

ن التنوع ف�ا�قول املعرفية ،حاولنا �حاطة بأك�� عدد ممكن من ا�أعداد ا��لة،ع��                

مرجعا علميا و معرفيا يجد ف��ا الباحثون " معارف"،مما جعل من ت و الدراسات�� املقاال 

،ألن ع���ا يتمظ�ر البحث العل�� تفعيال ال ما و أبدا نثمن البحوث التطبيقيةوكنا دائ. ضال��م 

  .مجرد تنظ��

طو�ر مضام�ن �� تا مج�ودات طاقم ا��لة الذين تفانو التذك�� بال يفوتنا و �� �خ��                

        .و الر�� ��ا إ�� مصاف ا��الت العلمية ا��كمة دوليا" معارف " مجلة 
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 مف�وم ا��داثة �� شعر ميخائيل �عيمة

  

                                                                                                                             رح�� أر. د.أ
  ما�ر حميدوف. د

 :امل��ص

ھ يتمّ�� ���صّية                         
ّ
�عد ميخائيل �عيمة أحد رّواد �دب العر�ي ا��ديث، كما أن

عر والقصة القص��ة والكتابة التجر��ّية ِ
ّ

د موا���ا �دبّية �الش   .أدبّية فر�دة تتمّتع بتعدُّ

يمة باالعتماد ع�� آثاره �دبية �املة فسوف ي�بّ�ن لنا أّن إذا ما تّم تقييم ميخائيل �ع 

ر بمع�ٍن ثقا�� واحد
ّ
واملتأّمل �� آثاره سوف ي��ظ وجود اتجا��ن . العالم الفكري لنعيمة لم يتأث

ى عل��ا
ّ

ر ��ا و�غذ
ّ
. ثقافي�ن اثن�ن يطبعان قر�حتھ �دبّية، و�ما مرتبطان باملنا�ع �دبّية ال�� تأث

 �دب العر�ي التقليدي، ف�و  أّول �ذين
ّ
�تجا��ن �و �تجاه ا��دا�ي الذي ابتعد بھ عن خط

 روح التجديد �� املع�� واملب�� �د�ي حيث �ان يظ�ر بمظ�ر الواقع 
ّ

بمحاوالتھ الدؤو�ة  لبث

تحت تأث�� ���اب باألدب الغر�ي، ومن املمكن �حساس ب�شابھ كب�� ب�ن مف�وم الفّن عند 

�تجا�ات �دبّية ال�� ظ�رت �� بادئ �مر �� أورو�ا، �املدرسة الروما�سّية واملدرسة �عيمة و 

 .الكالسيكّية

ل �� قبول أن ي�ون        
ّ
أما �تجاه الثا�ي �� �بداع �د�ي عند �عيمة ف�و املتمث

ر بالثقافة الشرق
ّ
تأث

ُ
ّية أو إحساس الفرد أساسا للبحث والتحليل وا��كم و�و �تجاه امل

�ناك الكثي�� من أشعار �عيمة تحسب . باالتجا�ات الفكرّ�ة الغر�ّية ذات ا��ذور الشرقّية

  .نتاجا لتلك الف��ة

Abstract:  

         The present paper deals with the concept of literature in 

Mikhail Naimy’s works. It argues that one of the important representatives of 

modern Arabian literature Mikhail Naimy differs from his contemporaries as a 

poet, novelist and critic with his diverse literary personality. If we consider all 

his works together, we can see that his thought is inspired from different ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 التار�خ و ا��غرافيا  ، قسم �دب العر�ي -جامعة أنقرة �لية اللغة                                                                                             . 
 وطنية للعلومفرع الشرق والغرب �� مع�د الدراسات الشرقية التا�ع أل�اديمية أذر�يجان ال 
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literary and philosophical dimensions. Based on civilizations poet had been 

inspired and nourished, we can underline two main lines in his oeuvre. The 

first of them rose from the traditional Arabic literary area and inclined to 

innovative sphere. Initiatives to innovate format and content in Arabic 

literature mainly arise due to the influence of Western literature. It is possible 

to observe some similarities between the main principles of European 

romanticism and realism and Naimy’s concept of art. 

The second direction in Naimy’s literary oeuvre is to solve human 

nature and his issues not only in the context of certain environment affected 

by orient civilization or western philosophical thoughts which have oriental 

origins but in the context of the whole existence. An important part of the 

litterateur’s poetry was written at the result of this flexure. 

�عد مخيائيل �عيمة واحدا من أبرز الكتاب العرب الذين �عمقوا �� دراسة �دب          

  خلف وراءه مجموعة من �ثار . الرو���
ً
 بلغ قرابة �سعة و �سعون عاما

ً
 طو�ال

ً
ولقد عاش عمرا

وقد تلقى �عيمة تر�ية . دبية منذ املراحل  �و�� إلبداعھ خصوصا أبحاثھ عن الشعر ونقده� 

وعندما �ش�لت . ذات ثقافة مسيحية تقليدية، و��ل من مشارب أدبية وفكر�ة مختلفة

  .��ص�تھ �دبية �انت لھ م�انة م�مة �� الثقافة الدي�ية

قاالتھ النقدية خالل الف��ات �و�� من و�ان �عيمة الذي أحرز ش�رة بأشعاره وم        

تأث��ه �د�ي قد اتبع حياة ��عزال ع�� الرغم من تواجده مع الناس �� الف��ة ال�� تلت عودتھ 

إ�� لبنان؛ وكّرس نفسھ لألف�ار الغي�ية وما  - �� املرحلة الثالثة من مس��تھ �دبية –من أمر��ا 

  .ذه املواضيعوراء الطبيعة وكتابة أعمال تدور حول �

�عد ميخائيل �عيمة أحد رّواد �دب العر�ي ا��ديث، كما أّنھ يتمّ�� ���صّية        

عر والقصة القص��ة والكتابة التجر��ّية ِ
ّ

د موا���ا �دبّية �الش إن �ذا . أدبّية فر�دة تتمّتع بتعدُّ

ود وأسرار�ما �ان ال�اتب الذي غاص منذ طفولتھ �� أف�ار تتمحور حول مواضيع ا��ياة والوج

وملا �ان يفكر �� ذلك، �ان َيِرُد  مشارب فكر�ة أجن�ية . طوال حياتھ �� بحث عن حقائق ك�ذه

 .عديدة ليتمكن من التوصل إ�� فّك رموز �ذه املواضيع

إذا ما تّم تقييم ميخائيل �عيمة باالعتماد ع�� آثاره �دبية �املة فسوف ي�بّ�ن لنا أّن                  

ر بمع�ٍن ثقا�� واحدا
ّ
واملتأّمل �� آثاره سوف ي��ظ وجود اتجا��ن . لعالم الفكري لنعيمة لم يتأث

ى عل��ان اثن�ن يطبعان قر�حتھ �دبّية،ثقافي�
ّ

ر ��ا و�غذ
ّ
. و�ما مرتبطان باملنا�ع �دبّية ال�� تأث
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 �دب العأّول �ذين �تجا��ن �و �
ّ
ر�ي التقليدي، ف�و تجاه ا��دا�ي الذي ابتعد بھ عن خط

 روح التجديد �� املع�� واملب�� �د�ي حيث �ان يظ�ر بمظ�ر الواقع 
ّ

بمحاوالتھ الدؤو�ة  لبث

ومن املمكن �حساس ب�شابھ كب�� ب�ن مف�وم الفّن عند حت تأث�� ���اب باألدب الغر�ي،ت

روما�سّية واملدرسة ة ال�عيمة و�تجا�ات �دبّية ال�� ظ�رت �� بادئ �مر �� أورو�ا، �املدرس

كت��ا �� بدايات  بحيث يظ�ر بوضوح ا��انب الواق�� �� ا���ايات القص��ة ال��الكالسيكّية،

ح�اياتھ ذات املواضيع املتصلة بما وراء �انب الرومانطيقي فيطبع أشعاره و أما ا�.حياتھ �دبية

  .الطبيعة ال�� كت��ا �� خضم حياتھ �دبّية

فمف�وم . ل �� �عّرف �عيمة ع�� �ذين �تجا��ن لألدب الرو���و�عود الفض        

ّتاب الروس من أمثال بوشك�ن 
ُ

ل �عد ارتباطھ بالك
ّ
�دب و الفّن �د�ي عند �عيمة �ش�

ول��مونتوف ونكراسوف و�يلي�س�ي ودو�روليوف وتورغين�يف ودوستو�فس�ي وتولستوي 

ّتاب . ورو�ّي�نوذلك قبل متا�عتھ لألدباء � ) 1(وغوغول و�شيخوف
ُ

 أثر الك
ً
ففي ح�ن يظ�ر جلّيا

الروس الواقعّي�ن �� القصص القص��ة ال�� ت�ناول املشا�ل �جتماعّية وال�� كت��ا �� بداية 

  .حياتھ �دبّية، تحمل أشعاره ال�� كت��ا �� نفس الف��ة آثار الشعراء الرومانطيقّي�ن

ل �� قبول أن ي�ون أما �تجاه الثا�ي �� �بداع �د�ي       
ّ
عند �عيمة ف�و املتمث

ر بالثقافة الشرقّية أو 
ّ
تأث

ُ
إحساس الفرد أساسا للبحث والتحليل وا��كم و�و �تجاه امل

�ناك الكثي�� من أشعار �عيمة تحسب . باالتجا�ات الفكرّ�ة الغر�ّية ذات ا��ذور الشرقّية

 .نتاجا لتلك الف��ة

�ة وكشاعر قد خائيل �عيمة كناقد وك�اتب للقصص القص��ستطيع القول بأّن توّج�ات مي    

�ا نفس ��تمامتطّورت بنفس القدر،
ّ
فمف�وم �دب والفّن �د�ي عند �عيمة يحّدده . ونالت �ل

لھ و�ع�ش فيھ
ّ
  .�ش�ل كب�� الفرد وحساسّية �ذا الفرد تجاه ا��تمع الذي �ش�

ى ملعرفة الغاية من خلق الذي يو�� أ�ّمية قصو  و�دب ا��قيقي بنظر �عيمة �و                    

ووظيفة �دب . مثلھ مثل با�� فروع الفنون، يجب أن يقّدم الكث�� ملعرفة �ذه الغاية��سان،

إ�� جانب ��تمام باإل�سان وحاجاتھ املساعدة �� إدراك النفس ال�شر�ة و الغاية من وجود�ا 

  )2.(وإيصال الرسائل �ل�ّية لل�شر

دافع�ن عن �دب : ن �ذا املنطلق �ستطيع القول م    
ُ
إّن �عيمة ُ�عّد واحدا من امل

يجب أن ي�ون وسيلة لبلوغ ا��ق والوصول إ��  - خصوصا الشعر - القائل بأّن �دب  ال�ادف

يات عند �عيمة بو�مكن اختصار مف�وم �دب ال�ادف . ا��قيقة
ّ
أنھ �دب الذي �ستخدم تجل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  198.، ص2003عائدة إمانقولييفا، معالم �دب العر�ي املعاصر، با�و، - 1
 35. ، ص�1999عيمة، دروب،، ا��لد ا��امس، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، ميخائيل - 2
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�عت�� مبادئ إل�ّية أساسّية مال وا��ّب والعدالة و�ستقامة،ا��الق ع�� وجھ ال�سيطة �ا��

  .لتحقيق نموذج ��سان ال�امل عن طر�ق توّحده مع ا��الق ول�شر �ذه املبادي �� ا��تمع

،و�اإلضافة ل�ون �عيمة ش    
ً
 معت��ا

ً
ا، وناقدا

ً
 مرموق

ً
 و�اتب فاعرا

ً
 روائّيا

ً
إنھ ُ�عدُّ أيضا

 
ً
 بّية،و�عد القصص ال�� كت��ا �� بداية حياتھ �د. قصة متمّ��ا

ً
را

ّ
 تلك ال�� كت��ا متأث

ً
وخصوصا

وال�� اعتمدت ع�� ص ال�� كت��ا �� مراحلھ التالية،باألدب الرو��� ال�� �عت�� من أر�� القص

فّية ال�� احتو��ا فة إ�� ثقل املواضيع الفلسفباإلضا). امليتاف��يقا(مواضيع ما وراء الطبيعة 

كما أ��ا ضعيفة من الناحية الفّنّية ة،فإّن �ذه القصص خالية من ا��ركقصصھ الالحقة،

 .مقارنة �سابقا��ا

و�انت ) 1".(�مس ا��فون "لقد تم جمع �ّل أشعار �عيمة �� ديوان معنون باسم      

. تتألف من أر�ع وأر�ع�ن قصيدة 1945لبنان عام  �ذه ا��موعة الشعر�ة املطبوعة ألول مرة ��

 
�

 ُمِقال
ً
: يقول جورج صيدح أحد شعراء أدب امل��ر. وتظ�ر �ذه القصائد أن �عيمة �ان شاعرا

وحاز مرتبة يحسده . لم يحتاج ميخائيل �عيمة لكتابة الكث�� من الشعر إلثبات د�ائھ الشعري "

 لم تندرج �� ) 2."(كتبھ ذيون فقط ��ذا القدر من الشعر العل��ا الكث��
ً
ولنعيمة قصيدة أيضا

؟"ديوانھ الشعري باسم 
َ

؟ ما أنت
َ

بتار�خ " السائح"لقد �شرت �ذه القصيدة �� جر�دة ". من أنت

م و�� ال�� انتقد ف��ا شاعرنا طغيان فلسفة ا��ياة املادية ع�� العالم 1922أغسطس / آب 23

ھ لم يتطرق أحد ال الشاعر نفسھ وال غ��ه لعدم ؛ بيد أن)3(أجمع �عد ا��رب العاملية �و��

ف�ان الشاعر الذي يقارن ا��ضارة الغر�ية بقر�ن��ا الشرقية ) 4.(وجود �ذه القصيدة �� ديوانھ

  .�شعر باالنزعاج �س�ب رؤ�تھ طغيان املادية الغر�ية ع�� الشرق 

 باإلن�ل         
ً
ونجد �ذه . ��يةلم يكن جّل شعر �عيمة باللغة العر�ية فقد نظم أيضا

 أخرى باللغة . �شعار املنظومة ع�� الوزن ا��ر �� ��اية ديوانھ
ً
 أشعارا

ً
وكتب �عيمة أيضا

 ترجم �عيمة "ال��ر املتجمد"وتحمل قصيدة كت��ا أثناء دراستھ �� روسيا اسم . الروسية
ً
؛ والحقا

وإن أول . 1917ا سنة إ�� اللغة العر�ية عندما �ان �� أمر�� �1910ذه القصيدة املكتو�ة عام 

شعر وصلنا لنعيمة الذي بدأ بقرض الشعر �� سن مبكرة �ذه القصيدة ال�� كت��ا عندما �ان 

و�ان الس�ب الذي قاد �عيمة لكتابة �ذه القصيدة حسبما  .يدرس �� مدينة بولتافا �وكرانية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة  حس�ن ياز�� و إ��.د.اللغة ال��كية بواسطة أ لقد تمت ترجمة أشعار �عيمة بأكمل�ا إ��- 1
  .ما�ر حميدوف. يجانية بواسطة د�ذر�
 .265. ، ص1964ب��وت،  ،جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا �� امل�اجر �مر�كية- 2
 .484- 482. ، ص1999ميخائيل �عيمة، سبعون، ، ا��لد �ول دار العلم للمالي�ن، ب��وت، - 3
�� ديوانھ الحتمال  لم يدرج �عيمة �ذه القصيدة: "لقد أو�� شفيع السيد �ذه املوضوع بقولھ- 4

 ��ا أثناء تحض��ه لطباعة الديوان الشعري 
ً
شفيع السيد، ميخائيل �عيمة، : راجع". أنھ لم يكن مقتنعا

 .141. ، ص1972اتجا�ھ �� �دب، القا�رة، 
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 املتدفق �سالسة ب�ن ا��قول وال" سوال"يروي بنفسھ �و املنظر ا��الب ل��ر 
ً
غابات صيفا

  )1.(والذي يتجمد شتاًء فيمر فوقھ الناس وعر�ات �حصنة

لقد كتب �عيمة و�و �� روسيا العديد من �شعار، ولكن لألسف ضاعت          

  ) 2.(ال��ر املتجمدأشعاره �خرى عدا 

لقد وقف �عيمة �� أشعاره ضد التيار التقليدي فأو�� املع�� ��مية القصوى ع�� 

الذي �و أ�ّم  - ب��  وكمحّصلة طبيعية ل�ذا �تجاه لم يكن يرى أن الَعروض حساب امل

  . عنصر أساس �� الشعر - العناصر �� بناء الشعر التقليدي 

ھ عندما �س�� الوزن والقافية للتعب�� عن �ف�ار واملشاعر       
ّ
�ان �عيمة �عتقد أن

ك ف�و يضع التعب�� ا��ّر عن �ف�ار فإ��ما يحوال��ا ملوسيقى شاحبة متكّررة �يقاع، لذل

 للشعر فيما يأ�ي الش�ل واملب�� �� الدرجة الثانية
ً
  )3.(واملشاعر أساسا

ال الوزن وال القافية �ما من "و�عيمة وإن ذ�ب إ�� أ�عد من ذلك فقال إنھ      

ھ لم يخرج �� أشعاره عن بحور العروض ال�� وضع�ا ا��ليل ابن  )4"(ضرور�ات الشعر
ّ
فإن

والقارئ ألشعار �عيمة ي��ظ تجّنبھ للبحور الطو�لة �ال�سيط واملديد . أحمد الفرا�يدي

و�و باست�ناء البحر الطو�ل واملضارع واملقتضب قد . واتجا�ھ نحو البحور القص��ةلطو�ل،وا

م . استعمل جميع بحور الشعر �� ديوانھ
ُ
كما ي��ظ القارئ أّن �عيمة وإن لم يخرج عن ُنظ

 )5.(عب بالقوا�� ب�نو�ع�ا و�غي�� توز�ع البحور العروض فقد ل

     
ً
لذلك �ستطيع القول إّن التجديد الشعري الذي جاء بھ �عيمة لم يكن تجديدا

 بل �ان ُيرى كتعديالت ج
ً
و�انت ج�وده �� تجديد ديدة أجرا�ا ع�� النظام املوجود،جذرّ�ا

  .�ندلس قبل عّدة قرون الشعر العر�ي ال تقل عن ج�ود أ��اب املو��ات ال�� ظ�رت ��

فإّ��ا تتوارى ال تبدو م��ابطة،و�اإلضافة إ�� أّن تطبيقات �عيمة �� الوزن والقافية       

 وراء الوضوح اللغوي و�ساطة التعب�� لديھلف الغ�� الفكري والعاطفي لشعره،خ
ً
ّيا

ّ
. وتختفي �ل

 �� شعره يو والوضوح �ما من ضرور�ات ا��ياة، فنعيمة الذي يرى أن ال�ساطة
ً
 بالغا

ً
�� ا�تماما

  ب�ن الناس، و�و مع �ذا 
ً
إليصال املع�� للقارئ باستعمال ال�لمات �جمل  و�ك�� استخداما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ، املصدر السابق، ص؛ جورج صيدح260- 259. ميخائيل �عيمة، سبعون، ا��لد �ول، ص- 1

 .53- 51. � شعر امل��ر، القا�رة، ص؛ أ�س داود، الطبيعة �180
مخائيل "؛ فاخر ميا، 34- 33. ، ص1998ميخائيل �عيمة يحدث��، ب��وت، : �شارة السبع��- 2

 .193. ، ص386. ، �شر�ن الثا�ي، ص1995، مجلة املعرفة، دمشق، "�عيمة والثقافة الروسية
  .392- 391. ، ص1999ب��وت،  �عيمة، الغر�ال، ا��لد الثالث، دار العلم للمالي�ن،ميخائيل - 3
 .425. �عيمة، املصدر السابق، صميخائيل - 4
راجع رح�� أر، مختارات من �دب العر�ي ا��ديث، مطبوعات وزارة الثقافة والسياحة، أنقره، 5
 .18. ، ص2004
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  . لل�لمات والتعاب�� �لھ ي�تعد عن التكرار

 إ��           
ً
و�الرغم من تأكيد �عيمة �� كتاباتھ ع�� ضرورة استعمال اللغة العامية جنبا

 أ  )1(دبّيةجنب مع اللغة � 
ّ

نا ال ن��ظ أّي مثال الستعمالھ �ذه اللغة �� شعره إال
ّ
  .ن

 للموسيقى �� الشعر، و�و يكسب شعره ذلك ال��ن     
ً
 بالغا

ً
و�و�� �عيمة ا�تماما

لقافية والطباق وا��ناس �الوزن واباملصادر املوسيقّية ا��ارجّية، ا��ميل باالستعانة

اخلّية ال�� ُيحِد��ا وقع ال�لمات املستخدمة �� نفس القارئ كما �ستع�ن باملوسيقى الدوالنداء،

  .  وروحھ

ھ عن ديوانھ،أّما     
ّ
إذ �� دواو�ن الشعراء الكالسيكّي�ن،يخلو من التقسيم املطبق فإن

بل ال . ال وجود ألقسام منضو�ة تحت عناو�ن الغزل والرثاء والوصف واملديح وال��اء والفخر

. ملناسبة معينة،فالفكر والعاطفة مسيطران ع�� ديوانھ بال�املنجد لھ قصيدة واحدة كت�ت 

وح�� �� غزلھ، فالشاعر ال يصف املرأة وجمال�ا بل بالعكس يو�� مزايا املرأة ��سانّية ا�تمامھ 

 .�لھ و�عمل ع�� وصف�ا �� عالم الروح

 �� أشعار �عيمة     
ً
 م�ّما

ً
لو عن �و��ا فالطبيعة �� نظره �ع. كما تحتّل الطبيعة مركزا

 ذا روح
ً
 حّيا

ً
والطبيعة ال�� استقى م��ا الشاعر أسماء . مجّرد مخلوقات ماّدّية لتصبح �ائنا

 من حياة املدينة وماّدّي��ا القاسية وظلم�ا
ً
 آمنا

ً
ف�� إ�� . معظم أشعاره �عت�� من قبلھ مالذا

دة  و�عينھ ع�� جانب منح�ا الشاعر حسن القبول �عمق�ا الرو�� تمنحھ أيضا الراحة والسعا

 �� . ال�رب من زحمة حياة املدينة
ً
إّ��ا حالة موجودة �� التّيارات الصوفّية �نطوائّية وخصوصا

 .ال��اث العر�ي وال�ندي القديم

ل ��سان املوضوع املركزي �� أشعار �عيمة      
ّ
والشاعر الذي يو�� ��سان . و�ش�

فالناس جميع�م إخوة، وا��ميع يجب أن �ع�شوا قيمة عظيمة  يرفع لواء �خّوة ��سانّية 

 إ�� جنب دون تفرقة بحسب الدين أو العرق 
ً
و�و عندما يتحّدث عن ��سان ُ�شعر . جنبا

  .�� أماكن كث��ة �� ديوانھ" صديقي"و" أ��"القارئ بالدفء وا��نان فنجده يناديھ 

دبّية؛ ل�ونھ قد وإذا �ان للدين املسي�� دور كب�� �� �شكيل ��صّية �عيمة �     

ل  )3(فإن �عيمة قد خالف �عاليم الكن�سة فيما �عد )2(ترعرع �� ب�ئة ك�سّية تقليدّية
ّ
وش�

: �� ال��اية �ستطيع القول .  )4(إيمانھ املسي�� ا��اص املشوب بوحدة الوجود وتنا�� �رواح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 146. ، ص1999الي�ن، ب��وت، �باء و البنون، ا��لد الرا�ع، دار العلم للم: ميخائيل �عيمة- 1
147. 

 .169 –9. سبعون، ص :ميخائيل �عيمة- 2
 .279 –271. املصدر السابق، ص: ميخائيل �عيمة- 3
 .273 – 272، 189 –187. ، صاملصدر السابق:ميخائيل �عيمة- 4
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  .ا��امدة إنھ لم يبق من ال��بية املسيحية التقليدية �� فكر �عيمة إال �عض الطقوس

أّما املواضيع الفلسفّية ال�� احتو��ا أشعار �عيمة فيالحظ أّ��ا �عيدة عن �ح�ام        

ھ ل�ذه �مور يلقي �ل ا�تمامھ ع�� قلبھ 
ّ
املطلقة للعقل ال�شري، بل إّن الشاعر عند تطرق

 عن عقلھ وتفك��ه
ً
بدو ل�ذا، ي. ومشاعره و�فّضل الوصول ل��قيقة باستعمال غر�زتھ عوضا

م 
ّ

ره باالتجاه الفلسفي الذي يحك
ّ
را  بالتّيار الصو�� الذي يقدم القلب أك�� من تأث

ّ
الشاعر متأث

 أشعاره 
ً
العقل واملنطق، و�ستطيع لذلك القول بأّن جميع أشعار �عيمة �ش�ل عام وخصوصا

عد الرسالة ال�� حّمل�ا �عيمة للغر�ز . ال�� كت��ا بأوزان حرة كت�ت بجّو صو�� عميق
ُ
ة لكشف و�

�� نفس�ا تلك القيمة السامية ال�� يول��ا املتصوفة للغر�زة إلدراك ) 1(حقائق ت�و�ن الوجود

ي
ّ
  )2.(ا��الق والوصول للعلم اللد�

ومن تأث�� التصّوف ع�� �عيمة نرى اعت�افھ وغوصھ �� الصمت والتأّمل ملدد      

��يالھ؛ ليكشفا لھ ا��قائق �ذا الصمت الذي ي�بع من اس�سالم الشاعر لغر�زتھ أو . طو�لة

ال�� �ستحيل ع�� العقل أن يتوّصل إل��ا، بحيث أصبع اع��ال الناس والصمت وا��ياة بمنأى 

  .عن ا��تمع من سمات ��صّ�تھ ال�� يمكن اس�شفاف�ا من آثاره املتنّوعة

ي وف�م غاية الوجود ��سا�ي �� ا��الة القصوى املعروفة عند    
ّ
وإدراك العلم اللد�

" الوصول إ�� الن��فانا"حسب ال��اث الصو�� �سالمي، أو " الفناء �� هللا"التيارات الصوفّية بـ 

حسب �عتقاد البوذي �� ال��اث ال�ندي القديم، أو �� �عتقاد ال��ا�ما�ي حلول برا�ما ا��الق 

 �عب�� عن حقيقة واحدة، أو عن مف�وم 
ّ

�و وحدة واحد،�� �ل م�ان، وما �ذه املسّميات إال

  .الوجود

رت �� بادئ �مر     
ّ
ع�� أّننا يجب أن نبّ�ن أّن فكرة وحدة الوجود عند �عيمة وإن تأث

باملف�وم الصو�� �سالمي، فإّ��ا خرجت فيما �عد من �ذه العباءة لتق�ّ�ب أك�� من املف�وم 

ن الفرد بجّده و اج��اده من ا��لول محّل ا��الق نفس
ّ

أّما املف�وم . ھال�ندي الذي يو�� بتمك

بل إدراك صفاتھ والذو�ان ع�� �تحاد ا��سما�ي مع ا��الق،الصو�� �سالمي للفكرة فال �

 �� ذاتھ
ً
 .معنوّ�ا

 �� شعره  –ُيضيف �عيمة    
ً
إ�� املعا�ي الظا�رّ�ة  –الذي �ستخدم الرموز كث��ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛  460. ، ص��1999 الغر�ال ا��ديد، ا��لد السا�ع، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، : �عيمة- 1
صوت العالم، : ؛ �عيمة50، ص 1999املراحل، ا��لد ا��امس، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، : �عيمة

كما يمكن �طالع ع�� كتاب دمحم شفيق . 274، ص 1999ا��لد ا��امس، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، 
  .317 – 313، ص 1987شيا، فلسفة ميخائيل �عيمة، ب��وت، 

، إيرول غو�غور، )بال��كية(طالع ع�� كتاب مسائل التصوف �سالمي لالس��ادة الرجاء � - 2
  .142- 139، 118. ، ص�1982شر�ات أوتو�ان، إسطنبول، 
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 �� ذلك بالتقليد الصو�� ا
ً
، م�ش��ا

ً
لذي ي�بّحر �� استعمال لل�لمات معاٍن أخرى أك�� ُعمقا

بالضرورة أّن �عيمة  ع�� أّن �ذا ال�شابھ ال �ع��. ال�لمات �� معاٍن خارجة عن معان��ا �صلّية

ر فقط بالتصّوف �سالمي بل تأثر بمدارس التصوف الشرقية �خرى 
ّ
   .تأث

و��ن كة ب�نھ �عّد الطر�ق الذي اتبعھ �عيمة إلدراك ا��قيقة الُعظ�� النقطة املش��    

ك�ؤالء الفالسفة - فنعيمة . و��نھ و��ن املسيحية و�يمان ال�ندي القديمالفالسفة املسلم�ن،

حاول الوصول إ�� ا��قيقة العظ�� عن طر�ق اعتماد عالم الوجود �� حال  - الذين جاؤوا قبلھ

و�عيمة الذي �ستخدم �� أشعاره نظر�ات وحدة الوجود وتنا�� �رواح لف�م ا��قيقة . وحدة

  .العظ��، �ستع�ن ��ذه املفا�يم إلشباع شغفھ با��ياة �بدّية

و�كذا فبإم�اننا أن �شا�د و�وضوح كيف تركت �تجا�ات الدي�ّية والفلسفّية         

بل بإم�اننا القول إّن �ذه �ف�ار و�حاس�س، بدل أن ت�ون . ا��تلفة آثار�ا ع�� فكر �عيمة

ر �دباء �عض�م ببع
ّ
 لبعض �دباء �� أزمنة متعّددة ال��ن الرو�� ن�يجة لتأث

ً
ض،أو عزفا

إ��ا أمست حقائق خالدة متحّررة من أي زمان أو م�ان، تخاطب ا��انب الرو�� لدى 
ّ
الواحد، ف

  .��سان

فبإم�اننا القول إّن �عيمة ال ي�ت�� ألي اتجاه فلسفي، وإّن �تجاه الدي�� عنده أقوى   

  .من �تجاه الفلسفي

ر بالكث�� من الثقافات �جن�ّية، وتطّور من : أّما قول �عض�م      
ّ
إّن �عيمة ل�ونھ تأث

ف�ذا قول مردود ع�� صاحبھ؛ ألّن  - خالل�ا، ف�و يفتقر إ�� �بداع ا��اّص النا�ع من الذات 

ر بالثقافات ا��تلفة جزء ال يتجّزأ من �بداع
ّ
ر خ��اتھ وتجار�. التأث

ّ
ھ ال�� وامل�ّم لألديب أن ���

  . اك�س��ا من الثقافات ا��تلفة �� إبداعاتھ �دبية

و�كذا استطاع �عيمة باطالعھ ع�� مختلف الثقافات أن يتجاوز روح التقليد ال��       

 شعرّ�ة فّنّية تتجاوز املب�� لتبدع �� 
ً
سيطرت ع�� �دب العر�ي ملئات السن�ن، وأن يبدع أعماال

فالفرق ب�ن أشعار �عيمة والشعر العر�ي . الفّن لدى �عيمة  املع��، و�نا يظ�ر أيضا مف�وم

التقليدي �و �� العروض والفنون �دبّية  واللغة، ففي ح�ن فّضل الشعر الكالسي�ي ال��ك�� 

  .ع�� املب��، آثر �عيمة ال��ك�� ع�� املع��

لتعامل من �ذا �لھ ي�بّ�ن لنا أن �عامل �عيمة مع الشعر الكالسي�ي العر�ي مشابھ     

فاألدباء �ورو�ّيون . �دباء �ورو�ّي�ن الرومانطيقّي�ن مع املدرسة �دبّية الكالسيكّية

 عن ا�تمام�م بخارجھ
ً
فقيمة . الفردانّيون أولوا ا�تمام�م للعالم الداخ�� لإل�سان عوضا
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ي قبل و�كذا فالفرد يأ�) 1(ا��تمع برأي �ؤالء �دباء �� �سبة إحساس الفرد ��ذه القيمة

و�ذه ا��صوصّية �� التّيار الرومانطيقي �ان ل�ا دور بارز �� ت�شئة ��صّية �عيمة . ا��تمع

  .�دبّية

ھ ال يجوز اعتبار أّن إصرار �عيمة ع�� التجديد تقليد أع�� لألدب الغر�ي بل       
ّ
ع�� أن

ّب �و أّن �دب والس�ب ل�ذا ا��. �و ثمرة حّب ل�ذا �دب، وس�� ال إرادي �� �ذا �تجاه

بات العصر، و�عكس ا��الة العاطفّية والفكرّ�ة لإل�سان املعاصر
ّ
  . الغر�ي يتجاوب مع متطل

صاحب �طالع الواسع ع�� �دب  - و�� ا��تام، يمكننا القول إّن �عيمة      

بات عصره 
ّ
ر يجب عليھ أن يتجاوب مع متطل

ّ
تبّحر ��  - �ورو�ي،واملؤمن بأّن الشاعر مفك

ر خ��تھ وإبداعھ �� س�يل حل�ادر 
ّ

  .اسة املشكالت ال�� عانا�ا �دب العر�ي، وقد ��

  

  :قائمة املراجع و املصادر

  .2003عائدة إمانقولييفا، معالم �دب العر�ي املعاصر، با�و،  - 1

 .، القا�رةالطبيعة  �� شعر امل��ر: أ�س داود - 2

أوتو�ان، إسطنبول، ، �شر�ات )بال��كية( التصوف �سالمي: إيرول غو�غور  - 3
1982  

 .1998، ب��وت، ميخائيل �عيمة يحدث��: �شارة السبع�� - 4

 .1964ب��وت،  أدبنا وأدباؤنا �� امل�اجر �مر�كية،: جورج صيدح - 5

     ، مطبوعات وزارة الثقافة مختارات من �دب العر�ي ا��ديثرح�� أر،  - 6
                                                                      .2004والسياحة، أنقره، 

 .1972، القا�رة، اتجا�ھ �� �دب: ميخائيل �عيمة: شفيع السيد - 7

 1959.، دار املعارف القا�رة، دراسات �� الشعر العر�ي املعاصر: شو�� ضيف - 8

  .1995، دمشق، مجلة املعرفة، "مخائيل �عيمة والثقافة الروسية: "فاخر ميا - 9

 .1999ا��لد ا��امس، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، ، دروب: ميخائيل �عيمة - 10

 .1999ا��لد �ول، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، : ميخائيل �عيمة، سبعون  - 11

 .1999، ا��لد الثالث، دار العلم للمالي�ن، ب��وت،  الغر�ال: ميخائيل  �عيمة - 12

، ب��وت، ، ا��لد الرا�ع، دار العلم للمالي�ن�باء و البنون : ميخائيل �عيمة - 13
1999. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1959، دار املعارف القا�رة، 247دراسات �� الشعر العر�ي املعاصر، ص : شو�� ضيف- 1



 18                                                                                                  ما�ر حميدوف. د  - رح�� أر 

2111 (Decembre 2016)   )2016دیسمبر( 21: ــ  العدد  الحادیة عشرالسنة  
ème

Année - N°: 

، ا��لد السا�ع، دار العلم للمالي�ن، �� الغر�ال ا��ديد: ميخائيل �عيمة - 14
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 .1999الي�ن، ب��وت، ، ا��لد ا��امس، دار العلم للماملراحل: ميخائيل �عيمة - 15
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ص�� �� قطر"ديوان �شكيُل ا��طاب �� 
ُ

عراء الف
ّ

 "ش

  دراسة �� البناء والّداللة

   مر�م عبد الرحمن النعي��

  :امل��ص

عري              
ّ

�س�� �ذه الدراسة إ�� أن تتعرف إ�� أبرز امل�ونات الب�يوّ�ة ل��طاب الش

عر القطري الفصيح، و�ما أن مف�وم الب�ية 
ّ

وثيق الصلة ب�ناء الّنص من خالل ديوان الش

ھ يتحّتم علينا أن نتطلب حقولھوتركيبھ،
ّ
��مّية،و�سيج لغتھ، فإن

ُ
ونظام الّداللّية،ومواده امل

بما يحيل �ذا ال�ّل الّن��� امل��اكم إس��اتجية تناصھ،وأش�ال إيقاعھ،و �احھ،وأنماط صوره،نز ا

  .إ�� نظام من الب�يات ا��مالية واملضام�ن الرؤ�و�ة

عري، ا��قول ا: ال�لمات املفاتيح
ّ

لداللّية، أنماط الصورة، الب�ية، ا��طاب الش

 .التوازي �يقا��التناص،

Abstract:  

This study seeks to identify the most prominent structural components 

of the Qatari poetic discourse through Qatari Eloquent poetry, and since the 

concept of the structure is closely related to the structure and construction of the 

text , it is imperative that we feel its semantic fields, lexical items, the linguistic 

textile, system of deviation , norms of the poetic image, strategy of its 

intertextuality and forms of its rhythm, which transform this accumulated textual 

entity to a system of aesthetic structures and visionary contents. 

KEY WORDS: Structure, Poetic discourse,Semantic fields, Norms of 

the image,Intertextuality, Parallelism     

  :توطئة

عر�ة القطرّ�ة من خالل        
ّ

عر القطري الفصيح"�عدُّ الّتجر�ة الش
ّ

تجر�ة " ديوان الش

وتنحت خصوصي��ا �شق طر�ق�ا،استطاعت أن بحيث م�ا �بدا�� والثقا�� وا��ما��،رائدة بزخ

 إ�� تخطيط ا الفكري، وكينون��ا �بداعّية،بل تفرض جدل� العر�ّية وا��ليجّية،
ً

ساعية

ا��يا�ي،لت�ون بذلك صوتا صادحا،وعقال اس��اتجية �ساير ا��راك الثقا�� والفكري و 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة قطر.أستاذ مساعد 
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  .وضم��ا إ�سانّيا �عا�ش تجارب ��سان املعاصرموج�ا،

ا 
ّ
شكي�� �انت �� ومل

ّ
عر�ة القطرّ�ة ��ذا الزخم �بدا�� والبناء ال�

ّ
�انت الّتجر�ة الش

نصوصھ،ومالمسة مس�س ا��اجة إ�� مز�د من املمارسات القرائية والتأو�لّية قصد محاورة 

والبحث عن عواملھ املمكنة خلف ظوا�ر البناءات اللغو�ة و�سلو�ية سراديبھ ومسار�ھ،

  .الشعرّ�ةاملش�لة مل�ن نصوصھ 

�انت محاولتنا القرائّية تتحسس تقنية ال�شكيل البنا�ي للشعر القطري من لذا، 

عر القطري الفصيحديوان "خالل �عمال املدرجة ضمن 
ّ

 ،"الش
ّ
عري ومل

ّ
ا �ان ا��طاب الش

أن نتفحص الظوا�ر  بحثحاولنا بالقدر الذي ت�يحھ مساحة البناء خطاب

الداللة بما يتواءم وروح  �� أس�مت �� صناعة املع�� وإنتاجواملستو�ات الفنّية الالبنائّية،

�ن ظا�ر عباراتھ إ�� باطن إشاراتھالّنص، ٍ
ّ
ط

َ
خ

َ
نبحث عّما وراء املعا�ي الثاو�ة خلف أتونھ ،ُمت

  .قصد بلورة توجھ الّنص الرؤ�وي من خالل �شكيالتھ اللغو�ة و�سلو�ية

تناول املبحث �ول امل��م �عة،ا فقد جاء البحث �� محاور أر و�ناًء ع�� ما ذكرن

عري أو املاّدة امل��مية ضمن حقول داللّية ش�لت توج�ا لغو�ا لعديد الشعراء الذين ما 
ّ

الش

قا�� 
ّ
مار الث

ّ
حِ�� بھ الذ

َ
فتئوا يؤسسون لقيم ال�و�ة و�نتماء و�ناء مصدات أخالقّية وفكر�ة ت

ص بوصفھ إس��اتجية تركي�ية وجمالية ��ل كينونة القطر�ة،وأّما املبحث الثا�ي فقد جاء الّتنالل

عراء من خز�ن ثقاف��م الّدي�ية و�بداعية 
ّ

وأّما املبحث الثالث ف�ان والّتار�خية،م��ا الش

وحاولنا تقسيم أنماط�ا إ�� بصر�ة ولونّية وحركّية وشمّية للصورة مساحة م�مة �� �ذا البحث،

اوذوقّية بحسب تماّس�ا مع معطيات 
ّ

و�� �خ�� �ان التوازي الصو�ي محطة عر،ا��س عند الش

إيقاعية تناولنا ف��ا التوازي الصو�ي والصر�� والنحوي والّدال�� بما يخدم الّنغم وموسيقى 

عر
ّ

 .الش

 لل�شكيل -  1
ً
 ماّدة

ُ
  :املواد امل��مّية/اللغة

عر إال ل�س   
ّ

قا، وفعالمغامرة إبداعّية،وتجر�ة وجودية، ال�شكيل �� الش
ّ
ضاّجا خال

ونفسّية،ت��احم �شيفرات معرفّية وتار�خّية وثقافّية وغامراوتصو�رّ�ة،اءات مز�ة وإيحائّيةيمبإ

 �سيجا وتتفاعُل ف��ا املواُد امل��مّية بمواد البناء الفيما بي��ا،
ً

شعري �خرى مش�لة

 .لسانّيا وجماليا مفتوحا ع�� عوالم من ��ساق الكشفّية املعقدة/نصّيا

ا �ان ال�سيج ا
ّ
�ان ي�ب�� علينا أن نقف عند مخزون تمظ�را لغو�ا،- �� البدء- ّن���لومل

 تمثل�ا �� حقول داللّية 1مفرداتھ
ُ
�ا،وطر�قة متنوعة �غرض ت�بع املنا�ع  1من حيث كيُف�ا وكمُّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محصلة عالقا��ا بال�لمات �خرى داخل :"ة بأّ��امع�� ال�لم) John Lyons(�عرف جون ليونز  -  1

 .80، ص، 2006، 6علم الداللة، عالم الكتب، القا�رة، ط : ينظر، أحمد مختار عمر" ا��قل امل����
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الثقافّية و�جتماعّية و�يديولوجّية ال�� ع�� إثر�ا تبلورت تجر�ة الشاعر، وجعلت م�يمناٍت 

  . نتاج دون نتاجم��مّية �سيطر ع�� 

ال�� يك�� دورا��ا ضمن إطار  ال�لماتول�س ُيقصُد بامل�يمنات امل��مية غ�� تلك 

 شعري ما؛ و�� فلسفة خاصة �� استخدام اللغة، وم�ارة �� تجميع �لفاظ داخل حقل دال��

)semantic field (واتھ مش�ٍد نف��� أد ع�� نحٍو يتفاعل مع الّتجر�ة الشعرّ�ة؛ ما �ع�� أّن ل�ل

ز بھ عن غ��ه من املشا�د وقاموسھ اللغوي الذي ينماة،وصياغتھ الشعر�التّعب��ّية،

ة ت��ص وترصف مفردا��ا �� فضاءات ترم��يّ الّتجر�ة �� من تبحث عن لغ��ا، ح�� ل�أّن �خرى،

عرّ�ة، 
ّ

  . وتكثف طاقا��ا �يحائّيةبوح الّتجر�ة الش

عر القط"ولّعل قراءة فاحصة �� 
ّ

ظ�ر أّن شعراء الّديوان " ري الفصيحديوان الش
ُ
ت

ل�سوا �ش���ون �� م��م شعري واحد، بل إن فروقا وا��ة تجعلنا نفرق ب�ن م��م شعري 

وآخر تبعا لطبيعة الب�ئة الثقافّية والفكرّ�ة والّنفسّية ال�� حاي��ا �ّل شاعر، لكن مع �ذا توجد 

نصوصا متقار�ة من حيث استخدام�ا الكث�� من التقاطعات املعرفّية والثقافية ال�� تجعل 

اعر �� �ل اتجاه إبدا��
ّ

  .��زم داللّية ت�اُد ت�شا�ُل حّ�� تصبح ملمحا شعرّ�ا يخطھ الش

طر�ق�ا الّدال�� والّرمزي وفقا مل�ونات الو�� " الّديوان"�كذا تأخذ اللغة الشعرّ�ة ��                   

عري لدى �ل شاعر قطري؛ ف�� تق��ن بن�� 
ّ

الّسياق املعر�� والّنف��� و�جتما�� داخل الش

 
ّ
ّل تجر�ة كيان الكتابة لت���ء بو���ا �شاري، وم��م�ا ال�

ُ
�م��ي، وأسلو��ا الرؤ�وي ُسُدوَم �

  .شعرّ�ة قطرّ�ة ضمن حقول مف�ومّية ل�ا ماّد��ا اللغوّ�ة، وأفُق�ا الّدال��، و�عد�ا اليوتو�ي

  :منظومة القيم/ امل��ُم القي�� - أ

 للطقس �جتما�� والثقا�� الذي ت�بلور فيھ واعّية     
ً

 ما ت�شأ القيم استجابة
ً
عادة

لقي الذي ُ�عدُّ م��اسا لألمن 
ُ

اعر، ذلك أّن غاية الكمال ال�شري قائٌم ع�� فكرة �من ا��
ّ

الش

�� س�� حث�ث إ�� بناء مصدات " الديوان"القومي و�جتما��؛ وملا �ان ذلك كذلك �ان شعراُء 

قّية �غرض توجيھ �فراد نحو منظومة القيم، والس�� إ�� صياغة قوان�ن خلقية، تؤطر أخال

  .حيا��م، وتحفظ وجود�م، وتب�� عّز�م ومجد�م

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و�و " قطاع مت�امل من املادة اللغو�ة �ع�� عن مجال مع�ن من ا����ة: "ا��قل الدال�� �و -  1

و�عرفھ . 79أورده أحمد مختار عمر �� علم الداللة، ص، ) Stephen Ullmann(�عر�ف س�يفن أوملان 
ھ   ( G.Mounin )جووج  مونان

ّ
 أن و�مكن مش��كة، لسانية ع�� عالئق تب�� املفا�يم من مجموعة:"بأن

 مف�وم وحقل مف�وم الزمان، وحقل وحقل القرابة، �لوان، اللسا�ي كحقل النظام ب�� من ب�ية ت�ون 
 الفكر مجلة �لس��، الداللة علم إ�� مدخل:ناظر أبو مور�س تعر�ف أورده و�ذا ال" وغ���ا الكالم
  .35، ص، 1982، ب��وت، 19، 18العدد،  املعاصر، العر�ي
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  : قيم ا����) 1- أ

�خالق ل�س ل�ا من وظيفة سوى "�عد ا���� ِجماع �ل فضيلة خلقّية؛ ألّن             

 مجتمع قي�� قائم ع�� فكرة /بة، الذي بھ �ستطيع الّنخ1"ف�م مع�� ا����
َ
عراء صناعة

ّ
الش

من " ديوان شعراء الفص�� �� قطر" العطاء وا��ب والوئام؛ و�و ما انطلق إ�� ترسيخھ شعراُء 

خالل حشد وحدات م��مية تندرج تحت مف�وم القيم ا��لقّية، و�عزز حضور�ا، بوصف�ا 

ب�� بھ ا��ضارات، وتؤسس ع�� وفاقھ الثقا
ُ
  .فات ��سانية الواعّيةمعطى حضار�ا ت

  يقول عبد الرحمن بن الصا�� ا��ليفي 

  فقل لذوي املعروف خلوا سباقھ     لقد فاتكم جودا ومجد مآثل

ھ �عطائھ  
ّ
  2وآب ذوو ا��اجات با���� قفل          فكم ج�ش عسر فل

فعيل آلة تالناشئة من خالل ت�نامى امل�ارات القيمية ع�� اس�ثمار املوازنة                

النمط ��عازي مع نظ��ه �خباري �� معادلة إخصابّية �عمق التفاعل والتواصل ب�ن فعل 

، وع�� �ذا التفاعل التناظري ت�شأ ..)فاتكم، فّل (، و��ن فعل التذك�� )قل، خلوا(التحر�ض 

  .ا���� وأش�ال العطاء يمساحة تكثيف وتجميع ملواد قيمية م��ونة بمعا�

" ا����"ب�ن عن �ذه املساحة ال�� تتمركز ف��ا كيانات تُ ا��طاطة �تية و             

ثل ع�� قوة ناملتنامية من 
ُ
داء ا���� وصدى التذ�ار، بوصف�ما فاعل�ن أساس�ن �� إنتاج امل

   .الفعل ��عازي، وردة الفعل �خباري باالتجاه املقابل

ا، ت�ش�ل ��ظة بناء ا��قول القيميّ               
ً
  ة من خالل حركة �فعال ��عاز�ة إذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .115، ص، 1994مستقبل �خالق، دار الثقافة ا��ديدة، القا�رة، : مراد و�بة - 1
اض، مراجعة عبد العز�ز ديوان شعراء الفص�� �� قطر، جمع وإعداد ع�� بن عبد هللا الفي -  2

 .124، ص، 2015رفعت، املؤسسة العامة لل�� الثقا��، كتارا، 

 النمط �خباري  ��عازي النمط 

 خلوا

 قل فاتكم

 فّل 

  املعروف، ا��ود

مجــد، مآثــل، عطــاء، 

 ا����

 

 امل�ارات القيمية حقل

 القيميةالمھارات 
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واتجا��ا ع�� جسر امل�ارات القيمّية، وأّما �فعال �خبارّ�ة فتتحرك باالتجاه 

حقال يقوم ع�� مث��ين /املعاكس ل�ستقر عند املنطقة نفس�ا؛ ولتصبح امل�ارات القيمية جسًرا

�م��، في�شأ عندنا فضاء اثن�ن؛ فعل التحر�ض و�ستفزاز، وفعل التذك�� ووخز املتخيل ا�

تقاطع متوتر وم��ون بطاقات قيمية، يتضاعف توتره �لما ازدادت حركة سر�ان الكمونات 

  . الشاحنة لھ من �تجا��ن، و�نفس القوة الضاغطة

و�و �مر ذاتھ ـ لكن بصور مختلفة ـ نتحسسھ �� أشعار صا�� بن سليمان               

  :ا����، ح�ن يقول  املا�ع، و�و �شتغل بتأس�س قيم

 ا��واد عز�ز ا��اه معت��         
ّ

  عا�� املقام لھ حمد وشكران              إن

ــــــلھ وإن قّل عّزا �� موا�           ــ ــ ــ ــــــولل                 بھ           ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــد�ي وإن أثرى بأ�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   وانــ

دى والفضل عنوان     فذي موا�ب عبد هللا قد نطقت          
ّ
  بأنھ  للن

ـــــــخ�� مفضال خالئقوإنھ      ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ انمزدان             ھ         ـــ
ّ
  راقت كروض من ال�ت

 1تأم�م ل��ود ركبان" دوما"         و�سعفون ذوي ا��اجات ج�د�ا              

 مف�ومي ،2تتمظ�ر الوحدات اللغو�ة �� الّنص ع�� روابط  �شاركّية              
ٌ
يجمع�ا خيط

مقوالت ا���� والفضيلة، ال�� تبدو أّ��ا تتخلق من خالل رقابة �نا  واحد؛ لتؤول �� �خ�� إ��

مَّ صن
َ
عز�ز (اعة �نموذج القي���ع�� للفرد، بوصفھ منطلقا ل��شيد السلوك، ومن ث

��سان الوا�� الذي يتمتع بقوة نفاذة، �عينھ "؛ فيما �عنيھ صناعة ..)عا�� املقاما��اه،معت��،

؛ لذا نرى استحضار ضم�� 3"�ل ما ف��ا من وفرة، وامتالء، وخصو�ةع�� تذوق قيم ا��ياة ب

موا�بھ، أثرى، نطقت  إّن ا��واد، عز�ز، لھ،( املفرد حاضرا �ان، أو غائبا 

، و�شاطھ داخل منظومة السرد �ش�ل ح�ً�ا كب�ً�ا، يؤسس لرجل )راقتبأنھ،إنھ،خالئقھ،

� نداءات فعل ا����، و�عميمھ ع�� الذات �خالق الذي �عّد مركزا ال�شطار القيم وتوز�ع�ا ع�

  ..).�سعفون، تأم�م(ا��تمعّية 

ي، وتنامي ا��طاب �ش�ل أفقي، واشتغالھ ع��               
ّ
خلفية " إّن التقدم ا��ط

سردية، من شأنھ أن يحرك املش�د الّن���، و�ؤثث م�وناتھ العالماتّية؛ ل�ش�ل حالة من ا��دل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .145ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
شاركّية"ُيذكر أن فردينان دي سوس�� �و أول من اصط�� مصط��   -  2

ّ
و�ع�� عنده " الروابط ال�

نظر�ة ا��قول : عمار شلواي: ، ينظروجود عالقات داللّية ب�ن عدد ما من مدلوالت �عض �لفاظ
 .41، ص، 2002الداللّية، مجلة العلوم ��سانّية، جامعة دمحم خيضر، �سكرة، العدد �ول، 

 .12املش�لة ا��لقية، دار مصر للطباعة، القا�رة، ص، : زكر�ا إبرا�يم -  3
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، فن�ون أمام ا��زء الذي يصنع ال�ل، والغائب 1"ملدلوالت ا��اضرةب�ن املدلوالت الغائبة وا

قدرة ال��صية ع�� "الذي يؤسس ا��اضر ع�� فكرة �نموذج ا��لقي ال�� �ع�� فيما �عنيھ 

ات �خالقية، وع�� الصياغة الذاتية املستقلة لواجبا��ا �خالقية، ومطالبة 
ّ

القيام بمراقبة الذ

وسلو�ات نفسية واجتماعية  2"تقييم ذا�ي ملا قامت بھ من تصرفات نفس�ا بتأدي��ا، وإعطاء

 .وجمالّية

وا��دول ��ي يصنف القيم، و�رصف مستو�ا��ا، و�قدم امل�ارات ال�� حقق�ا             

 .معا  وا��اضرالّنص من خالل جدلية الغائب 

  م�ارات سلوكية  نوع القيم  مستوى الضم��

  

  

  الضم�� الفردي

عا�� ا��اه،عز�ز "نفسية

  ..."املقام

  صناعة��سان �نموذج

راقت كروض "جمالية

  "من ال�ّتان مزدان

  "ا��مال �و ��اء ا����"

  "أفالطون "         

  

  

  الضم�� ا��م��

ل��ود "اقتصادية

  "ركبان

  تفعيل الت�افل والتضامن

 �سعفون "اجتماعية

  "ذوي ا��اجات

التعا�ش  تحقيق

  �جتما��

  :قيم ا��ق) 2 - أ

ا��ق قيمة اجتماعّية تحقق التوازن داخل إطار �ّل تجمع �شري، فبھ  �عّد            

تحفظ ا��قوق، وتؤدى الواجبات، وتتحقق العدالة ا��تمعّية؛ لذا �ان حرص شعراء 

ع�� تمثلھ واقعا حياتيا شديدا ملا فيھ من عوائد العدل واملساواة، و�بتعاد عن �ل " الّديوان"

  .القطري، و��ّد أر�انھ/�ية ا��تمع العر�ياضطراب ��دد ب

�� مساحات كب��ة من الديوان، ف�م ير��ونھ و��ثونھ �� " ا��ق"إذ تتمظ�ر قيم           

أتون الذات القطر�ة قصد بناء مجتمع قي�� ي�ون ا��ق فيھ عنوانا للعدل وا��ر�ة، ول�ل 

الّديوان يؤكدون �ذه القيمة، ممارسات ا��ياة �جتماعّية، من �ذه القناعة �ان شعراء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية ا��ديثة، دار النص الغائب �� القصيدة العر�: ينظر، عبد السالم عبد ا��الق الر�يدي -  1
 .243، ص، 2012غيداء لل�شر والتوز�ع، الطبعة �و��، 

 .248، ص، 1984سلوم توفيق، دار التقدم، موس�و، : م��م علم �خالق، ترجمة: أ�غور �ون  -  2
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 فرُع�ا �� السماء وجذور�ا حيث �عماق، ف�و قيمة ثابتة، تب�� ا��تمع العادل 
ً
و�غرسو��ا بذرة

  .الذي يحفظ ا��قوق و�ؤدي الواجبات

  :يقول إبرا�يم بن عبد هللا �نصاري   

  2مان��دي القلوب إ�� رشدوإي        نور�ما    1"ز�راو�ن"أعطاه با��ق       

اعر ع�� معطيات دي�ية        
ّ

ا��ق، ز�راو�ن، نور�ما، (تت�ئ فضيلة ا��ق عند الش

أن �س�ند إ�� قانون أخال��، ومثل أخالقّية " ؛ ألّن �صل �� الدين)��دي،الرشد، �يمان

 ب�ن أفراد ا��تمع؛ لذا �ان مبدأ ا��ق 3"عليا
ً
 عادلة

ً
�و مبدأ "، تحق ا��ّق وتوزعھ قسمة

، دون تمي�� أو محاباة؛ ألنھ  4"ة؛ ف�و ينطبق ع�� �ل إ�سان بمفرده وع�� جميع ال�شرالشموليّ 

جميعا إ�� معرفة واجبا��ا وحقوق�ا قصد خلق نوع من التوازن القي�� ) ��دي القلوب(

 .و�جتما��

  :وما قالھ الشاعر عبد الرحمن الدر�م

  5ألر�اب ا��نا واملعائبم��ن           محبُّ أل�ل ا��ّق حرب لضد�م           

تتأسس قيمة ا��ق عند عبد الرحمن الدر�م ع��ة فكرة الصراع �ز�� ب�ن ا��ق                     

؛ ذلك أّن حماية ا��ق ومحبتھ �ستد�� محار�ة )محبُّ أل�ل ا��ّق،حرب لضد�م(والظلم 

يخالفون قانون الظلم والثورة ضده، ح�� وإّن تطلب �مر ممارسة ا��رب والعنف ضد من 

؛ ألّنھ ال قوام ألي تجمع �شري إال بإحقاق )م��ن ألر�اب ا��نا واملعائبب لضد�م،حر (ا��ق 

سق �جتما�� 
ّ
ا��ق، وفرض التوازن �جتما�� الذي �ستد�� ا��زم �� تمثلھ �غرض حفظ ال�

  . من التمزق و�ندثار

  :قيم ا��مال) 3- أ

ل�شر�ة ح�ن ة حسّية، وغر�زة جبلت عل��ا الّنفس اا��مال قيمة نفسّية، ودالل            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ �؛: الز�راو�ن -  1 َباِ�ِ��ُّ
ْ
 ال

َ
َماَمة

ُ
 �ما سورتا البقرة وأل عمران؛ ملا جاء �� حديث عن أ�ي أ

اَل 
َ
ول :ق َم َيقُ

َّ
ْيِھ َوَسل

َ
ُ َعل َّ

� ا�
َّ

ِ َص�
َّ

ِفيًعا :"َسِمْعُت َرُسوَل ا�
َ

ِقَياَمِة ش
ْ
ِ�ي َيْوَم ال

ْ
ُھ َيأ ِإنَّ

َ
ْرآنَ ف قُ

ْ
َرُءوا ال

ْ
اق

ْ�َراَوْ�ِن  َرُءوا الزَّ
ْ
ْ�َ�اِبِھ؛ اق

َ
 : ِأل

ْ
ِتَياِن َيْوَم ال

ْ
أ
َ
ُ�َما ت ِإ�َّ

َ
؛ ف  آِل ِعْمَرانَ

َ
 َوُسوَرة

َ
َرة

َ
َبق

ْ
ُ�َماال َّ�

َ
أ
َ
اِن :ِقَياَمِة � َماَمتَ

َ
..". غ

فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم : صالة املسافر�ن وقصر�ا، باب: كتاب/ ينظر، ��يح مسلم
 ).804: (ا��ديث

 .87ديوان الشعر لقطري الفصيح، ص،  -  2
في، ا��انب الدي�� �� الفلسفة، ترجمة أحمد �نصاري، مراجعة حسن حن: جوزايا رو�س -  3

 .7، ص، 2000ا��لس �ع�� للثقافة، 
  ديم��ي أڤي��ينوس، موقع معابر: ينظر، العدل، دمحم ع�� عبد ا��ليل، مراجعة -  4

http://www.maaber.org/nonviolence_a/Justice_a.htm 
 .78ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  5
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قد حوى الفرع�ن  ولعّل ا��مال وا��سن املبثوث �� تالفيف الّديوان�ستأ�س ����ء دون ���ء،

غ�� أننا نورد �� تضاعيف �ذا العنصر ،ول�ل مال�ساتھ وتفاصيلھ وأخالقھ،)الرو��/ا�����(

تمسك بھ الّنقد ي" مثلو�ا واقعا حياتيا،و�و ماا��مالّية ال�� ال تف�� بفناء من ت/القيم الروحية

ال�� ترفع صاح��ا م�انا عليا ب�ن  1"حيث يركز �� تذوقھ ع�� املفا�يم ا��لقّيةا��ما�� املعاصر،

  .�قران وا��الن

ديوان من ذكر "الديوان"مساحات كب��ة من " ا��مال"و��قل      
ّ
؛ إذ أك�� أ��اب ال

ُر داخل بوتقة ا��قل ا��ما��،ومن الشعراء الذي بثوا أ�ساق جمالّية، وم�ارات سلوكي
َّ
ؤط

ُ
ة ت

  .الو�� ا��ما�� بوصفھ قيمة خلقية

  :ومما جاء �� شعر عبد الرحمن الدر�م      

  كر�م السمت جميل مواظب         فال غرو أ�ي قد فجعت �سيد          

  كسوب الثنا وا��مد عفامل�اسب      �عيد املدى، بدر الد��، معدن الوفا                         

  2وأودى جميل الذكر عا�� املناصب               حيا ماحيا ذا رفعة وجاللة                   

 �ائنا جماليا             
ً
ي�سم  ت��احم الصور ا��مالية من خالل متواليات متعاطفة تصنع مجتمعة

ف�ل �ذه الدوال ال��م��ية ؛...اظب، ،مو كر�م الّسمت،جميلبا��الل الكر�مة، ف�و سيد،

الداخ�� للذات  3"مف�وم اجتما�� �ش�� إ�� ا��سن"يجمع�ا خيط جما�� واحد يف��� إ�� 

 ،و�ائن)�عيد املدى(�ة؛ ف�� �ائن تأم����سانية املتعالية ال�� تؤدي أر�� م�ام�ا ا��و�ر 

، )كسوب الثنامت،كر�م الس(،و�ائن أخال��)ذا رفعة وجاللةبدر الد��،(قد��� / سماوي 

  .فتجتمع �ل �ذه ال�ائنات لت�تج ال�ائن ا��ما�� املثا��

  :بناء ال�وّ�ة/م��م �نتماء -ب

ا �ان ��سان �ائنا اجتماعيا �ع�ش ضمن مجموعة من ال�شر يبادلھ التأثر والتأث�� 
ّ
مل

�عز�ز قيم الذي �ع�ش فيھ من خالل  وا��غرا�� �ان لزاما عليھ أن يحافظ ع�� إطاره �جتما��

  .الوالء ل�ذا التكتل ال�شري 

�� مساحات كب��ة من " الديوان"فاالنتماء مبدأ اس��اتي�� حاول شعراء           

نصوص�م تثو�ر مف�ومھ، و�عز�ز قيمھ ع�� خطابات شعرّ�ة مدحّية تت�اثف ف��ا ا��قول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ديدة، ب��وت، لبنان، الطبعة فصول �� علم ا��مال، دار آفاق ا�: عبد الرؤوف برجاوي  -  1
 .278، ص، �1981و��، 
 .79ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  2
 .39، ص، )ت. د(القيم ا��مالية دار املعارف، القا�رة، : دمحم عز�ز نظ�� سالم -  3
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�سكب بطر�قة شعر�ة الّداللّية بما �شبھ تقنية صناعة املعاجم ا��اصة بتجميع قيم داللّية ت

�� قوالب ل�ا موضوع واحد، و�و ما أ�ى شعراء الديوان ع�� ترت�بھ وترصيف حزمھ الداللّية �� 

  :قيم متنوعة ومتعددة

  :حقل �نتماء) 1-ب

فروسي��م كث��ا ما �ان �نتماء ميدانا يمارس فيھ شعراء الديوان         

ة، باذل�ن قصارى َج�د�م �بدا�� �� تمك�ن معزز�ن مف�ومھ، ومر���ن قيم املواطنالشعرّ�ة،

جذور الوالء ل��اضرة القطر�ة من خالل حشد وحدات م��مّية وداللّية تؤشر إ�� عمق 

  .�لتحام و�نتماء

اعر        
ّ

  :دمحم بن حسن املرزو�� يقول الش

 
ــــــــوناظم�ا ذو الفقر ذاك دمحم        س     ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــوقد ألف الكاللة مرزوق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ّراـ

ــــإ�� قطر �عزى وذاك ع    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ر�نھ          وقد حل قْدما من محافل�ا الّصدراـ

ـــــــف�� ال يداري �� أم    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   �� ��زا ��طب عال قدراــــــــور كث��ة            وال ي�ثــ

ـــــ��وال ح�� أباد�ا         و�افح�ا د�وقد زايل �      ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ�ا وناضل�ا فـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   1كراـ

، فإّن الشاعر يؤكد �ذه 2"مف�وم الوالء قد ارتبط قديما بالسلطة وا��رب"إذا �ان               

لية ��سان ومشاركتھ �� صناعة و�عتقد أّن �نتماء ا��قيقي �س�ند إ�� مدى فاعرضية،الف

وناضل�ا وقد زايل ��وال، و�افح�ا د�را،ف�� ال يداري، وال ي�ث�� ��زا ��طب، (املواطنة 

سب،و�ث�ت )فكرا
ّ
أسلو�ا إ�سانيا أساسيا �� "؛ و�أنھ يفند فكرة �نتماء بالقرابة، والوالء بال�

يقة، يتجھ نحو النفس والعالم،و�تم�� ا��ياة، نا�عا من املتطلبات �خالقّية والروحّية العم

بالعطاء واملشاركة و�ستعداد للت��ّية، ولھ دافعّية متأصلة �� الّنضال من أجل أن 

" النحن"الذي يحدد ال�و�ة، و�ضبط متطلبات  3"إنھ الّتحدي ال����� ��سا�ي...ن�ون 

  .ا��ما��

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .47ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  - 1
عة حسن حنفي،ا��لس �ع�� فلسفة الوالء،ترجمة أحمد �نصاري،مراج: جوزايا رو�س -  2

 .05، ص، 2002للثقافة،
سعد ز�ران، سلسلة عالم املعرفة، ا��لس : ��سان ب�ن ا��و�ر واملظ�ر، ترجمة: فروم إير�ك -  3

 .42، ص، 1989الوط�� للثقافة والفنون، ال�و�ت، 
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 :أك�� ح�ن يقول  ولعل �� قصيدة الشاعر أحمد بن يوسف ا��ابر ما يو�� الصورة

ــــــــفقد أصبحت وا��مد � �ضبة       رف ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيع ذرا�ا ال ينـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ال ممنــ
ّ
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   عـــ

�ا بكفيكما فيض ا��داول م��ع      سقى هللا الدوحة الفيحاء  ��ال 
ّ
  وعل

ـــــــتجعلو�ا دولة ذات طفال  ــ ـــ ــ ــ ـــــا�ع           يخـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــــص ��ا �دنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   ى وآخر يدفعــ

ــــــأنانّية ال �س�ن ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــر�ق�ا�� طــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــفرائ                 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  1د�ا �� ظلمة ا���ل يكسعـ

" إذا ما أمعنا التبصر �� �ذه �بيات سي�بدى �نتماء حالة وجودية، ومطلبا إ�سانيا                   

ل�ونھ يحقق غايات إ�سانّية تبدأ بتحديد ال�وّ�ة لتصل إ�� تحقيق لتمتع بھ،يحق ل�ل فرد ا

و�و ماس�� الشاعر إ�� تأصيلھ من خالل �عميق �حساس �،وا��ما� 2"الوجود الذا�ي

، و�عز�ز قيم الوالء الذي يرتبط بما يقدمھ ...)،سقى هللا الدوحة الفيحاء(باالنتماء القطري 

يخص ��ا �د�ى وآخر فال تجعلو�ا دولة ذات طا�ع،(الوطن ألبنائھ من عدالة وكرامة 

من يتوقعوا معاي�� ومستو�ات الئقة،ومناسبة، نجميع أفراد ال�شر من حق�م أ"ألن ؛...)يدفع

وأن أي ان��اك ل�ذه املستو�ات واملعاي�� السلوكية ...حيث تحقيق ا��ر�ة والعدل من السلطات

أنانّية ال �س�ن�� (وإال عّمت الوف��� وا��راب ،3"عن عمد أو دون قصد ال يمكن الس�وت عليھ

  ، )ا���ل يكسعفرائد�ا �� ظلمة (وحّل ا���ل والظالم ،)طر�ق�ا

  : حقل الّسيادة والّر�ادة) 2 -ب

قافية                 
ّ
 عن سياقا��ا الث

ً
مما ال مراء فيھ أّن الوطن ل�س قطعة جغرافية منفصمة

والسياسّية،بل إّن الوطن بخز�نھ الوجدا�ي، وحموالتھ الّتار�خية والّنفسّية الثاو�ة �� الو�� 

رتباط، و�جدد عقد الوالء للقيادة ال�� أخذت ع�� الشعري القطري الذي ما ف�� �عّمق � 

  .عاتق�ا خدمة الوطن و�خالص لھ َدينا، تفي �ع�ده أمام الّتار�خ و�مة

الشعراء إ�� /وملا �انت القيادة ��ذا الّنموذج الرص�ن �� السيادة والّر�ادة عمدت الّنخبة             

فحة بمفا�يم �نتماء إ�� الوطن و�خالص لھ، بناء دعامات الوالء ع�� �شكيالت خطابّية طا

وذلك من خالل حشد حقول داللّية تؤسس ملا�ية املواطنة، و�عزز وثيقة الوالء الذي بھ تجدد 

 .الع�ود والعقود

اعر عبد هللا بن صا�� ا��ليفي �� �ذا املقام
ّ

  : ومما قالھ الش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .155ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
شر والّتوز�ع، الطبعة �و��، سيميائيات إيديولوج: حب�بة الصا�� -  2

ّ
ية، محا�اة للدراسة وال�

 .152، ص، 2011
 .44، ص، 2006دمحم عنا�ي، رؤ�ة لل�شر والتوز�ع، : املثقف والسلطة، ترجمة: إدوارد سعيد -  3
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ـــــــ�م من آل جاسم الّزا�ي أرومت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   طابت مغارس�م أصال وأغصانا            ــ

  فقصروا دو��م مث�� ووحدانا    إن ��� قبل�م راموا ال��وق ��م           

ـــــــشادوا امل�ارم آباء ل�م س ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــما شاد آباؤ�م ش    لفوا        ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ادوه و�نوهــ

ـــــــمآثرا خ     رغم ا��سود      سادوا وشادوا ع��  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   لدت �� �ل ديوانـ

ــــــــبجود�      يخضر محل ال��ى من جود�م فلذا   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   م أصبح الّر�ان ر�اناــ

  أخالقھ فسما عن �ل آقرانا  ال سيما الشيخ عبد هللا من كملت        

ـــــــلقد رأى ع ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــبد هللا أفضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــحاال فمل      لنا         ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   1كھ فينا وأوالناـ

مثلت  بن صا�� ا��ليفي بب�� تكرار�ة،تطفح التجر�ة الشعر�ة عند عبد هللا          

وتراكيب ت�ناوب بطر�قة �ست�ساخ والتناسل لو�يا ع�� توظيفھ �لمات،وأصوات،ا أسملمح

تفيض ��ا العالئق إخصابية،تلد متماثالت داللّية،ومضمرات نصّية، الذي يجعل م��ا بؤرا

،وحضوره ل�س عابرا،"رار املفتا�� الذي اللغو�ة ذات التك
ً

بل مقصودا يراد من يحمل داللة

  .ومضام�ن رؤ�و�ة،2"صيةورائھ تحقيق أ�داف ن

، )آباؤ�مآباء،(،)شادوهشاد،شادوا،(ا��ضور املتنامي لل����� التكراري  إن   

وتوز�عھ بتقنية التوليف املقط�� ،)عبد هللاعبد هللا،(،)ر�انالر�ان،(،)بجود�مجود�م،(

فقا س�ش�ل نواة تأو�لية خصبة تمنح ثراء دالليا يؤسس ملف�وم املواطنة و�نتماء، و�عط��ا د

  .إيقاعيا متناميا ومتواصال �لما ازداد ان�يال املتالزمات التكراية

عر القطري الفصيح - 2
ّ

  :أنماط الصورة �� ديوان الش

�" عادة ما ت�شأ الصورة الشعرّ�ة من خالل              
ّ

ل الذي تتخذه �لفاظ الش

اعر �� سياق بيا�ي خاص،�عد أن ينوالعبارات،
ّ

من جوانب الّتجر�ة  ليع�� عن جانبظم�ا الش

وإم�انا��ا �� الّداللة وال��كيب و�يقاع وا��قيقة ة،مستخدما طاقات اللغة،ال�املة �� القصيد

ھ مع ،3"وا��از وال��ادف واملقابلة والّتجا�س،وغ���ا من وسائل التعب�� الف��
ّ
الذي ي��اكم �ل

ما باإلضافة إ�� بيان والبد�ع،داخل ف��ا ألوان ال�عضھ قصد بناء �شكيالت لغوّ�ة و�عب��ّية تت

 مع �عض�ا �� أ�ساق نظامّية تتوافق والشروط الّنحوّ�ة وال��كي�ّية 
ً
تفرزه �لفاظ مجتمعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .103ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
نموذجا،مجلة عالم  �يو�ةمن النقد املعياري إ�� التحليل اللسا�ي،الشعر�ة الب:سلي�ى خالد -  2

، 1994،عدد،�ول والثا�ي، 23ال�و�ت،ا��لد، الفكر،ا��لس الوط�� للثقافة والفنون و�داب،دولة
 .411ص، 

عر املعاصر، مكتبة الشباب، القا�رة، : عبد القادر القط -  3
ّ

، ص، �1978تجاه الوجدا�ي �� الش
435. 
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ت�ش�ل الصورة بما ي�ناسب و�يحاءات داخل شبكة من العالئق السياقّية واملقامّية ح�� 

  . الّنفسّية لدى الشاعر

عري �� معمار ب و��مّية �عدُّ أبرز م�ون شفالصورة ��ذا التعقيد وال�شع           

ع�� عملية فنّية معقدة توظف ،1"البؤرة ال�� تنطلق م��ا خيوط ال�شكيل الشعري "ألّ��ا الّنص؛

وطاقا��ا ا��مالية والرؤ�و�ة �� تفاعل و�شاط ل�ذا إم�انا��ا التعب��ية والّنفسية، ف��ا اللغة �ّل 

الصورة �نموذج ال�� ت��افق مع توجھ الشاعر الفكري ا��ز�ن ال�شكي�� والتخيي�� قصد بناء 

  .والفلسفي

ور�ما ��ا وألوا��ا وأش�ال�ا وخطوط�ا،وللصورة أنماط وتفر�عات بحسب مادّ            

رجعية استعان الشاعر �� رسم صوره من خالل تماس حواسھ مع متطلبات ما تمليھ امل

عر؛أنماطا متعددة من الصور أّن �ناك "ما �ع�� الثقافية والذوقية للصورة؛
ّ

ف�ناك �� الش

و�ل ما لھ اتصال ،2"وا��ر�يري،والّسم��،والذو��،والشّ��،واللم���،والعضوي،الّنمط البص

  .مباشر با��واس و�املدر�ات ا��سّية و��ل ما يحيط بنا من عوالم الطبيعة وا��ياة

 :الصورة �شكيال بصرً�ا وحركًيا- أ

اّد�ا من خالل ما تقع عليھ حاسة البصر من أش�ال �ستمّد الصورة البصر�ة مو     

ال�شكيل الف�� الذي يظ�ر ال�يئات �� املقام �ول، فيظ�ر "وألوان وأ�عاد بما ي�ناسب مع 

ولعّل أ�م ، 3"��عاد، وا���وم، واملساحات، و�لوان، وا��ركة، و�ّل ما يدرك بحاسة البصر

؛ ألّ��ما من أك�� �شياء لفًتا لالن�باه و�ثارة ما تقع عليھ حاّسة البصر �و اللون وا��ركة

  .البصرّ�ة

  :�� �ذا املقام.ومما قالھ  الشاعرماجد بن صا�� ا��ليفي        

  بانت نواُر فدمع الع�ن م�سكب           فا��فن �� �عب والقلب مكت�ب

  �أّ��ا الشمس بل لو أ��ا طلعت           للشمس يوما ل�ادت ��لة �غب

 الثغر معسوٌل مراشف�ا              سمر القوام و�� أسنا��ا الش�بُدّر�َّ 
ُ
  ة

ــــــــحور�ة حار عق�� عند رؤ�                        ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   فإن قض�ت لقد �انت �� الس�ب              ��ا    ــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71دب، دار العودة ودار الثقافة، ب��وت، ص، التفس�� النف��� لأل : عز الدين إسماعيل -  1
الصورة الفنّية �� ال��اث النقدي والبال�� عند العرب، دار التنو�ر للطباعة : جابر عصفور  -  2

شر، الطبعة الثانية، ب��وت، 
ّ
 .310، ص، 1983وال�

مصادر�ا الصورة الفنية �� املفضليات أنماط�ا وموضوعا��ا و : ز�د بن دمحم بن غانم ا���� -  3
 .�203ـ، ص، 1425وسما��ا الفنية، ا��امعة �سالمية بامدينة املنورة، الطبعة �و��، 
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رب              تالعب التيُھ �� أعطاف�ا فغدت                            
ّ
  تم�س ��با كمثل الشارب الط

ـــــــكروضة رنحت أغصا��ا ط                          ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــــملا اس�� ر�ا             ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــل عل��ا وابل السـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حبــ

ـــــــدي مؤتلفا          ال��ضّدان �� خّد�ا الور                          ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــ
ّ
ــــــــر جار بھ والن ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   1ار تل��بــ

للغوي إ�� وضع بصري ا/سا�يت�تقل لغة الّنص �� �ذا املقام من وضع�ا الل                    

 ال تفتأ تبصرّ�ا، فيغدو الّنص بحموالتھ التعب��ّية خطاباوحر�ي،
ً
 �شكيلية

ً
تموُج باأللوان أو لوحة

ول�ن �ان حة جسٌد ل�ائن ناعم يتمايل غنجا،و�تكسُر ت��ا،وإذ �� اللو الشمس،در�ة؛(وا��ر�ات

ض ع�� تضار�س القب حّ�� �ستطيع 2"يوقف الّزمن ل��ظة واحدة"الشاعر يحاول جا�دا أن 

إال أنھ سرعان ما �عيد ����از والتث�� رغبة �� صناعة ال��ظة �نثوّ�ة �ذا ا��سد �نثوي،

  .الفار�ة

بيعة من شمس، وروضة، وقد جاء حضور   
ّ
غصان،و��ب، وأسياقات الط

 ع�� تحاول الرقص" نوار"ف�أّن حة مش�دا نابضا با��ياة والّروح،ع�� اللو  و��ر،ونار؛ليضفي

د��� مع معطيات الطبيعية �� خلفية �ذه العناصر الطبيعة،
ُ

فيتما�� ا��سد ال�شري الق

مع اللون الصفرة،والبياض،والسمرة،(تار�ا �لوان وا��ر�ات سيمفونّية �عزف أو 

        ...)الشارب الطرب، رنحت أغصا��ا طر�اعب التيھ �� أعطاف�ا، تم�س ��با،تال ../الوردي

  :امرأة فيقول  بصري آخر نجد قول الشاعر ماجد بن صا�� ا��ليفي �� وصف مقامو��            

  وذوائب أم تلك ليٌل أظلما          وجھ املليحة ذاك أم بدر السما                 

ــــــــألالئھ أم �غر�ا متب     أم ذاك برق قد أنار �فق من                       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ــ
ً
 سما

ـــــإ�س             ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية أم �ذه حـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   3ور�ة               مأل ال�سيطة نور�ا فتقسماــ

تتما�� الصور البصرّ�ة مع املتخيل ال�ش�ي�� �� عالئق التمثيل و�سقاط             

ت�افؤ والتقارب ب�ن �ائنات �شر�ة وأخرى �ونّية ل�ا صفات التناظري �غرض خلق نوع من ال

العلو والقدسّية،فيحاول الشاعر صناعة شبكة من املعادالت التقابلّية القائمة ع�� رؤ�ا 

�ا دوال ...) حورّ�ةبدر السما،برق من��،(ا وتمثيال وما يقابلھ قياس) وجھ املليحة(شعر�ة ب�ن 
ّ
و�ل

  .شراق الّنف��� وال�و�يبصر�ة تحيل إ�� معان الط�ر و� 

و�بدو ال�شكيل البصري من خالل �ذه البناءات ال�شب��ية قائما ع�� فكرة            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
، 1975س�يل ج��، دار الفارا�ي، ب��وت، : ايز�شتاين، �حساس الس�نما�ي، �عر�ب. س���� م -  2
 .34ص، 

 .61ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  3
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وموجود آخر �المي تاّرة،) �ق ال�البدر،( �ائن أر��� وموجود سماوي  اللون والنورانّية ب�ن

ع�� صناعة  قصد خلق نوع من ال�الة القدسّية ��بو�تھ ح�ن ت�بدى �ائنا مالئكيا) حورّ�ة(

 .�شب��ّية/ صورة بصرّ�ة

 :الصورة �شكيال شمّيا -ب

اعر إ��            
ّ

ت�شأ الّصورة الشمّية عادة من خالل �شكيل شّ�� �عمد فيھ الش

ذلك أّن الروائح ترتبط محددات حسّية ترتبط بآلة الشّم، �شكيل لغتھ و�ناء صورتھ ع�� وفاق

لسالفة م�انا وزمانا وحوادث عارضة؛ لذا �ان كيفما اتفق بذكر�ات ��سان و�مشاعره ا

�شكيل الصور الشمية �� الديوان لھ حضور ع�� مساحات نصّية كب��ة، ومن نماذج �ذا 

  :ا��ضور قول عبد الرحمن بن صا�� ا��ليفي

  وا�ا لنف��� وا�ا         جرح ال�وى تنا�ا

  لثمت فا�ا فرحا         املسك منھ فاحا

� ال��حا     
ّ
  1برشفي املعلل       فزال م�

اعر             
ّ

العنان آل�اتھ املستصرخة من �عيد،حيث املعاناة  –�نا  –يطلق الش

ر�ات ا��سّية تتحسس تجارب وتنطلق مع�ا املدوا��ب ثيماٌت لنفس عاشقة متأو�ة،والشوق 

اعر " فا�ا"و�ست�شق عب�� املسك العابق من اللذة،
ّ

سم�ن �� صورة ز�ور الياالذي أجراه الش

راء �ذا اللقاء اليوتو�ي �� حالة تيھ وإغماء من ج_ وق��ا _ و�صبح ا��سد الفحو�� املتفتحة،

وألّن �نف �نا �عشق قبل الع�ن أحيانا �ان لھ ا��ضور �وفر �� مساحة الصورة ا��الم،

  .الشمّية

 ورةف�لُّ �ذا �ر�عاش للغة ا��سد تفسره ��ظة الشّم ال�� أجر�ت �� ص         

ات ال�شر�ة،ماستعار�ة لتتخطى عوالم ا��س،
ّ

ومحاورة إيا�ا ع�� تواصل تغلغلة �� أعماق الذ

�حافزال م�ّ لثمت فا�ا فرحا،(ادر رشف�ا سقما شّ�� �شفاه ال �غ
ّ
و�نا تتما�� الّصورة ،)� ال�

وقية بصورة شمّية ع�� مقوالت 
ّ

ومزج الدالالت وخلط�ا بطر�قة م�ساوقة " تراسل ا��واس"الذ

 بدرجة معقد تنظيم �و بل�سيطا، موضوعا ل�س الف�� العمل"املش�د الشعري العام؛ ألّن مع 

لة الّنفس الوامقة للقاء ت��افق مع حا 2"املعا�ي والعالقات �� �عدد مع م��اكمة سمة وذو عالية

ا لك��الّصور ال�� تبدو أّ��ا متناقضة،فيثور حي��ا الّدماغ العاطفي للشاعر ليولد عديد حبي��ا،

ذو تيار عال ُيدٍخُل لغة �� م���مة بتقنية كسر النمط ومخالفة عرف اللغة؛ إّنھ انز�اح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .133ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
نظر�ة �دب، ترجمة م�� الدين صبا��، مراجعة حسام ا��طيب، : و�لك، أوس�ن وار�ن ر��يھ -  2

 .29، ص، 1972مطبعة خالد الطراب����، 
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  .�شري /وُمُسوك عذبة تتضوع من �ائن عاطفيلغة،فن�ون أمام أذواق عاطرة،

�ى ص          
َ
يفوح ��ا امل�ان،و�علو ور شمّية أخرىوقر�با من مسك العشق وال�يام، ت�

�يطان،إنھ مسك يوم الز�نة ح�ن يجتمع الّناس يوم العيد لل��اور دخا��ا ح�� ليمأل أرجاء ا�

 :وتبادل ال��ا�ي، يقول الشاعر عبد الّرحمن بن صا�� ا��ليفي

  لوالك يا عبد العز�ز ملا علت        أقدام�م شرفا ومجدا يذكرا

  زانت مجالسك السكينة باملال       مأل يص�ب ��ا البليغ تحّسرا               

د �� أرجا��ا             حيطا��ا مس�ا يفوح وعن��ا وعال 
ّ
  دخان الن

 1دار ��ا الرسالن مع غلمانھ              لألكرم�ن ب�اس ُبن أصفرا

ما ي�ثھ من  وجميل القرى من خالل�� �ذه �بيات إ�� ص�يعة الكرم،يومئ الشاعر                     

واجب أخال�� تفرضھ معطيات الب�ئة " بد العز�زع"بل إّن الكرم عند قيم الضيافة والندى،

�حتفاء الثقافية القطر�ة ال�� تتخذ من الكرم سلو�ا إ�سانّيا طافحا بمعا�ي الّسماحة و 

  ...).شرف، مجد، السكينة، �كرم�نعلت،(والعطاء والسيادة 

زانت مجالسك ( ام الع�ني�شطر فعل الكرم عند الشاعر إ�� صور ثالث؛ أول�ا إكر                  

ما �ع�� ،)ب�أس ُبّنٍ أصفرا(م الفّم وثال��ا إكرا،)مس�ا يفوح عن��ا(إكرام �نف  وثان��ا،)السكينة

أو ذوقا؛ ما �ع�� أن وقد أصاب من كرمھ نظرا،أو شّما،�� عيده إال " عبد العز�ز"أّن �ّل من �ّنأ 

اعر �� إطار يجمع �� �بيات صورا مؤتلفة ومتداخلة تخاطب �ل حاّسة بما �شت��،
ّ

�ا الش

�انت عبقر�ة الرسم والنحت �� تجميد ��ظة معينة �� م�ان ثابت، فإّن "ول�ن �شكي�� واحد،

شاط ا��ر�ي الذي ي�ساب ع�� سلسلة من ��ظات 
ّ
عبقرّ�ة الشعر �� إبراز الفاعلّية وال�

  .، بصور حسّية تخاطب ا��واس �� ��ظة كرم وضيافة2"متعاقبة

 : ذوقياالصورة �شكيال  -جـ

         
ّ

وقية،يتطلع إل��ا قد تصبح الصورة �شكيال ذوقيا ح�ن �ستجمع مواد�ا الذ

و��،بوصفھ مركزا إل اللسان والفم،
ّ

نتاج عديد الصور ع�� �شكيل في�شط العقل الذ

ة صورا حسّية ل�ا مذاق وطعم مش�لع حقوال ذوقية تجتمع فيما بي��ا،�ستجملغوي،

 :ر عبد الرحمن بن صا�� ا��ليفي و�و ما نتذوقھ عند الشاعخاص،

  تجلو الّس�اد من الرؤوس وتنج��      عن قلب شار��ا ال�موم و�سفرا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
 .382ص، ، 1963فلسفة وفن، �نجلو املصر�ة، : ز�ي نجيب محمود -  2
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ــــوردية مس ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــكّية خــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــمرّ�ة          تــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ   1دع الذي قد ذاق�ا متآمراــ

 ــــ من خالل فاعلية ��ساق �نز�احيّ                   
ً
ة وتمرد�ا ع�� ت�شأ الّصورة الذوقّية  ــــ عادة

شكيل جديدة،وذلك بخلق عالقات إسنادّية معيارّ�ة �شياء،
ّ
ت�ون معادال أسلو�ّيا ��االت ال�

ھ فعل خرٍق،وع
ّ
�ان �ستحيل أن الئمات إسنادّية ل�شكيالت لغو�ة،دم مالذو�� الذي ي�بدى أن

ة �سلو�ّية ال�� رسم��ا اللغة،ح�ن تتجاوز أعراف�ا تجتمع �� �سق تركي�� لوال �ذه املغامر 

 كيف تصبح الق�وة لونا وأنماط�ا،
ّ
لوال �� �ن نفسھ،) خمر�ا(،وذوقا )مسكّيا(وشّما ،)ورديا(وإال

واس و�ذل�ا طاقة أك�� قصد اس�يعاب الرسائل الشمّية محاولة من الشاعر �شغيل �ّل ا��

  .والذوقية والبصر�ة ال�� يجمع�ا الشاعر �� �ذا ال�شكيل ا����� للصورة

شعوُر السكر املتما�� مع �حساس الق�وة، بأر�ج�� �ذا املقام الروحا�ي املعّتق،ي��احم              

ون�ون إذ م ا��س ا�� عوالم التيھ والغياب،عال باللذة والرغبة ا��لمّية ال�� ت�تقل بالشاعر من

ومذاق�ا وعبق�ا،مام ق�وة أيقونّية تث�� ا��وارح،وتتخطى قوى �دراك بفعل لو��ا،ذاك أ

  .ح�� تصل إ�� طقس وجدا�ي يوتو�يا��مري،

ونطلق العنان ألجسادنا تتحسس مدر�ات مادية �ل �ذا ح�ن نفعل آلة ا��واس،                

شلتحول�ا ب
ّ
شكيل ال�

ّ
نحلق ��ا �ي�� إ�� تحف شعر�ة ل�ا ألوا��ا،ورائح��ا،ومذاقا��ا،فعل ال�

  .كيفما ش�نا �� عوالم النقاء واللقاء

  :جمالّيا/الّتناُص سياقا ثقافّيا - 3

اعر       
ّ

إّن فكرة إنتاج نص دون أن ت�ون لھ مرجعية نصّية أخرى قد استقى م��ا الش

أمر بال�اد ال يحدث،من منطق أّن ل�ل نص أص�� نصوصا  أف�اره ومقوالتھ وجمالياتھ،و�و

ال تقف ) Intertextuality(ثانو�ة رافدة تؤثث أر�انھ بطر�قة التما��؛ما �ع�� أّن وظيفة التناص 

قافية واملرجعّية للشاعر، وإنما �� محاولة 
ّ
عند حدود نقل النصوص واستعراض للمؤ�الت الث

ع�� وفاق نصوص أخرى ت�ون ع�� قدر من الّتما��  - وإدراك بو��  - جاّدة إلعادة إنتاج الّنص 

قا�� مع ب�ية الّنص ا��ديد من حيث لغُتھ وطرائُق �شكيلھ؛ مما �س�ل عملية 
ّ
�بدا�� والث

ا��اورة ب�ن الّنص�ن، وتوليد دالالت إضافية يمنح�ا الّنص الوافد ح�ن تم مزجھ بالنص 

  .ا��ديد �� حالة إخصابية نا��ة

وع�� عالقات تفاعلّية ب�ن نصوص ترحل ع�� ثنائية امل�ان والزمان،صوص ال�� والنّ     

�� باألساس نصوص فاعلة تضفي ى حاضرة،�غية إنتاج نصوص جديدة،سالفة وأخر 

وتمنح ال��نة الداللّية الرامزة، بل توخز العقل املتلقي ح�ن تتم عملية تداخل رارة،الش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125ديوان شعراء الفص�� �� قطر،  -  1
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فال ن�اد نجد حدودا فاصلة ب�ن و �ستحضار؛اض أو �شارة أالنصوص بطر�قة �ستعر 

  .الّنص ا��اضر والّنصوص الغائبة �س�ب ما بي��م من تماه وانص�ار

           
ّ
ا �ان املنجز �بدا�� منظومة ثقافية

ّ
ت جمالّية ل�ا محموال /لسانّية /ومل

عن  ونبحثأن نقف عند حدود خز�نھ املرج��، �ان لزامااجتماعّية وفكرّ�ة وأسطورّ�ة،

�سيج " الرواسب ا��يولوجية املش�لة ��لفيتھ �يديولوجية والشعرّ�ة؛ ألّن الّنص �� �خ�� �و

وال�� بدور�ا تتفاعل مع ،1"من �قتباسات و�حاالت و�صداء من اللغات الثقافية السابقة

  .منتجھ اللسا�ي لي�ش�ل �� �خ�� نصا �اضما لنصوص سالفة

قافة الّدي�ية - أ
ّ
  :الث

 قبل أن ي�ون الّتناص مظ�را �شكيلّيا �و باألساس مظ�ر ثقا��،ومعطى حضاري    

ر لحاضل اتغلغور،لحاضالماضي في ا دادمتا نم عاونل يمثو،صالةوأقة راع"يحمل ب�ن طّياتھ 

مولية نح ـنّھُ يمأکما ء،اطلمعالخصبة الماضي ابة رفي تذوره بج
ّ

الرؤ�ة الشعرّ�ة نوعا من الش

عرّ�ة �عزز فرادة الّتجر�ة الھ من قيم فكر�ة وتراثية ودي�ّية،النظر إ�� ما فيوذلك ب؛2"وال�لّية
ّ

ش

وظالال وجدانّية تضفي صفة القدسّية ع�� املنتج الّن��� ا��ديد ع�� وتمنح�ا أ�عادا إيحائية،

  .وتضافر�ا �� معمار شعري محكم البناء والداللة�عالق النصوص السابقة والالحقة، تقنية

 قرآنية �� صور �شابكية وتفاعلّية ب�ن نصوص/ إّن إقامة عالقات حوارّ�ة تراثّية                     

أو باألحرى توافر كفاءة استحضار صور من نصوص املقدس الدي�� و��ن نصوص شعر�ة،

ومحاولة توج���ا وتوليف�ا بما ي�ناسب والّسياق دي�ية،/ا تحملھ من مرجعّية فكر�ةالقرآن وم

عري ا��ديد 
ّ

 �ذه �� جو�ر�ة ��اصية"وذلك ست�تج نصا طافحا بفيوضات داللّية ورؤ�و�ة؛الش

عر نفسھ، طبيعة مع تلتقي النصوص،
ّ

 وش�ل الكالم،و�و ما يجعل القول، طر�قة من حيثالش

�� الذاكرة ا��معّية  3"الستمراره ودعمالشاعر�تھ، قو�ا �عز�زا الشعر �� الدي�� ال��اث توظيف

 .لإل�سان

�ان توظيف ال��اث الّدي�� �� املدونة الشعرّ�ة القطر�ة يّنم عن إيمان  من �نا       

فضال عن لرو�� �� صناعة الّنص �نموذج،ا/الشاعر القطري بمدى فاعلّية ال��اث الدي�� 

قافة الّدي�ية، ومحاولة بناء وازع أخال�� ع�� فاعليتھ �� بناء ا��تمع القي��،
ّ
وترسيخ ُمثل الث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من �ثر �د�ي إ�� الّنص، ترجمة عبد السالم بتعبد العا��، مجلة الفكر املعاصر، : روالن بارت -  1

 .155، ب��وت، ص، 1986، آذار، 28العدد، 
العر�ي،  دار الفكر الشعر العر�ي املعاصر، �� استدعاء ال��صيات ال��اثية :ع�� عشري زايد -  2

 .262، ص،  1997القا�رة، 
دبية، ينظر صالح فضل، -  3

ٔ
�يئة قصور  د، ط، قراءة �� الشعر والقص واملسرح، إنتاج الداللة �

 41 - 42ص،  ، 1993 القا�رة، الثقافة،
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قدس القرآ�ي إ�� نصوص أخرى؛ لتصبح �عد�ا نصوصا مشعة فكرة ترحيل نصوص 
ُ
من امل

وال�� تحمل �� تضاعيف�ا التوج�ات الفكر�ة والنفسّية للشاعر  �عملية املثاقفة الدي�ية

 .القطري 

  :يقول إبرا�يم بن عبد هللا �نصاري              

ـــــــع" ا��مد � رب العامل�ن" ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   إرسال خ�� الورى لإل�س وا��ان      ��      ـ

ـــــــنور�ما          ��دي القلوب إ�� رشد وإي" ز�راو�ن"أعطاه با��ّق  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   مانــ

  ر�ي وأرجو ال�دى من فضل منان        يرزق��   " ��عام" "مائدة"بفضل 

ــــــآيات إع" �نفال"�عق��ا           " �عراف"تلوت �� سورة  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   جاز وت�يانــ

ــــــالصدق أزج��ا مط" وتو�ة ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ�رة          إليك من ضارع يا رب لــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   �فانـ

 ك ا��ا�يمن حوت ألم بھ           فاشمل �عفوك دوما عبد" يو�س"نجيت 

  �� ا��اه من �عد �شر�د وحرمان    قد أكرمتھ وسما    " يوسف"كذاك 

  :و�كذا إ�� أن يأ�ي ا�� املعوذت�ن بوصف�ما سورت�ن ُيخَتم ��ما القرآن، فيقول 

  �ن من حسد           واحفظ فؤادك من وسواس شيطان" باملعوذت�ن"عذ 

ــــــوتلك سور الق ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــذكرت ع      رآن �املة         ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــــد��ا من غ�� نقــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   صانـ

ـــــــعشر وأر�ع تأ�ي �عدا مئة                      الن ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــور من�ثق من كـ ــ ــ ــ ــ ـــــــل عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ         1نوانــ

 والظ  
ّ

متبعا �� تبة اسًما،فيذكر�ا مر اعر يأ�ي إ�� سور القرآن جميع�ا،ا�ر أّن الش

لصالة والسالم ع�� رسول بحيث �س��ل نظمھ باالتدرج الوقفي �� القرآن الكر�م،ذلك 

ِدي يات إ�� ذكر اسم �ل سورة قرآنية،ثّم �عمد �� با�� �ب،)ص(هللا
َ

معقبا �عد�ا بالسياق الَعق

  .الّسورةالذي من أجلھ نزلت 

يمكن أن تدرج ع�� لسانية /" وعتبة نصّية د د� عالماتيا،ولعّل اسم السور �ع      

ذلك ملا �� العتبة العنوانّية من دوال أيقونية تحيل إ��  ،2"وتدل ع�� محتواهرأس نص لتحدده،

دالة  عا�ي�سماء قوالب للم" ص؛ ألّن �شعبات أ�عاده الرمز�ة والداللّية والثقافية داخل م�ن الن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89، 87ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
مجلد / ار�اق، مجلة عالم الفكرشعر�ة عنوان الساق ع�� الساق فيما �و الف: ال�ادي املطوي  -  2

  .456، ص، 1999، 1، عدد28
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بحيث يصبح اسم  1"اقتضت ا��كمة أن ي�ون بي��ا و�ي��ا ارتباط وتناسبعل��ا،

 .العنوان مخ��ال �ّل القيم والرؤى داخل السورة القرآنية/السورة

ت�ب،إنما ينم عن و�ّل �ذا الزحام امل��اكب ل�سميات السور، والتتا�ع ل�سق ال��       

أصوُل الدين، و�عاليمھ  - برم��ا  - ذ �� القصيدة و�علق شديد بنصوصھ؛ وإإرث دي�� عميق،

وخلفية أيديولوجية �شتغل عل��ا أّن القصيدة تمثل سياقا مرجعيا، ما �ع��وشرا�عھ،وعقائده،

  .الوجدان الدي�� عند إبرا�يم بن عبد هللا �نصاري 

قافة �بداعّية  -ب
ّ
 :الث

�م قر�ح�" شعراء الّديوان"د إليھ �سنان �بداع الشعري والن��ي مت�أ،كث��ا ما �        

علم�م  ديوان" وذلك ملقام الشعر �� املتخيل ا��م�� العر�ي؛ ألنھالشعر�ة وذائق��م �بداعّية،

عر علم " يقول ،)ض(ومنت�� حكم�م،بھ يأخذون،وإليھ يص��ون،و�ان عمر بن ا��طاب 
ّ

الش

مأخوذ "ف�و سامقة مرموقة؛ثم إّن م��لة الشاعر عند العرب ،2"قوم لم يكن ل�م علم أ�� منھ

شعر و ب�ل علم،مطلوب ب�ّل مكرم،
ّ
احتمالھ �ل ما حمل من نحو، ال�ساع ال

صورة " ؛ ألّن 3"واحتياج أك�� �ذه العلوم إ�� ش�ادتھولغة،وفقھ،وخ��،وحساب،وفر�ضة،

اعر �� الثقافة العر�ّية محاطة بالنور وا��اد
ّ

،وانطالقا من م�انة الشعر والشاعر �� 4"الش

تجر���م الشعر�ة مستل�م�ن نصوص املدونة الشعرّ�ة " شعراء الديوان "قافة العر�ّية خاض الث

العر�ّية من خالل تجارب تناصّية،م��ق�ن ��ا نتاج�م الشعري،ومولدين صورا من 

�ي تظ�ر لوحة فسيفسائّية وثروة قولّية وفكرّ�ة يتما�� ف��ا الّنص صوره،و�عاب�� من �عاب��ه،

 .ا��ديد/ركز مع الّنص الالحقالّنص امل/السالف

  :ولنا �� تجر�ة الشاعر دمحم بن حسن املرزو��      

 بكم        
ُ

ا أْن سمعت
ّ
 من النظر          زاد اش�يا�� مل

ً
  والسمُع أسبُق أحيانا

ھ         ..كـم بتُّ فـي سَ�ري     
ُ
ل ِ

ّ
�ـر"    قـل�� أعـل ا عـ�� السَّ

ً
  "لعل بـا�َ�زِْع أعوان

ذ�ار قلت لھ�اج لّم أ    
ّ
  "يا سا�ر ال��ق أيقظ راقد الّسمر:             "لظى الت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 1998، الطبعة �و�� 2زاد املعاد �� �دي خ�� العباد، ب��وت، لبنان، ج: ابن القيم ا��وز�ة -  1
 )324- 323ص، 

مح�� الدين عبد : العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تحقيق: ابن رشيق الق��وا�ي -  2
 .27، ص، 1981، الطبعة ا��امسة، ب��وت، 1ل، جا��ميد، دار ا��ي

 .196، ص، 2املصدر السابق، ج -  3
وظيفة الشعر؛ النقد والقراءة املقاومة، مجلة ثقافات، �لّية : ينظر، دمحم لطفي اليوسفي -  4

 .57، ص، 2005، �14داب، جامعة البحر�ن، العدد، 
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�اِن بـا�َ�َور   
ْ
  1من �ل فـاتـنِة ���ـاظ فـاتـرِة الـ        أجفـاِن سـاحـرِة الـَول

مع ولعّل دمحم املرزو�� �نا قد أسقط تجر�ة شعراء كث��ين ع�� تجر�تھ املدحّية         

ّم ضار نماذج�م العليا،ومحاولة دفق�ا ع�� منتجھ الّن���،فوارق طفيفة،وذلك باستح
َ
ومن ث

  :أو�� العتبات التناصية ما نلفيھ يتقاطع مع قصيدٍة ل�شار بن برد ح�ن يقول 

          ِ�
ْ

ْحيانا ي ِلْبعِض ال�ّ�ِ عاشقة ٌ      يا قوِم أذ
َ
ُق قبل الَع�ن أ

َ
ْعش

َ
� 

ُ
ن

ْ
ذ

ُ
 2و�

" �ذن"اس�بدال طفيف �غي�� ع�� محور �س�بدال، مع فقد جاء التناص �نا               

أّما املع�� العام في�اد فقد بقيت ع�� حال�ا،" أحيانا"دة بالنظر،أما مفر " الع�ن"وبالسمع،

  .يتطابق و��نا��

       :                                   ومرة ثانية نجد تناصا آخر مع ب�ت من قصيدة أل�ي العالء املعري، ح�ن يقول 

 ع�� الّسَ�ر
ً
ُمِر             لَعّل با�ِ�زِْع أعوانا  السَّ

َ
 راِقد

ْ
  ِ◌ 3يا ساِ�َر الَ�ْ�ِق أيِقظ

وذلك ملا �� الب�ت من حسن �بتداء  ن التناص �نا إ��ابا بنظم املعري ور�ما �ا     

�� مخيال وتوارد ا��واطر ودورا��ا من مخيال إس��الل،باإلضافة إ�� تنا�� التجارب،و�راعة � 

  .شعري آخر

من خالل �ذه القراءة التناصّية ��موع �بيات السالفة ي�بدى التناُص خز�نا          

مع محاولة ر�ط�ا كرة �بداعية واملوروث الثقا��،ثقافّيا وجمالّيا يتم ع��ه استحضار الذا

ا��� بما �شبھ ووخز املتخيل الشعري العب املرزو�� قصد إثارة الذاكرة،بتجر�ة الشاعر دمحم

وات�اء تجر�ة ع�� تجر�ة، وإثراء نص بنص آخر عملية محا�اة أو است�ناس نص بنص،

ب من جيولوجيا �بداع العر�ي،مستج
َ
ومحاولتھ توليفھ بما يتواءم مع تجر�ة ا��ب وا��ن�ن ل

  .مع �خر الغائب والبعيد

  :و�� مقام آخر يقول الشاعر صا�� املا�ع     

  وأي كر�م ما د�تھ مصائبھ       ائنات ��ائبھ      �و الّد�ر �غ��� ال�

  ولم تلبھ من ذا الزمان عواقبھ            أرو�ي سليما ما أص�ب ب�ارث       

  1وتخدشنا با��ور غدرا مخالبھ              يضرسنا ��شا بأنياب بطشھ      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
الديوان، شرح وتكميل، دمحم الطا�ر بن عاشور، راجعھ و���ھ، دمحم شو�� : برد �شار بن -  2

 .194، ص، 1966أم�ن، مطبعة ��نة التأليف وال��جمة وال�شر، القا�رة، ا��زء الرا�ع، 
ديوان سقط الزند، دار ب��وت للطباعة وال�شر، دار صادر للطباعة وال�شر، : أبو العالء املعري  -  3

 .56، ، ص1957ب��وت، 
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فّية الّنا�عة من �سيل من التأمالت الفلس" صا��"يفيض الوعاء الشعري �� أبيات       

وأّن الوجودية يؤشر إ�� قتامة ا��ياة،تأمالت ا��ياة وخ����ا؛ فالّد�ر ب�ل حموالتھ الفلسفية و 

�شياء �ل �شياء ال تبقى ع�� حالة واحدة، بل إن التغ�� والتقلب ناموس �و�ي يجري ع�� 

يضرسنا ��شا (ابھ وأن الّد�ر ي��شنا بأني،)أرو�ي سليما ما أص�ب ب�ارث(�ا ال�ائنات جميع

 ).بأنياب بطشھ

وأّن �ياة ال�شرّ�ة من زاو�ة درامّية،ولعّل ز��� ابن أ�ي سل�� �ان قبلھ �� رؤ�تھ ل�        

ا��ياة بحضور�ا ال��اجيدي �� تفاصيل يومياتنا يجعلنا نأسف النحدار�ا نحو املآزق 

 تناصّية،وامل�الك،فتلتقي �نا �� �ذه ا
ٌ

حاول أن ت�ون جسرا �سعف تل��ظة املأساو�ة تجر�ة

  .نصا جديدا بنص آخر قديم

أ
َ
نياٍب َو�وط

َ
رَّس ِبأ

َ
ث�َ�ٍة         ُيض

َ
موٍر ك

ُ
  2.ِبَم�ِسِم  َوَمن ال ُيصاِ�ع �� أ

ة،تجعل �� حوار�ة تناصيّ " ز���"بنص " صا�� املا�ع"�كذا يتوا�� نص                

ية وجمالّية  لغائب من معطياتمن خالل ما يمّده الّنُص االّنصوص تتغذى من �عض�ا،
ّ
تأمل

بالنظر إ�� معطيات عادة صياغة تجارب شعر�ة م�شا��ة،و�و ما يو�� بإللنص ا��اضر ،

  .وتصو�راة جديدة،لغة،وفكرا،أسلو�يّ 

 :الثقافة التار�خية -جـ

�شتغل العقل التار��� عند عديد الشعراء القطر��ن �� الديوان ع�� محطات           

ن عليھ القوم من عز ة بالكث�� من املواقف ا��الدة توثيقا للمآثر، وإظ�ارا ملا �اتار�خية زاخر 

�� ا��اضرة العر�ّية تنم عن شرف تليد، وإحساس كب�� باالنتماء إومجد و�طولة،

من خالل نماذج شعرّ�ة  - وملا �ان ذلك كذلك �ان حضور السياقات التار�خيةو�سالمية،

 �� نصوص�م،كث��ة ومتنو  - لشعراء الديوان 
ً
 �� متو��معة،مغموسة

ً
�بداعية  وممزوجة

ة سابقة وحاضرة يرفد نصوصا شعر�كصورة من صور التناص؛لكنھ تناص بصبغة تار�خانّية،

فتندمج بطر�قة التما�� و�ندماج الك��،منثالة ع�� نصوص الحقة للمش�د التار���،

ن ب�ل قيمھ وخز�نھ الثقا�� مع � ا��موالت التار�خية بحموالت ا��اضر �� صورة ر�ط املا��� 

تجعل �ذه �مة ع�� قدر من الّتواصل ا��ضاري والثقا�� ب�ن بحوادثھ �� ص��ورة دينامّية،

  .جيل وآخر

  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
ع�� حسن فاعور، دار الكتب العلمية، ب��وت، : ز��� بن أ�ي سل��، الديوان، شرحھ وقدم لھ -  2

 .110، ص، 1988لبنان، الطبعة �و��، 
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  :يقول الشاعر أحمد بن يوسف ا��ابر          

  1"وأطراف �سنة شرّع" و�م أوعبوا صفوا جبا�ا ممنعا          ج�ارا               

لواعّية التار�خية للشاعر من خالل نماذج ألحوال املاضي�ن من أسالفنا و�م تنطلق ا 

ض من ذاك إال ول�س لغر تار�خّية ال�� تؤسس لكيان �مة،يخوضون غمار صناعة ال��ظة ال

رسيخا لفكرة املا��� و�ناء جيل جديد ع�� وفاق ما �ان قد صنُعھ آباؤ�م،تع�� س�يل �قتداء،

ل أمامنا �� قول الشاعر أحمد بن يوسف ا��ابر و�و �ستحضر كما �و ماثيصنع ا��اضر،

عناصر تار�خية من خالل قول كعب بن مالك و�و �شيد بالقوة الروحّية وا��ر�ية ال�� �ان 

  :عل��ا املسلمون وقتئذ، فيقول 

             
ً
صر شدة

ّ
ة شرع             شددنا بحول هللا والن

َّ
  عليكم وأطراف �سن

تناص سياقا تار�خيا وجماليا �شتغل عليھ شعراء الديوان ع�� �كذا يصبح ال

 �ستل�م" فـتار��� وح�ا�ي تروي حوادث سابقة،استحضار نصوص سالفة ذات مخزون 

 �� إيجاًبا،و�و أو سلًبا إن وظروفھ، العصر ووقا�ع املا���، أحداث ب�ن ال�شابھ أوجھ الشاعر

 إطار �� نفسھ وصدى ا��ماعة، صوتعن صدى  يكشف ل�ي ��يالھ العنان يطلق �لھ �ذا

 حضوًرا �ش�ل ال�� الك��ى، التار�خية املوضوعات أو ع��ا يبحث ال�� العامة التار�خية ا��قيقة

و��يئ��ا؛ لتصبح تفاصيل�ا الّصغ��ة، ثم محاولة تحيي��ا  2"�� ا��وض دون  �مة تار�خ �� بارًزا

، فيم��ج املتخيل الشعري باملتخيل ول�س�ل سكُ��ا �� نصوص�م الشعرّ�ةقابلة لالمتصاص،

 .التار��� �� بوتقة إبداعية مائزة ع�� تقنية التناص

رة الّرسول واشتغال تار��� آخر يرفده الشاعر أحمد بن يوسف ا��ابر بمناسبة ��

  ):ص(فيقول مستحضرا محطات تار�خية من س��ة املصطفى ّص�� هللا عليھ وسلم،

  تجب بھ �رض الفضاء مطاياه       فقد عميت عنھ العيون وأصبحت     

ـــــوأدرك�م من �عد ألي س       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   بظ�ر جواد ساخ �� �رض رجاله        راقة     ــ

  فآمن بالوعد الذي جاء صادقا            ل�سلب من كسرى امللوك سوراه        

ـــــــطر�ق�ما يأ�ي عل أم م            ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــل           عبد     ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   داهدى خيمة بال�� قام عمو ـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و�� من قصيدة مرفوعة إ�� أحمد بن ع�� آل ثا�ي، . 156ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
وحاكم قطر السابق  –�� ذلك الوقت  –قطر السابق، وإ�� صاحب السمو و�� ع�ده ونائبھ حاكم 

 م 2/04/1970خليفة بن حمد آل ثا�ي، بمناسبة وضع�ما القرار املؤقت ���ومة قطر الصادر �� 
 الفكر، مج عالم مجلة املعاصر، الفلسطي�� الشعر �� التار�خية ال��صيات توظيف :مو��� نمر  -  2

  .117ص،  ،2004 ود�سم��، ، أكتو�ر 2لعدد ا ، 33
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ــــــلد��         وقد طلبا م��ا الطعام ولم يكن                   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ا طعام مثل ما تتوخاهـ

  فللھ كم من آية ظ�رت ��ا                    ومن م��ز قد حار فيھ دلياله          

  1وعند قيام الشاة بالرسل آية               تدل ع�� �مر العظيم ومغزاه         

�ش�بك ا���ي السردي مع الفعل الّتار��� �� توثيق �حداث وتجارب �مم من حيث                    

و�صبح التناص بوصفھ تجر�ة جمالّية سلطة ا��� بمخزو��ا الثقا�� والّدي��،�� تجر�ة امل

التار�خية ضمن منجزات نصّية قصد توثيق / تار�خّية تضمر العديد من ��ساق الّسردية

و�ذا ما جاء من خ�� أم معبد أّن زمانا،وم�انا،و��وصا،وأحداثا، ث،وضبط مال�ساتھا��د

 وألج�دن�ذا وهللا صاحب قر�ش الذي تطلب،ولو صادفتھ اللتمست أن أ��بھ،"�عل�ا قال 

وال  وأصبح صوت بمكة عاليا ب�ن الّسماء و�رض �سمعونھ: قالإن وجدت إ�� ذلك س�يال،

سار السرد ـــ التأر�خ لبعض جوانب ��رة الن�� دمحم فيحاول الشاعر ـــ ع�� م...2"يرون من يقول 

ولعّل ما ��منا من زاو�ة عبد الش���ة وقصة الشاة ال��يبة،، ثم الوقوف عند حادثة أم م)ص(

وكيف استطاع أن يمتص مسرودات تار�خية ّية؛ �و وقوفنا عند حدود التناص،تناص

  .و�س�ثمر�ا �� متون شعر�ة ذات طا�ع ح�ا�ي

  

وازي / يقاعّيةال�ندسة �  - 4
ّ
  :نظام الت

عُر غ�� ص      
ّ

 من �سق"ول�س �يقاع إال ور مرسومة ع�� وقع إيقاع متوازن،ل�س الش

 تنظيم مستوى  وترتي��ا،و�� ال��كي�ية الب�� تنظيم مستوى  عّدة؛�� مستو�ات ع�� التناسبات

سق وترتي��ا،و�ذا التطر�ز�ة وال�يا�ل �صوات تنظيم و�� مستوى  وترتي��ا، النحو�ة �ش�ال
ّ
 ال�

عري م�يكال ���اما صوتيا، وتناسبا إيقاعّيا،ا 3"امل��ابطة �بيات يكسب
ّ

يجعُل من الّنص الش

 إن نقول  ح�ن ال نخطئ للشعر،وقد �ساسّية املسألة"ال�� �عدُّ  4"الّتوازي "ع�� وفاق �ندسة 

عر ب�ية
ّ

ة القصيدة ظمواملتواتر من خالل أن 5"املستمر التوازي  ب�ية �� الش

وال�� تجعل من الّنص قطعة موسيقية متناظرة ية،وامل��مية،و�سلو�النحو�ة،والّصرفية،

  .صوتا وداللة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .153ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
، 1991، مكتبة معارف، ب��وت، 3، ج البداية وال��اية: ينظر، قصة أم معبد ا��زاعية، ابن كث�� -  2

 .193ص، 
 البيضاء، تو�قال، الدار صفوت، دار ومبارك الو�� دمحم: ترجمة قضايا الشعر�ة،: جاك�سون  رومان -  3

 106 : ، 1988الطبعة �و��، 
عّية؛ وأطلق عل��ا جملة من املصط��ات، ا�تم الدرس اللسا�ي العر�ي القديم ��ذه التقنية �يقا -  4

 .فقد أسما�ا، املساواة، واملوازنة، والطباق، والتناسب، والتكرار، واملقابلة، واملشا�لة
  .106- 105ص،  الشعر�ة، قضايا: جاك�سون  رومان -  5
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ا �ان الّتوازي قيمة �غمّية ت�تج�ا مساحات زمنية       
ّ
بنائّية م�ساوّ�ة ومختلفة �ان /ومل

م املوسيقي ��يقاع ب�ل تجلياتھ البنائّية والّداللية معادال رؤ�و�ا للقيم التع
ّ
� ب��ية داخل السل

 للشعر املوزون إيقاعا يرد عليھ من حسن تركيبھ واعتدال " ذلك أّن القصيدة،

�ي تاّرة، وال��كي�� تاّرة وا�ساق نظامھ بالتقابل الصو ،وتقسيم وحداتھ،1"أجزائھ

يات املنتظم ع�� متوال 2"التعارض أو مستوى التطابق ع�� املنطلقات توازن " انطالقا منأخرى،

  .خطّية متعادلة تصنع�ا متطلبات املع�� واملب�� معا

 والنحوي  الصر�� الّنظام لنفس أك�� أو متعاقبت�ن متواليت�ن تتا�ع"والّتوازي ل�س إال                  

وازي �نا ؛ ما �ع�� أّن التّ 3"داللية م��مية أو وصوتية إيقاعية اختالفات أو بتكرارات املصاحب

ع�� نوع�ن من الّتوازي  وآخر دال��،وس��كز �ناركي��،وآخر صو�ي،منقسم إ�� تواز ت

وذلك �س�ب ان�شار�ما ع�� مساحات كب��ة من الديوان وتمثل�ما �� ) الّصر��،الصو�ي،(

  .تالفيفھ

  :الّدال��/التوازي الصو�ي  -  أ

لتوز�ع منتظم للسلسلة  وتوافق القوالب الصوتية وفقاو�و تماثل صو�ي،                 

ت الصوتّية ومالئمة املتوالياة،وظيف��ا حسن الت�سيق،تفرضھ �ندسة صوتية خاصغوّ�ة،الل

 .يقوم ع�� ب�يات م�ساو�ة ذات أ�عاد إيقاعّية وجمالّيةتبعا لتكرار  م�ساوق،

 ����ام والّتطابق ب�ن وحداٍت صوتّيٍة متناسبٍة من      
ُ

 تؤلف
ٌ
 صوتّية

ٌ
والّتوازي تقنّية

�ا وكيف�ا قص د بناء معادالت جرسّية ذات مسافات زمنّية متكررة بطر�قة رت�بة تجعل حيث كمُّ

ساوي سم��ا �يقاعّية امل�يمنة
ّ
  .من ال�

ونحن إذ نمعن النظر �� تالفيف الّديوان سنجد أّن عناصر صوتّية متوازّ�ة قد      

عراء �� الكث�� من منجزا��م قصد إنجاز أ
ّ

بما يجعل ؤ�و�ة،�عاد إيقاعّية وداللّية ور تداول�ا الش

ب�ّية التوزان سمة أسلو�ية وتقنّية �عب��ّية �س�م �� ا�ساق النص وا���ام /ال�ندسة الصوتّية 

  .عالقاتھ الّداخلّية

يقول ع�� ما اندثر من الديار والرسوم،و�� �ذا الب�ت الذي يمثل وقفة طللّية      

 :ماجد بن صا�� ا��ليفي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عر، تحقيق طھ ا��اجري، دمحم زغلول سالم، املكتبة الّتجار�ّ : ابن طباطبا العلوي  -  1
ّ

، 1965ة، عيار الش
 .21ص، 

أعمال م�رجان مر�د الشعري   :العراقية ا��ديثة القصيدة لغة �� التوازي :فرحان  محسن ف�د - 2
 .29، ص، 1998الرا�ع عشر، �غداد، 

 .78، ص، 1999 ،18العدد،  ونقد، فكر مجلة الشعر، ولغة التوازي  :كنو�ي دمحم -  3
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 1ورسم عفت آثاره فتنكّرا              خلي�ّ� �ذا ر�ُع دار �غ��ا         

عري �� ب�ت                 
ّ

نف��� قاتم ب�يمة الفقد ع�� فضاء " ماجد"يقوم البناء الش

رئ�سا لعملّية  �ذه الثنائية قد ش�لت �� الب�ت منطلقاواندثار امل�ان والزمان معا،والتال���،

عري،
ّ

ألن لّتحول من املا��� إ�� املستقبل؛ابر�ة "من منظور أّن وقفة الطلل �� ال�شكيل الش

الذي  2"وكمطابق صمي�� للمستقبل املأمول خ��ل املا��� كنقيض مباشر ل��اضر،الطلل ي

اعر أن �ستمسك بتالب�بھ
ّ

  .يتم�� الش

اعر �� ب�ية املطلع الطل�� ع�� ) الفونولو��(ي�شط ال�شكيل الصو�ي        
ّ

عند الش

كرار وتقسيممتواليات خطّية لبعض العناصر الصوتيّ 
ّ
منتظم ومتناظر ع�� شطرْي  ة ذات ت

اعر و�و �ش�ل متنھ الطل�� ا����ن لفعل الب�ت،
ّ

�عكس الصورة النفسّية ال�� �ان عل��ا الش

  .الغياب الذي حّل بالّديار والّرسوم

يقوم الّتوازي �نا ع�� فكرة توز�ع عناصر صوتية و�نائية ع�� محوري �ختيار       

الشعري بطر�قة  حقيق تناسب ب�يوي،و�عادل تركي��،ع�� شطري الب�توالتأليف قصد ت

وتكرارا متناو�ا ��رف الّراء �� ثالثة ألفاظ متوالية �� التناظر ال�ند���؛إذ ن��ظ كثافة فونيمّية،

�ش�ل متقابل بتقنية ) تنكرارسم،آثار،(لتقابلھ ثالثة ألفاظ أخرى  )�غ��ا،دار،ر�ع( الشطر �ول 

� ا��موعة الثانية ع�� من �ّل لفظة من ا��موعة �و�� تقابل أخ��ا � توز�عّية تجعل

شابھ الّدال��؛
ّ
،ولفظة )آثار(تقابل ) دار(ولفظة ،)رسم(تقابل ) ر�ع(فلفظة ال��ت�ب،من حيث ال�

  . ع�� �ذا ال��ت�ب وال��ابط) تنكرا(تقابل ) �غ��ا(

  

 

  آثاره فتنكرا ورسم عفت                        ��ا           خلي�ّ� �ذا ر�ُع  دار �غ

   

مرات،ونحن نقرأه دون أن �س�شعر ) 06(�� �ذا الب�ت ستة ) الّراء(تكرر حرف     

شابھ،و
ّ
يتغ�� إ�� ) ر�ع(ثقلھ؛ ألّن تناسبھ الصو�ي ي�بعھ تجمع دال�� خاضع ملبدأ التماثل وال�

، مع مالحظة وجود الّراء �� )آثار(إ�� ) رالّدا(ومالحظة وجود الّراء �� بداي��ما،،مع )رسم(

ل�ش�ل ترصيعا ) تنكرا(إ�� فعٍل للتنكر الالمتنا�� ) �غ��ا(��اي��ما،و�تحول فعل التغ�� املطلق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  1
عر ا��ا���، م�شورات وزارة الثقافة و�رشاد القومي، : سامي اليوسف يوسف - 2

ّ
مقاالت �� الش

 .121، ص، 1975دمشق، 
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الب�ت شطران؛شطر إليقاع �مل،وشطر إليقاع  وإذ ��يقاعيا يمنح الب�ت �غما متوازنا؛إ

 املسار والّتغ��؛�و �و ا��ركة "زمن �ناوالة الزمن؛وآخر مفقود بفاعليّ �لم،وشطر موجود،

لي�ون ��ظة م�اشفة  1"مسرح ا��اضر ا�� باملستقبل ماض،و�أ�ي ا�� ا��اضر يحول  الذي

ات و�� ترى �شياء تم��� نحو ا��راب والالجدوى 
ّ

  .ك��ى مع الذ

  

  

  

            

  

ي، �� وحدات صوتية 
ّ
مع وحدات داللّية ) ترنيمّية(تتواكب �لفاظ �� �ذا املقام ا��ط

ماثل�ما �� مع�� القرار حرف الّراء،مع ت/�� الب�ّية الصوتّية) الّدار(مع ) الر�ع(،إذ ي�شا�ل)�عب��ّية(

من حيث احتواؤ�ما ع�� حرف الّراء،واتفاق�ما �� ) آثار(مع ) الّرسم(�� ح�ن يتماثل وا��ضور،

  .الّداللة ال�� �ع�� الّدمن و�طالل

وما فيھ من تكرار سيجعل الب�ت م���ما مع ) الراء(ستخدام حرفولعّل �� ا         

وألّن الّراء حرف بؤرة �ذا ال�سيج املتوا��،) ّراءال(القافّية،ومب�يا ع�� �سيج صو�ي ت�ون فيھ 

وجع الذي 
ُ
ج�وري يجمع ب�ن الشدة والّرخاوة؛ فإّن شدتھ متأتية من فعل الغياب والتذ�ار امل

رة قبل ا رخاوتھ فنا�عة من رخاوة الع�ش �� ظل املرا�ع والّديار العامأّم يار املوحشة،��يجھ الّد 

ما صفة الّتكرار الذي يحو�ھ حرف أن تتحول إ�� رسوم وآثار،
ّ
فم�شأه من دوران ) الراء(وأ

ي�تغون بھ خالصا من ر�قة ذكرى الذي يدفع بالشعراء جميعا،"رحيل وتكرار فعل الا��ياة،

أو غياب قسري ��ياة �انت تصنع ��س ،2"أو خيبة عميقةة،يج�ا الّديار املقفر موجعة ��

  .و�ب��اج

 :الّدال��/الّتوازي الصر��  -  ب

دات �� ش�ل وتماثل الصيغ البنائّية للمفر ،3و�و نوع من توزاي املقاطع الّصرفّية    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .84، ص، 2002 للثقافة، �ع�� والداللة، ا��لس العالمة ، والنص القارئ : قاسم س��ا -  1
، 1979الثانّية، الرحلة �� القصيدة ا��ا�لية، مؤسسة الرسالة، ب��وت، الطبعة : و�ب رومّية -  2
 .61ص، 

علم يتعلق بب�ية ال�لمة، ألنھ يدرس �ب�ية اللغوّ�ة من خالل الوحدات ": علم الصرف �و -  3
داللة اللواصق التصر�فّية �� اللغة : ينظر، أشواق دمحم النجار. الصرفّية ووظائف�ا وقوان�ن �ش�ل�ا

 .29، ص، 2007العر�ّية، دار دجلة، الطبعة �و��، 

  �غ��ا

  رسم                                 ر�ع                       

  

  تنكرا

  آثار                               الّدار                         
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ما �ان عميقا متصال"ترتبط فيما بي��ا ارتباطا دالليا؛ ألّن ب�� تركي�ية م�شا��ة،
ّ
 التوازي �ل

عرّ�ة،بالب�ية 
ّ

عري الّداللّية �ان أحفل بالش
ّ

، 1"أو أك�� ارتباطا بال�شا�ل امل�ون لل�سيج الش

 .ول�سقھ البنا�ي

ع�� تكرار تراكيب ذات ) morphology/املورفولو��( لذا يقوم التنظيم الصر��    

ّداخلّية بدوال ودعم الب�ية �يقاعية الئّية قصد تكثيف الّداللة،صيغ م�شا��ة �� ماد��ا البنا

متماثلة ومتواز�ة ��لق نوع من الّتناسب الّنغ�� والتناوب �� عملية توز�ع وحدات ب�يو�ة ع�� 

  .مخطط التنضيد الشعري 

إّن الصور املورفولوجية �� ش�ل من أش�ال الّنظام الصر�� الذي يتمثل �� تقسيم                   

�يئ��ا وصور��ا ال�� منح�ا ل�ا امل��ان الّصر�� ال�لمات ال�� تحا�ي �عض�ا من خالل ب�ي��ا و 

اعر إ�� تكثيف �ذه ات وفقا للقوالب املتعارف عل��ا،العر�ي ح�ن ُيمفصل ال�لم
ّ

فيأ�ي الش

ف��� إ�� إنتاج قيم �عب��ية وترنيمّية
ُ
  .القوالب امل�ساوّ�ة وتوز�ع�ا بطر�قة التعاقب والتقابل امل

د الرحمن بن عبد هللا الدر�م، ح�ن أ�شد معاتبا صديقھ عبد ولنقف بر�ة مع قول عب               

 :هللا ا��اطر عندما غفل عن مراسلتھ

ــــــوإذا أخو ثقة رأي      ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ت الوّد منھ ت�لفاـ   ـ                 ـ

ـــــــمتح              ف�سّل عنھ وال تكن       ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   زنا متأسفاـ

ـــــــمتوددا ومتلط                وإذا ا��ب رأيتھ            ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فاـ

  2وكن لھ مستعطفا          شدد بھ عقد الوداد     فا 

خالل �ذا التكثيف للصيغ تنطلق الب�يات املتوازنة �� �ذه �بيات من                 

) مستعطفامتوددا،متلطفا،ا��ب،متحزنا،متأسفا،(و�يئ��ا املتماثلة من حيث ش�ل�االصرفّية

ر أ��ا أسماء فاعل ألفعال غ�� ثالثّية؛ والظا�رد�ا الشاعر بصورة أسماء الفاعل،ال�� أو و�� 

و�و و�� بنا�ي من ) ميما مضمومة مع كسر ما قبل �خر(ال���ء الذي يمنح�ا بناء خاصا 

قة ال�� ّية،والفاعلب�ية اللغوّ�ة ال�� �ع�� التجدد،الشاعر �� اختيار �ذه � 
ّ
وصناعة �رادة ا��ال

فإّن الواجب �خال�� ل�س مجرد و�م، بل �و املبدأ السامي لألخالق، وعليھ " يرى ف��ا �انط

سّل �(تقّوم السلوك ال�شري ،وفعالّية إلنتاج القيم،وإقامة قوان�ن أخالقّية،3"قدرة واستطاعة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالغة ا��طاب وعلم الّنص، سلسلة عالم املعرفة، ا��لس الوط�� للثقافة : ح فضلصال  -  1
 .279، ص، 1992والفنون و�داب، ال�و�ت، آب، 

 .77ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  2
، 1975قضايا علم �خالق، ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب، مصر، : قباري دمحم إسماعيل: ينظر -  3
 .141- 135ص، 
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 مقاماُت الّرفعة والكمال ا��لقي،)عنھ،فاشدد،كن لھ مستعطفا
ُ

  .وتنحو بھ حيث

��زن و�عد عن ا�ارات السلوكّية من �سلّية،ب املإّن تقو�م امليول النفسّية و��ذي                     

ما ..) والتحابب،والتلطف،و�ستعطافو�سف،والتودد،
ّ
يدل ع�� قدرة ال��صّية ع�� "إن

ات �خالقية،ا
ّ

اتية لواجبلقيام بمراقبة الذ
ّ

ومطالبة نفس�ا ا��ا �خالقّية،وع�� الّصياغة الذ

 .معّية�غرض حفظ التوازن داخل املنظومة ا��ت 1"بتأدي��ا

 الصيغ البنائية بطر�قة التوازي والتكرار ع�� مسافات م�ساوقة   
ُ

من �نا �ان ترصيف

�لة توازنات إيقاعّية متو  ل �ذه الّصيغ تتداخل فيما بي��ا،قد خلق تطابقا صوتّيا،جع
َ

 اترة،ُمش

 ّيةال سيما وأّن �ذه الصيغ املورفولوجية تتدفق ب�لي��ا �� �غمة القاف

لت�ون فاؤ�ا رو�ا مطلقا يحا�ي ما �� �ذه القيم من مثالية راقّية ،..)عطفامتأسفا،متلطفا،مست(

  .�س�� الذات الشاعرة إ�� تمثل�ا واقعا حياتيا

  :الّتوازي ال��كي�� -ج

ي�شأ الّتوازي ال��كي�� من خالل انتظام ا��مل  بطر�قة التكرار املتوازي        

لب�يا��ا ال��كي�ية م�ساو�ة صوتا ع�� مسار  واملتقابل،بحيث تصبح العناصر امل��مية امل�ونة

�كي�� ل��ملة أو لشبھ ��ملة
ّ
�ل للبناء ال�

َ
ش

ُ
سق ا��طي امل

ّ
 .ال�

                
ً
نوع من التكرار؛ لكنھ تكرار ينصرف إ�� تكرار املبا�ي مع اختالف "فالّتوازي ال��كي�� إذا

وذلك �غرض خلق إيقاع مية،من حيث وحداتھ امل�� 2"العناصر ال�� يتحقق ف��ا املب��

موسيقي متوازن ومت�ا�� الفواصل الصوتية ال�� ��ا يتحقق ��ساق الّن��� و����ام 

 .ال��كي��

  3وا��مد عف امل�اسب،كسوب الثنا د املدى،بدر الد��،معدن الوفا،�عي        

 تضا�� غاديات الّ��ائب      ق س�ل ونفس أبّية       لھ خل    
ّ

  وكف

وا��تلفة و�ناًء،يبدأ �يقاع النغ�� ع�� �شكيل �ذه املتواز�ات املتجا�سة صوتا          

من حيث  و�صبح املتلقي حي��ا أمام فضاء من املتواليات املتعاقبة وامل�شا�لةم��ما وداللة،

ق ��ذا الدوران �غمة موسيقية تأبناؤ�ا �� تركيب تناو�ي،
ّ
لف�ا �ذن و�ستأ�س ��ا فتتخل

 .والتخطيط ��ي يمثل ال�ندسة ال��كي�ية ��طية التوازي �يقا��سماع،� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم توفيق، دار التقدم، موس�و، : م��م علم �خالق، ترجمة: أ�غور �ون  -  1
ّ
 .248، ص، 1984سل

 10، مج )مجلة النقد �د�ي(نحو آجرومية للنص الشعري، مجلة فصول : سعد مصلوح -  2
 .159، ص، 1991، )2.1(العدد
 .79ديوان شعراء الفص�� �� قطر، ص،  -  3
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  :خاتمة

ل�س من الس�ل أن نّد�� أننا توصلنا إ�� إجابات مطلقة حول ما�ية البناء      

عري القطري الفصيح، بل يكفينا أننا حاولنا جس نبضھ 
ّ

وإش�الية الداللة �� ا��طاب الش

  .ية �ي تطفو الّداللة،وتطفح املعا�ي، وتتج�� الرؤ�اببعض �دوات �جرائ

لكننا قد نطم�ن إ�� �عض النتائج ال�� �عتقد أننا توصلنا إل��ا، و�� ع�� الّنحو         

  :��ي

إّن تضافر ا��قول الّداللّية بمواّد�ا امل��مّية قد ش�ل وعيا أيديولوجيا  - 

  .قطر�ة ب�ل غنا�ا الّتار��� والثقا��أس�م �� صناعة قيم ال�و�ة و�نتماء ل��اضرة ال

شكيل ع�� خز�ن الثقافة  - 
ّ
إّن التناص قد ش�ل معمارا اس��اتيجيا لفكرة ال�

الدي�ية و�بداعية والتار�خية، ومدى اس�ثماره جماليا مع نصوص قطر�ة حديثة من خالل 

 .فاعلية التخص�ب و�حتواء والّتما��

أس�مت �� صناعة املع�� من " ديوان الشعر القطري الفصيح"الصورة ��  - 

�� والذو��، وما ذاك إال �غرض إبراز الداللة �� صورة نرا�ا 
ّ

خالل تجارب الفعل البصري والش

 .تارة ونلمس�ا و�شم�ا تارات أخرى 

إّن التوازي ـــ وخلق متواليات تركي�ية ع�� تقنية التكرار والدوران ـــ قد ش�ل  - 

ساوي والّتكرار �و بذاتھ �ندسة صوتية يتقن إيقاعا �غميا متناو�ا ت�ساوى مسافاتھ
ّ
، �ذا ال�

 .الشاعر القطري ترصيف�ا وتنظيم�ا موسيقّيا

  

  قائمة املصادر واملراجع

  القرآن الكر�م برواية ورش عن نافع

  

  :املصادر –أوال 

  املدى�عيد  - 

  الد��بدر  - 

  الوفا معدن - 

                               الثنا كسوب - 

أسـماء مضـافة إ�ـ� أسـماء مقصــورة أو 

  )قصر املمدود(

ـــــة  ــــ ـــــق حالـــ ــــ ـــــرض خلـــ ــــ ـــــوازي �غـــ ــــ ـــــن التـــ ــــ مـــ

     �يقا��
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  :الدواو�ن الشعرّ�ة - 1

 ديوان سقط الزند، دار ب��وت للطباعة وال�شر، دار صادر: أبو العالء املعري  .1
  .1957للطباعة وال�شر، ب��وت، 

الديوان، شرح وتكميل، دمحم الطا�ر بن عاشور، راجعھ : �شار بن برد .2
و���ھ، دمحم شو�� أم�ن، مطبعة ��نة التأليف وال��جمة وال�شر، القا�رة، ا��زء الرا�ع، 

1966  

ع�� حسن فاعور، دار الكتب : ز��� بن أ�ي سل��، الديوان، شرحھ وقدم لھ .3
  �1988وت، لبنان، الطبعة �و��، العلمية، ب�

شعراء الفص�� �� قطر، جمع وإعداد ع�� بن عبد هللا الفياض، مراجعة عبد  .4
  2015العامة لل�� الثقا��، كتارا، العز�ز رفعت، املؤسسة 

  

  :املصادر ال��اثية -  2

، م، ب��وت1998زاد املعاد �� �دي خ�� العباد، الطبعة �و�� : ابن القيم ا��وز�ة -   1
  .2لبنان، ج

العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تحقيق مح�� الدين : ابن رشيق الق��وا�ي - 2
  عيد ا��ميد ، دار ا��يل،  

عر، تحقيق طھ ا��اجري، دمحم زغلول سالم، املكتبة : ابن طباطبا العلوي  - 3
ّ

عيار الش
 .1965الّتجارّ�ة، 

الطبعة ا��امسة،  .1991، مكتبة معارف، ب��وت، البداية وال��اية: ابن كث�� - 4
  .1981ب��وت، 

 

  املراجع - ثانيا

  :املراجع العر�ّية - 1

  .2006، 6تار عمر �� علم الداللة، عالم الكتب، القا�رة، ط أحمد مخ - 1     

داللة اللواصق التصر�فّية �� اللغة العر�ّية، دار دجلة، : أشواق دمحم النجار - 2     
  .2007الطبعة �و��، 

الصورة الفنّية �� ال��اث النقدي والبال�� عند العرب،دار : جابر عصفور  - 3
شر، الطبعة

ّ
  .�ـ1425ا��امعة �سالمية باملدينة املنورة، الطبعة �و��،  التنو�ر للطباعة وال�

شر : حب�بة الصا�� - 4
ّ
سيميائيات إيديولوجية، دار محا�اة للدراسة وال�

  .2011والّتوز�ع، الطبعة �و��، 
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  املش�لة ا��لقية، دار مصر للطباعة، القا�رة،: زكر�ا إبرا�يم - 5

  .1963 فلسفة وفن، �نجلو املصر�ة،: ز�ي نجيب محمود - 6

الصورة الفنية �� املفضليات أنماط�ا وموضوعا��ا : ز�د بن دمحم بن غانم ا���� - 7
  .�ـ1425ومصادر�ا وسما��ا الفنية، ا��امعة �سالمية بامدينة املنورة، الطبعة �و��، 

  .2002 للثقافة، �ع�� والداللة، ا��لس العالمة والنص، القارئ : قاسم س��ا - 8

اب وعلم الّنص، سلسلة عالم املعرفة، ا��لس بالغة ا��ط: صالح فضل - 9
 .1992الوط�� للثقافة والفنون و�داب، ال�و�ت، آب، 

دبية ، صالح فضل، - 10
ٔ
 ط،. د  قراءة �� الشعر والقص واملسرح،  إنتاج الداللة �

   �يئة قصور الثقافة،

فصول �� علم ا��مال، دار آفاق ا��ديدة، ب��وت، : عبد الرؤوف برجاوي  - 11
  1981الطبعة �و��، لبنان، 

النص الغائب �� القصيدة العر�ية : عبد السالم عبد ا��الق الر�يدي - 12
  .2012ا��ديثة، دار غيداء لل�شر والتوز�ع، الطبعة �و��، 

عر املعاصر، مكتبة الشباب، : عبد القادر القط - 13
ّ

�تجاه الوجدا�ي �� الش
  .1978القا�رة، 

دب، دار العودة ودار الثقافة، التفس�� النف��� لأل : عز الدين إسماعيل - 14
 .ب��وت

دار  الشعر العر�ي املعاصر، �� استدعاء ال��صيات ال��اثية :ع�� عشري زايد - 15
  .1997العر�ي، القا�رة،  الفكر

قضايا علم �خالق، ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب، : قباري دمحم إسماعيل - 16
  .1975مصر، 

  ).ت. د(ملعارف، القا�رة، القيم ا��مالية دار ا: دمحم عز�ز نظ�� سالم - 17

 .1994مستقبل �خالق، دار الثقافة ا��ديدة، القا�رة، : مراد و�بة - 18

الرحلة �� القصيدة ا��ا�لية، مؤسسة الرسالة، ب��وت، الطبعة : و�ب رومّية - 19
  .1979الثانّية، 

عر ا��ا���، م�شورات وزارة الثقافة : يوسف سامي اليوسف - 20
ّ

مقاالت �� الش
 .1975دمشق، و�رشاد القومي، 
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  :املراجع �جن�ية امل��جمة - 2

وم توفيق، دار التقدم، موس�و، : م��م علم �خالق، ترجمة: أ�غور �ون  - 1
ّ
سل

1984.  

دمحم عنا�ي، رؤ�ة لل�شر والتوز�ع، : املثقف والسلطة، ترجمة: إدوارد سعيد - 2
2006.  

 : جوزايا رو�س - 3

عة حسن حنفي، ا��انب الدي�� �� الفلسفة، ترجمة أحمد �نصاري، مراج - 
  .2000ا��لس �ع�� للثقافة، 

فلسفة الوالء، ترجمة أحمد �نصاري، مراجعة حسن حنفي، ا��لس  - 
 .�2002ع�� للثقافة، 

 صفوت، دار ومبارك الو�� دمحم: ترجمة الشعر�ة، قضايا: جاك�سون  رومان - 4
  .1988الطبعة �و��،  البيضاء، تو�قال، الدار

نظر�ة �دب، ترجمة م�� الدين صبا��، مراجعة  :و�لك، أوس�ن وار�ن ر��يھ - 5
 .1972حسام ا��طيب، مطبعة خالد الطراب����، 

س�يل ج��، دار الفارا�ي، : ايز�شتاين، �حساس الس�نما�ي، �عر�ب. س���� م - 6
  .1975ب��وت، 

سعد ز�ران، سلسلة عالم : ��سان ب�ن ا��و�ر واملظ�ر، ترجمة: فروم إير�ك - 7
 .1989ط�� للثقافة والفنون، ال�و�ت، املعرفة، ا��لس الو 

  

  :ا��الت والدور�ات: ثالثا

شعر�ة عنوان الساق ع�� الساق فيما �و الفار�اق، مجلة عالم :املطوي  ال�ادي - 1
  .1999، العدد �ول،  28مجلد / الفكر

 مجلة املعاصر، الفلسطي�� الشعر �� التار�خية ال��صيات توظيف :مو��� نمر - 2
  .ود�سم�� ، أكتو�ر 2،  العدد  33، 2004 مج الفكر، عالم

نموذجا،  من النقد املعياري إ�� التحليل اللسا�ي، الشعر�ة الب�يو�ة:سلي�ى  خالد - 3
، عدد، 23ال�و�ت، ا��لد،  مجلة عالم الفكر، ا��لس الوط�� للثقافة والفنون و�داب، دولة

 .�1994ول والثا�ي، 

إ�� الّنص، ترجمة عبد السالم بتعبد العا��، مجلة من �ثر �د�ي : روالن بارت - 4
  .، ب��وت1986، آذار، 28الفكر املعاصر، العدد، 

، )مجلة النقد �د�ي(نحو آجرومية للنص الشعري، مجلة فصول : سعد مصلوح - 5
  .1991، )2.1(العدد 10مج 
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 نظر�ة ا��قول الداللّية، مجلة العلوم ��سانّية، جامعة دمحم: عمار شلواي - 6
  .2002خيضر، �سكرة، العدد �ول، 

م�رجان مر�د  :العراقية ا��ديثة القصيدة لغة �� التوازي :فرحان  محسن ف�د - 7
  .1998الشعري الرا�ع عشر، �غداد، 

  .1999 ،18العدد،  ونقد، فكر مجلة الشعر، ولغة التوازي  :كنو�ي دمحم - 8

املقاومة، مجلة ثقافات، �لّية وظيفة الشعر؛ النقد والقراءة : دمحم لطفي اليوسفي - 9
  .2005، �14داب، جامعة البحر�ن، العدد، 

 املعاصر، العر�ي الفكر مجلة �لس��، الداللة علم إ�� مدخل :ناظر أبو مور�س - 10
  .1982، ب��وت، 19، 18العدد، 

  :املواقع �لك��ونية: را�عا

 موقع معابرديم��ي أڤي��ينوس، : العدل، مراجعة: دمحم ع�� عبد ا��ليل
http://www.maaber.org/ 
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  سيمياء القصيدة املعاصرة وحدود التأو�ل

 

   شمس الدين شر��

  :امل��ص 

اف��اض أن القصيدة املعاصرة �� كون عالمي مشفر �و املدخل �سا��� الذي    

؛ فالشاعر املعاصر غالبا ما ي��ع إ�� تجديد يمكن الناقد بالنفاذ إ�� طبقات املعا�ي املست��ة

أدوات �بداع الشعري، فضال عن �غي��ه املستمر ل�سق الرؤ�ا ال�اجعة �� ا��لفية 

لكن مساءلة �ذه النصوص تقت��� أن نكون ع�� علم مسبق بأنظمة . الالواعية للنصوص

عرفة خاصة الشفرة املعتمدة �� الكتابة املعاصرة؛ ففعل قراءة القصيدة �ستلزم م

بأ�ساق�ا �بداعية ال�� �س�بطن أنظمة فك الشفرة ، و�ذا ما �ستلزم �� �ن نفسھ م�ارة 

  .تأو�لية

لقصور قوالت السيميائية ملدرسة بار�ز،و قد عمدنا �� �ذه الدراسة إ�� تجاوز امل

�س�ب عري،سيمياء غر�ماس خصوصا واملدرسة الفر�سية عموما �� مقار�ة النص الش

مع ازورار أعالم �ذا ائھ ع�� معا��ة القضايا السردية،نموذج�ا النظري، وانطو محدودية 

  .�تجاه عن دراسة �جناس �دبية �خرى 

Abstract :   

                      The main gate from which critics can access to different hidden 

semantic layers of a poem is to assume that the modern poetry is an encrypted 

indication because, often, the contemporary poet opt for changing the poetic 

creative tools as well as the constant changing of the dormant visions’ layout in 

the unconscious background of texts. But dealing with such texts requires a 

prerequisite in hermeneutics of knowledge with the coding systems employed in 

contemporary writing, for the act of reading into a poem requires a particular 

knowledge with its artistic layouts underlying decoding systems, which by its turn 

requires a competency in hermeneutics. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،دب العر�ي ، �لية �دب واللغات ، جامعة الش�يد عباس لغرور قسم اللغة و� أستاذ محاضر

  .خ�شلة
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In this study, we deliberately exceeded the semiotics, citations of the 

School of Paris to the Semiotics, Mansions of Julian Greimas in particular and 

the French School in general vis-à-vis approaching poetry due to its limited 

theoretical paradigm and its introversion to deal with narratological issues whose 

scholars lean to study other types of literary texts  rather than poetry.  

إن بناء ال�ون الشعري من حيث �و تحي�ن ملع�� ما أو تجسيد ملنظومة من املعا�ي 

ي��ض ع�� توا�� املركبات العالمية ال�� رساء سلسلة من العناصر العالمية،تتحقق ع�� إ

تتضافر وتتصالب فيما بي��ا مولدة فضاء عالميا تنضوي �� رحمھ أش�ال من الرؤى 

الذي ر�ما ل�� ي�ب�� عل��ا الديوان الشعري،ا��يارات ا��مالية اوالتصورات والتنو�عات الفنية و 

  . اس�بطن �� ال��اية �ل ال�ون العالمي الذي تقوم عليھ ا��يارات �يديولوجية والفنية للشاعر

أو ل�ست �� ال��اية سوى مركب عالمي،و القصيدة بما �� مسرح للس��ورة التدليلية 

إن �ذه . ت�ب�� عل��ا شب�ات املعا�ي �� النص الواحدمجموعة من العناصر العالمية ال�� 

ا��قيقة �� ال�� دفعت يا�و�سون إ�� التصر�ح بأن أك�� مسائل البحث �� شعر�ة اللغة إنما �و 

ر�ة ا��طاب الشعري لكن السؤال �شد إ��احا �� مقا 1.من ج�س البحث السيميا�ي ا��الص

ة حادة تتمثل �� حقيقت�ن المناص من يظل منفتحا ع�� إش�الية معرفياملعاصر خاصة،

  :مواج���ما 

طبيعة امل�ن الشعري املعاصر القائمة ع�� املراوغة وخفاءالقصد والتعمية و  - 1

ت املستمر للمع��، واستعصاء الداللة ع�� �دراك املباشر، �س�ب طا�ع الالمباشرة الذي 
ّ
التفل

 .ات املؤطرة للنصوص الشعر�ة �سم السلسلة الداللية ال�� ت�ب�� عل��ا شبكة العالم

الطا�ع املنطقي ا��رد للمقوالت السيميائية املعنية بتحليل النصوص عامة - 2

فالناظر �� �ذه املقوالت ـ �� سقف�ا العام وا��رد ـ يجد أنھ من . وا��طاب الشعري خاصة

بقية ما العس�� إسقاط�ا بصورة آلية ع�� أي نص شعري، ألن الشعر املعاصر عامة ذو لغة زئ

وانت�� إ�� معاقل ذا ما ظن أنھ قد أف��� إ�� ختم�ا،تنفك تراوغ املتلقي أو تخاتل الدارس ح�� إ

املع�� ا�غلقت دونھ سراديب الداللة ؛ فإذا القصيدة محتجبة �� قالع من ال�شف��  وحصون 

  .من التعمية و ال��م�� 

  : معالم ال�ون السيميا�ي – 1

جان ماري سشفاير إ�� أن التفك�� حول العالمات �و يذ�ب �ل من أوزوالد ديكرو و 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضايا الشعر�ة، ترجمة دمحم الو�� ومبارك حنون ، دار تو�قال لل�شر، الدار : ينظر رومان يا�و�سون  - 1
 . 24ص 1988،  1البيضاء، ط 
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ومع أ��ما �ع��فان بوجود �عض �ر�اصات العابرة للتفك�� . ممارسة فكر�ة وفلسفية قديمة

العالمي عند �ل من أفالطون وأرسطو إال أ��ما ي�سبان ا��اوالت �و�� إ�� القد�س أوغستان 

التواضعية، بل إنھ ا�تم بالتمي�� ب�ن العالمات الذي م�� ب�ن العالمات الطبيعية والعالمات 

غ�� أن مصط�� السيمياء ا��يوانات ووظيف��ا عند ال�شر ، والفرق ب�ن وظيفة العالمات عند

نفسھ لم يكتب لھ الظ�ور ع�� ح�� الوجود إال مع الفيلسوف جون لوك �� مقال لھ ش��� عن 

  .  1الف�م ال�شري 

د دور الرواقي�ن و�بيقور��ن �� بحث مسائل ور�ما ذ�ب �عض الباحث�ن إ�� توكي

أن ) ق م �� أث�نا  300( تخص العالمات؛  فقد رأى الرواقيون �� مناظرة ل�م مع  �بيقور��ن 

و�ذا �� ا��دل الدائر بي��م حول تقسيم ية �� ما نطلق عليھ العرض الط��،العالمة املثال

  . 2العالمات إ�� طبيعية أو تواصلية

�امل  ليؤسس ام القدماء بدراسة العالمات لم ي��ض ع�� إطار نظري متغ�� أن ا�تم

بل �ان أقرب إ�� تأمالت متناثرة �� ثنايا ممارسات  معرفية متعددة  علما وا�� املعالم ،

و�ذا ما جعل�ا تبدو أقرب إ�� املالحظات لم النحو والبالغة وعلم الفراسة،كفلسفة اللغة و ع

و�ناء عليھ يرى أغلب الباحث�ن أن السيميائيات . العل�� الصارم  العامة م��ا إ�� �ستقصاء

  3.بمعنا�ا العل�� الدقيق  لم تظ�ر سوى �� القرن العشر�ن

�� قاموس�ما إ��  وللسيمياء مصادر فلسفية معاصرة يذ�ب �ل من تودورف وديكرو 

السيميائية فقد �ان للفيلسوف �ملا�ي ار�ست �اس��ر تأث�� �� النظر�ة �شارة إل��ا؛

وقد تب�ن أن ل�ل من فر�جھ ورسل ). فلسفة �ش�ال الرمز�ة( املعاصرة،و�خاصة �� كتابھ 

و�ارناب أدوارا مباشرة أو غ�� مباشرة �� �ش�ل املفا�يم السيميائية املعاصرة بما ل�م جميعا من 

    4. إس�امات وأبحاث فلسفية أو منطقية تتعلق بمشكالت �شأة املع�� وتداولھ وف�مھ

ال�� استفادت م��ا  أما أحمد يوسف فإنھ يوسع دائرة املصادر املعرفية

و�ذكر كال من أرسطو القديم وا��ديث بنظر�ة املعرفة، ح�ن �ش�� إ�� ارتباط�ا ��السيميائيات،

و لوك و�وندياك  و���س بوصف�م أبرز أعالم�ا، ولكنھ ير�ط�ا ـ �� الوقت عينھ ـ بنظر�ة 

�انط و�نفين�ست وغر�ماس �ل من الرواقي�ن وجماعة بور رو�ال و  الداللة،ال�� برز ف��ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ديد لعلوم اللسان ،ترجمة القاموس املوسو�� ا�: تنظر مادة السيميائيات علم العالمات ، ��  -  1
 . 193، ص  2007،  2منذر عيا��� ، املركز الثقا�� العر�ي ، الدار البيضاء ، ط 

أقدم لك علم العالمات ،ترجمة جمال ا��ز�ري،ا��لس �ع�� : بول �و��� لي�سا جانز  - 2
  . 13للثقافة،القا�رةط  ، ص 

، م�شورات مجموعة الباحث�ن الشباب �� ) مة إعداد وترج( حقول سيميائية : ال��امي العماري  -  3
  .  5، ص  2007   1اللغة و�داب ، �لية �داب والعلوم ��سانية مكناس ، ط

 .  196ص  ) مرجع سبق ذكره ( ينظر القاموس املوسو�� ا��ديد لعلوم اللسان  -  4
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بل إن السيميائيات قد ��لت من مع�ن الوضعية املنطقية ال�� تجسدت �ش�ل ومدرستھ،

ومثلما أفادت من رمز�ة �اس��ر . خاص �� جماعة في�نا ال�� �ان �ارناب وفر�جھ من أعضا��ا

  1. فقد استفادت من سلوكية شارل مور�س 

صار من الشا�ع اليوم أن علم السيمياء �و العلم الذي يدرس العالمات و ��تم  وقد

و��اد ي�ون �ذا التعر�ف مش���ا ب�ن . باأل�ساق العالماتية م�ما �ان مصدر�ا وأيا �انت طبيع��ا

: " ومن �ؤالء الباحث�ن م�شيل فو�و الذي يحدد السيمياء قائال ،2أغلب الباحث�ن واملتخصص�ن

أين توجد  و التقنيات ال�� �سمح بأن نتـب�نعلم السيمياء ع�� مجموع املعارف  ولنطلق اسم

   3". �شارات، وتحديد ما يؤسس�ا �إشارات 

فأتباع ل�ن مختلف�ن �� اللغات �جن�ية،أما من حيث املصط�� فاملش�ور أن لھ مقاب  

ر شا�عا جدا �� الذي صا )(sémiologieيطلقون عليھ سيميولوجيا  saussureمدرسة سوس�� 

  ( Pierce )(1914-1838)شارلز ساندرس بورس�مر��ي �أما أتباع . الثقافة الفرانكفونية

  . وقد شاع �ذا املصط�� �� الثقافة �نجلوساكسونية) semiotic(فيطلقون عليھ سيميوطيقا 

ل من خالل وج�� العال 
ّ
مة و تمّ�� تصور سوس�� للسيمياء بالثنائية الش���ة ال�� ت�ش�

 )signe (فما العالمة عنده غ�� التئام طرف�ن �ما الدال ؛ )signifiant  (  و�خر املدلول )sgnifié 

وقد أ�� سوس�� إ�� أ�مية علم  السيمياء �� محاضراتھ ح�ن اعت�� اللسان �سقا أو نظاما من ). 

م والبكم ورغم  أنھ �شبھ لغة �شارات عند الص. العالمات الدالة ع�� أف�ار أو معان

والطقوس الرمز�ة وقواعد السلوك العام و�شارات العسكر�ة،إال أنھ أر�� من �ذه �نظمة 

ل�ذا وجب البحث عن علم يضع ع�� عاتقھ دراسة �ذه العالمات ضمن ا��ياة . جميعا

ــــــــــــــــ�جتماع ــــــــــ ــــول�ست اللس.  يةـــــ ـــــــ ـــانيات عند سوسيــــــــــ ــــ ــــــــر سوى جـــــ ام الذي ـــــــــــزء من �ذا العلم العــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م�شورات �ختالف  السيميائيات الواصفة  املنطق السيميا�ي وج�� العالمات ،: أحمد يوسف  - 1
  . 54، ص  2005 1املركز الثقا�� العر�ي الدار العر�ية للعلوم ، ط

  : ينظر �� �ذا الشأن  -  2
 1محاضرات �� السيميولوجيا ، دار الثقافة لل�شر والتوز�ع ، الدار البيضاء ، ط : دمحم السرغي��  - 

 . 5ص .  1987
- Todorov et ducrot : dictionnaire encyclopédique du science du langages , ed Seuil 

,paris, 1972, p 113. 
- A.J.Greimas et Courtes : dictionnaire raisonné de la théorie du langage , ed Hachette, 

paris , 1972, tome 1, p 33. 
- "semiotics."in Encyclopædia Britannica , 2012. Dvdrom . 
- Joëlle Grade-Tamine, Marie Claude Hubert : dictionnaire de critique littéraire, cérès 
éditions 1998 , tunis. p 279. 

ال�لمات و�شياء ، ترجمة مطاع صفدي وآخر�ن ، مركز �نماء القومي، ب��وت ، ط : م�شيل فو�و  -  3
 .  48، ص  1990، 1
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  1. يايطلق عليھ السيميولوج

و�ذكر كث�� من الباحث�ن �� السيمياء أن املنطلقات املعرفية ال�� ب�� عل��ا سوس�� 

ُصَر النموذج السوس��ي عن مقار�ة ياء �انت لسانية بالدرجة �و��،تصوره للسيم
َ
ومن �نا ق

الظا�رة الشعر�ة �� �عد�ا التأو��� ألن النموذج السوس��ي وثيق �رتباط بالتصّور الب�يوي 

التوز�ع  - اللغة و الكالم  - ال��امن والتعاقب  - الدال واملدلول : ( ��وم باملقوالت املش�ورة ا�

  )و�س�بدال 

ف�� ت�تج دالل��ا ا��اصة , أدى �ذا التصّور إ�� اعتبار النص ب�ية مغلقة ع�� نفس�ا

تجاوز ظا�ر بحسب نظام�ا الداخ�� مما ال يف�� ا��ال النفتاح النص ع�� أي تأو�ل أو قراءة ت

م �� إ�شاء دالالت النص وفق محوري التوز�ع 
ّ

الب�ية ال�� �عتصم بقواعد النظام اللغوي املتحك

  . و�س�بدال 

وشطط�م �� قصر ظا�ر �� تطبيق املقوالت السابقة،ور�ما �ان إسراف الب�يو��ن ال

است�تاجات معا�ي  النصوص �دبية عامة والشعر�ة خاصة ع�� ما �سمح بھ قواعد اللغة من 

سنة " �ثر املفتوح " �� �و ما حفز الفيلسوف �يطا��  أم��تو إي�و ع�� تأليف  كتابھ الش�

رغبة �� كسر طوق الب�يو�ة  الذي أمسك بخناق الدراسات �دبية حائال بي��ا و��ن ما ،1962

  . تصبو إليھ من تحليق �� آفاق املع�� الرحيبة

ج�ة فلسفية مرتبطة �� كث�� من جوان��ا �علم �ان شارلز ساندرس ب��س قد اتجھ و 

و�ذا ما جعل تصّوره للعالمة عميقا غنيا مكت��ا بمفا�يم شديدة , املنطق وفلسفة اللغة

كب�� الذي �سم منظومتھ ا��صو�ة برغم ما �ش�و منھ دارسوه من التعقيد ال

  .وال�شّعب البارز الذي يثقل �ا�ل شبكتھ �صطالحية الفلسفية،

�ختالف �� �صطالح و التصور و املنطلقات املعرفية  �و الذي حمل  ولعل �ذا

مصط�� السيميولوجيا اليوم و�� : " فيكتور بورج�ن ع�� أن يو�� الفرق ب�ن املصط���ن قائال

أشيع معانيھ املستخدمة �� مجال النظر�ة، �ش�� إ�� الن�� القديم؛ إذ يركز ترك��ا شبھ �امل 

أما مصط�� السيميوطيقا ف�و �ك�� شيوعا ).   �Saussurianية السوس�( ع�� اللغو�ات 

�ن،و�ستخدم لتحديد ا��ال دائم التغ�� ا��اص بالدراسات البي�ية  و�و ا��ال الذي ي��كز 

و�ناك �عب��ات أخرى �� ( �� ا��تمع " مع�� " �� العادة ع�� الظا�رة العامة ا��اصة بال 

ــــ�عب��ات مسو�� ش�ال املستخدمة حاليا،�  ــــــــــ ــــــــاو�ة ل�ا بدرجـــ ـــــــــــــالسيميوط:  ة أو بأخرى ــ يقا ــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale , éd Payothèque, paris, 
1979, p 33 . 
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  1) ". التحليل التفكي�ي، النقد ما �عد الب�يوى  النصية

ورغم ما ب�ن املصط���ن ومرجعيت��ما من اختالف إال أن �عض الدارس�ن وقف ع�� 

فقد الحظ ج��ار دولودال أن �ناك مبدأين مش��ك�ن ب�ن ا �شبھ التوافق �� �عض التصورات،م

  :ورس وسوس�� يمكن ضبط�ما كما ي��ب

 .ال وجود لفكرة دون وجود عالمات :  املبدأ �ول  -

وجود العالمة وخصوصي��ا يتحققان بالدرجة �و�� �شرط : املبدأ الثا�ي  -

 2. اختالف�ا وعدم تطابق�ا مع با�� العالمات

  : ال�سق العالمي عند بورس -  2

�� ���ء يقوم  representamenمة أو املاثول  العال : " يقول بورس �� �عر�فھ للعالمة  

إ��ا تولد  أي�ية ما،إّ��ا تتوجھ إ�� ��ص ما،ل��ص ما مقام ���ء آخر،من ج�ة ما أو من حي

و�ذه العالمة . را م��اأو ر�ما أك�� تطو �ص عالمة مساو�ة للعالمة �و��،�� ذ�ن �ذا ال�

تقوم ل���ء ما الذي �و موضوع�ا ا��اص  �ذه العالمة. أسم��ا مؤولة العالمة �و�� املولدة ،

object . ولكن باإلحالة إ�� فكرة سمي��ا أحيانا م ملوضوع�ا ل�س من �ل ا��ي�يات ،و�� تقو

 .3" أساس املاثول 

فالعالمة ال ت�ش�ل إال املستو�ات الثالثة �نفة الذكر؛و�ر�ط �عر�ف بورس للعالمة ب

وع�� �ذه الصورة يف��ض بورس أن العالمة . ون �عد تحّول�ا من إم�ان إ�� تحقق ثم إ�� قان

ل من ثالثة أقطاب
ّ
 Interprétantواملؤول  Objetواملوضوع  Représentamenاملاثول  �� ت�ش�

وال يمكن . 4و�ذا �ثر ثال�ي العالقة  ال يمكن بأي حال أن يخ��ل إ�� مجرد عالقات ب�ن أزواج.

  :توافر شبكة من �حاالت ب�ن �قطاب الثالثة لفعل التدليل العالمي أن يأخذ مجراه إال �عد

�� ���ء �عوض بال�سبة ) أو املاثول (إن العالمة :"�عّرفھ بورس بقولھ: املاثول  - أ

. إّنھ يخلق عنده عالمة مواز�ة أو عالمة أك�� تطورا. ل��ص ما ش�ئا ما بأية صفة و�أية طر�قة

و��، و�ذه العالمة تحّل محّل ���ء �و إن العالمة ال�� يخلق�ا أطلق عل��ا مؤوال للعالمة � 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيميوطيقا ، ترجمة خ��ي : نقال عن س�يفن بان   ��the art of theoryاية نظر�ة الفن: بورج�ن  -  1
) من الشكالنية إ�� ما �عد الب�يو�ة ( دومة ، ضمن موسوعة كم��دج �� النقد �د�ي ا��لد الثامن 

،  1ماري ت��يز عبد املسيح ، ا��لس �ع�� للثقافة ،القا�رة ط : وإشراف تحر�ر رامان سلدن، مراجعة 
   146، ص  2006

ج��ار دولودال ، السيميائيات أو نظر�ة العالمات ، ترجمة عبد الرحمن بوع�� ، دار ا��وار ،  -  2
  .  58، ص  2004،  1الالذقية ، ط 

 1ركة ال�شر والتوز�ع املدارس، الدار البيضاء، ط سيمياء التأو�ل ا��ر�ري ب�ن �شارة والعبارة، ش -  3
 .  18، ص  2000، 
 .61السيميائيات أو نظر�ة العالمات ، ص : ج��ار دولودال  -  4
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و�ناء ع�� �ذا التعر�ف يحدد سعيد بنكراد خمس خصائص تمّ�� املاثول وت��ز ". موضوع�ا

  :دوره �� املنظومة الثالثية للعالمة  ونت�ّي��ا ع�� النحو التا�� 

  .املاثول ل�س واقعة لسانية بالضرورة - 

  .حّل محّل ���ء آخر املاثول ال يحيل ع�� نفسھ  ألنھ دائما ي- 

  .املاثول أداة للتمثيل فحسب - 

  .ال يوجد املاثول إال من خالل تحي�نھ داخل موضوع ما- 

   1.ال يمكنھ �حالة إ�� موضوعھ إال بوجود مؤول يمنح العالمة ����ا- 

�و مادة اشتغال املاثول وم��ر وجوده؛فال وجود ملاثول دون أن : املوضوع - ب           

،و�تصل بھ عن طر�ق املؤول الذي يؤطر منطق تباط بموضوع ما يقوم بتمثيلھھ ار ي�ون ل

واملوضوع �نا قد يوازي املدلول عند سوس�� و�عرفھ . وسياق العالقة  ب�ن املاثول وموضوعھ 

غ�� . �و املعرفة ال�� تف��ض�ا العالمة ل�ي تأ�ي بمعلومات إضافية تخص املوضوع : بورس قائال 

ر�ا املوضوع تتمظ�ر من خالل صورت�ن تحدد �ل م��ما جانبا من املوضوعأن املعرفة ال�� ي
ّ
. وف

  :  و  يمكن ضبط�ما كما ي�� 

�و �ل ما يدرك بصورة مباشرة و�تحدد داخل العالمة : املوضوع املباشر - أ- ب 

بوصفھ معلومة جديدة،ففي قولنا السماء زرقاء ال يتعدى  املوضوع املباشر �نا حدود ما 

  .لة �� س��ور��ا �بالغية من معرفة مباشرة  قوام�ا إسناد صفة الزرقة للسماءتقدمھ ا��م

�و املعرفة الضمنية أو الداللة ا��افة الناشئة عن السياق : املوضوع الدينامي -ب- ب

الثقا�� و�جتما�� والبي�� الذي يتحدث فيھ املت�لم؛ فاملوضوع الدينامي �نا �و تلك �حاالت 

و�نات �يديولوجية والثقافية والبي�ية  ال�� من شأ��ا أن تمنح التجر�ة الناشئة عن التل

مال ��سانية خصوصي��ا وتبعد�ا عن العمومية والتجر�د، إذ تتحّول �حالة �نا إ�� استع

أو ع�� نقاء الضم��  زرقة السماء ع�� السعادة مثال، �أن تدّل رمزي للغة �� سياقات �عي��ا،

  . ا��مال الرو�� والط�ر �خال��  أو

�سمح �عد املؤول حلقة وصل ب�ن املاثول واملوضوع،ألنھ �و الذي : املؤول - ج

إنھ . و�و الذي يحدد للعالمة ����ا و�ضع�ا �واقعة إبالغيةبإحالة املاثول ع�� موضوعھ،

و�� اللغات الطبيعية ال يمكن للمؤول . يجسد القانون الذي يحكم س��ورة التدالل �� العالمة

و�فرض وجوده كخلفية  لعملية إنتاج العالمات، أن ي�ون جزًءا من حقل ثقا�� �شتغل إال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــينظر سعيد بنكراد،السي -  1 ـــــــــــميائيات والتأو�ل، املركز الثقا�� العر�ي،الدار البيضـــــــــــــــــــ  2000 ،1اء ،طــــــــ
 . 79ص 
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  .  كشرط سيميا�ي لتوليد الداللة 

  :الس��ورة التأو�لية  - 3

واملؤول من �ذا الوجھ �و تلك الفعالية الذ�نية  ال�� �عطي للعالمة قو��ا وحيو���ا 

فاملؤول �و الذي . ي ضمن الواقعة �بالغيةمن ج�ة �و��ا حاضنة ملع�� أو ��موعة من املعا�

يخصب العالمة بما يقوم بھ من تحر�ك الداللة  و تفعيل�ا وإنتاج�ا أو توج���ا باعتبار املقصد 

املؤول ��  الس��ورة  وقصد ضبط دور  1. الذي ت�شأ عنھ والسياق الذي تنمو فيھ 

  :فقد صنف بورس املؤوالت إ�� ثالثة أصنافالتدليلية،

�و يطلق اشتغال الداللة والتواصل �� مستوا�ما �بتدا�ي بطر�قة : ؤول املباشرامل - أ

وصفية أولية؛ ف�ل عالمة �س�بطن داللة أو�� ف��ا حد أد�ى من املعرفة �س�ند إ�� ما �سيميھ 

وت�ون الداللة �نا محدودة جدا ومحصورة فيما تقدمھ العالمة من . بورس املوضوع املباشر

  .  ن املوضوعمعطيات مباشرة ع

ألنھ يدخل العالمة �� يطلق حركية  التأو�ل من عقال�ا، �و الذي: املؤول الدينامي - ب

مما �عطي للسيميوز اط��ا إ�� مولد دينامي للدالالت،س��ورة تدليلية  تتحول العالمة بوس

يضطلع بوظيفة التجاوز  فعالي��ا وكفاء��ا �بالغية ال�� ت��ض دائما ع�� وجود مؤول

و املؤول الدينامي �و املسؤول عن مّد حركية .  ال�� تضمن نمو العالمة و توالد�اأو���،الت

  .التأو�ل إ�� أق��� حّد ممكن  واس�ثمار الطاقات  الداللية للعالمة إ�� أ�عد مدى 

يتحدد بوصفھ نقطة إرساء داللية تتكّفل بإيقاف س��ورة : املؤول ال��ا�ي - ج         

والتحليل السيميا�ي يف��ض دائما . المتنا�ية ال�� يفجر�ا املؤول الديناميالتوالد الدال�� ال

ت عملية التدليل وصارت بال وجود أفق ��ا�ي تتوقف عنده السيميوز وإال استحال

فالعدد الال��ا�ي من �حاالت ا��تملة  ي�سف العالمة  و�درج�ا �� دائرة العبث مع��؛

ال��ا�ي يتمظ�ر �اختيار أو ترجيح  يضطلع بوظيفة  تحديد  واملؤّول. والالجدوى وعدم القصدية 

  . احتمال تأو���  ي�ون خاتمة لل�سرورة التدليلية �� السيميوز 

بوصفھ �سقا منفتحا ع��  وصفوة القول �� إن التصور البور��� للسيميوز 

اجعة قد أل�م باحث�ن آخر�ن ومنظر�ن، وقدم ل�م مسوغات نظر�ة قوّ�ة حمل��م ع�� مر التأو�ل،

ورا�ن منذ عقود نحو الكثافة الداللية، منا�� دراسة ا��طاب الشعري املعاصر، الذي تحول 

ع�� التعمية والغموض �إس��اتيجية فنية مما حمل �عض النقاد ع�� اج��اح مقوالت لتفس�� 

  الظا�رة الشعر�ة �االنز�اح   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ل �نتاج ومنطق الدالئل ، املركز الثقا�� العر�ي ، الدار سيميائيات التأو :ينظر طا�ع ا��داوي  -  1
  . 342، ص  2006 1البيضاء ، ط 
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غ�� أن �سقھ ب�تائج با�رة ع�� مستوى التأو�ل،ومع أن نموذج بورس يبدو واعدا 

فالتقسيمات ال�� بصورة آلية ع�� النصوص الشعر�ة؛ التجر�دي املتعا�� يحول دون إسقاطھ

أ�شأ�ا بورس للمنظومة العالمية �� �� غاية ال�شعب والتجر�د، ور�ما حادت �� كث�� من 

     . تصورا��ا املنطقية عن طبيعة ا��طاب الشعري القائمة ع�� �نحراف الدال��

�ذه ا��قيقة إ�� التوسل بمف�وم الشفرة ،نأيا منا عن بخس القصيدة و�سلمنا 

فال �عقل أن �سوي ب�ن ن التحليل وفق ما يناسب طبيع��ا؛بوصف�ا ج�سا أدبيا مستقال حق�ا م

قد �سوي فإذا فعلنا �ذا ف�ش��اك �� أصل الوجود وآالتھ، نص شعري ونص قص��� بدعوى 

  1. ا نقع �� اخ��ال مش�ن وم��كوحي�ئذ فإننب�ن مظا�ر الطبيعة �ل�ا،

  : مف�وم الشفرة  -  4

�عد مف�وم الشفرة مف�وما أساسيا �� السيمياء املعاصرة، إذ تنظر السيمياء إ�� 

ا��طابات والنصوص و��ساق الثقافية و�طر املعرفية ومظا�ر ا��ياة الشعبية والفول�لور 

استكناه حقائق�ا دون النفاذ إ�� أسرار و رة،ال يمكن ف�م آليات اشتغال�ا،بوصف�ا أنظمة مشف

. الشفرات ال�� �ش�ل أب�ي��ا ا��طابية وصور�ا �بالغية  وتمثيال��ا الرمز�ة �� عالم التواصل

وال يمكن إ�شاء خطاب دون أن تتحدد طر�قة عمل الشفرة ال�� تضمن تماسك ا��طاب ع�� 

  . املستوى �بال�� واملنطقي والرمزي 

ا طبيعة انتقائية جدا،لتأثره بالطر�قة ال�� �عمل ��ا الثقافة ح�ن وإذا �ان الكالم ذ

فإن الكتابة ع�� �ذا الوجھ تص�� �شف��ا مضاعفا د موضوعات معينة وتركز ع�� أخرى،�س�بع

وال يمكن تداول املعا�ي والدالالت �� ثقافة ما دون ابت�ار عالمات  . 2أو ترم��ا ع�� ترم�� 

وتحدو�ا قواعد عامة ل��م�� املعا�ي رة يحكم�ا منطق مش��ك،�وسائط مشفللتواصل، �شتغل 

والدالالت وضبط�ا �� أ�ساق لسانية خاصة، قصد تخز���ا �� ��ل التداول اليومي، أو حفظ�ا 

  .�� الذاكرة اللسانية ل��ماعة ال�شر�ة

و�نظر السيميائيون اليوم إ�� مظا�ر الثقافة املتنوعة �الفنون املطبخية و �ندسة 

ان و�ثاث واملوسيقى ولغات ا��سد ا��تلفة بوصف�ا اس��اتيجيات تواصلية تنطوي ع�� العمر 

ول�س ا��ديث عن القواعد الداللية وال��كي�ية ال�� تحكم �ذه النظم جميعا . معلومات مشفرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الدالالت : " ملعرفة مدى ال�شعب والتجر�د املاثل �� منظومة بورس ير�� مراجعة فصل
عبد القادر ف��م ش�با�ي، السيميائيات العامة أسس�ا :،ضمن كتاب"املفتوحة ومنطق الثالثانية 

 - 93، صص 2010،  1ا�يم�ا، م�شورات �ختالف، ا��زائر ـ الدار العر�ية للعلوم ، ب��وت، ط  ومف
162 .  

  3، املركز الثقا�� العر�ي ، الدار البيضاء ، ط ) تنظ�� وإنجاز (دينامية النص : ينظر دمحم مفتاح  - 1
  . 49، ص  2006

2 - Edward T.Hall, the silent language, doubleday & company , new York , 1959 , p 120.  
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  1. بأقل أ�مية من ا��ديث الذي يحكم املقول من الكالم 

ءلة  املع�� مجال بحث ومساوقد ظلت الشفرات املسؤولة عن إنتاج وتفس�� 

. والنصيةوتص�يف من قبل السيميائي�ن؛فم��ا الشفرات �جتماعية،والتفس��ية،و �دراكية،

و�ناء ع�� �ذا يمكن اعتبار القصيدة  معرضا يمكن أن تتج�� فيھ �ذه الشفرات جميعا ب�سب 

لشعر بوصفھ نظاما و�عضد �ذا التصور ما ذ�ب إليھ يوري لوتمان، الذي نظر إ�� ا. متفاوتة 

   2.، بل إنھ لغة ثانية مفارقة للغة الطبيعية )عالميا(سيميولوجيا 

. ت�ش�ل القصيدة من نظام شفرات لغو�ة إدراكية ونصية وإيديولوجية وثقافية

. و�عمل نظام الشفرات ع�� تأط�� املضام�ن الداللية و����ا وصياغ��ا وفق مقاصد الشاعر

ف�� �و الذي يحول القصيدة إ�� ب�نة سيميولوجية عضو�ة و�ذا التآرز ب�ن أنظمة ال�ش

و تقت��� مساءلة �ذه . �3ستحيل فك شفرا��ا �دبية دون علم بمفاتيح �ذه الشفرة

النصوص أن ن�ون ع�� علم مسبق بأنظمة الشفرة  املعتمدة �� الكتابة الشعر�ة؛ ففعل قراءة 

، كما يقت��� �� �ن نفسھ م�ارة القصيدة املعاصرة �ستلزم دوما معرفة خاصة بمورو��ا

  4.تأو�لية

وح�� توفق �ذه امل�ارة التأو�لية إ�� بلوغ غاي��ا يرى رو�ت شولز انھ ي�ب�� أنھ ل�ي نقرأ 

ل�ذا . وعددا من النصوص �خرى �� ذلك املوروثما يجب ان �عرف مورو��ا الصنفي، قصيدة

الغائبة �س�ب الطبيعة ) ة ال��صية الدرامية ا��طابيالسردية،( أن ُتفرَز عناصر النص يجب

   5. �جمالية ال�� �عتمد ا��ذف البال�� �� ا��طاب الشعري 

وعادة ما ي��ض نظام ال�شف�� �� القصيدة ع�� نحو مختلف جدا عما �و شا�ع �� 

ة املع�� غ���ا من ضورب الكتابة،إذ يقوم النظام �بال�� �� القصيدة ع�� املراوغة �� تأدي

�و الذي يحمل بالغا شعر�ا �و الذي يتواكب فيھ املتوقع والالمتوقع  والشعر ا��يد،. وتصو�ره

وفقدان املتوقع يجعل النص عديم املع�� أما فقدان لالمتوقع فيجعلھ عديم . �� وقت واحد

      6.القيمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسس السيميائية ، ترجمة طالل و�بة ، املنظمة العر�ية لل��جمة ، ب��وت ، : ينظر دانيال �شاندلر  -  1
  .  253، ص  2008   1ط 

،ترجمة دمحم فتوح أحمد ،دار "ب�ية القصيدة "تحليل النص الشعري : ينظر يوري لوتمان  - 2
  178، ص 1995  1املعارف،القا�رة ،ط 

 . 178املرجع نفسھ ، ص  -  3
السيمياء والتأو�ل ، ترجمة سعيد الغان�� ، املؤسسة العر�ية للدراسات : ينظر رو�رت شولز  -  4

 . 75، ص  1994 1وال�شر ، ب��وت ،ط 
 77السيمياء والتأو�ل ،ص : ينظر رو�رت شولز  -  5
   .179، ص " القصيدة  ب�ية" تحليل النص الشعري : ينظر يوري لوتمان  -  6
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ومن �ذا الوجھ وجب التنو�ھ بأن إدراج مف�وم الشفرة �� دراسة القصيدة املعاصرة 

د ال�� يختص ��ا نظام�ا �نا كرافد سيميا�ي يراد بھ ف�م أسباب ال�شابك والتعقيإنما يأ�ي 

أن تث�� فينا القلق قبل �ل  إذ يجعل طر�ق��ا �بالغية مصممة خصيصا من أجلالعالمي،

فالنصوص الشعر�ة تتعمد أبدا �تك حرمة توقعاتنا أل��ا تتحدى طرائقنا املقبولة �� ���ء؛

    1.�عتقادالكالم وإلدراك ا����� و 

  : ـ حركية التأو�ل �� قراءة القصيدة املعاصرة  5

ينظر إ�� تأو�ل النصوص الشعر�ة ع�� أنھ من�� فحص الشفرات النصية 

وشفرة شفرة نصية،(والقصيدة بوصف�ا نظاما متعدد ال�شف�� .و�يديولوجية

� ع��ا فعل التأو�ل، تحتاج إ�� ثالثة ضروب من املعرفة ال �ستغ�) وشفرة إدراكية إيديولوجية،

  : و�� 

 ).معرفة اجتماعية (العالم   -  أ

 ) .معرفة نصية(وسيلة �تصال والصنف   -  ب

    2) .أح�ام  موقفية) (2( و )  1(العالقة ب�ن   -  ت

ت التأو�ل بصفتھ و ومن �نا تص�� الدراسة السيميائية قائمة ع�� اس�ثمار مقوال 

يجية القراءة السيميائية ألنظمة �شف�� وغ�� املتع�ن وغ�� املس��؛ فاس��اتبحثا �� املضمر،

املع�� �� ا��طاب الشعري ال تكتفي بتحديد ��ساق العالماتية واس�شفاف العناصر الداللية 

العالمات ونمط ال�� ت�ب�� عل��ا شب�ات املعا�ي، بل تحاول أن �ستقرئ وضعية منظومة 

  .ا�ية من حيث �و��ا ذات دالالت متوالدة وال متناشتغال�ا �� النص،

ش النص ومتوار�ا �� أقبية ول�ن �ان املضمر خفيا وغ�� صر�ح، أو �اجعا �� �وام

نھ يظل أبدا غ�� م���� وال مؤجال،بل عليھ يدور قصد أو ثاو�ا �� سراديب الكالم  إال أاللغة،

إ�� ما نظفر بھ من نتائج أولية من �نا وجب ع�� أال نطم�ن . وإليھ ي�ت�� مطاف �بداعالكتابة،

�تك ما احتجب من كنوز �شارات وأن نخاتل معا�ي �ذه القصائد ونراود دالال��ا عسا�ا �،

  . وتكشف ما انطمس من روا�ع �يماءات،

وإذا �ان التأو�ل �� أ�سط تصوراتھ ال يخرج عن أن ي�ون مزاوجة ب�ن ذاكرة النص 

لشعري تطواف ع�� آفاق فإنھ �� عالم النص اعبورا بما اخ��ن �� ذاكرة الناص،وذاكرة القارئ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 89 – 83السيمياء والتأو�ل ، صص : ينظر رو�رت شولز  -  1
 . 256أسس السيميائية ، ص : ينظر دانيال �شاندلر  -  2
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فما �� املي�يولوجيا املسيحية؛الدالالت �شبھ رحلة البحث عن أسطورة ال�أس املقدسة

 الستجالء إ�� الكشف عن تحققا��ا ا��تملة،اخ��اق�ا لعالم الفنون و�داب إال س�ٌ� 
ٌ
ومحاولة

إال  Dan Brown لل�اتب ال��يطا�ي دان براون ) شفرة داف����(وما رواية . مكنونا��ا الغامضة

واكتناه ما خفي من أساليب ك الرموز وشغف�ا بتق��� �سرار ،دليل ساطع ع�� ولع ال�شر�ة بف

  .التعمية وألغاز ال�شف�� 

أو ل�س النقد �� حد ذاتھ قائما ع�� اعتبار الكتابة خصوصا واللغة عموما نظام 

�ل كتابة �شف��ا لسلسلة  شفرة ي��ض أوال ع�� تآلف الرموز و�شارات؟ من �ذا الوجھ �غدو

ولكن إذا سلمنا ب��ة �ذا . من املعا�ي والدالالت ال�� �غص ��ا ال�ون وتزدحم ��ا ا��ياة

  . �ف��اض فإنھ سيخلص بنا إ��  �عتقاد بتعدد أنظمة ال�شف�� وتنوع أساليب فك الشفرة

ظام ن نومع اف��اض أن �ل نص شعري ي��ض بالضرورة ع�� ا��ضور املزدوج ل�ل م

وجب أن �سلم بأن تداول املع�� الشعري ب�ن منتجھ ومس��لكھ، ال�شف�� ونظام فك الشفرة،

سيخضع لتواطؤ ضم�� فيما �شبھ التعاقد، يتأسس ع�� تداول مضمر لنظم الفتح و�غالق 

ب�ن طر�� التواصل؛ ذلك أن ال�شف�� بوصفھ نظام إغالق قد ال ي�ون �ليا ألنھ قد يتضمن  

ع�� نحو يضمن للمتلقي ، و�فادة من شبك��ا العالمية،ق استعمال الشفرةإشارات إ�� طر 

الذي �ستقي الشفرة منھ س�ن الثقا�� و�جتما�� واللغوي،��تداء إ�� فك ألغاز�ا باعتماد ال

  . كث��ا من عناصر منظوم��ا العالمية

مشفرة ، وع�� �ذه الصورة قد ت�ون مسألة املع�� �� النص الشعري �� مسألة كتابة 

الذي يقت��� و�ف��ض �و القصيدة ت��ض ع�� شعر�ة ال�شف��،بمع�� أن شعر�ة الداللة �� 

ومن �نا يص�� عمل �ل القدرة ع�� فك نظم �غالق ، �خر شعر�ة القراءة ال�� وحد�ا ل�ا

  . القارئ البص�� أو الناقد ا����ف �و إعادة إنتاج النص 

وما . املع�� / طرح سؤ� حادا يتعلق بملكية النصلكن ارتحال املع�� ع�� �ذا النحو ي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -  باالنجل��ية (�ناك عدة روايات عن �صول �سطور�ة لل�أس املقدسةthe holy grail  ،
ملؤلف�ا دان " شفرة داف����"ت ومؤلفات أبرز�ا رواية و�ان لظ�ور روايا) . le saint graalو�الفر�سية 

ورغم ا��دل ال�� أثارتھ . براون دور �ام �� عودة أسطورة ال�أس املقدسة إ�� الظ�ور �� العقود �خ��ة 
الرواية و الكتب �خرى حول حقيقة ال�أس و ما�ي��ا ورمز���ا  �� الدين املسي��، إال أن قصص 

وقد ظلت ال�أس . ور�ما ترجع إ�� ال��ر وا��يمياء و علوم الغي�يات ال�أس وأساط���ا قديمة،
وملز�د من . املقدسة لغزا �يمن ع�� كث�� من ا��ماعات السر�ة �� الغرب ، كفرسان ال�ي�ل وغ���م 

  :املعلومات ير��
دمحم سر �سرار لتوفيق ..بحثا عن ال�أس املقدسة : قراءة املقال امل�شور ع�� صفحة ال�� �ي ���  - 

 : الس���، ورابطھ ع�� شبكة املعلومات الرقمية 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_5007000/5007070.stm  

 بالفر�سية   http://www.youtube.com/watch?v=AcL9K1znLpQ: فتح رابط اليوتوب 
 باالنجل��ية  http://www.youtube.com/watch?v=CP139R4ElOo:فتح رابط اليوتوب 
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ْم 
َ
يز�د �مر �عقيدا �و انفصال املؤلف عن عملھ مباشرة �عد أو�� عمليات التلقي والقراءة، أَول

�علن الناقد الفر���� روالن بارت موت املؤلف ؟ إن اختفاء املؤلف أو تراجعھ أو غيابھ عن 

  .عنھ سلطة احتجاز املع�� وادعاء ملكية النص  مسرح القراءة و الشرح والتفس��  ي��ع

لكن تحرر النص من �يمنة املؤلف �عد سلسلة ا��فر�ات ال�� تطال أغواره وتخومھ                

تنوع بحثا عن كنوزه ا��بوءة قد يؤدي إ�� تراكم أنظمة فك الشفرة النا��� عن �عدد الشروح و 

�ت�� باملؤلف �ت�� بالنص إ�� انتفاء الداللة كما قد يو�ذا �لھ قد يالتفاس�� و�عاقب القراءات ،

و���اح �� . ألن �معان �� البحث عن �و�ة الناص �و إمعان �� إخفا��اإ�� فقدان ال�و�ة ؛

  . البحث عن املع�� �و إ��اح ع�� إن�اره 

ماذا س�بقى من �و�ة النص وصورة املؤلف �عد ان��اء ا��فر�ات ؟ أال �غدو �شر�ح 

� أك�� ا��االت �شو��ا للم�ونات �صلية للصورة ؟ أال �غدو ال�شر�ح من وجھ آخر النص �

إمعانا �� قتل املع�� ؟ ثم أال يص��  �عدد القراءات �� كث�� من ا��االت إغراقا �� خيانة النص 

�ص�� بدعوى احتمال �عدد املع�� وانز�اح الداللة ؟ لكن �ذه �سئلة تنفتح من جانب آخر 

ال أشد حرجا وإ��احا �ل �ناك نظام �شف�� واحد �� النص أم �� عدة أنظمة ؟ ثم أال ع�� سؤ 

ي�ون التأو�ل ��ذا التصور فخا �س�بطن إما طعنا �� �و�ة النص أو طعنا �� �و�ة منتج النص ؟ 

  ولكن أال ت�ون أنظمة القراءة نفس�ا �� أنظمة إعادة ال�شف�� بما �� أنظمة تأو�لية ؟  

  أي�و ثالثة أنماط من املقاصد يروم التأو�ل كشف�ا ��  يحدد أم��تو

  .   ـ مقاصد القارئ  3.  ـ  مقاصد النص 2.   ـ  مقاصد املؤلف 1

ولكن �ذا ال يحسم بال�سبة لھ نتائج التأو�ل ، ف�ل قراءة تأو�لية يمكن أن تتم ع�� 

ا باس��داف الدالالت  وإم. إما باس�نفاذ الدالالت الال��ائية ال�� ضم��ا املؤلف النص: وج��ن

وال�� يمكن أن يضيف�ا املتلقي رغم من أنھ ال يمكن (الال��ائية الثاو�ة �� النص دون علم املؤلف 

  1). ا��زم بأ��ا تؤكد مقاصد النص أو تدحض�ا 

وع�� �ذه الصورة اتج�ت الدراسات إ�� فحص طبقات املعا�ي املضمرة وكشف 

مع �ج��اد �� تأو�ل�ا بما قد ة الثاو�ة �� النصوص املدروسة ،يشب�ا��ا العالمية وأ�ساق�ا ال��م�� 

غ�� أن �ذه القراءات  �� ��اية �مر ل�ست غ�� وجھ . يكشف وج�ا أو وجو�ا من �ذه املقاصد

  .   محتمل من التأو�الت العديدة، ال يجزم بأ��ا يقينة ، وال يد�� ل�ا الكمال 

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 96 – 94، صص ) مرجع مشار إليھ ( أم��تو إي�و ، سيميائيات التلقي ، ضمن حقول سيميائية  -  1
  . 
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 :قائمة املراجع 

ا الشعر�ة، تر دمحم الو�� ومبارك حنون، دار تو�قال قضاي: رومان يا�و�سون  .1
 .1988،  1لل�شر، الدار البيضاء، ط 

القاموس املوسو�� ا��ديد لعلوم اللسان، تر منذر عيا��� ، املركز الثقا��  .2
 .2007،  2العر�ي، الدار البيضاء، ط 

أقدم لك علم العالمات، تر جمال ا��ز�ري، ا��لس : بول �و��� لي�سا جانز  .3
  .2005  �1ع�� للثقافة، القا�رة، ط 

، م�شورات مجموعة ) إعداد وترجمة ( حقول سيميائية : ال��امي العماري  .4
  .  2007، 1الباحث�ن الشباب �� اللغة و�داب، �لية �داب والعلوم ��سانية، مكناس ، ط

السيميائيات الواصفة، م�شورات �ختالف املركز الثقا�� : أحمد يوسف  .5
  .2005 �1ي الدار العر�ية للعلوم ، طالعر 

ال�لمات و�شياء، ترجمة مطاع صفدي وآخر�ن ، مركز �نماء : م�شيل فو�و  .6
 .  1990، 1القومي، ب��وت، ط 

، تحر�ر رامان سلدن، مراجعة  8موسوعة كم��دج �� النقد �د�ي، مج  .7
  . 2006،  1ة ط ماري ت��يز عبد املسيح ، ا��لس �ع�� للثقافة ،القا�ر : وإشراف

السيميائيات أو نظر�ة العالمات ، ترجمة عبد الرحمن بوع�� : ج��ار دولودال .8
  . 2004، 1، دار ا��وار ، الالذقية ، ط 

سيمياء التأو�ل ا��ر�ري ب�ن �شارة والعبارة، شركة ال�شر : رشيد �در���� .9
 . 2000،  1والتوز�ع املدارس، الدار البيضاء، ط 

سيميائيات والتأو�ل، املركز الثقا�� العر�ي ، الدار البيضاء ، ال: سعيد بنكراد  .10
 .2000،  1ط

سيميائيات التأو�ل �نتاج ومنطق الدالئل ، املركز الثقا�� : طا�ع ا��داوي  .11
  .2006 1العر�ي ، الدار البيضاء ، ط 

، املركز الثقا�� العر�ي ، الدار ) تنظ�� وإنجاز (دينامية النص : دمحم مفتاح  .12
  .  2006  3ضاء ، ط البي

أسس السيميائية ، ترجمة طالل و�بة ، املنظمة العر�ية : دانيال �شاندلر  .13
  .  2008   1لل��جمة ، ب��وت ، ط 

، ترجمة دمحم فتوح "ب�ية القصيدة "تحليل النص الشعري : يوري لوتمان  .14
 . 1995  1أحمد ، دار املعارف، القا�رة ، ط 

، ترجمة سعيد الغان�� ، املؤسسة العر�ية  السيمياء والتأو�ل: رو�رت شولز  .15
 .1994 1للدراسات وال�شر ، ب��وت ،ط 
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محاضرات �� السيميولوجيا ، دار الثقافة لل�شر والتوز�ع ، : دمحم السرغي��  .16
 . 1987 1الدار البيضاء ، ط 

عبد القادر ف��م ش�با�ي، السيميائيات العامة أسس�ا ومفا�يم�ا، م�شورات  .17
  0 2010،  1ئر ـ الدار العر�ية للعلوم ، ب��وت، ط  �ختالف، ا��زا

  :مراجع باللغة �جن�ية 

 -1 Todorov et ducrot : dictionnaire encyclopédique du science du 
langages , ed Seuil ,paris, 1972. 

 -2 A.J.Greimas et Courtes : dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage , ed Hachette, paris , 1972, tome 1. 

 -3 Encyclopædia Britannica , 2012. Dvdrom . 

 -4 Joëlle Grade-Tamine, Marie Claude Hubert : dictionnaire de 

critique littéraire, cérès éditions 1998 , tunis. 

 -5 Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale , éd 

Payothèque, paris, 1979 . 

     6- Edward T.Hall, the silent language, doubleday & company , 

new York , 1959. 
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  الّسردي �� الشعر ا��زائري املعاصر

  حمد عاشوري نموذجا أل" أز�ار ال��واق" قصيدة 

  سعدو�ي ي��                                                                                                                                  

  : امل��ص

ة ارتبطت كث��ا ولزمن طو�ل باألعمال �دبية الن��ية �القصة والرواية، الّسرد ظا�ر     

لكن الشعر . ح�� أصبح ا��ديث عن الّسرد �ع�� با��تمية ا��ديث عن �ذه الفنون ال غ���ا

استطاع أن ي���ن ع�� إم�انية احتواء  -والشعر العر�ي املعاصر عموما -ا��زائري املعاصر

ذلك التنافر املزعوم بي��ا و��ن طبيعة الشعر، بل حضور�ا �� �ذا ظا�رة الّسرد من دون وجود 

  .�خ�� �عّد حضورا فاعال وإيجابيا، يضيف إ�� التجر�ة الشعر�ة ا��ديدة ملسة فّنية بامتياز

Abstract:  

Narration is a phenomenon attached always to prose literary types, as 

novel. But Algerian nowadays poetry and Arabic poetry in general has proved 

the possibility of containing this phenomenon, as an active and positive element, 

which can add to poesy an artistic touch of great valor.  

  :الّسردي �� الشعر ب�ن القبول والّرفض

ان الصراع ب�ن الشعر والن�� قضية بارزة �� النقد العر�ي القديم، و�ان لقد �          

وما أضاف إ�� القضية توسعا، ذلك . التفاوت بي��ما تفاوتا فنيا نا�عا من طبيعة �ل م��ما

التداخل ب�ن ا���س�ن، الذي، وإن �ان مستحسنا من �عض النقاد، فإنھ ُيرى من البعض 

ومن املستحسن�ن لذلك ابن طباطبا الذي يؤكد ع�� جواز  . �خر رداءة للشعر وضعفا فيھ

حضور ال�سق �خباري �� الشعر، وال ما�ع فيھ إذا �ان حضوره مسايرا لطبيعة الشعر �� 

دّبره تدب��ا ع�� الشاعر إذا أضطر إ�� اقتصاص خ�� �� شعره : " ش�لھ ومضمونھ، حيث يقول 

شعره ع�� وزن يحتمل أن ُيح��� بما ُيحتاج إ�� وَ�طرد فيھ املع��، فيب�� �سلس لھ معھ القول،

وت�ون الز�ادة والنقصان �س��ين لكالم يخلط بھ، أو نقص يحذف منھ،اقتصاصھ بز�ادة من ا

�س ما يقتضيھ، غ�� مخّدج�ن ملا ُ�ستعان فيھ ��ما، وت�ون �لفاظ املز�دة غ�� خارجة عن ج

بذلك الّسرد إضافة إيجابية للقصيدة،  و��ون . )1("وزائدة �� رونقھ وحسنھبل ت�ون مؤ�دة لھ،

وغ�� ذلك الفخر،ف�ستع�ن بھ الشاعر القديم �� أغراض متنوعة �الوصف خاصة أو الرحلة أو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غات، جامعة البو�رةأستاذ مساعد أ، �لية �داب والل.  
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من �غراض ال�� ي��أ ف��ا الشاعر إ�� �طناب �� الشرح والتفس�� و�حاطة بامل�ان أو الزمان 

  .أو ال��وص، و�� محاوالت توضيح ���ء جدير بالتوضيح

ال ي�ب�� أن ألن الشعر ج�س والن�� ج�س،ذلك، أما ابن رشيق فإنھ يرى عكس      

قاللية الب�ت خاصة فيما يتعلق باستألحد�ما أن يأخذ من خصائص �خر،يتداخال وال ي�ب�� 

وأنا تحسن الشعر مب�ّيا �عضھ ع�� �عض،ومن الناس من �س: " حيث يقول �� املب�� واملع��،

وما سوى ذلك اج إ�� ما قبلھ وال إ�� ما �عده،قائما بنفسھ ال يحت أستحسن أن ي�ون �ل ب�ت

فإن بناء اللفظ ع�� اللفظ معروفة مثل ا���ايات وما شا�ل�ا،ف�و عندي تقص�� إال �� مواضع 

ومعناه أن الّسرد تقنية متعلقة بالن�� بامتياز، وال ي�ب�� .  )2("أجود �ناك من ج�ة الّسرد

إذ تمثل أساسا �� قيام الب�ت بذاتھ،��ا تكّسر النمط املألوف فيھ واملتوظيف�ا �� نظم الشعر، أل

ا من طبيعة الشعر العر�ي و�ذبيات �ي تدّعم معناه أو تفّسره،ال يحتاج إ�� سلسلة من � 

  .حيث �انت شوارد �بيات مقياسا ��ودة الشعر أو رداءتھالقديم،

��اثية وأخذت بقواعد�ا قصيدة العر�ية الإن ظا�رة الّسرد موجودة منذ تأسست ال             

يقول عن��ة بن . سواء �ان ذلك �� القصائد القصار أو �� القصائد املطولة واملعلقاتالبنائية،

� ال ينافسھ ف��ا أحد من و�طوالتھ ال����اعتھ وقّوتھ ب�ن أفراد قومھ، شداد �� �فتخار

  :موظفا �� ذلك ألسلوب سردّي أقوامھ،

ي امرؤ من خ�� ع�س منصبــــــــا                     
ّ
ــــل        إ� نصــ

ُ
  شطري وأح�� ســــــــــائري  بامل

ــــــــ         إن ُي��قوا أكرر وإن ُ�ست��مـوا    ــــوا بضنـك أنــ ـــــــأشـــدد وإن ُيلـفــــــــ ــــــــــ   زل ـــــ

ـــــــــــ ــــل           ي   وا��يل �علـم والفـوارس أّننـــــــــ ـــــــ ــــــــــــــم بطعـنـة فيصــــ   فـّرقت جمـع�ـــ

ــــــي       أصبحت عن غرض ا��توف بمعزل          بكرت تخّوف�� ا��توف �أّننـــــــ

 فأجبتـــ�ا إّن املني
ّ
ــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــل    ـــــــــ ـــــــــــــ سـقــــى            ــة م��ــــــــ

ُ
ـــــــاء املنـ ال بّد أن أ ـــــــــــبمـــــــــ ـــلــــــــــ ـــــــــــــ   )3(�ـ

حيث ي��أ عن��ة بكث�� من فاألسلوب الطا�� ع�� النص �و أسلوب �خبار،     

والوقوف ناحية القوة �� محار�ة �عداء، والتقر�ر إ�� ذكر م�انتھ ب�ن أفراد قبيلتھ منالعفو�ة

ادر إ�� نجد��م �� أوقات الشّدة وعندما ف�و الذي يبو�ھ �� ا��االت املستعصية عل��م،مع ذ

كما يخ��نا عن ��اعتھ ونفيھ ل��وف من املوت إطالقا، حيث ورد ذلك بنوع من . ُيحاصرون

و�ب�� حوارا مع املنّية . ال��ر�ة و�س��زاء منھ، ألنھ �علم أن املوت حّق ال �ستطيع أن يفر منھ

ا��ديث و�رّد ع�� ��ديداتھ مثلما يرّد  بأسلوب ���ي��� يجعل من املنّية ��صا ي�بادل مع�ھ

. فأجب��ا إّن املنية م��ل ال بّد أن أسقى بماء امل��ل/ بكرت تخّوف�� ا��توف: ع�� ��ديدات أعداؤه

إذ واملستقبل،والزمن كذلك حاضر �� �ذه القصيدة، ف�و يتأر�� ب�ن املا��� وا��اضر 
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) خ�� ع�س منصباإ�ي أمرؤ من (د استطاع عن��ة أن يب�� أحداثا مختلفة �� وعا��ا، فنج

مب�� ع�� صيغة زمن املستقبل ) إن ُي��قوا أكرر وإن ُ�ست��موا أشدد( مؤسس ع�� ا��اضر،

و�ذه ).فأجب��ا / فّرقت جمع�م/ أن�� وا��يل �علم والفوارس ( كما يظ�ر املا��� �� قولھ 

ب�ن ال��صيات  ا��وار ا��ركة ب�ن �زمنة ا��تلفة و��ن �ماكن املتعّددة، و�ذا

وُ�بقي الوقت يبعده عن القصة وا���اية، يدّعم حضور الّسرد و�ؤكده، و�� نفساملتباينة،

  . النص �� ج�سھ الشعري وال �غّ��ه

  :يقول طرفة بن العبد �� معلقتھ واصفا ال��حال

دوة    خاليا سف�ن بالنـواصف من َدد
ُ
ـــــــــــــالكيــــة غ   �أّن حدوج املـــــ

  ة أو من سف�ن ابن يامن     يجور ��ا املـــــالح طــــورا و��تديَعدولي

  )4(�شّق حباب املاء ح��وم�ا ��ا      كمــــا قّسم ال��َب املفايل باليد

إذ ملتمثلة �� ال�شب��ات املتتالية،تأسس الّسرد �� �ذه �بيات ع�� الصور البيانية ا     

فن العظام ال�� �شق ن الكثبان الرملية �� ال��راء بالّس شّبھ �بل و�� تحمل ال�وادج  وتمّر ب�

كما . وشّبھ طر�قة شق أمواج البحر �ذه �شق املفايل ال��اب الذي جمعھ بيدهأمواج البحر،

شّبھ أيضا قائد الرحلة باملالح الذي يميل �سفي�تھ خارج املسار تارة و�عيد�ا إ�� مسار�ا تارة 

ع�� الوصف، والوصف �ستد�� �حاطة بال���ء من  فالّسرد �� �ذا املوضع مؤسس. أخرى 

،أي استقراء ملا �و موجود جوانبھ ا��تلفة،و�و تحصيل حاصل عند �ؤالء الشعراء القدامى

لقد ��أ الشاعر . لكن �� قالب شعري يط�� عليھ ال�ش�يھ أو �ستعارة �� أغلب ا��االتفعال،

  .ى عل��ا نوعا من التقر�ر والتأكيدإ�� توضيح صورة واقعية، بأسلوب خ��ّي بال�ّ� أضف

  : سردية القصيدة ا��زائر�ة املعاصرةـ 1

أملتھ طبيعة �ذا الشعر ر ا��زائري املعاصر حضورا بارزا،ُ�عّد حضور الّسرد �� الشع                

فإذا �ان �� القديم التعو�ل ع�� البالغة باستعارا��ا و�شب��ا��ا وأسالي��ا . ا��ديد نفسھ

ائية املتباينة، ال�� تدفع �� القصيدة حركية جاّدة، و�شّد القارئ إل��ا برّده ع�� ��ش

�ستف�امات وا���از مشاعره أمام �وامر، وإصغائھ للنداءات، فإن القصيدة املعاصرة غ�� 

ذلك؛ ف�� تت�ئ ع�� ا��في واملستور والغائب، �و��ا قصيدة رؤ�ا ومواقف، تحمل �� ثنايا�ا 

ذات الشاعرة إ�� الذات إ��ا تتحّدث من الداخل إ�� الداخل، من ال. ا كب��ينفلسفة وعلم

وفق لغة تفتح ع�� اليومي والعادي �� �لفاظ وال�لمات، وتنغلق ع�� املعا�ي املتلقية،

لقد استطاع ." والدالالت، وفق أسلوب سردّي ن��ّي إ�� حّد �عيد، أسلوب قص��� ح�اوا�ي

ز أن يتعامل مع ب�ية ا���اية و�حقق ����ام ب�ن القول الشعري الشاعر املعاصر بتفوق ممتا

  .)5("والّسرد القص��� �� أن واحد 
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فإننا �ستطيع ّسرد �� شعرنا ا��زائري املعاصر،وإذا �ساءلنا عن أ�مية حضور ال             

الّسرد "  وتتمثل أساسا �� �ون أسباب ذلك �ختيار لدى الشاعر، التطرق إ�� �عض من

من بي��ا ا��از دون العكس، وأن الّسرد ي�سع ملنظومة من عناصر ستوعب تقنيات متعددة،�

فل�س مصادفة أن يصبح أحد م للمادة ا��داثية داخل القصيدة،�بداع �ع�ن ع�� دقة التنظي

حسن ترت�ب أجزاء القصة وا�ساق�ا الزم��... معاي�� وحدة القصيدة
ُ
و�ع�� ذلك أن . )6("إذا أ

بدو موجودا �� القصيدة املعاصرة،�وحدة الب�ت تطيع �عو�ض النقص الذي يالّسرد �س

مقارنة بنمط القصيدة ال��اثية لوحدة العضو�ة للقصيدة ك�ّل،وااملعنو�ة،وأحادية القافية،

ثم من ج�ة ثانية فإن الشعر املعاصر حافل بظا�رة التناص، ال�� ال . املألوف بطبيعة ا��ال

ب�� �� غال��ا ع�� أسلوب وجود نصوص دخيلة، تلك النصوص ال�� ت�تتحرك إال ل�ي �ش�� إ�� 

فاألسلوب الّسردي إذن يجعل القصيدة . مثل القصص التار�خية أو �ساط�� القديمةالّسرد؛

ب�ية مت�املة ملوضوع رؤ�اوي يؤسس لھ الشاعر منذ ة �جزاء أل��ا �� حقيقة �مر،متماسك

  .بداية قصيدتھ إ�� آخر حرف م��ا

و�رى دمحم فكري ا��زار أن توظيف الّسرد �� �ذا الشعر �عّد فائدة بال�سبة إليھ      

س �دبية �عض�ا من إن إفادة �جنا: "حيث يقول لھ و��صائصھ الب�يو�ة ا��تلفة، وخدمة

فح�ن �ستغل الشعر أدوات القصة . ُينظر إليھ من ج�ة ا���س �د�ي املستفيدالبعض �خر،

ة الّسرد عن قوان�ن ج�سھ فإن �ذا يتم بإزاحشكيلية �الّسرد القص���،رواية ال�أو ال

وإن دخول الّسرد القص��� إ�� النص الشعري يتم لصا�� ... وتوظيفھ شعر�ا �� النص�د�ي،

  .)7("موقف الشاعر من واقعھ ورؤ�تھ لھ

و�رى عبد الناصر �الل أن الّسرد أثناء توظيفھ �� الشعر املعاصر ي�ون قد      

�سب قيمة أغ�� من تلك القيم ال�� عرف�ا �� النصوص الن��ية املعروفة �القصة والرواية إك

إذا �ان الشعر قد ا�سم بالّسردية منذ ظ�وره فإن �ذه الّسردية "ا،حيث �ش�� إ�� أنھوغ���م

فقد �غ��ت حركة الّسرد داخل . تتغ�� مالمح�ا وقوة حضور�ا وغيا��ا من وقت إ�� آخر

�غ��ا نوعيا �� �جراءات والتوظيف والدوافع، حيث انتقلت حركة الّسرد من ا��طاب الشعري 

 - السذاجة إ�� الّسرد القائم ع�� العفو�ة والتدفق الناتج عن الصفاء ��سا�ي الراغب �� ا���ي

راءة العالم من أجل البوح وق - �عيدا عن معطيات التعقيد وا����ة، والشك وا��دل والصراع

إ�� مرحلة الّسرد القصدي القائم ع�� اختيار أدوات فنية قادرة ع�� �غي�� نية،ع�� الوسائل الف

ف�� البطل الذي م فيھ اللغة بالتعرف ع�� العالم،مالمح ا���ي والقص وخلق خطاب تقو 

  . )8("�ش�ل العالم الشعري ا��ديد

والّسرد �� مواقع ر،دة ب�ن الّسرد �� الشعر املعاصو�� حديثھ عن املفارقة املوجو                  

الشاعر ال ينحاز كث��ا للّسرد املفتوح التتا��� ح�ن " أخرى، يواصل عبد الناصر �الل بقولھ أن 
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يطبق الواقع ع�� أنفاسھ و�حاصره �� �ل ��ظة سواء �ان �ذا ا��صار ع�� املستوى 

ور كب��، واللغة ا��سد، أو النف���، فإنھ ي��أ إ�� واقع أك�� رحابة يقوم فيھ ا��يال بد/امل�ا�ي

املكثفة املوجزة املوحية تصاحب حاالت الكبت وعدم القدرة ع�� البوح وا���ي وتكفي �شارة 

فالّسرد �� الشعر املعاصر إذن، ال يتجھ فقط نحو املا��� وا��اضر، لرصد ما �و . )9("واللمح

نما �ستطيع أن موجود وحاصل، مثلما يظ�ر ذلك �� �قاصيص وا���ايات الغابرة �� الزمن، وإ

يأخذ أ�عادا مستقبلية �� رؤاه وتخييالتھ، ت�ون ع�� ش�ل تك�نات أو نتائج يرا�ا الشاعر حتمية 

       .  لظروف استقرأ�ا من واقع مع�ن

آثرت أن أختار قصيدة ّسرد �� الشعر ا��زائري املعاصر،ولتوضيح ظا�رة ال     

  :، ال�� يقول ف��ا)��واقأز�ار ال(للشاعر أحمد عاشوري من ديوانھ املوسوم 

  "س��يف.. "�ا..

  ��زم أشباح ا��وف

  يرجع منتصرا

  "امللكة"يدخل مز�وا قصر 

  ..تل�سھ إ�ليل الغار 

  �سمع�ا عذب �شعار

  ..تجلسھ فوق الكر��� ا���ري 

  تحت ��ر لوز 

  �علمھ أن �شعار ستورق

  ي��عم والزنبق.. والز�ر 

  والدفء �عود

    )10(وا��ب �عود

 حيث اس��ل�اصيدة للنمط الّسردي منذ بداي��ا،أسس الشاعر �� �ذه القلقد      

ه إ�� ���ء ذي يمّد املتلقي نوعا من املفاجأة، و�شّده إ�� �ن�با،..)�ا(..بأسلوب إشارّي ����ّ� 

. فاملتلقي �ا�نا ي�تظر �خبار والقّص . كم��زة أو ���ء من ذلكقيمة بالغة قد حصل،

ور���ا تأكيدا ع�� اختيار الشاعر للّسرد، ألن التناص كما أشرنا بأسط) س��يف(وتضيف لفظة 

إليھ سابقا، يخلق �� القصيدة أسلو�ا تقر�ر�ا إخبار�ا بامتياز، خاصة إذا �علق �مر بالتناص 
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التار��� أو �سطوري، إذ �ستحضر الشاعر املعاصر أحداثا وقعت �� أزمنة ماضية، 

 تبحر �� ل��وص حقيقي�ن أو خرافي�ن، و�� أم
َ
اكن معينة، تجعل �ّل �ذه العناصر القصيدة

فالتناص أداة مف�ومية تقوم ع�� أ�عاد فكر�ة وإيديولوجية ي�شّر��ا املبدع، . " نمط�ا ا���ا�ي

د عن قيام ا��داثة الشعر�ة ع�� أ�عاد 
ّ
و�نطلق م��ا �� إنتاج أعمالھ الفنية، و�ذا التناول تول

م�ن النص الشعري املعاصر �عدا معارفيا م��اكما ي�تج عنھ  معرفية وثقافية واسعة، مما حّمل

  .     )11(ال محالة ُ�عدا دالليا وجماليا جديدا للغاية 

�عّد حضور ال��صيات �� �ذا النص تأكيدا بارزا للنمط الّسردي، حيث يجعل    

 - مو�� ��صية ترمز إ�� املعاناة والعذاب الدائ - ��صية رئ�سية) س��يف(الشاعر ��صية 

�ستمر �� حرك��ا من بداية القصيدة إ�� ��اي��ا، عن طر�ق أفعال�ا املب�ية ع�� املضارعة، حيث 

، خاصة وأ��ا مرتبطة بم�ونات )��زم، يرجع، يدخل، ُ�سمع�ا(تبعث �شاطا كب��ا �� القصيدة 

  : لغو�ة نحو�ة مختلفة

  )مفعول بھ(أشباح ا��وف ........................ ��زم 

  )حال(منتصرا ..................... ...يرجع 

  )حال(مز�وا ....................... يدخل 

  )مفعول بھ ثان(صوت ) + مفعول بھ أول (�ا ....................... �سمع 

وإن �انت ��صية أسطور�ة تلعب دور  -إ��ا ال��صية ا��ور�ة ال�� يدور حول�ا ا��ديث

تضفي ع�� الذات �� أحوال�ا،ومع �خر �� أفعال�ا، ئق متعددة معفإ��ا تؤسس لعال  - الرمز

  .  النص طا�عھ القص��� و�� أسلوب سردّي 

� ك��ت حر�ا��ا ال�،)امللكة(الثانو�ة  و�دّعم �ذا الّسرد القص��� بروز ال��صية     
تجلسھ فوق / تل�سھ إ�ليل الغار  :إذ) س��يف(�� عالقات مع ��صية الفعلية �� النص،
حيث ُيظ�ر الشاعر �عتناء الذي ح��� بھ . �علمھ أن �شعار ستورق /الكر��� ا���ري 

و�ة السطحية قصد لكن ي�ب�� كسر �دلة اللغ. س��يف من طرف امللكة أثناء عودتھ منتصرا
�� العالقة ب�ن الدال واملدلول، للوصول إ�� املعا�ي والدالالت ا��فية �� بناء أدلة أخرى،

  . القصيدة

و�و �ل ما يقع ومن ج�ة أخرى،اعتمد أحمد عاشوري ملا �س�� املش��ك �درا�ي،                      
 �� النص من مدر�ات مش��كة، حّسية أو تصّور�ة، ب�ن الشاعر واملتلقي، فال يز�د ذلك 

�ش�ل تباعدا جزائري املعاصر، والعر�ي عموما، ال سيما أن الشعرإال توطيدا للعالقة بي��ما،
���اح ع�� جزئيات وثيقة الصلة " و�مكن لنا القول بأن . ن املبدع والقارئ إدراكيا كب��ا ب�

إذا بحثنا عن و  ).12("باملش��ك �درا�ي، لھ دور فاعل �� وجود لغة خاصة ��تم بالتقر�ر والوضوح 
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شعر�ة وثيقة قدرة الشاعر ع�� اصطياد صورة " فإننا نراه أساسا �� جمالية �ذا العنصر،
  .ف�و سرد ملا ُوجد وملا �و ممكن أن يوجد. )13("و�اإل�سا�ي عموما تلقي،الصلة بھ و�امل

� ع�� إذا نظرنا إ�� النص من خالل �ذا العنصر املتمثل �� املش��ك �درا�ي فإننا �ع�               

، يرجع،يدخل ��زم(و�� مدر�ات فلسفية،) ا��وف،ا��ب،�نتصار:(عناصر مختلفةمنھ

تحت القصر، الغار، فوق الكر���،(ئية، و�� مدر�ات فعلية أدا) �علمتل�س،�سمع،تجلس،

�ال ع�� ما و�تمثل سّر القصيدة املعاصرة �نا بالذات �� �ت. و�� مدر�ات م�انية) ��ر اللوز 

 �� �لفاظ وال��اكيب والصيغ، لبناء عالم آخر يوصف بالغموض�و �سيط و�ومي وعادي،

ذا الغموض يتال��� �لما أمعنا النظر �� العالقات لكن �أحيانا و�الضبابية أحيانا أخرى،

و�لما حاولنا تفكيك الب�ية السطحية وإعادة بنا��ا من لقائمة ب�ن عناصر النص ا��تلفة،ا

  .   جديد

للشعر ا��زائري  لذا أصبحت تقنيات الّسرد من أ�م م�ونات الب�ية النصية                

ا من الدرامية �� ا��طاب ة، فتحت أفقحققت ب�ية متنامية عميق"حيث املعاصر،

ق ��سا�ي وا��ما�� �� آن وكّسرت قدسية الب�ية الواحدة انطالقا إ�� التحقالشعري،

ال�� مرسل،رسالة،مرسل إليھ،:ملسافة ب�ن أطرافھوغ��ت حدود اادت صياغة التلقي،فأعواحد،

  . )14("تق��ب وت�تعد حسب املرجعية

رد �� الشعر العر�ي املعاصر ل�ست تداخال ب�ن �جناس �دبية إن ظا�رة الّس                  

ل امل��مة بمع�� أنھ ل�س شكال تار�خيا لألدب مثرد ل�س ج�سا أدبيا،الّس " ا��تلفة ألن 

وإنما �و نمط من ا��طاب قابل للدخول �� ت�و�ن �جناس �دبية والرواية أو �قصوصة،

لكن ارتباطھ الدائم باألعمال الن��ية .�� الكتابة وطر�قة ف��اد أسلوب ،أي أن الّسر )15("وتمي���ا

إذ �لما تحدثنا عن جعل منھ عنصرا لصيقا ��ا،منذ قيام الصراع ب�ن الشعر والن�� �� القديم،

الّسرد أو�َ� إلينا حديثا �� �جناس الن��ية،و�ذه النظرة الضيقة ملف�وم الّسرد ي�ب�� أن تتغ�� 

صة بالشعر املعاصر الذي جعل من الّسرد أسلو�ا حيو�ا �� بن�ياتھ عندما يتعلق �مر خا

ال�� ت�سم �� أغل��ا �ش�ل من ،ال�� تتأسس من خاللھ الرؤى واملواقف،الش�لية واملضمونية

 .التقر�ر والتأكيد

  :�وامش البحث

 �سكندر�ة، مطبعة التقدم، زغلول سالم، دمحم / تح عر،يار الشعابن طباطبا،) 1(
  .70ص دت،

، 5دمحم م�� الدين عبد ا��ميد، ط/ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ، تح )2(
  .171،  ص 1981دار ا��يل، ب��وت، 
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نا�د أحمد السيد العشراوي، عناصر �بداع الف�� �� شعر عن��ة، دار املعرفة ) 3(
  .165، ص2005ا��امعية، �سكندر�ة، 

س�ن الزوز�ي،شرح املعلقات الّسبع، دار الكتب ابن عبد هللا ا��س�ن بن أحمد بن ا��) 4(
  . 39العلمية، ب��وت، د ت، ص

عبد القادر عبو، أسئلة النقد �� محاورة النص الشعري املعاصر، م�شورات : ينظر )5(
  .100، ص2013ليجوند، ا��زائر، 

 عبد الناصر �الل، آليات الّسرد �� الشعر العر�ي املعاصر، مركز ا��ضارة العر�ية )6(
  .37، ص2006القا�رة، 

 دمحم فكري ا��زار، ا��طاب الشعري عند محمود درو�ش، إي��اك لل�شر والتوز�ع)7(
  .126، ص2001القا�رة، 

  .36عبد الناصر �الل، آليات الّسرد �� الشعر العر�ي املعاصر، ص)8(

  .املرجع نفسھ، الصفحة نفس�ا) 9(

 1984سسة الوطنية للكتاب، ا��زائر، ، املؤ )ديوان(أحمد عاشوري، أز�ار ال��واق ) 10(
  .21- 20ص

 جمال مبار�ي، التناص �� الشعر ا��زائري املعاصر، رابطة إبداع الثقافة، ا��زائر) 11(
  .118، ص2003

، ص 2009عادل ضرغام، �� تحليل النص الشعري، م�شورات �ختالف، ا��زائر،  )12(
139.  

  .137املرجع نفسھ، ص  )13(

  .�33الل، آليات الّسرد �� الشعر العر�ي املعاصر، ص عبد الناصر) 14(

فت�� النصري، الّسردي �� الشعر العر�ي ا��ديث، مسكيليا�ي لل�شر والتوز�ع، )15(
  .117، ص2006تو�س، 

  :قائمة مراجع البحث

، 5دمحم م�� الدين عبد ا��ميد، ط/ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ، تح1-
  .1981 دار ا��يل، ب��وت،

  .دمحم زغلول سالم، مطبعة التقدم، �سكندر�ة، دت/ ابن طباطبا، عيار الشعر، تح2-

ابن عبد هللا ا��س�ن بن أحمد بن ا��س�ن الزوز�ي،شرح املعلقات الّسبع، دار الكتب 3- 
  .العلمية، ب��وت، د ت

  .1984، املؤسسة الوطبية للكتاب، ا��زائر، )ديوان(أحمد عاشوري، أز�ار ال��واق 4-
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 جمال مبار�ي، التناص �� الشعر ا��زائري املعاصر، رابطة إبداع الثقافة، ا��زائر5-
2003.  

  .2009عادل ضرغام، �� تحليل النص الشعري، م�شورات �ختالف، ا��زائر، 6-

 عبد القادر عبو، أسئلة النقد �� محاورة النص الشعري املعاصر، م�شورات ليجوند7-
  .2013ا��زائر، 

 د الناصر �الل، آليات الّسرد �� الشعر العر�ي املعاصر، مركز ا��ضارة العر�يةعب8-
  .2006القا�رة، 

 فت�� النصري، الّسردي �� الشعر العر�ي ا��ديث، مسكيليا�ي لل�شر والتوز�ع، تو�س9-
2006.  

 دمحم فكري ا��زار، ا��طاب الشعري عند محمود درو�ش، إي��اك لل�شر والتوز�ع 10-
  .2001رة، القا�

نا�د أحمد السيد العشراوي، عناصر �بداع الف�� �� شعر عن��ة، دار املعرفة 11-
  .2005ا��امعية، �سكندر�ة، 
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�اث اللغوي  توظيف املصط��ات �سلو�ية ��
ّ
قدية لل�

ّ
  الّدراسات الن

 

  حاج ع�� عبد الرحمان

 

  :امل��ص

العالقة املصط��ية ب�ن الّدرس اللغوي ��دف �ذا البحث اللغوي إ�� إيضاح طبيعة 

ال��ا�ي ونظ��ه املعاصر، ما يمكن أن يوصلنا لنتائج ت�يح للباحث ر�ط ا��سور العلمية ودعم�ا 

من أجل الوصول إ�� دراسات أصيلة وثابتة �سس من ج�ة وواسعة �فق �بدا�� من ج�ة 

 بالغة �� تحديد التّ . أخرى 
ً
وج�ات البحثية و�ناء النظر�ات حيث تك���� املصط��ات أ�ّمية

 ع�� 
ٌ
العلمّية، وأثر�ا ج��ٌّ �� الّنظر�ات الّنقدية ا��ديثة، وحّ�� �� ال��اث �دب�نجد�ا متداولة

نطاٍق واسع بالرغم من عدم تخصيص�ا بمباحث ودراسات معّمقة؛ من �ذا املنطلق يمكن 

ة دون أن يّتصف بالّرجعية وال للباحث والّناقد أن يرسم طر�قھ نحو تحليل الّنصوص ال��اثيّ 

وكمجال تطبيقي يحاول البحث إسقاط مصط��ات . الّتعّصب لألصالة ع�� حساب املعاصرة

  .علم �سلوب ع�� الدرس النقدي ال��ا�ي

  

Abstract : 

This linguistic research aims to clarify the nature of the terminology and 

the relation between ancient linguistic studies and contemporary counterpart, 

what can get us to the results allows the researcher to support scientific links 

between  authentic and consistent studies. Where the terminology has an 

importance in determining research directions and build scientific theories; what 

help the researcher to draw his way towards the traditional analysis of texts 

without terminological problems on the contemporary account. And in the 

practical side, this research is trying to to apply the stylistic terms on ancient 

critical studies. 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ،جامعــــة مـسـتـغــانـــــــمأستاذ محاضر ب 
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 ألف�ار 
ً
 وحاملة

ً
إن النظر�ات النقدّية املعاصرة ح�� وإن �انت تبدو �� ظا�ر�ا جديدة

� عن منطلقا��ا الّتأس�سّية �و�� 
ّ

 لم تتخ�
ً
 أّ��ا أبدا

ّ
و�رامج وتوّج�ات حداثّية محضة، إال

�ا�ي، و�مكن القول بأّن امل
ّ
 �� املستمّدة من عمق �بداع �د�ي ال�

ً
 رئ�سا

ً
صط��ات لعبت دورا

عملّية الوصل ب�ن ما �و ترا�ي وما �و معاصر، من خالل الّسماح بتطو�ر املفا�يم ال�� تحمل�ا 

  .وإيجاد مرادفات مناسبة ل�ّل موقٍف أد�ي وتحلي��ّ 

�اث �د�ي واللغوي لھ أسباب ومن �ذه �سباب محاولة طمس 
ّ
إّن الّنفور من ال�

وإدخال مصط��ات الّتعمية ع�� الّدرس الّنقدي واللغوي، و�ما أّن الّنقد معاملھ املصط��ّية، 

 ع�� الكّتاب 
ً
من أ�دافھ الرئ�سية خدمة �دب وتوجيھ الكتابة �دبية نحو �فضل، �ان لزاما

واملبدع�ن مسايرة الّتطورات ا��اصلة �� الّنقد، ولكن وجدوا أنفس�م ي�تعدون عن املعاي�� ال�� 

�اث واملعاصرة�شأ عل��ا � 
ّ
�اث لم يبق . دب العر�ي، ما وّسع ال�وة ب�ن ال�

ّ
حيث أّن امل�تّم�ن بال�

�اث سوى محاولة استخراج أوجھ �بداع فيھ 
ّ
 - وما أغزر�ا- ل�م من وسيلة الر�شاف عبق ال�

�ن عن طر�ق دراسات و�حوث نقدّية
ّ

�اث بطرائق ومنا�� . وإبراز�ا للمتلق
ّ
ف�ل يمكن قراءة ال�

�اثية وفق الّنظرّ�ات الّنقدية : ؟ و�الّتحديدحديثة
ّ
ما مدى تأث�� املصط�� �� قراءة الّنصوص ال�

 .املعاصرة؟ باعتبار املصط��ات مفاتيح لدخول الّنصوص وخوض غمار الّتجر�ة الّنقدّية

 إقصائّية اعُت��ت 
ً
�� �انت �عتمد �� بدايا��ا ُنظما

ّ
مثاٌل ع�� ذلك الّنظر�ة الب�يوّ�ة ال

 
ً
�� حّق عناصر العملّية الّتواصلّية، و�تواصل �بحاث تطّورت الّنظرّ�ة و�عّرضت لعّدة  م��فة

 لم تلغ ولم ت�نّصل من أسس�ا املن��ّية الب�يوّ�ة حّ�� أّن �سميات 
ً
�غي��ات والزالت، ولكّ��ا أبدا

 للّنظر�ة � 
ً
إذا "و. صليةالّنظر�ة �انت تتغّ�� �� عديد �حيان لكّ��ا ما تلبث أن �عت�� فروعا

اّتجاه : انتقلنا إ�� مجموعة الّتصورات الب�يوّ�ة لألسلوب أمكننا أن نمّ�� ف��ا ب�ن ثالثة اتجا�ات

الّناقد الب�يوي �ّول بارت، واّتجاه ر�فات�� أبرز باحث �� �سلو�يات �� �ذا الّنصف الثا�ي من 

�ا تصّورات ب�يوّ�ة، . 1"ع عنھالقرن العشر�ن، واتجاه الّنحو الّتوليدي �� جملتھ وما تفرّ 
ّ
و�ل

يات
ّ
  .تختلف �� ا��زئيات وتلتقي �� املبادئ و�صول وال�ل

نفسھ �� الّتغ��ات الفكرّ�ة والنظرّ�ة، وحّ�� الّتطبيقية، لذا " املصط��"لقد فرض 

ر بموج��ا و�تّم ضبطھ وفق�ا
ّ
رات ال�� يتأث

ّ
ومن ب�ن أ�ّم املصط��ات . البّد من البحث عن املؤث

ي  - القارئ  - �سلوب: ال�� تر�سم من خالل�ا معالم الّنظر�ات الّنقدّية ا��ديثة واملعاصرة الّتلقّ

وقد أث��ت عديد القضايا و�غّ��ت توّج�ات الكث�� من �بحاث والّدراسات حول �ذه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ �ـ1419، 1، دار الشروق، القا�رة، مصر، ط- مبادئھ وإجراءاتھ–صالح فضل، علم �سلوب - 1
 .108م، ص1998
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املصط��ات، ومن خالل ت�ّبع مسار توظيف�ا واستعمال�ا وتحديد مفا�يم�ا يمكن إرجاع�ا إ�� 

 ومبدع�ن، و�ذلك تحصل املقار�ة ب�ن أصول�
ً
ادا

ّ
�اثّية ومالحظة مدى ا�تمام �ّول�ن ��ا نق

ّ
ا ال�

�ا�ي والّنقد املعاصر
ّ
  .  الّنّص ال�

 "ا" �سلوب  نقدي�
ً
  :مصط��ا

ِخيِل : "جاء �� لسان العرب البن منظور من مادة س ل ب ِر ِمَن النَّ
ْ
ط : ُيقاُل ِللسَّ

وٌب 
ُ
ْسل

ُ
و : قاَل . أ

ُ
ْسل

ُ
َ�ُب، ُيقاُل َو�

ْ
ذ

َ ْ
َوْجُھ َوامل

ْ
ِر�ُق َوال

َّ
ساِليَب : ُب الط

َ
ْسلوِب ُسوٍء، وُ�ْجَمُع أ

ُ
ُتْم �� أ

ْ
ن

َ
. أ

وُب 
ُ
ْسل

ُ
 ِفيِھ : َو�

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
ِر�ُق ت

َّ
ّمِ . الط وُب، ِبالضَّ

ُ
ْسل

ُ
، ُيقاُل : َو� نُّ

َ
ف

ْ
ْوِل، : ال

َ
ق

ْ
ساِليَب ِمَن ال

َ
الٌن �� أ

ُ
 ف

َ
ذ

َ
أخ

 ِمْنُھ 
َ

اِن�ن
َ
ف

َ
ْي أ

َ
،  إّن . 1"أ نُّ

َ
ّمِ الف أك�� ما ُيلفت �� �ذا الّتعر�ف، �و قول ابن منظور �سلوُب بالضَّ

 �� القول، : ُيقال
ً
وِل، حيث يّت�� أّن �سلوب ل�س فقط طر�قة

َ
أخذ فالن �� أساليَب من الق

 
ً
 فنّيا

ً
ل عمال

ّ
 وتراكيَب جمالّية تنماز عن الكالم العادي ل�ش�

ً
 مبَدَعة

ً
ما طر�قة

ّ
لك ف�و إذن ذ. وإن

 عن الفكرة كما �� �� 
ً
�ة  ومعّ�ِ

ً
خرج لنا مصقولة

َ
�اكيب لت

ّ
ا�ع الذي تتقولب فيھ املعا�ي وال�

ّ
الط

  .ذ�ن مبِدِع�ا

فيقال : �سلوب �� لغة العرب إطالقاٌت مختلفة: "و�عّرفھ ما�ر أحمد الّصو��، يقول 

موخ باألنف، ولعنق ر�ق ب�ن ���ار، وللفّن، وللوجھ، وللمذ�ب، وللشُّ
ّ
�سد، و�قال  للط

 
ً
م �� كالمھ أيضا

ّ
ل �سلو�ي2"لطر�قة املت�ل

ّ
  .، و�ذا �طالق �خ�� �و الذي ��ّم الباحث وا��ل

 : "و�عّرفھ ا��رجا�ي، �� دالئل ���از بقولھ
ُ

ر�قة
ّ
ظم والط ْرُب من النَّ و�سلوب الضَّ

 3"فيھ
ً

، ولكّنھ �شّدد  ، وا��رجا�ي ال يختلف عن بقية من عّرفوا �سلوب �� �ونھ طر�قة
ً
وضر�ا

ع�� أّن جو�ر �سلوب يكمن �� الّنظم، لتأ�ي بقّية طروحات ا��رجا�ي �� �ذا الباب حول 

  .اللفظ واملع��

و�و  �stilusصل الالتي�� "من  styleEn/Frأّما عند الغر�ّي�ن فاشُتّقت �لمة أسلوب 

 
ّ
ق �ل

ّ
 �ع�� ر�شة ثم انتقل عن طر�ق ا��از إ�� مف�ومات تتعل

ً
�ا بطر�قة الكتابة، فارتبط أّوال

غو�ة �دبية، 
ّ
ق ع�� الّتعب��ات الل

َ
 ع�� ا��طوطات، ثم أخذ ُيطل

�
بطر�قة الكتابة اليدوّ�ة، د�

��� ش�شرون–فاسُتخِدم �� العصر الّروما�ي 
ّ

�استعارٍة �ش�� إ�� صفات  - �� أيام خطي��م الش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن منظور ِ�فر�قي املصري، لسان العرب، تحقيق عبد  - 1
ماّدة طبعة دار املعارف، ، � الكب�� ودمحم أحمد حسب هللا و�اشم دمحم الشاذ��، القا�رة، مصرهللا ع�

  .2057، ص)س ل ب(
غوي والبيا�ي وال�شر��� والغي�� �� القرآن الكر�م،  - 2

ّ
و��، آيات هللا �� ���از الل ما�ر أحمد الصَّ

 .234م، ص2008/ �ـ1429املكتبة العصر�ة، صيدا، ب��وت، لبنان، 
�ـ، دالئل 474أو  471أبو بكر عبد القا�ر بن عبد الّرحمن بن محّمد ا��رجا�ي الّنحوي ت - 3

ق عليھ محمود دمحم شاكر، مكتبة ا��ان��، القا�رة، مصر، 
ّ
  .469- 468م، ص���2000از، قرأه وعل
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غة املستعملة
ّ
غة، حّ�� صار أك�� استخدامھ 1"الل

ّ
  .�� مجال الل

اسُتخدم �� الّنقد �ملا�ي منذ أوائل القرن الّتاسع "كمصط�� أ�ادي�� " �سلوب"و

غة �نجل��ية كمصط�� عام  'Grimm'عشر �� م��م 
ّ
ا لقاموس  1846وورد ألول مّرة �� الل

ً
طبق

  .2"م1872أكسفورد، ودخل القاموس الفر���� ألول مّرة كمصط�� عام 

غة ال و�سلوب �د�ي ي
ّ
�� ت�يح�ا الل

ّ
ا �انت �م�انات ال

ّ
ختلف من مبدٍع إ�� آخر، ومل

نجد �ّل مبدٍع �ستفيد من �ذه ا��ّر�ة  - ما دامت ال تخرج عن القواعد �ساسّية- متنا�ية 

لب
ّ
رح يقول دمحم عبد املط

ّ
: و�طلق العنان لفكره و�تمّ�� بأسلو�ھ ا��اّص،  وحول �ذا الط

ا ينصّب ع��"
ً
ر�قة من  �سلوب إذ

ّ
ر�قة ا��اّصة �� ترت�ب املعا�ي، وما تحو�ھ �ذه الط

ّ
الط

 عن أسلوب
ً
� ضرً�ا عن ضرب، وأسلو�ا ، فبالّرغم من أّن ال�لمات �� 3"إم�اناٍت نحوّ�ة تمّ�ِ

غة الواسع ي�يح ل�ّل من ير�د الّتأليف أو 
ّ
 أّن مجال الل

ّ
�كي�ية �� ذا��ا، إال

ّ
نفس�ا والقواعد ال�

�� يحّبذ�ا �� رصف أف�اره وتوز�ع�ا �� نصوٍص الكتابة أن يمتا
ّ
ز بطا�عھ ا��اّص، وطر�قِتھ ال

�و طر�قة الّتفك�� والّتصو�ر؛ و�ذا الّتحديد ي�ناول بالّدرجة �و�� "فاألسلوب . وعبارات

ھ يتضّمن املراد من �سلوب �� سائر 
ّ
ق بوجود الّصلة بي��ا، كما أن

ّ
عناصر �سلوب ال�� تتحق

، دون قصره ع�� علٍم أو فّنٍ أو مجاٍل محّدد، 4"يث �و تفك�ٌ� وتصو�ٌر و�عب��الفنون من ح

ور�ما ي�ون �ذا الّتعر�ف من املبادرات ال�ادفة لتخليص �سلوب والّدراسة العلمّية ك�ّل من 

  .عص�ّية تحديد مجاالت البحث

ذي يرى أّن تحديد �سلوب �عتم
ّ
رح عند أحمد حسن الّز�ات، ال

ّ
د ع�� نجد نفس الط

اعر ا��اّصة �� اختيار �لفاظ وتأليف الكالم
ّ

، و�مكن أن ي�ون ذلك عن 5طر�قة ال�اتب أو الش

ذي تتّم فيھ عملّية الّتأليف
ّ
  .قصد أو بصفٍة عفوّ�ة، وذلك ع�� حسب املوضوع واملوقف ال

فظ 
ّ
 قد ظ�رت �لمة �سلوب �� تراثنا القديم ع�� نحٍو "واملع��، فـ/و�اعتبار ثنائية الل

ر�طت فيھ ب�ن مدلول اللفظة وطرق العرب �� أداء املع��، أو ب�نھ و��ن الّنوع �د�ي وطرق 

 –صياغتھ، كما أ��ا ر�طت 
ً
–ب�نھ و��ن ��صّية املبدع ومقدرتھ الفّنية، كما أ��ا ر�طت  - أحيانا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� دمحم كر�م ال�ّواز،�سلوب �� ���از البال�: و�نظر./ 93صالح فضل، علم �سلوب، ص - 1
يوسف أبو : و./ �48ـ، ص1426، 1للقرآن الكر�م، جمعية الّدعوة �سالمية العاملية، بنغازي، لي�يا، ط

  .161م، ص1999، 1، ��لية لل�شر، عّمان، �ردن، ط- مقّدمات عامة–العدوس، البالغة و�سلو�ية 
 .94املرجع نفسھ، ص - 2
لب، البالغة و�سلو�ية، الشركة ا - 3

ّ
، 1ملصر�ة العاملية لل�شر لونجمان، مصر، طدمحم عبد املط

  .26م، ص1994
لب، البالغة و�سلو�ية، الشركة املصر�ة العاملية لل�شر لونجمان، مصر، ط  - 4

ّ
، 1دمحم عبد املط

 10م،  ص1994
  .99املرجع نفسھ، ص - 5
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م املبدع �� العم. 1"ب�نھ و��ن الغرض الذي يتضّمنھ الّنص �د�ي - أيًضا
ّ

لية وع�� قدر تحك

فظ واملع�� والفكرة، ت�ون قيمة أسلو�ھ وفّن�تھ
ّ
  .ال�ّ�كي�ية ب�ن الل

اق��نت �لمة �سلوب بالفّن، وأّدى �ذا إ�� مع�� �صالة "من جانٍب آخر، لطاملا 

 �ان ذلك لقصٍد 
ّ
ًدا فيھ ما�ًرا، وإال  �ان ُمجّوِ

ّ
والّتجديد، فال أخذ أحد�م �� فنوٍن من القول إال

عند العرب ال يأ�ي بالكالم ع�� طر�ٍق واحد وإنما يف�ّن فيھ فيوجز و�طنب  منھ، ف�ان ا��طيب

ّ��، وغ�� �ذا مّما يتالءم مع أحوال الّسامع�ن ومقام الكالم
َ

، فتجتمع لديھ م�ّونات 2"وُ�ك

  .�سلوب الفّ�� املبدع

ول 
َ

 ُيذكر إ�� جانب الفّن، والبالغة، وَحَسن الق
ً
كر�م يقول عبدال. ونجد �سلوب دائما

ت ع�� مف�وم �سلوب مصط��اٌت أخرى �الفّن و��ن القول ولم �شيعا شيوع : "ال�ّواز
ّ
دل

 خصًبا �� ميدان دراسة ���از البال��، إذ �ان ملّبًيا لغرض 
ً
ذي وجد مجاال

ّ
�سلوب، ال

العلماء �� الّتفر�ق ب�ن القرآن الكر�م وكالم العرب من حيث البالغة امل��زة وخروج نمط 

، و�ان �ذا �� بدايات الّدرس 3"اب ا��كيم عن نمط الكالم املتعارف عليھ ب�ن الّناسالكت

غوي العر�ي، حيث �ان البّد من تحديد أقرب مجال يمكن أن ُي�سب إليھ �سلوب حّ�� يتّم 
ّ
الل

ما 
ّ
غة، وإن

ّ
 بالبالغة وعلوم الل

ً
ا مقارنة الّتأس�س لھ، ولكن ل�س كعلم، حيث �ان ال يزال فتي�

  .ضوٍع قابل للبحث و�ضافة والّتعديلكمو 

بناًء ع�� �ذه املعطيات، �عّرف منذر عيا��� �سلوب �عبارٍة غاية �� الّدقة و�يجاز 

ھ ا��اّص : "وجزالة املع��، بقولھ
ُ
غة 4"�سلوب نظاٌم لغويٌّ يقيُمھ ش�ل

ّ
، فباإلضافة إ�� أنظمة الل

�كي�ّية، نجد أن ل�ّل أسلوٍب م�� 
ّ
اتھ ا��اّصة ال�� ال نجد�ا �� أسلوٍب آخر، و�ذا الّصوتية وال�

غة ومدى الّتحكم ��ا
ّ
�� ت�يح�ا الل

ّ
 يرجع إ�� �م�انيات ال

ً
  .دائما

وللّتفر�ق ب�ن ما تضعھ العلوم ع�� اختالف�ا من قواعد صارمة، و��ن ما �عتمده املبدع 

ر أّن �سلوب ل�س 
َ

ّنھ موسيقى بالّصوت، ورسٌم معطى مباشًرا، إ"ليتمّ�� بأسلو�ھ املتفّرد، ُيذك

 ي�ّي��ا الّنص
ٌ
غة وقواعد�ا 5"بال�لمة، وإيحاٌء بالعبارة، وصورة

ّ
ف من الل ِ

ّ
، بحيث يجعل املؤل

 بل �� �� فكر 
ً
غة قيدا

ّ
، و يبدَع عباراٍت ��ّية، فال تصبح قواعد الل

ً
 فنّية

ً
 ليحّقق جمالّية

ً
وسيلة

ي �� صورٍة جمالّية، و�نا يمكن القول بأّن املبِدع أدواٌت لصقل �ف�ار وإيصال�ا إ�� املتل قّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لب، البالغة و�سلو�ية، ص - 1
ّ
 .172دمحم عبد املط

  .��48از البال�� للقرآن الكر�م، صدمحم كر�م ال�ّواز، �سلوب �� � - 2
 .48املرجع نفسھ ، ص - 3
، 1منذر عيا���، �سلو�ية وتحليل ا��طاب، مركز �نماء ا��ضاري، حلب، سور�ة، ط - 4
 .142م، ص2002
 .85/86املرجع نفسھ، ص - 5
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 مخصوصة"
َ

غة فيھ وظائف
ّ
غو�ة ال�� تكمن وظيف��ا �1سلوب نظاٌم تؤّدي الل

ّ
، عكس العلوم الل

غة
ّ
  .�� تأدية وظيفٍة مخصوصٍة �� الل

ع�� بدراسة �سلوب ، فـ'�ختيار'عامل يدخل �� �عر�ف �سلو�ية أيًضا 
ُ
األسلو�ّية �

غة يقوم ع�� �ختيار؛ والوسيلة املّتبعة لتمي�� �ساليب �� باعتباره اس
ّ
ا لل  خاص�

ً
تعماال

املقارنة، وأّية نظرّ�ٍة أسلو�ّيٍة تنطلق من مبدٍإ عاّمٍ َيق��� بأن املع�� الواحد يمكن الّتعب�� عنھ 

ي، كما أّن �ّل اختيار يكشف جزًءا 2بأش�ال مختلفة
ّ

من ، ول�ّل ش�ٍل وقعھ وأثره ع�� املتلق

  .��صّية صاحبھ، وتوّج�ھ الفكرّي، ومن��ھ �� الكتابة

و�ناك فرق ب�ن �ختيار واملقصدّية، إذ أن �ّول يمكن أن ي�ون عن قصٍد أو عن غ�� 

 
ُ

ف، حيث ِ
ّ
�عتمد املف�وم الوظيفي "قصد، ب�نما املقصدّية وإرادة الّتأث�� ف�� �دف املؤل

ملّية اختياٍر واعية أو غ�� واعية لعناصر لغوّ�ة لألسلوب ع�� فكرٍة قديمة تصّوره ابتداًء كع

نة، وتوظيف�ا عن قصٍد إلحداث تأث�ٍ� خاّص �و الّتأث�� �سلو�ي غة لھ 3"معيَّ
ّ
، ف�ّل استعماٍل لل

  .وظيفة معّينة �� تأدية فكرٍة �عي��ا

إّن عدم خضوع �سلوب لقواعد صارمة أو حدود مضبوطة، ي�يح للمبدع إضفاء 

ة ع�� �ف�ار،وإخراج�ا �� قالٍب لغوّي �و �قرب إ�� ما يجول �� خاطره، و�ذلك ملساتھ ا��اصّ 

قة ب�ن �طراف
ّ
و�اإلضافة إ�� �ذا البّد . تك���� العملّية الّتواصلية طا�ع املصداقّية والث

لألسلوب من رك��ٍة ومرجعّيٍة ُتب�� عل��ا العملّية الّنقدّية للعمل �د�ي، فاعُتمد مبدأ 

غة بقواعد�ا و�بداع �د�ي، و�قوم �ذا املبدأ ع�� "العدول "
ّ
 ب�ن الل

ً
ذي يمكن اعتباره جسرا

ّ
،ال

أّننا إذا أولينا ��تمام بالّنظام وقّدمناه ع�� �نتاج،فإّننا �عطي �سلوب �عر�ًفا "

ا،و�ستعملھ �� عمٍل تص�يفّي،ونجعل منھ أداة ًمن أدوات الّتعميم؛ أما إذا �ان �مر ع��  جماعي�

عّرف �سلوب 
ُ
العكس من ذلك، وأولينا ان��اك الّنظام، والّتجديد، والقراءة ا�تمامنا، فإّننا �

 فردّية،ولكن �ّل �ذا يقودنا إ�� الّتفك�� فيھ كذلك ع�� 
ً
ا، و�سند إليھ وظيفة  فردي�

ً
حي�ئذ �عر�فا

�ة ونظاٌم بآن  مم�َّ
ٌ
  .،فال يفقد أ�ّميتھ كعلم وال م��تھ كفّن 4"أّنھ سمة

: ملز�د من الّتحديد والّتوضيح قّسم منذر عيا��� �عر�ف �سلوب إ�� أقساٍم ثالثة

سا�ي"
ّ
ّتاب،الّتعر�ف الل

ُ
ا�ع، �عر�ف الك

ّ
،و�ذه الّتعر�فات يمكن اعتبار�ا 5"الّتعر�ف الش

سع: ا�ع�اساٍت ل�ّلٍ من
ّ
 أسلو�ّية الّتلقي، وأسلو�ّية الفرد، وأسلو�ّية الّتعب��،و��ذا الّتقسيم ي�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .92منذر عيا���، �سلو�ية وتحليل ا��طاب ، ص - 1
  .111از البال�� للقرآن الكر�م، صدمحم كر�م ال�ّواز، �سلوب �� ��� - 2
 .242، ص- مبادئھ وإجراءاتھ–صالح فضل، علم �سلوب  - 3
 .29منذر عيا���، �سلو�ية وتحليل ا��طاب، ص - 4
 .33املرجع نفسھ، ص - 5
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 يمكن 
ً
غوي وكذا إطار الّنص، و�صبح �سلوب حدثا

ّ
مجال تأث�� �سلوب خارج �طار الل

 حدوثھ؛ و�و اجتما��ٌّ ألن : مالحظتھ
ُ

 بيانّية؛ و�و نف���ٌّ ألن �ثر غاية
ٌ
غة أداة

ّ
ھ لسا�ٌي ألن الل

ّ
إن

 وجوده
ُ
ــــ،و�و بذلك يرافق العملّية التواص�1خر ضرورة ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــلّية منذ �شوء الفــــــ ـــــــــــــ ح�ن كرة إ�� ـ

ي
ّ

  .ترجيع املتلق

غوي وا��انب �د�ي ا��ما��، فقد 
ّ
إّن ما يمّ�� �سلوب �و توفيقھ ب�ن ا��انب الل

ا أو إشارة، أو أّي ماّدٍة من املواد، غ�� أن ماّدتھ ا��ارجّية لن ت�ون "
ً
، أو لون

ً
ي�ون �سلوب �لمة

ل�ا، ولذا يمكننا أن نقول فيھ
ّ
ش�

ُ
� 

ً
وإذا �ان . سلوب ش�ٌل ُيِقيُمھ نظاُمھ� : ما لم يكن الّنظاُم أداة

 ع�� 
ٌ
غوي، بمع�� أن قواعده املتنا�ية قادرة

ّ
ن �� الّنظام الل ھ نظاٌم متضمَّ

ّ
، فإن

ً
�سلوب نظاما

ذي يحّدد نظامھ 2"إنتاج أش�الھ غ�� املتنا�ية
ّ
،�� صورٍة متناغمة،فاألسلوُب ذاتھ �و ال

 من خاللھ
ّ
ذي ال يمكن نقده، إال

ّ
  .ا��اّص، ال

�اكيب اللفظية وا��ملّية، يجب �ن�باه إ�� �ون 
ّ
�سلوب "وعن عالقة �سلوب بال�

ف �� اختيار  ِ
ّ
ر�قة ال�� انت���ا املؤل

ّ
ف م��ا الكالم، وإنما �و الط

ّ
�اكيب ال�� يتأل

ّ
غ�� املفردات وال�

�اكيب لكالمھ
ّ
 . املفردات وال�

ّ
 باختالف املت�ل

ٌ
م�ن من و�ذا �و الّسر �� أن �ساليب مختلفة

ناثر�ن وناظم�ن، مع أن املفردات ال�� �ستخدم�ا ا��ميع واحدة،وال�ّ�اكيب �� جمل��ا واحدة، 

،فاالختالف يكمن �� طر�قة الّرصف وجمال 3"وقواعد صوغ املفردات وت�و�ن ا��مل واحدة

  .الوصف

� �عب��اٍت غر�بة أو غ� الّتفّرد �� �سلوب ال �ع�� بالّضرورة استعمال ألفاٍظ أو 

�اكيب،وُحسن الّتأليف؛ متداولة،
ّ
ق �مر بمواءمة ال�

ّ
 �� أن "وإّنما يتعل

ً
و�ذا �و الّسر أيضا

القرآن لم يخرج عن مع�ود العرب �� لغ��م العر�ّية، من حيث ذوات املفردات وا��مل وقواني��ا 

 ع�� مألوف العرب من �ذه الّناحية، فمن حرو 
ً
ا جار�ا  عر�ي�

ً
فت العاّمة، بل جاء كتابا

ّ
ف�م تأل

فت تراكيبھ، وع�� قواعد�م العاّمة �� صياغة �ذه املفردات وت�و�ن 
ّ
�لماتھ، ومن �لما��م تأل

�اكيب جاء تأليفھ، ولكن امل�ِ�ز واملدِ�ش واملث�� أل��ب ال��ب، أنھ مع دخولھ ع�� العرب 
ّ
ال�

�اكيب ال�� توافرو 
ّ
ا ع�� معرف��ا، من �ذا الباب الذي ع�دوه، ومع مجيئھ ��ذه املفردات وال�

أو �ع�� ف��ا، نقول 
ّ

ھ قد : وتنافسوا �� حلب��ا، و�لغوا الش
ّ
ھ و�رغم ذلك �ل

ّ
ل

ُ
إن القرآن مع ذلك �

، ومذ�بھ الكالمي امل��ز، ولو دخل عل��م من غ�� �ذا الباب الذي 
ّ

أ��ز�م بأسلو�ھ الفذ

، ف�و �� 4"شبھ طعن�عرفونھ ألمكن أن ُيلتمس ل�م عذٌر أو شبھ عذر، وأن �سلم ل�م طعٌن أو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 25، صاملرجع نفسھ - 1
 .38املرجع نفسھ ، ص - 2
 .235- �234از، صما�ر أحمد الصو��، آيات هللا �� �� - 3
 .235- 234، صاملرجع نفسھ - 4
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  .أع�� درجة من �سلوب والّتأليف

قاد   أو تباعد كب�� ب�ن اللغو��ن والنُّ
ٌ

مف�وم �سلوب وجو�ره ل�س فيھ اختالف

�� "والبالغي�ن، فقد 
ّ
ر�قة الكالمّية ال

ّ
تواضع املتأّدبون وعلماء العر�ية، ع�� أن �سلوب �و الط

م مع تأليِفھ كالَمھ واخت
ّ
ك�ا املت�ل

ُ
م �� �سل

ّ
ذي انفرد بھ املت�ل

ّ
ياِر ألفاِظھ، أو �و املذ�ب الكالمي ال

م كذلك
ّ
ذي انفرد بھ املت�ل

ّ
ھ ال ، 1"تأدية معانيھ ومقاصده من كالمھ، أو �و طا�ُع الكالم أو فنُّ

 بكشف أغوار أسلوب �اتٍب أو نّصٍ ما، وفق منا�� 
ً
قة

ّ
وتبقى �ج��ادات �� الّتحليل متعل

ومن �نا نصل إ�� أّن . ايا العمل املطروح للّدراسة، وظروفھ ا��يطةومستو�ات �شمل �ّل زو 

�سلوب حلقة وصل ب�ن �دب والّنقد م�ما اختلفت الّتوّج�ات والّنظر�ات و�راء والّتحليالت، 

  .فاألسلوب �� الّنقد ال تلغيھ �زمنة واملسافات

 قد
ّ
  :�سلو�ية والن

قائم لھ مباحثھ ومنا��ھ الّتحليلّية وأطره رغم تطّور �سلو�ية واستقالل�ا كعلم 

الّتطبيقّية إال أ��ا حافظت ع�� املباحث ال�� تحفظ صل��ا بالعلوم الفنون �خرى �اللسانيات 

سانيات باألدب ونقده"والّنقد، و
ّ
 إ�� . �سلو�ية �� صلة الل

ً
و��ا ت�تقل من دراسة ا��ملة لغة

ا، فخطاًبا، فأجناًسا غة نص�
ّ
 ب�ن مختلف العلوم والفنون 2"دراسة الل

ٌ
، فال ت�ون �ناك قطيعة

 م��ابطة، متناسقة ا��وانب 
ٌ
�دبية، وال �عّدٍ ع�� مواضيع �عض�ا البعض، بل دراساٌت مت�املة

  .و��عاد

سبة للبالغة، 
ّ
يمكن أن نجد �� حركة الّنقد العر�ّي القديم "ومثلما �و عليھ �مر بال�

ل ذلك �� عملّية الّتمازج ب�ن الّنقد . بحركة الّدرس �سلو�ي ما يقّر�ھ أو بمع�� آخر يصلھ
ّ
يتمث

 لتقو�م �سلوب وَرصد  - ب�ن املن��ّية- والبالغة والّنحو، حيث أصبحت بحوث الّنحو 
ً
وسيلة

 –خواّصھ، مثلما نجد �� ا��ديث عن الت�ّ�ب و�ستف�ام 
ً
وخروج�ما عن الغرض �ص��  - مثال

ل  ِ
ّ
 جمالّية �عب��ية �� الّنص �د�يإ�� أغراض إضافية تمث

ً
، ومن مثل �ذه املواضيع 3"قيما

لت معالم مواضيع علم �سلوب
ّ
  .املش��كة ب�ن الّنحو والّنقد �ش�

 �� الّدراسات الّنقدية املعاصرة، و�قوم كث�ٌ� "تحتّل الّدراسات �سلو�ية 
ً
 متمّ��ة

ً
م�انة

 من من �ذه الّدراسات ع�� تحليل �عمال �دبّية و 
ً
اك�شاف قيم��ا ا��مالّية والفّنية انطالقا

غوي 
ّ
 إ�� جو�ر�ا الّدال��4"ش�ل�ا الل

ً
  .، وصوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .234املرجع نفسھ ، ص - 1
 .27منذر عيا���، �سلو�ية وتحليل ا��طاب، ص - 2
لب، البالغة و�سلو�ية، ص - 3

ّ
 .171محّمد عبد املط

، م1998صر، دار غر�ب، القا�رة، مأحمد درو�ش، دراسة �سلوب ب�ن املعاصرة وال��اث،  - 4
 .13ص
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غو�ة باألصول الّنقدية، 
ّ
و��دف الّنظرة �سلو�ية ا��ديثة إ�� مزج املقاي�س الل

��
ّ
 بالّدرجة �و��، ثّم تتلو�ا عملّية �ثارة ال

ٌ
تكمن ��  اس�ناًدا إ�� أّن عملّية �بالغ إخبارّ�ة

عت�� من أحدث  1جمالّيات العمل �د�ي
ُ
� ��

ّ
ي، ال

ّ
بجميع عناصره، رمًيا إ�� تحقيق أسلو�ّية الّتلق

استقّرت اليوم نظرّ�ة �سلوب، أو مباحث �سلو�ّية كُمعطى جديد "و. الّتوج�ات �سلو�ّية

عّمقھ 
ُ
قّدمھ املمارسات العملّية والّتطبيقية، و�

ُ
، 2"أصالة البحث الّتنظ��ي للّدراسة الّنقدية، ت

 وأّن طبيعة �سلوب ال تختلف عن طبيعة الّنقد من حيث ا��مع ب�ن مواضيع الّدراسة 
ً

خاّصة

  .اللغوّ�ة و�دبية

قافية-
ّ
فسية و�جتماعّية والث

ّ
قدية الن

ّ
ظرّ�ات الن

ّ
  :املصط�� �� الن

�� أس�م املصط�� بدوٍر ك
ّ
ب�ٍ� �� رسم توّج��ا من أك�� الّنظر�ات ا��ديثة واملعاصرة ال

قا��، حيث نجد 
ّ
الّنقدي والّتحلي��، الّنظرّ�ة الّنفسّية، والّنظرّ�ة �جتماعّية، ونظرّ�ة الّنقد الث

ذي يؤثره، فأ��اب "
ّ
الّناقد ي�تقي و�ختار من �بداعات �دبّية ما �ستجيب للمن�� الّنقدي ال

 رأوا أّن مصط��ات ع
ً
لم الّنفس �ستطيع أن تقّر��ا إ�� القارئ املن�� الّنف��� اختاروا أعماال

ذي ال �ستطيع من�ٌ� نقديٌّ آخر أن يؤّ�ده بذات املستوى 
ّ
وتكشف عن أسرار �شكيل�ا الفّ��، ال

من الّنجاح، وأ��اب املن�� �جتما�� آثروا رواياٍت �عي��ا، ل�ستلبوا جوانب القّوة ف��ا لصا�� 

قادرة ع�� إبراز إيجابّية من�� الّنقد �جتما�� من���م، ز��ب و�وميات نائب وروايات أخرى 

�
ّ

قا�� ب�ن ا��انب 3"الواق��، قبل إبراز قّوة الّرواية �� �شكيل�ا الفّ�� الك�
ّ
، ثّم جمع الّنقد الث

ر �� القيمة الّداللية وا��مالّية الفّنية للعمل �د�ي 
ّ
الّنف��� و�جتما�� و��ن �ّل ما يمكن أن يؤث

ف لذلك م��ًم 
ّ
 �� فتح ا��ال الّنقدي وأفق القراءة الّنقدّية ع�� �ّل ووظ

ً
ا متنّوًعا، مس�ما ا نقدي�

روف املصاحبة للعملّية الّتواصلّية
ّ
  .املستو�ات والظ

روحات الّنقدية ا��ديثة واملعاصرة، أّ��ا لم 
ّ
يّت�� من خالل الّتطّرق ��تلف الط

ل �� �ونھ ج�ًدا 
ّ
ا يحاول أن يجعل العمل �بدا�� تخرج عن أصل الّنقد وجو�ره املتمث علمي�

�� البّد أن �عّ�� �� 
ّ
، وذلك من خالل وسائط من��ّية، �� أدوات الّناقد ال

ً
أك�� وضوحا

وكما يختلف الّنـقاد �� . استخدامھ ل�ا عن مدرستھ الّنقدية وقدرتھ العلمية ودرجة تمّرِسھ

  ص��ة وسعة املعرفة الّنظر�ة، منا���م الّنقدية، فكذلك يتفاوتون �� القدرة ونفاذ الب

، فا�ِ�مل إذن ال يقع فقط ع�� عاتق صاحب الّنص، بل إّن 4واملمارسة الّتطبيقية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لب، البالغة و�سلو�ية، ص - 1
ّ
  .195دمحم عبد املط

 .170املرجع نفسھ، ص - 2
دمحم حسن عبد هللا، مداخل النقد �د�ي ا��ديث، الدار املصر�ة السعودية، القا�رة، مصر،  - 3
 .125م، ص2005
  .125، صاملرجع نفسھ -  4
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 عن إعطاء العمل �د�ي القيمة 
ً
 �� إنتاج املع�� يصبح مسؤوال

ً
الّناقد أو القارئ باعتباره شر��ا

�ا
ّ

�� �ستحق
ّ
  . الفّنية وا��مالّية ال

 

قد ا��دا�ي وقراءة ال-
ّ
�اث الن

ّ
�:  

 
ً
اعُت��ت قراءة العمل �د�ي �� إطار الّنص وحده وإلغاء بقّية عناصر إنتاجھ إ��افا

رح من قبل عديد املدارس الّنقدّية، ولكن ذلك لم يمنع 
ّ
�� حّق �بداع، وتّمت معارضة �ذا الط

وت يمكننا أن نتأّمل املوجة الّنقدية عالية الصّ "من انبعاث فكرة �قصاء من جديد، حيث 

ك��، و�مكن اختصار ما ينادي بھ دعاتھ بالوقوف عند حّد الّنص : �ن
ّ

الّنقد ا��دا�ي الش

ف،أي تجر�د الّنص من : �بدا�� وحده، وعدم تجاوزه إ�� غ��ه، �عبارٍة أخرى  ِ
ّ
القول بموت املؤل

ة ظروفھ، ومن مناس�تھ وتار�خھ ومد
ّ
ھ مج�ول، وكذلك تجر�د �ذا الّنص من �اف

ّ
ى قائلھ و�أن

وق العام، اكتفاًء بتحليل بن�تھ الّنصية
ّ

قا�� أو �� الذ
ّ
، و�ذا الّتوجھ ُ�عت�� 1"تأث��ه �� ا��قل الث

ھ يل�� �ّل الّتطورات والّتحديثات ال�� عرف��ا الّنظرّ�ة الب�يوّ�ة و�رجع�ا إ�� نقطة 
ّ
ا حيث أن رجعي�

ھ من ج�ٍة أخرى يؤ 
ّ
 أّيما تأث�ٍ� ع�� أصل البداية، و�و إذ يرجع إ�� أصول الّنظر�ة فإن

ً
ر سلبا

ّ
ث

 من قيم��ا الفّنية 
ً
�� أنتجت ف��ا تلك الّدرر ي�ون قد أل�� جزًءا كب��ا

ّ
روف ال

ّ
�بداع، فبإلغاء الظ

 ��
ّ
ذي أنتجت فيھ، كما أّن إخضاع�ا لنفس املعاي�� ال

ّ
وا��مالّية، وكذا عبق الّزمن وامل�ان ال

قافّية �عا�� ��ا �عمال ا��ديثة واملعاصرة �عت
ّ
روف الث

ّ
 لتغّ�� املواضيع والظ

ً
�� غ�� مجدي نظرا

  .و��تمامات الفكرّ�ة

ــــة    :خاتـمــ

غوي لھ 
ّ
�اث �د�ي والل

ّ
إّن تجّنب عديد من النّقاد ا��دث�نلمعا��ة وتحليل ال�

�اثّية، 
ّ
أسباب،م��اوجود صعو�ة �� إسقاط املصط��ات الّنقدّية املعاصرة ع�� �عمال ال�

�جمة، وان�شا
ّ
ر مصط��ات الّتعمية ع�� الّدرس الّنقدي واللغوي �عد الّتوّجھ نحو �ست��اد وال�

و�ما أّن الّنقد من أ�دافھ الّرئ�سّية خدمة �دب وتوجيھ الكتابة �دبّية نحو �فضل، �ان 

 ع�� الكّتاب واملبدع�ن مسايرة الّتطورات ا��اصلة �� الّساحة �بداعّية، ولكن وج
ً
دوا لزاما

�اث واملعاصرة 
ّ
�� �شأ عل��ا �دب العر�ي، ما وّسع ال�ّوة ب�ن ال�

ّ
أنفس�م ي�تعدون عن املعاي�� ال

�اث من وسيلٍة الر�شاف عبقھ وإبراز . وقطع حبل الوصال بي��ما
ّ
ولم يبقللم�تّم�ن بال�

 �عض ا��اوالت إليجاد مرادفاٍت  - وما أغزر�ا- قيم��واستخراج أوجھ �بداع فيھ 
ّ
مناسبٍة  إال

تات وعدم 
ّ

�اثّية، ولكن ا���ود املبذولة ال تزال تّتصف بالش
ّ
 ما لقراءة �عض الّنصوص ال�

ً
نوعا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .127املرجع نفسھ، ص -  1
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تحقيق الفعالّية املرجّوة �� ظّل افتقر الّدرس الّنقدي واللغوي العر�ي لنظرّ�ٍة وا��ة، رغم 

ر املرجعّية الّتأس�سّية �صيلة واملوثوقة إلنتاج عديد الّنظرّ�ات ا
ّ
ملناسبة لقراءة الّنصوص توف

  . ع�� تنّوع مواضيع�ا و�عّدد مشارب املبدع�ن ف��ا

�اثّية وفق نظرّ�اٍت 
ّ
من �نا يمكننا �جابة باإليجاب ع�� إم�انّية قراءة الّنصوص ال�

نقدّيٍة معاصرة إن تّم تحو�ر وتطو�ر �ذه الّنظرّ�اتل��تكز ع�� أصوٍل ثابتة وتنفتح ع�� تطّوراٍت 

  .روسة �عناية، ال تا�عة لطوارئ مستوَردةموضوعّية مد

  :قائمة املصادر واملراجع
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  البن ز�دون  "الرسالة ال�زلية"إس��اتيجية �قناع �� 

  دمحم الرقيبات

  :�صامل�

�ســـ�� �ـــذا البحـــث إ�ـــ� دراســـة إحـــدى إســـ��اتيجيات ا��طـــاب �ـــ� الرســـالة ال�زليـــة البـــن     

 �ـ� الرســالة ز�ـدون،و�� إسـ��اتيجية �قنــاع،ال�� 
ً
�انـت مـن أك�ــ� �سـ��اتيجيات ا��طابيـة حضــورا

ال�زليــــة،حيث قصــــد �ات��ــــا إ�ــــ� توظيــــف �ليــــات والوســــائل والتقنيــــات ا��تلفــــة، ال�ــــ� تضــــمن لــــھ 

  .الوصول إ�� درجة كب��ة من القبول لدى املتلقي ومن ثم إقناعھ

ـــــ�  ـــــا�ر�ن �ــــ ـــــانب�ن ظــــ ـــــ� جــــ ـــــت �ــــ ـــــد تمثلــــ ـــــاع قــــ ـــــ��اتيجية �قنــــ ـــــدت أن إســــ ـــــد وجــــ ـــــالة وقــــ الرســـــ

ــل : ال�زليـة،و�ما
ُّ
ال�ــ�ر�ة،وروافد النص،فحاولــت ت�بــع �ــذين ا��انب�ن،والكشــف عــن كيفيــة تمث

  .�قناع من خالل�ما،باإلضافة إ�� �عض �شارات الفنية ال�� تخدم املوضوع، وت���م معھ

  .إس��اتيجية �قناع، الرسالة ال�زلية، ابن ز�دون : ال�لمات املفتاحية

 

Abstract  

       This study aims to investigate one of the discourse strategies in 

Ibn Zaidun's Farcical Epistle which is the persuasion strategy. This Strategy is 

so distinctive strategy in the Farcical Epistle in which the author tried to employ 

various techniques, and means that guaranteed him to reach a high degree of 

acceptance at the level of the receiver and then persuade him/ her. The findings 

reveals that the persuasion strategy appears in two distinct aspects: the irony 

and the text's sources. It tries to follow these two sides and to explore the ways 

they represented persuasion, in addition to some technical signs that serve the 

topic of study Farcical Epistle and identify with it. 

Key words: persuasion strategy, Farcical Epistle, Ibn Zaidun  

د الرســالة ال�زليـة البــن ز�ــدون، مـن �ثــار �دبيـة ا��الــدة �ــ� �دب العر�ـي، ملــا اجتمــع �عـ                 

ل�ا من صروف �بـداع �ـ� وجـوه عديـدة، مـن أسـاليب وعواطـف وصـياغة محكمـة، وملـا دلـت عليـھ 

مــن ثقافــة واســـعة ل�ات��ــا، وغ�ـــ� ذلــك مـــن م�ــ�ات الرســـالة ال�ــ� ال تخفـــى ع�ــ� قار��ـــا،ح�� قــال ع��ـــا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أستاذ مساعد، �لية �داب، قسم اللغة العر�ية، جامعة جرش، �ردن. 
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لــــب منـــــھ شرح�ا،وإيضــــاح برا�ي��ـــــاابــــن نب
ُ
مــــا أنـــــا بصــــعود �ـــــذا الصــــرح، وولـــــوج �ـــــذا : "اتـــــة،ح�ن ط

  .1..."السرح، ومعارضة ذلك ال��، ولست من ذلك الطرح

ـــــوع�ن ـــــار : وإذا أردنــــــا اخ�ــــــ�ال فــــــن الرســــــائل بنـ السياســــــية و�جتماعيــــــة، فيمكننــــــا اعتبـ

ومشــاعر�م، و�عكــس   تصــور عواطــف �فــراد"ل�ــ� الرسـالة ال�زليــة مــن نــوع الرســائل �جتماعيــة ا

جوانب حيا��م �جتماعيـة، و�ع�ـ� عـن عالقـات �فـراد تجـاه �عضـ�م الـبعض، أو مـا يـنعكس ع�ـ� 

ـــــن  ـــــ� عـ ـــــق �ــــــ� التعب�ـ ـــــا حــــــر طليـ ـــــداث، وال�اتــــــب ف��ـ ـــــد�ر، ومجر�ــــــات �حـ ـــــن صــــــروف الـ وجــــــدا��م مـ

ــــــمش ــــ ــــ ــــــاعره، ال تحـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــدود الديــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــده حــــ ــــ ـــــاة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــره ا��يــــ ــــ ــــــوان، وال تأســـــ ــــ ـــــوعا��ا ياسية بمـــــــــــــــــــــــــــ ــــ وضـــــ

  2".الرسمية

 عــــن السياســــة وصــــروف�ا، جــــاءت الرســــالة ال�زليــــة محملــــة باملشــــاعر املتضــــار�ة،                  
ً
و�عيــــدا

وقــــد بـــــدت تلـــــك املشـــــاعر وا�ـــــ�ة، رغـــــم أن ابـــــن ز�ـــــدون قـــــد حـــــرص ع�ـــــ� إضـــــمار�ا داخـــــل املع�ـــــ� 

  . الظا�ر املصوغ بطر�قة ساخرة

" والدة ب�ــــت املســـــتكفي"ا��ــــب ��بو�تــــھ فقــــد أ�شــــأ ابــــن ز�ــــدون رســــالتھ ال�زليـــــة بــــدافع 

 ع�ــ� لســان والدة للــوز�ر ابــن " ابــن عبــدوس"و�ــدافع الــبغض ملنافســھ �ــ� غرام�ــا الــوز�ر 
ً
لت�ــون ردا

ف�انت �ـذه دد ل�ـا مناقبـھ،وترغ��ا �ـ� وصـلھ،و�عـسل ل�ـا امـرأة �سـتميل قل��ـا إليھ،عبدوس الذي أر 

 لــــھ ع�ــــ� ل
ً
،فبلغــــت مــــن ابــــن ز�ــــدون عقــــب رجــــوع املرأة ل�ا ابــــنوقــــد أرســــســــان والدة،الرســــالة جوابــــا

مســـك ابـــن عبـــدوس عبـــدوس �ـــل مبلـــغ، ملـــا اشـــتملت عليـــھ مـــن غرائـــب الســـب والـــ��كم وال��اء،فأ

  .3إ�� أن انتقل ابن ز�دون إ�� إش�يلية ومات ��اعن التعرض لوالدة،

 4"نفثــة مصـدور ومــرآة شــاعر موتــور " - كمــا يقــول أحـد دارســ��ا -جـاءت الرســالة ال�زليــة

سـتطاع ابــن ز�ـدون بمــا ضـّمنھ رسـالتھ مــن عواطـف قو�ــة عنيفـة،أن يث�ـ� �ــ� السـامع والقــارئ وقـد ا

ـــــتملت ـــــة،و�ما اشــ ـــــاركة الوجدانيـ ـــــ� املشــ ـــــدعو إ�ــ ـــــة تــ ـــــف مماثلــ ـــــة  عواطـ ـــــن ثقافــ ـــــالة مــ ـــــھ الرســ عليــ

واسـعة،واطالع شــامل ع�ــ� املعــارف والفنـون والعلــوم الشــا�عة جميع�ــا �ـ� عصــر املؤلف،و�مــا ف��ــا 

 مـــن خيـــال خصـــب
ً
 متباينة،اســـتطاعت أن تـــن��  أيضـــا

ً
اســـتطاع أن يضـــم حـــوادث متفرقـــة وألوانـــا

�ـ� بلــوغ �ــدف�ا امل�شـود، فقــد انقطــع ابـن عبــدوس عــن ز�ـارة والدة عــدة ســنوات،ح�� خـال لــھ ا��ــو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمحم أبو الفضل إبرا�يم، دار الفكر : ابن نباتة، سرح العيون �� شرح رسالة ابن ز�دون، تحقيق - 1

 .14م، ص1964العر�ي، مطبعة املد�ي، القا�رة، 
ه، ال�يئة 656ن�يل خالد ر�اح، نقد الن�� �� تراث العرب النقدي ح�� ��اية العصر العبا��� -  2

 .275م، ص1993املصر�ة العامة للكتاب، 
  .24ابن نباتة، سرح العيون، ص - 3
قراءة �� الوجھ �خر البن ز�دون، ا��لة العلمية ا��كمة �� : أدي ولد آدب، الرسالة ال�زلية - 4

  .234م، ص2009، 16عر�ية و�سالمية باألندلس، ع الدراسات ال
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  .�1عد أن ��ر ابن ز�دون قرطبة،فعاد لتجديد ما بي��ما من صالت

 �ــ� الرسـالة اإن دافـع ��ــاء ابــن عبــدوس �ـان غ
ً
 وا�ــ�ا

ً
إال أن دافــع �قنــاع ل�زليــة،رضــا

 
ً
أن يقنـع والدة �ـ� البعـد عـن ابـن : �ان �ش�ل حاجـة البـن ز�ـدون �سـ�� للوصـول إل��ـا،ف�و ير�ـد أوال

ـــد �ـــ� نفســـ�ا الـــبغض 
ّ
عبدوس،وعــدم تقبلـــھ،وأن يجعل�ـــا مـــن خـــالل ��ائـــھ تــراه بصـــورة مزر�ـــة تول

 
ً
التھ ال�زليـــــة بلـــــوغ �دفـــــھ رســـــأن يقنـــــع القـــــارئ بمـــــا يقول،و�مـــــا أنـــــھ اســـــتطاع مـــــن خـــــالل : لـــــھ،وثانيا

ـــــود، ـــــالتھ امل�شـ ـــــ� رســ ـــــدون �ــ ـــــن ز�ــ ـــــا ابـ ـــــ� اتبع�ــ ـــــة ال�ــ ـــــ��اتيجية ا��طابيــ ـــــن �سـ ـــــاؤل عــ ـــــاء ال�ســ فقد جــ

  .ال�زلية،واستطاع من خالل�ا تحقيق �دفھ

ـــــات  ـــــار العالقــ ـــــ�ة،أول�ا معيــ ـــــاي�� وا�ــ ـــــة معــ ـــــق ثالثــ ـــــاب وفــ ـــــ��اتيجيات ا��طــ ـــــنف إســ تصــ

ية،و�سـ��اتيجية التوج��يـة،وثان��ا معيـار داللـة �سـ��اتيجية التضامن التخاطبيـة الـذي ي�ـتج عنـھ

الشــــ�ل اللغــــوي،و��تج عنــــھ �ســــ��اتيجية التلميحيــــة،وأما املعيــــار الثالــــث،ف�و معيــــار ال�ــــدف مــــن 

ا��طاب،حيــث �عــد ال�ــدف �قنــا�� مــن أ�ــم ��ــداف ال�ــ� �ســ�� ��ســان إ�ــ� تحقيق�ا،و�ــذلك 

  .2ل�دف من ا��طابيمكن أن نصنف إس��اتيجية �قناع ضمن معيار ا

 �ــ� 
ً
 وتوظيفــا

ً
وقــد وجــدت أن إســ��اتيجية �قنــاع �انــت مــن أك�ــ� �ســ��اتيجيات حضــورا

الرســـالة ال�زليـــة،حيث �ليـــات والوســـائل والتقنيـــات ال�ـــ� اعتمـــد�ا ابـــن ز�ـــدون للوصـــول إ�ـــ� تلـــك 

تھ ال�زليـة الدرجة من القبول لدى املتلقي ومن ثم إقناعھ بما يقول،فقـد سـ�� ابـن ز�ـدون �ـ� رسـال

إ�� ال��ـوض بمعيـار ال�ـدف مـن ا��طـاب مـن خـالل اتباعـھ إلسـ��اتيجية �قنـاع املدعمـة �عـدد مـن 

  .�ليات ال�� تضمن لھ تحقيق مآر�ھ

 مــــن وجــــوه ا���ــــاج، بــــل إ             
ً
ال�� ن إســــ��اتيجية ا���ــــاج �ــــ� �قنــــاع،إن �قنــــاع يمثــــل وج�ــــا

لوصــول إ�ـــ� مســاحة كب�ـــ�ة مــن القبـــول لــدى املتلقي،و�ـــ� �عتمــد�ا املت�لم،وت�ـــون �دفــھ �ســـاس ل

ع ســــاعية للوصــــول إ�ــــ� ســــ�يل ذلــــك تــــأ�ي الوســــائل والتقنيــــات ال�ــــ� تقــــع تحــــت إســــ��اتيجية �قنــــا

�الوســائل اللســانية ال�ــ� �ع�ــ� باال�ســاق وال�ــ�ابط و����ام،والوســائل �صــولية �ــدف �قناع،

  .سلو�ية،وغ�� ذلكوالوسائل � 3البالغية، والفلسفية،والوسائل

ـــــمونا،وجدت أن             ومضـــ
ً
ـــــكال ـــــا شـــ ـــــل ف��ـــ ـــــة والتأمـــ ـــــالة ال�زليـــ ـــــ� الرســـ  ع�ـــ

ً
ـــــو�ال ـــــوف طـــ ـــــد الوقـــ و�عـــ

وفيمــــا يـــــأ�ي  ال�ـــــ�ر�ة،وروافد الــــنص: إســــ��اتيجية �قنــــاع قــــد تمثلـــــت �ــــ� جــــانب�ن ظا�ر�ن،و�مــــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع�� عبد العظيم، دار : ابن ز�دون، أبو الوليد أحمد، ديوان ابن ز�دون ورسائلھ، شرح وتحقيق - 1

 .89ت، ص.��ضة مصر، د
، دار الكتاب ا��ديد 1عبد ال�ادي الش�ري، إس��اتيجيات ا��طاب، مقار�ة لغو�ة تداولية، ط - 2

  .vii-viiiم، ص 2004املتحدة، ب��وت، 
عباس حشا�ي، مصط�� ا���اج بواعثة وتقنياتھ، مجلة ا����، أبحاث �� اللغة و�دب - 3

  .282- 280م، ص2013ا��زائري، جامعة �سكرة، ا��زائر، 
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  :سنقف ع�� �ل جانب م��ما بالتفصيل والتمثيل

 
ً
  ال��ر�ة: أوال

ـــــ��زاء وال�ــــــ�ك مــــــن ال�ــــــ�ر�ة �ــــــ� اللغــــــة ـــــ� لســــــان العــــــرب �ــــــ� �سـ ـــــ� . 1...كمــــــا ورد �ـ أمــــــا �ـ

  .2"طر�قة �� الكالم �ع�� ��ا ال��ص عن عكس ما يقصده بالفعل"�صطالح ف�� 

مـن�� جـد�� �عتمـد ع�ـ� �سـتف�ام،بمف�ومھ البال�ـ�،إذ �عت�ـ� طر�قــة "و�ـ� �عر�ـف آخـر  

  .3"�� توليد الثنائية،والتعليم ع�� البعد املعر��

� �ــ� ظا�ر�ــا وســيلة �عتمــد ع�ــ� قلــب املع�ــ� �غيــة ��ــ�اك،لك��ا �ــ� �عــد�ا �عمــق ف�ــ

،بـل إ��ـا �شـ�ل أحــد 
ً
�عـد إسـ��اتيجية خطابيـة ��اجيـة وأسـلو�ية، تتـو�� ��ـ�اك و�قنـاع معا

،حيـــث يتج�ـــ� �قنـــاع �ـــ� ال�ـــ�ر�ة مـــن خـــالل ا��طـــاب 4أ�ـــم أقنعـــة ا��تمـــل �ـــ� ا��طـــاب �د�ـــي

إفحــام مــن اعت�ــ� النقــيض عــ�ن ا��قيقــة أك�ــ� مــن اســ��دافھ التعب�ــ� عــن  الســاخر الــذي �ســ��دف

تلـــــك ا��قيقـــــة بوســـــاطة مـــــا يناقضـــــ�ا،و�ذا �ـــــ� حـــــّدِ ذاتـــــھ يجعـــــل ل�ـــــا قيمـــــة ��اجيـــــة تمك��ـــــا مـــــن 

  . الوصول إ�� أق��� درجات �قناع عند القارئ 

�انــــت إن ال�ــــ�ر�ة �ــــ� �ليــــة �و�ــــ� ال�ــــ� �ــــ�ر�ا ابــــن ز�ــــدون �ــــ� رســــالتھ ال�زلية،فقــــد 

القالـــب الـــذي أفـــرغ فيـــھ أف�ـــاره �ـــ� ��ائـــھ لغر�مھ،مدعمـــة بكث�ـــ� مـــن الوســـائل الفنيـــة و�ســـلو�ية 

،فقــد جــاءت الرســالة �سـم��ا العامــة رســالة ساخرة،ليضــمن 
ً
ال�ـ� تجعــل مــن مضــمو��ا أك�ـ� إقناعا

�ات��ـــا منـــذ البدايـــة مشـــاركة القـــارئ لـــھ بال�ـــ�ك مـــن ��صـــية ابـــن عبـــدوس،ح�ن ينفـــي عنـــھ �ـــل 

  .يمكن أن �عتقد�ا فيھ من �عرفھ،ح�� لتبدو صورتھ القبيحة و�أ��ا بد��ية �� نظر القارئ م��ة 

ـــــل           ـــــا��نون وا���ــ ـــــمتھ بــ ـــــد وســ ـــــن عبدوس،وقــ ـــــن والدة البــ ـــــاب مــ ـــــھ ا��طــ ـــــالة بتوجيــ ـــــدأ الرســ تبــ

أمـــــا �عـــــد،أ��ا املصـــــاب �عقلـــــھ،املورط بج�لـــــھ،الب�ن : "والـــــرداءة وســـــقط القـــــول والغـــــرور والطـــــ�ش

ش غلطــھ،العاثر �ــ� ذيــل اغ��اره،�ع�ــ� عــن شــمس ��ــاره الســاقط ســقوط الــذباب ســقطھ،الفاح

  .5..."ع�� الشراب،امل��افت ��افت الفراش إ�� الش�اب

و�ظ�ــر مـــن �ـــذا �ســـ��الل أن ابـــن ز�ـــدون قـــد اســـتغ�� ف��ـــا عـــن املقـــدمات املع�ـــودة مـــن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار صادر، 3ابن منظور، دمحم بن مكرم بن ع��، أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، ط- 1
  .ه، مادة ��ر1414ب��وت، 

، مكتبة لبنان، 2مجدي و�بة، و�امل امل�ندس، م��م املصط��ات العر�ية �� اللغة و�دب، ط - 2
  .198م،  ص1984ب��وت، 

، دار 1، ط)عرض وتقديم وترجمة(سعيد علوش ، م��م املصط��ات �دبية املعاصرة،  - 3
 .110م، ص1985الكتاب اللبنا�ي، ب��وت، سوش���س، الدار البيضاء، 

أقنع��ا وقناعا��ا �� الرحلة العر�ية، م�شورات املركز املغر�ي : اكر، الع�ن الساخرةعبد الن�� ذ- 4
  .9م،  ص2000للتوثيق والبحث �� أدب الرحلة، مارس، 

  .635- 634ابن ز�دون، ديوان ابن ز�دون، - 5
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ه،واكتفى بتصـــدير�ا �ســـملة وحمـــد، وصـــالة ع�ـــ� الن�ـــ�،أو غ�ـــ� ذلـــك ممـــا اعتـــاده الكتـــاب �ـــ� عصـــر 

وال أظـــن ذلـــك إال مـــن بـــاب القصـــد و�ســـت��ال �ـــ� تحق�ـــ� ابـــن عبـــدوس  وســـبھ " أمـــا �عـــد"�عبـــارة 

مباشــــرة،وإلحداث �ــــ��ء مــــن الد�شــــة عنــــد القارئ،الــــذي �عــــرف �ــــ�ص ابــــن عبــــدوس املعــــروف 

  .بم�انتھ �جتماعية والسياسية و�دبية آنذاك

ع�ــــودة �ــــ� الرســــالة جــــاء ليؤكــــد تصــــر�حھ ثــــم إن اســــتغناء ابــــن ز�ــــدون عــــن املقــــدمات امل

املباشـر باملســتوى البــاط�� لل�ــ�ر�ة وعــدم اكتفائــھ باملسـتوى الظــا�ري الــذي يخفــي خلفــھ الغايــة 

 إن املوضـــــوع ال�ـــــازل لـــــ�س ذي بـــــال ح�ـــــ� "مـــــن غيـــــاب املقدمة،ف�أنـــــھ ��ـــــذه البدايـــــة 
ً
يقـــــول ضـــــمنيا

  1".ي�سمل قبلھ

ـــــة ـــــذ بدايــ ـــــرة منــ ـــــدو حاضــ ـــــاع تبــ ـــــ��اتيجية �قنــ ـــــر�ح  إن إســ ـــــد التصــ ـــــالة ال�زلية،فبعــ الرســ

باملســــتوى البـــــاط�� لل�ـــــ�ر�ة،الذي يفســــره غيـــــاب املقدمـــــة،يحاول ابــــن ز�دون،و�أســـــلوب ســـــاخر 

 تقـــديم ســـ�ب منطقـــي مقنـــع لقبـــول املـــرأة لطلـــب ابـــن عبـــدوس �ـــ� الـــذ�اب إ�ـــ� والدة �غـــرض 
ً
أيضـــا

ليـــــل ع�ـــــ� أ��ـــــا قـــــد مدحھ،واســـــتمالة قل��ـــــا إليـــــھ،مع أن تلـــــك املـــــرأة خليلتـــــھ،وقبول�ا لطلـــــب ك�ـــــذا د

ـــــذلك ــــ ـــــام بــــ ــــ ـــــن القيـــ ــــ ـــــھ مــــ ــــ ـــــا عليــــ ــــ ـــــا غ����ــــ ــــ ـــــت منع��ـــ ــــ ـــــھ،وإال ل�انــــ ــــ ـــــتھ وملتــــ ــــ ـــــك : "أ�غضـــ ــــ ـــــال خليلتــــ ــــ مرســــ

ـــــوادة ـــــيقتك قــ  عشــ
ً
ـــــتعمال ـــــر ... مرتادة،مسـ ـــــم �غــ ـــــك إذ لــ ـــــن بك،وملتــ ـــــم تضــ ـــــك إذ لــ ـــــا قلتــ ـــــك أ��ــ وال شــ

  .2"عليك

ثــم ي�تقــل ابــن ز�ــدون �عــد ذلــك إ�ــ� سلســلة طو�لــة مــن التصــو�رات ا��ســية و�خالقيــة 

دوس،وال�� اســـــتقى م��ـــــا مادتـــــھ الســـــاخرة،فجاءت تصـــــو�راتھ حاملـــــة ��ـــــل املتناقضـــــات البـــــن عبـــــ

ـــــية  ــــ ـــــھ ا��ســـ ــــ ـــــھ،�� جوانبــ ــــ ـــــة لغر�مـــ ــــ ـــــورة منتقصــ ــــ ـــــق صــ ــــ ـــــ� خلـــ ــــ ـــــدف إ�ــ ــــ ـــــذلك ��ــ ــــ ـــــا،و�و بـــ ــــ ـــــالغ ف��ــ ــــ املبــ

و�خالقيـة،ح�� دفعــھ ذلــك ألن يــأ�ي ب�ــل صــورة فر�ــدة،ليجعل مــن صــورة ابــن عبــدوس مناقضــة 

 تلك املفارقات ال��يبة ب
ً
  .�ن ا��قيقة و�دعاء املزعومل�ا،مستغال

 بـــأن لـــھ مـــن ا��مـــال مـــا يفـــوق جمـــال ســـيدنا يوســـف
ً
قاطعـــة أنـــك : "فقـــد صـــوره مـــدعيا

ـــــن  ـــــ� محاسـ ـــــتوليت ع�ـ ـــــب ا��الل،واسـ ـــــ� مراتـ ـــــتعليت �ـ ـــــتأثرت بالكمال،واسـ انفــــــردت با��مال،واسـ

حاســـنك فغضضــت منـــھ،وان امــرأة العز�ـــز رأتـــك  - عليـــھ الســالم–ا��الل،ح�ــ� خيلـــت أن يوســف 

  .3"عنھفسلت 

وأن قـــــارون أصـــــاب مــــــا : "وأن لـــــھ مـــــن املـــــال مـــــا يفـــــوق مــــــال قارون،ومـــــا حصـــــلھ النطـــــف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .236أدي ولد آدب، قراءة �� الوجھ �خر، ص- 1
 .636ابن ز�دون، ديوان ابن ز�دون، ص- 2
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  .1"ك��ت،والنطف ع�� ع�� فضل ما ركزت

: وأن لــــھ مـــــن امللـــــك وا��ــــاه مـــــا يجعـــــل كســــرى يحمـــــل لـــــھ مظلتھ،وقيصــــر ير�ـــــ� ماشـــــ�تھ 

  .2"وكسرى حمل غاش�تك،وقيصر ر�� ماش�تك""

و�ســـكندر قتـــل دارا �ـــ� طاعتـــك وأردشــــ�� : "ھوأن �ســـكندر وأردشـــ�� يقـــاتلون مـــن أجلــــ

  .3"جا�د ملوك الطوائف ��روج�م عن جماعتك

ـــــھ  ـــــاه ومنادمتــ ـــــون رضـــ ـــــة يطلبـــ ـــــ�اك وجذيمـــ ـــــاملتك : "وأن ال�ــ ـــــتد�� مســـ ـــــ�اك اســـ وال�ـــ

  .4"وجذيمة �برش تم�� منادمتك

قــد تنافســن عليھ،وكـــذلك حــال بلقـــ�س  - و�مـــا مــن أجمــل ال�ســـاء–وأن شــ��ين و�ــوران 

  5"ن ش��ين قد نافست بوران فيك،و�لق�س غايرت الز�اء عليكوأ: "والز�اء

وغ���ــــا الكث�ــــ� مــــن الصــــور ال�ــــ� تمتــــد ع�ــــ� طــــول الرســــالة،و�و إذ �ســــوق تلــــك الصــــور 

 مـــــن 
ً
 نقيضـــــ�ا البـــــن عبـــــدوس،من خـــــالل صـــــياغ��ا بقالـــــب مـــــن ال�ـــــ�ر�ة الالذعـــــة متخـــــذا

ً
قاصـــــدا

  .املبالغة �� التصو�ر طر�قھ للتعب�� الساخر

�ة وا�ــ�ة جليــة،ح�ن �ــان ابــن ز�ــدون �عمــد الختيــار املثــال �نمــوذج وقــد بــدت ال�ــ�ر 

ادعـــــاء ابـــــن عبـــــدوس مث�ــــ�ا لل�ـــــ�ك وال�ـــــ�ر�ة،من ��صـــــية تـــــد��  �ــــ� التصـــــو�ر،ليجعل مـــــن

لنفســـــ�اما�و أع�ـــــ� مــــــن النموذج،و�طر�قـــــة غ�ــــــ� مباشـــــرة تبــــــدو صـــــورة النقــــــيض ل��صـــــية ابــــــن 

  .جيدة عبدوس،وقد جّرد�ا ابن ز�دون من �ل صفة حسية وأخالقية

إن ابــــن ز�ــــدون اعتمــــد �شــــ�ل أسا�ــــ�� ع�ــــ� بالغــــة التصــــو�ر �ــــ� رســــالتھ ال�زليــــة، ليمــــنح 

طر�قتھ الساخرة قدرة ع�� �قناع والتـأث�� �ـ� املتلقـي،ألن ا��طـاب السـاخر أو التفك�ـ� قـد يفقـد 

 مـــن فصـــاحتھ وجزالتـــھ لـــو جـــاء بـــنمط عـــار مـــن البالغـــة،إال أن ابـــن ز�ـــدون قـــد اســـتطاع بمـــا 
ً
شـــ�ئا

ھ مــن وســائل أدبيــة خاصــة أن ي��ــ� بالغــة عاليــة بقالــب مــن ال�ــ�ر�ة،��دف مــن خاللــھ إ�ــ� يملكــ

  .إثارة ال��ك من ج�ة،وإ�� �قناع والتأث�� من ج�ة أخرى 

لقـــد منحــــت ال�ــــ�ر�ة البـــن ز�ــــدون فرصــــة الــــتخلص مـــن �نفعــــال والتــــوتر إزاء حديثــــھ 

�ــ�ة مــن �ــ�ص بــدأ يحتــل م�انــھ عــن قضــية تمــس حياتــھ العاطفيــة ومــا اشــتعل ف��ــا مــن ن�ــ�ان الغ

 �ـــــ� بيـــــان ضـــــعفھ وق�ـــــره أمـــــام غر�مـــــھ،لو جـــــاء 
ً
مـــــن قلـــــب والدة، فلر�مـــــا �ـــــان انفعالـــــھ وتـــــوتره ســـــ�با

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .637املصدر نفسھ، ص - 1
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فـالتخلص مـن �نفعاليـة �ـو مـا يولــد "بأسـلوب غ�ـ� أسـلوب ال�ـ�ر�ة ال�ـ� قصـد إل��ـا ابــن ز�ـدون،

ـــــر�ن ـــــھ وفــــــوق �خـ ـــــرد فــــــوق نفسـ ـــــاب الســــــاخر،و�رفع الفـ ـــــھ  ،فجــــــاء1"احتماليــــــة ا��طـ ـــــھ و�أنـ حديثـ

،فال�ـ�ر�ة تبــدو 
ً
و�أ��ــا ال ت�بعـث عــن عاطفــة مــا "يخاطـب العقــل، وغ�ــ� منبعـث مــن عاطفــة أصال

ـــــو�� ـــــاإلدراك والـ  بـ
ً
ـــــبعا ـــــو مشـ ـــــ� أن ي�ــــــون ا��ـ ـــــ�� إ�ـ ـــــب العقل،و�سـ ـــــا تخاطـ ـــــا 2"عنــــــد قائل�ا،أل��ـ ،ومـ

  .مخاطبة العقل إال محاولة جادة لإلقناع والتأث�� �� املتلقي

ـــــھ    ـــــا منحتــ ـــــافة ملــ ـــــھ و�اإلضــ ـــــن غر�مــ ـــــاص مــ ـــــة �قتصــ ـــــن فرصــ ـــــدون مــ ـــــن ز�ــ ـــــ�ر�ة البــ ال�ــ

 سـا�مت �ـ� إظ�ـار فضــلھ عليھ،فال�ـ�ر�ة مـن �سـ��اتيجيات ال�ـ� �سـا�م �ــ� 
ً
و�سـف��ھ،ف�� أيضـا

 تحت�ـــ� بـــھ مــــن "  الـــنحن"إظ�ـــار فضـــل "
ً
ع�ـــ� الغ��،و�ــــ� �ـــذا مـــا يحقـــق للـــذات امــــتالء أونطولوجيـــا

ابـــن ز�ـــدون مـــن خـــالل ال�ـــ�ر�ة أن ي��ـــو ،فقـــد اســـتطاع 3"الوقـــوع �ـــ� شـــرك الد�شـــة والغرائ�يـــة

غر�مــــھ،و�� الوقــــت ذاتــــھ،ُيظ�ر فضــــلھ عليــــھ،دون أن ي�ــــون لــــذلك إشــــارة مباشــــرة، لي�ــــون بــــذلك 

،من خـالل روافــد 
ً
 للقارئ،وقــد عـزز ابـن ز�ــدون سـعيھ لإلقنـاع �ــ� �ـذه النقطـة تحديــدا

ً
أك�ـ� إقناعـا

 نص الرسالة ال�زلية املتعددة،وال�� سيأ�ي ا��ديث ع��ا تالي
ً
  .ا

 
ً
  روافد النص: ثانيا

ممـــا يمّ�ـــ� الرســـالة ال�زليـــة �ـــو ك�ـــ�ة روافـــد�ا الثقافيـــة،ال�� تـــدل ع�ـــ� معرفـــة موســـوعية                  

فــــذة ل�ات��ا،فقــــد عمــــل ابــــن ز�ــــدون ع�ــــ� توظيــــف حقــــول معرفيــــة شــــ��،تجمع التــــار�خ والفلســــفة 

��ـــــديث،وذلك مـــــن خـــــالل واملنطـــــق والطـــــب وعلـــــوم اللغـــــة و�دب و�مثـــــال،وح�� علـــــوم الفقـــــھ وا

ذكـــره ألســـماء �عــــالم الـــذين ي�تمـــون لتلــــك العلـــوم،و�عض �شــــارات ال�ـــ� تفيـــد ��ا،وذلــــك �لـــھ �ــــ� 

  .إطار ��ر�تھ من ابن عبدوس

وألن �ــــدف ابــــن ز�ــــدون �ســــاس مــــن رســــالتھ ال�زليــــة �ــــو �قنــــاع لــــوالدة وللقــــارئ فقــــد 

  :جاءت روافد النص داعمة إلس��اتيجية �قناع �� جانب�ن

أما ا��انب �ول،فيتعلق �سـعيھ إلقنـاع والدة بـازدراء ابـن عبـدوس و��ـره،وأن يجعل�ـا 

 مـــــن منافســـــھ �ـــــ� ح��ـــــا،ف�و مـــــن خـــــالل تلـــــك الروافـــــد الثقافيـــــة اســـــتطاع أن ي�ـــــ�ز 
ً
تلتفـــــت لـــــھ بـــــدال

��صـــــ�تھ املوســـــوعية،و�ث�ت معرفتـــــھ الواســـــعة �شـــــ�� العلـــــوم،ومن جانـــــب آخـــــر ينفـــــي عـــــن ابـــــن 

ـــــارف، ـــــك املعــــ ـــــل تلــــ ـــــدوس �ــــ ـــــد��  عبــــ ـــــورة املــــ ـــــھ بصــــ ـــــد،ح�ن �عرضــــ ـــــل البعــــ ـــــا �ــــ  ع��ــــ
ً
ـــــدا ـــــھ �عيــــ و�جعلــــ

ـــــار�خ  ـــــار التــ ـــــ�ن أخبــ  بــ
ً
ـــــا،متنقال ـــــوم ومخ��ع��ــ ـــــك العلــ ـــــ�اب تلــ ـــــ� أ�ــ ـــــ� ع�ــ ـــــا ح�ــ ـــــة،املتعا�� ف��ــ للمعرفــ

ـــــوم  ــــ ــــ ـــــاء وعلـــــ ــــ ــــ ـــــب،وأمور القضـــــ ــــ ــــ ـــــوم الفلك،والطــــ ــــ ــــ ـــــفة واملنطق،وعلـــــ ــــ ــــ ـــــوم الفلســــ ــــ ــــ ـــــا�ع،إ�� علـــــ ــــ ــــ والوقــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  16عبد ال�� ذاكر، الع�ن الساخرة، ص - 1
  .16، ص املرجع نفسھ  - 2
 .41، ص املرجع نفسھ - 3
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  :�ا من العلوم واملعارف والكيمياء،واللغة و�دب،والفقھ،وا��ديث الشر�ف،وغ�� 

وامل�لب أو�ـــــن وقت�بـــــة فــــتح مــــا وراء ال��ــــر �ســــعدك،وأن ا��ّ�ــــاج تقلــــد واليــــة العــــراق بجدك،" ...   

ـــــذ  ــــ ـــــا أخـــ ــــ ـــــوس مـــ ــــ ـــــى بلينـــ ــــ ـــــرمس أعطـــ ــــ ـــــدك،وأن �ـــ ــــ ـــــ��م بكيـــ ــــ ـــــدك،وفرق ذات بيـــ ــــ ـــــة بأيـــ ــــ ـــــوكة �زارقـــ ــــ شـــ

ـــــطرالب  ــــ ـــــّوى �صــــ ــــ ـــــك،و�طليموس ســــ ــــ ـــــل عنــــ ــــ ـــــا نقــــ ــــ ـــــططال�س مــــ ــــ ـــــ� أرســــ ــــ ـــــك،وأفالطون أورد ع�ــــ ــــ منــــ

صــــور الكــــرة ع�ــــ� تقــــديرك،وأبقراط عِلــــم العلــــل و�مــــراض بلطــــف حســــك وجــــالينوس بتدب��ك،و 

ـــــن  ــــ ــــ ـــــألك عـــ ــــ ــــ ـــــالج، وســـ ــــ ــــ ـــــ� العـــ ــــ ــــ ـــــدك �ـــ ــــ ــــ ـــــك،وكال�ما قلـــ ــــ ــــ ـــــة حدســـ ــــ ــــ ـــــا�ش بدقـــ ــــ ــــ ـــــا�ع ا��شـــ ــــ ــــ ـــــرف طبـــ ــــ ــــ عـــ

املزاج،واستوصـفك تركيـب �عضاء،واس�شـارك �ــ� الـداء والـدواء،وأنك ن��ــت أل�ـي معشـر طر�ــق 

 أدرك بـــھ ا��قـــائقالقضـــاء،وأظ�رت جـــابر بـــن حيـــان ع�ـــ� ســـر الكيمياء،وأعط
ً
ـــام أصـــال

ّ
... يـــت النظ

ـــــع  ـــــام ال��ا��ن،ووضــــ ـــــذي أقـــ ـــــتفتيك،وأنك الـــ ـــــس مســــ ـــــن أ�ـــ ـــــتمليك،ومالك بـــ ـــــر مســــ ـــــن بحـــ ـــــرو بـــ وعمـــ

وصــــنف �ســــماء و�فعــــال،و�ّوب الظــــرف وا��ـــــال،و��� ... وفصــــل بــــ�ن �ســــم واملســـــ��...القــــوان�ن

  .1..."وأ�مل وقيد،وأرسل وأسند... وأعرب،ونفى و���ب

 مــــن املعــــارف،ال�� جعلــــت مــــن  إن رغبــــة ابــــن ز�ــــدون 
ً
 كب�ــــ�ا

ً
�ــــ� �قنــــاع فجــــرت لديــــھ كمــــا

،
ً
 إال وجـــاء ع�ــ� ذكره،وأبـــدى معرفتــھ واطالعـــھ الــنص فضـــاء معرفيــا واســـعا

ً
ف�و ال ي�ــاد ي�ـــ�ك علمــا

 
ً
ابـــــن عبـــــدوس تلـــــك املعرفة،بأســـــلوب  عـــــن ع�ـــــ� أ��ابھ،وأشـــــار إ�ـــــ� �عـــــض تفصـــــيالتھ،نافيا

  .ل تلك املعارف،و��ن من يصوره مدعيا ل�اساخر،ليلفت بذلك إ�� الفرق ب�ن من يجمع �

ـــــية   ـــــھ ل��صــ ـــــو تقمصــ ـــــ� �ــ ـــــ�ل أك�ــ ـــــاع �شــ ـــــ��اتيجية �قنــ ـــــق إســ ـــــ� تحقيــ ـــــا�م �ــ ـــــا ســ وممــ

والدة،إليصـال رسـالتھ البــن عبـدوس و�ـ� الوقــت نفسـھ لوالدة،ف�ــذا جعلـھ ي�تعـد عــن خطـاب �نــا 

،و�توظيفـھ ل�ـذا املباشر الذي قـد يفسـد عليـھ فرصـة �قنـاع للمتلقي،فقـد اسـتطاع بأسـلو�ھ �ذا

الكـــم ال�ائـــل مـــن الروافـــد الثقافيــــة أن يتفـــاخر بمعارفـــھ و��بـــا�� ��ــــا دون أن �شـــ�� إ�ـــ� نفســـھ ولــــو 

  .إشارة �سيطة بأسلوب مباشر

بـــل إن ذ�ــــاء ابــــن ز�ــــدون جعلــــھ �شــــ�� إ�ــــ� والدة ألن تفطــــن وتت�بــــھ ل�ــــذا ا��ــــزون الثقــــا�� 

 
ً
أيــــن ادعــــاؤك روايـــــة : "ابــــن عبـــــدوس ال�ائــــل الــــذي أودعــــھ رســـــالتھ،ح�ن قــــال ع�ــــ� لســـــا��ا مخاطبــــا

فقــــــد جعـــــل مــــــن روايـــــة �شــــــعار وحفـــــظ الســــــ��  2"�شـــــعار؟ و�عاطيــــــك حفـــــظ الســــــ�� و�خبـــــار؟

  .و�خبار عند غر�مھ مجرد ادعاء، ب�نما استطاع أن يث�ت ذلك لنفسھ

ـــــص  ـــــ� نــ ـــــد �ــ ـــــا يجــ  مــ
ً
ـــــا ـــــذي غالبــ ـــــاع القارئ،الــ ـــــعيھ إلقنــ ـــــا�ي،فيتعلق �ســ ـــــب الثــ ـــــا ا��انــ وأمــ

  ك�ذا،ســلطة تفرضــ�ا
ً
بالغــة �قنــاع ال�امنــة �ــ� وقــع تلــك �ســماء و�شــارات الثقافيــة،وال�� غالبــا

 بمــــا ســـــ��د �ـــــ� الـــــنص مـــــن
ً
 مــــا تـــــرتبط بمعرفـــــة يقي�يـــــة ســـــابقة لـــــدى املتلقي،تجعلـــــھ يـــــؤمن تمامـــــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .650- 645ديوان ابن ز�دون، صابن ز�دون، - 1
  .664- 663، ص املصدر نفسھ - 2
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مضــــام�ن،فورود �مثـــــال و�شعار،وأســــماء ال��صـــــيات التار�خيـــــة العلميــــة أو الثقافّيـــــة،أو غ�ـــــ� 

 كب�
ً
 ع�� املتلقي إلقناعھذلك،يمارس أثرا

ً
  . �ا

فقد عمد ابن ز�دون �� غ�� موضع إ�� �س�شـ�اد بكث�ـ� مـن �مثـال العر�يـة ال�ـ� �شـ�ل 

،ومن 
ً
 وإقناعـــا

ً
مرجعيــة ثقافيــة لــدى املتلقي،و�ســ�ل عليــھ التواصـــل مع�ــا،فت�ون بــذلك أك�ــ� تــأث��ا

صـف املــرأة ال�ــ� أرســل�ا ،وقولــھ حــ�ن ي1"�ــل الصـيد �ــ� جــوف الفـرا: "وأنــك املقـول فيــھ: "ذلـك قولــھ

فكــدمت �ـــ� غ�ــ� مكدم،واس�ســمنت ذا ورم ونفخـــت �ــ� غ�ـــ� ضــرم،ولم تجـــد : "ابــن عبــدوس بقولـــھ

،بــل رضـ�ت مــن الغنيمــة باإلياب،وتمنــت الرجـوع بخفــي حنــ�ن
ً
،وال لشــفرة محزا

ً
،وح�ــ� 2"لـرمح م�ــزا

لقــد �ــان مــن بالــت : "أل�ــي قلــت: "عنـدما ي�ــ�ر خيبــة أمــل املــرأة املرســلة فإنــھ يقــول ع�ــ� لســان والدة

  .3"عليھ الثعالب

فاملعيـدي اسـمع بــھ : "ومـن شـديد �ـ�ر�تھ مـن ابـن عبـدوس، نجــده يوظـف املثـل القائـل

 ملــا �ســوق �عــده مــن أوصــاف البــن عبــدوس4"خ�ــ� مــن أن تــراه
ً
��ــ�ن : "، لي�ــون �ــذا املثــل مفتاحــا

،�ــــ��ء ا��ابــــة القــــذال،أرعن الســــبال،طو�ل العنــــق والعالوة،مفــــرط ا��مــــق والغبــــاوة جــــا�� الطبع

ـــــاس،كث��  ــــ ـــــواس،من�ن �نفــــ ــــ ـــــة،ظا�ر الوســــ ــــ ـــــذ�اب وا��يئــــ ــــ ـــــ�يف الــــ ــــ ـــــمع،�غيض ال�يئة،�ــــ ــــ والســــ

   5..."املعايب،مش�ور املثال

 مــن �مثـــال ع�ـــ� لســان والدة،لت�ـــون بمـــا تحملـــھ 
ً
و�ــ� موضـــع آخـــر نجــده �ستحضـــر كمـــا

 البـــــن عبـــــدوس ع�ـــــ� طلبـــــھ وصـــــال والدة،فقـــــد جعـــــل ابـــــن ز�ـــــدون قبـــــول و 
ً
 �افيـــــا

ً
الدة مـــــن معـــــان ردا

 ودنيــــة ال ترضــــا�ا،فتقول 
ً
فالنــــار وال العار،واملنيــــة وال الدنيــــة،وا��رة : "لوصــــال ابــــن عبــــدوس عــــارا

  .،وغ���ا كث�� من �مثال6"تجوع وال تأ�ل بثدي��ا

ـــــو  ـــــھ �ـ ـــــد ذاتـ ـــــل بحـ ـــــروف أن املثـ ـــــ� " ومــــــن املعـ ـــــالت�ن �ـ ـــــ�ن حـ ـــــا��ة بـ ـــــ� املشـ ـــــوم ع�ـ ��ــــــة تقـ

،بـــل إنــھ �عـــد دعامــة ك�ـــ�ى مـــن 7"إ�ـــ� ��ايـــة مماثل��ــامقــدم��ا،و�راد اســـت�تاج ��ايــة إحـــد��ما بــالنظر 

  .8دعائم ا��طابة ملا يحقق من إقناع وتأث��

: وقــد ت�بــھ علمــاء البالغــة القــدماء إ�ــ� أ�ميــة املثــل �ــ� �قنــاع،ومن ذلــك قــول ابــن و�ــب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .651املصدر نفسھ ، ص - 1
 .653املصدر نفسھ، ص- 2
 .654-653املصدر نفسھ، ص - 3
 .657املصدر نفسھ ، ص  - 4
 .658املصدر نفسھ، ص - 5
 .666، صاملصدر نفسھ - 6
�طاب �قنا��، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة ا��طابة العر�ية، دمحم العمري، �� بالغة ا� - 7

، ط
ً
 .82لبنان، ص- ، أفر�قيا الشرق، املغرب2ا��طابة �� القرن �ول نموذجا

 .85املرجع نفسھ، ص - 8
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وأمــا �مثال،فـــإن ا��كمــاء والعلمـــاء و�دبــاء لـــم يزالــوا يضـــر�ون و�ب�نــون للنـــاس تصــرف �حـــوال "

 ب
ً
 وأقــرب مــذ�با

ً
وإنمــا فعلــت العلمــاء ... النظـائر و�شــ�ال،و�رون �ــذا النــوع مــن القــول أنجــع مطلبــا

 ف�ـــــو محتـــــاج إ�ـــــ� مــــــا يـــــدل ع�ـــــ� �ـــــ�تھ،واملثل مقــــــرون 
ً
ذلـــــك ألن ا���ـــــ� �ـــــ� نفســـــھ إذا �ــــــان ممكنـــــا

  .1"با���ة

وقـــد اســـتطاع ابــــن ز�ـــدون مـــن خــــالل استحضـــاره ل�ــــذا الكـــم مـــن �مثــــال �ـــ� رســــالتھ أن 

ـــــذا يــــــدعم  ـــــ� محاولــــــة إقنــــــاع والدة مــــــن خــــــالل التبــــــا�� ��ـ إســــــ��اتيجية �قنــــــاع مــــــن ج�ت�ن،�و�ــــــ� �ـ

ا��ــزون �د�ـــي ال��ا�ي،وطر�قــة توظيفـــھ �ــ� الرســـالة،والثانية �ــ� محاولـــة إقنــاع القـــارئ الــذي يجـــد 

�ــ� املثــل ��ــة ي�ســاق وراء�ــا، و��شــغل بــدالل��ا ع�ــ� ا��الــة ا��ديــدة املشــا��ة ��الــة ســابقة، تــم 

  .صادقة عل��ا ولم �عد تقبل ا��دلامل

 وســيلة قو�ــة مــن وســائل �قناع،ات�ـــأ 
ً
أمــا اس�شــ�اده باألبيــات الشــعر�ة،فقد �ــان أيضـــا

عل��ــا ليحقــق �قنــاع مــن جانب�ن،أول�مــا الب�ــت الشــعري نفســھ،وما يــدل عليــھ مــن مع�ــ� بأســلوب 

  .أد�ي بليغ، وثان��ما ا��ضور الثقا�� املؤثر لقائل الب�ت

  :واملع�ّ� �� قول أ�ي تمام: "ول فح�ن يق  

  فلو صورت نفسك لم تزد�ا        ع�ّ� ما فيك من كرم الطباع

  :واملراد بقول أ�ي الطيب

  2"ذكر �نام لنا ف�ان قصيدة        كنت البد�ع الفرد من أبيا��ا 

قـــد خـــتم و  ومــن املالحـــظ أن ابــن ز�ـــدون أك�ـــ� مــن �س�شـــ�اد بأبيــات ال��اء،ملناســـب��ا ل�ـــذا املقــام،

  :رسالتھ بب�ت للمتن�� �� ��اء �افور 

  3"فمن ج�لت نفسھ قدره          رأى غ��ه منھ ما ال يرى "

إن حضـــور ��صـــيات ثقافيـــة �ـــاملتن�� وأ�ـــي تمـــام �ـــ� نـــص الرســـالة ال�زليـــة �ـــو حضـــور 

،فباإلضــــافة ملـــا �شــــتمل عليـــھ الب�ـــت املس�شــــ�د بـــھ مــــن بالغـــة ومضــــمون،ف�و 
ً
 ودالليا

ً
مـــؤثر بالغيـــا

 
ً
يــرتبط ���صــية الشــاعر ال�ــ� ل�ــا ارتبــاط وثيــق بــاإلرث الثقــا�� العر�ي،و�ــذلك يمثــل حضــور  أيضــا

الب�ـــت الشـــعري وقائلـــھ ســـلطة ع�ـــ� القـــارئ تـــرتبط باإلقنـــاع باإلضـــافة ملـــا قـــد �شـــتمل عليـــھ الب�ـــت 

  .الشعري املس�ش�د بھ من آليات إقناع �امنة فيھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حنفي دمحم : ابن و�ب، أ�ي ا��س�ن إ��اق بن إبرا�يم، ال���ان �� وجوه البيان، تقديم وتحقيق - 1

 .118- 117م، ص 1969مصر،  شرف، مطبعة الرسالة،
 .652-651ابن ز�دون، ديوان ابن ز�دون، ص - 2
  .679ص .  املصدر نفسھ - 3
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 تقبـــل ا��ــدل،وال يملـــك املتلقـــي إن مثــل �ـــذه املعــارف بال�ســـبة للمتلقـــي �ــ� مســـلمات ال

إال الصــمت و�قتنـــاع إزاء�ــا،فح�ن �ســـتد�� ابـــن ز�ــدون أســـماء ال��صــيات التار�خيـــة والدي�يـــة 

والثقافيـــــة و�س�شــــــ�د باألمثــــــال املعروفــــــة و�بيــــــات الشـــــعر�ة املشــــــ�ورة فإنــــــھ بــــــذلك يفــــــرض ع�ــــــ� 

  .املتلقي سلطة القبول،و�قتناع أمام أ�ساق متعددة ال تقبل ا��دل

قــد �شــ�ل  - وأقــول ك����ــا- لكننــا مــع ذلــك �شــ�� إ�ــ� أن ك�ــ�ة روافــد نــص الرســالة ال�زليــة،

 مــــن آليــــات �قنــــاع،إال أ��ــــا ع�ـــــ� 
ً
نقطــــة ضــــعف �ــــ� مجــــال �قنــــاع ال قــــوة،ف�� وإن شــــ�لت جــــزءا

�قـل مسـتدعاة مـن خـارج نتـاج ابــن ز�دون،وقـد أشـار جـودت الر�ـا�ي إ�ــ� قلـة إ�شـاء ابـن ز�ـدون �ــ� 

  : �زلية وا��دية بقولھرسالتيھ ال

و�بـــدو إ�شـــاؤه ف��مـــا قلـــيال ضـــ�يال،إذا مـــا قـــ�س بمـــا يـــذكره مـــن أمثـــال العـــرب، وأســــماء "

  .1"رجال التار�خ،والوقا�ع الش���ة

  :خاتمة

ســ�� �ــذا البحــث إ�ــ� الكشـــف عــن قــوة التــأث�� ال�امنـــة �ــ� الرســالة ال�زلية،ومحاولــة تحديـــد 

ـــــة ف��ا،ف�ا ـــــة املتبعــ ـــــ��اتيجية ا��طابيــ ـــــ� �ســ ـــــا إ�ــ ـــــا دعــ ـــــرة بقوة،ممــ ـــــاع حاضــ ـــــ��اتيجية �قنــ ـــــت إســ نــ

  :الكشف عن وسائل �قناع وآلياتھ �� النص،وتم التوصل إ�� عدد من النتائج،من أ�م�ا

: إن وسائل �قناع والتأث�� �� الرسالة ال�زلية قد تجلت �� جانب�ن،أول�ما  - 

روافد : ��ماال��ر�ة،و�� القالب الذي أفرغ فيھ ابن ز�دون مضمون رسالتھ،وثان

 .النص ال�� عملت �� غ�� جانب ع�� �قناع والتأث��

إن ابن ز�دون اعتمد �ش�ل أسا��� ع�� بالغة التصو�ر �� رسالتھ ال�زلية ليمنح  - 

 .طر�قتھ الساخرة قدرة ع�� �قناع والتأث�� �� املتلقي

 لقد منحت ال��ر�ة البن ز�دون فرصة التخلص من �نفعال والتوتر إزاء حديثھ - 

 �� بيان ضعفھ 
ً
عن قضية تمس حياتھ العاطفية،ور�ما �ان انفعالھ وتوتره س�با

 .وق�ره أمام غر�مھ،لو جاء بأسلوب آخر غ�� أسلوب ال��ر�ة

 من املعارف،ال�� جعلت من  - 
ً
 كب��ا

ً
إن رغبة ابن ز�دون �� �قناع فجرت لديھ كما

،
ً
 إال وجاءالنص فضاء معرفيا واسعا

ً
ع�� ذكره،وأبدى معرفتھ  ف�و ال ي�اد ي��ك علما

 .بأ��ابھ،ومعرفتھ ببعض تفصيالتھ

عمد ابن ز�دون �� غ�� موضع إ�� �س�ش�اد بكث�� من �مثال العر�ية ال�� �ش�ل  - 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .191، دار املعارف، مصر، ص3جودت الر�ا�ي، �� �دب �ندل���، ط - 1
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ً
مرجعية ثقافية لدى املتلقي،و�س�ل عليھ التواصل مع�ا، في�ون بذلك أك�� تأث��ا

 
ً
 .وإقناعا

ل - 
ّ
وسيلة قو�ة من وسائل �قناع،  إن اس�ش�اد ابن ز�دون باألبيات الشعر�ة،ش�

وذلك �� جانب�ن،أول�ما الب�ت الشعري نفسھ،وما يدل عليھ من مع�� بأسلوب أد�ي 

 .بليغ،وثان��ما ا��ضور الثقا�� املؤثر لقائل الب�ت

وختامــا،ال بــد مــن القــول إن �ــذه الرســالة مــا زال ف��ــا كث�ــ� مــن ا��وانــب ال�ــ� 

و�ــــذا مــــا يم�ــــ� �عمــــال �دبيــــة �بداعيــــة؛ �ســــتحق الدراســــة للكشــــف عــــن مكنونا��ــــا، 

  .ف�� ال تكتفي بقراءة واحدة

  املصادر واملراجع

ا��لة العلمية  قراءة �� الوجھ �خر البن ز�دون،: الرسالة ال�زليةأدي ولد آدب،  -
 .م2009، 16ا��كمة �� الدراسات العر�ية و�سالمية باألندلس، ع 

 .م1970، دار املعارف، مصر، 3ط ،�� �دب �ندل���جودت الر�ا�ي،  -

ع�� عبد : ، شرح وتحقيقديوان ابن ز�دون ورسائلھابن ز�دون، أبو الوليد أحمد،  -
 .ت.العظيم، دار ��ضة مصر، د

 ،)عرض وتقديم وترجمة(م��م املصط��ات �دبية املعاصرة، سعيد علوش ، -
 .م1985، دار الكتاب اللبنا�ي، ب��وت، سوش���س، الدار البيضاء، 1ط

، مجلة ا����، أبحاث �� اللغة مصط�� ا���اج بواعثة وتقنياتھعباس حشا�ي،  -
 .م2013و�دب ا��زائري، جامعة �سكرة، ا��زائر، 

، م�شورات أقنع��ا وقناعا��ا �� الرحلة العر�ية: لع�ن الساخرةعبد الن�� ذاكر، ا -
 .م2000املركز املغر�ي للتوثيق والبحث �� أدب الرحلة، مارس، 

، دار 1، طإس��اتيجيات ا��طاب، مقار�ة لغو�ة تداوليةال�ادي الش�ري، عبد  -
 .م2004الكتاب ا��ديد املتحدة، ب��وت، 

، 2، ط م��م املصط��ات العر�ية �� اللغة و�دبمجدي و�بة، و�امل امل�ندس،  -
 .م1984مكتبة لبنان، ب��وت، 

لدراسة ا��طابة  �� بالغة ا��طاب �قنا��، مدخل نظري وتطبيقيدمحم العمري،  -
 
ً
 .م2002لبنان،  -، أفر�قيا الشرق، املغرب2، طالعر�ية، ا��طابة �� القرن �ول نموذجا

، دار 3، طلسان العربابن منظور، دمحم بن مكرم بن ع��، أبو الفضل جمال الدين،  -
 .ه1414صادر، ب��وت، 

فضل إبرا�يم، دمحم أبو ال: ، تحقيقسرح العيون �� شرح رسالة ابن ز�دون ابن نباتة،  -
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 .م1964دار الفكر العر�ي، مطبعة املد�ي، القا�رة، 

، ه656نقد الن�� �� تراث العرب النقدي ح�� ��اية العصر العبا��� ن�يل خالد ر�اح،  -
 .م1993ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب، 

: ، تقديم وتحقيقال���ان �� وجوه البيانبن و�ب، أ�ي ا��س�ن إ��اق بن إبرا�يم، ا -
 م1969دمحم شرف، مطبعة الرسالة، مصر، حنفي 
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   جغرافية امليثاق ال��غما�ي ورمز�ة القناع �� قصة 

  عبد الفتاح كيليطو   للقاص املغر�ي" منانة"

  

  مصطفى ولد يوسف

  :امل��ص

وقــيم الو�م،حيــث موقــع ��ســان �ــ�  عــالم مشــبع بــاألنثوي وال�ام�ــ��،» منانــة«�ــ� قّصــة   

ل املــا��،ال �ــ� القــيم الن�يلــة ال�ــ� يحمل�ا،و�التــا�� فاملــال �ــو معيــار الفــو�� و�ــل مــا عالقتــھ بالرأســما

�ــــو غ�ــــ� ذلـــــك ي�ت�ــــ� للدونيــــة،وع�� الرأســـــمال املــــا�� �ســـــ�باح املمنــــوع �ــــ� غيـــــاب الــــو�� �جتمـــــا�� 

 .و�رث القي�� �صيل

Abstract:  

Pragmatic charter Geography and Disguise Symbolization in  

“MANNANA” by the Moroccan Novelist ABd-El-fattah Kilitou    The novel “The 

Reminder Woman” is a world saturated with feminization, marginalization and 

illusion values. In this world human relationship appears with capital not with 

genuine values. Therefore, money is the superior standard and what is not 

money is inferior. Through capital, whatever is prohibited is allowed in the 

absence of social consciousness and inherited values. 

 .العنوان كملفوظ أنثوي  - 1

ـــــ�  ـــــن �عت�ــ ـــــاد،فم��م مــ ـــــور النقــ ـــــد جم�ــ ـــــل النقدي،وعنــ ـــــ� ا��قــ ـــــوان �ــ ـــــائف العنــ ـــــددت وظــ �عــ

ـــــة  ـــــة �عيي�يـــ ـــــھ وظيفـــ ـــــذلك لـــ ـــــو بـــ ـــــل �د�ي،و�ـــ ـــــم العمـــ ـــــوان اســـ ـــــتدعائية "Désignative"العنـــ ،أو اســـ

"Appellative"غر�فـل "،كمـا �ـو الشـأن عنــدGrivèle " أو تم��يـة"distinctive " غلود�شــتاين "عنـد

goldenstien")1( .  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أستاذ محاضر أ،�لية �داب و اللغات،جامعة البو�رة 
عبد ا��ميد بورايو، دار : املع�� �� الّنص السردي، تر �ور��س وآخرون،الكشف عن: ج: ينظر  - 1

  .249ت، ص. ط، د. الس�يل، ا��زائر، د
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،ف�ــــــو بالتــــــا�� »منانــــــة«و�تم�ـــــ� عنــــــوان قّصــــــة عبــــــد الفتــــــاح كيليطــــــو ب�ونــــــھ مرجعــــــا اســــــمًيا 

ـون �حـادي ذو قيمـة تمي��يـة )1(»ملفـوظ خصو�ـ��«
ّ
،حيـث تحيلنـا valeur distinctive،ف�ـذا امل�

مــن » «انــةمن«�ــذه العتبــة النصــية إ�ــ� املــوروث ا���ــ� وا��مــول الثقــا�� للمجتمــع املغر�ي،فلفظــة 

 : املـّن ومـن الفعــل مّن،يمـن مّنــا عليـھ
ُ
ــا أي أضـعفھ وأعيــاه . أي أ�عــم عليـھ �عمــة

ً
و�قـال َمــّن �مـر فالن

    .)2(»وامل�ّن �و �فتخار بالنعمة حّ�� تكّدر

ع�ــ� الـــرغم مــن اك�ســـا��ا ملــدلوالت جديـــدة » منانــة«عنــد قراءتنــا للقصـــة وجــدنا أّن لفظـــة 

 أّ��ــا
ّ
ال�ــ� جــاءت مــن » منانــة«لــم تتخــل عــن مــدلوال��ا اللغو�ة،ف��صــية  فرضــ�ا عــالم القّصــة،إال

 �عمـــل فيـــھ كخادمـــة،ومن ثمـــة التحـــرر مـــن ســـلطة الق�ـــر �جتمـــا�� �ـــ� 
ً
عمـــق الر�ف،وجـــدت م�ـــ�ال

عــالم الر�ــف املو�ــوء با���ــل وا��ــوع وا��رمان،مــا لب�ــت تجــاوزت عقبــة ا��ظــور و�ســ�ت النعمـــة 

ذرت ع�ـــــ� : ت أخضـــــع��ا أمـــــي دون تأجيـــــل لطقـــــس عبـــــور يـــــوم حضـــــرت منانـــــة إ�ـــــ� الب�ـــــ«: ال�ـــــ� ف��ـــــا

شــــعر�ا دواء ضــــد القمل،ملــــا صــــفي القمــــل لــــم �عــــد ملنانــــة ســــوى عيــــب واحــــد �انــــت تحــــب الســــكر 

  .)3( »...بإفراط

ـــــة  ـــــن عتبـــــ ــــ ـــــاص مـ ـــــل القـــــ ــــ ـــــد جعـ ـــــة«لقـــــ ــــ ـــــذه » منانـ ــــ ـــــة �داء ل�ـ ــــ ـــــ� نوعيـ ـــــور �ـــــ ــــ ـــــود محصـ ذا وجـــــ

ضــــــيقة أو املنعدمـــــة إ�ــــــ� ال��صـــــية،ف�� مـــــن ج�ــــــة محظوظـــــة،أل��ا انتقلــــــت مـــــن عــــــالم �فـــــاق ال

�فــــاق الرحبـــــة،ولك��ا تصــــطدم بجـــــواب دال ع�ـــــ� فوقيــــة املمارســـــة ع�ـــــ� حســــاب تحتيـــــة �نتمـــــاء 

�جتما��،وأقصـــــد باملمارســـــة الفوقيـــــة إخفـــــاق العالقـــــات ��ســـــانية بـــــ�ن الســـــيد واملســـــود،حيث 

�ـــــوع يخفــــق الســـــيد �ــــ� جدولـــــة الرأســــمال الســـــلو�ي املــــوروث مـــــن ب�ئــــة ر�فيـــــة مســــ�ونة ��ـــــاجس ا�

  .)4(»لم �عد ملنانة سوى عيب واحد �انت تحب السكر بإفراط...«وا��رمان 

إ�ــــ� رمز�ــــة سوسيولوجية،بوصــــف�ا �ع�ــــ� عــــن رحلــــة �نتقــــال مــــن » الســــكر«تتحــــول داللــــة 

جغرافيــــة ا��يــــف والعــــوز إ�ــــ� جغرافيــــة �شــــباع،أي مــــن امل�مــــش إ�ــــ� امل�م،أّمــــا ســــي�ولوجًيا،ف�ذه 

�انــت تحــب ...«محظــوًرا » الســكر«شــباع العــاطفي وا������،بوصــف الداللــة حاملــة للرغبــة �ــ� � 

  .)5(»السكر بإفراط، لذلك �انت أمي تصر ع�� أّن تظل �ذه املادة دائًما تحت القفل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .�250ور��س وآخرون،الكشف عن املع�� �� الّنص السردي ، ص  - 1
ع�� بن �ادية وآخرون، القاموس ا��ديد، الشركة التو�سية للتوز�ع واملؤسسة ا��زائر�ة   - 2

  .1158، ص1984، 1للكتاب، ط
عبد الكب�� الشرقاوي، م�شورات مجموعة البحث �� القصة، : عبد الفتاح كيليطو، منانة، تر  - 3

  .319، ص2013، 1املغرب، ط
  .319القصة، ص  - 4
  .ن.ن، ص.م  - 5
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منتميـة لل�ام�ـ�� �ـ� ا��تمع،ورغب��ـا �ـ� تحقيـق ذا��ـا البـد ل�ـا » منانـة«ال ر�ب أّن ��صية 

�ـــ� �ـــذه الف�ــــ�ة ... اك�ســـ�ت منانـــة عــــادة رديئـــة...«: مـــن خـــرق العـــرف الـــذ�وري،و�تمثل �ــــ� التـــدخ�ن

ـــــ�ان ــــ ـــــة ا���ــــ ــــ ـــــال خادمــــ ــــ ـــــ� مثــــ ــــ ـــــدخن ع�ــــ ــــ ـــــدأت تــــ ــــ ـــــا��مي��   )1(»بــــ ــــ ـــــا بــــ ــــ ــــ
ً
ـــــدخ�ن مق��ن ــــ ـــــبح التــــ ــــ « ،فيصــــ

l’intime« والســـري، »le secret« .» والســــر لـــ�س �ــــ� حــــد ذاتـــھ،بل ســــر مــــن خـــالل الطبقــــات ال�ــــ�

فــــإّن �ــــذا الفعــــل غ�ــــ� الطبي�ــــ� ،و�التــــا�� )2(»والقــــوان�ن ال�ــــ� تحــــده: تراكمــــت فوقــــھ بفعــــل الرقابــــة

باعتبار�ــا أن�ـــ� أف�ـــ�� إ�ـــ� محاولـــة ��شـــيم الصـــورة الشــا�عة أو النمطيـــة ال�ـــ� تـــؤطر املـــرأة �ـــ� إطـــار 

ت�ـــ�ود بـــالطبع مــن علـــب �ـــ�ائر والـــدي ... «: ثقــا�� محـــدود جـــًدا،ي�ون الفضــول حكـــًرا ع�ـــ� الّرجــل

بـأن امـرأة ال ي�ب�ـ� ... اد را�ـ��ـان لـم يـ��م منانـة فـذلك �سـ�ب اعتقـ... وتصعد لتدخن ع�� السطح

  . )3(»�� املستقبل يمكن أن أ�ساق إ�� الغواية» رجال«ب�نما أنا بصف�� ... أن تدخن

اق�ـــــ�ن التـــــدخ�ن بالرجولـــــة،وال مجـــــال لألنوثـــــة لتعاطيـــــھ، و�التـــــا�� ال يتـــــداخل مركـــــز اللـــــذة 

خ�ن خطيئــــة والفضــــول بــــ�ن الرجــــل واملرأة،ف�ــــل واحــــد م��مــــا مركــــزه ا��ــــاص،ومن ثمــــة �ــــان التــــد

 .تضاف إ�� خطيئة السكر

 :�و�ة ال�ام��� واخ��اق ا��ظور  - 2

�شــ�ل ا��ظـــور املعرفــة الذاتيـــة لل�ــائن ال�ام�ـــ��،الفاقد ل�ــ�اكم معر�ـــ� أو ثقــا��، يؤســـس 

ع�ــ�ه �و�ــة خاصـــة والعــاجز عـــن تخطــي الطبقـــة املعدومــة ال�ـــ� ي�ت�ــ� إل��ا،في�شـــأ الق�ــر العـــاطفي 

،فتصــبح تجر�ــة التــدخ�ن عالمـــة »التــدخ�ن«اخ�ــ�اق ا��ظــور و�جتما��،والبــد مــن تصــر�فھ ع�ــ� 

أحيانـــــا �انـــــت منانـــــة تقطـــــع تـــــدخي��ا فـــــوق الســـــطح،وتندفع �ابطـــــة،ثم «إســـــ��جال،واتخاذ القـــــرار 

  .)4(»ما �ان يمر �ناك �� تلك ال��ظة تخرج إ�� الدرب،��ص

 يتحـــــول التـــــدخ�ن إ�ـــــ� جـــــرأة، فالكيـــــان �نثـــــوي الر�فـــــي محاصـــــر �ـــــ� مجتمـــــع مغلق،ير�ـــــ�

  وانتقال . الشعور بالذنب �� �ذا الكيان املعزول وال�ام��� بفضل سلطة التقاليد و�عراف

  منانة من جغرافية ال�امش إ�� جغرافية املكشوف،أو املعلن اك�س�ت الثقة بالنفس 

  ، فينفتح ا��طاب السردي ملواد ح�ائية »opposé«ع�� سلوك الرفض أو املضاد 

ذات جمعــة لـــم ترجــع منانـــة �ــ� املســـاء إ�ــ� الب�ت،علمنـــا «: لتـــدخ�نمفرجــة ع��ا،انطالقــا مـــن فعــل ا

... �ــان لباســ�ا أفضــل... �لمــا جــاءت لز�ــارة أمــي كنــت أ��ــظ ف��ــا تحــوال.. �عــد ذلــك أ��ــا قــد تزوجــت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ن.ن، ص.م - 1
  .88، ص2014، 1دمحم معتصم، املتخيل ا��تلف، م�شورات �ختالف، ط  - 2
  .320-319القصة، ص   - 3
  .321القصة، ص   - 4
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  . )1( »...صارت جميلة جًدا

�انــــت �و�ـــــة �ن�ـــــ� عبئــــا ل��صـــــية منانـــــة،حيث �نوثـــــة مــــرادف لل�ام�ـــــ�� واملنبـــــوذ و�ـــــان 

اولـة ان�ــ�اع صـفة الرجولــة إلعـادة التــوازن لكيا��ـا، ومــن ثمـة �ن�ســاب ل�و�ـة الــذ�ورة التـدخ�ن مح

ـــــة  ـــــانة منتميــ ـــــا �إ�ســ ـــــة وجود�ــ ـــــكيل خر�طــ ـــــادة �شــ ـــــ� إعــ ـــــ�� إ�ــ ـــــذلك �ســ ـــــ� بــ ـــــا، ف�ــ ـــــاء ألنوث��ــ دون إلغـ

  :و�� �ذه ال��سيمة يت�� ذلك. لإل�سانية ال ك�ائن �ام��� وغ�� فضو��

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

، اســـــتعارة ا��ـــــرق لل��ات�يـــــة �جتماعيـــــة �ــــــ� »�عـــــاطي التـــــدخ�ن«لقـــــاص مـــــن لقـــــد اتخـــــذ ا  

ون�يجـــة ال�عــــدام �ع�ــــ�اف .ا��تمـــع العر�ي،وتوز�ــــع �دوار بـــ�ن الرجــــل واملرأة،وفــــق ميثـــاق العــــرف

إ�ـــ� عامـــل �عـــو�ض عـــن ا��يبـــة �ـــ� زحزحـــة » التـــدخ�ن«بـــاملرأة املســـتلبة علميـــا واجتماعيـــا، يتحـــول 

 «ائدة �ــــ� ا��تمـــــع املنظومــــة الســـــلوكية الســـــ
ً
الب�ـــــت �ــــ� الواقـــــع مملكـــــة املــــرأة ولـــــ�س الرجـــــل مقبـــــوال

  .)2( »...بداخلھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .322، ص القصة  - 1
  .321القصة، ص   - 2
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ـــــت  ـــــد مارســ ـــــة«لقــ ـــــ� » منانــ ـــــرق ا��ظور،فالّنا�ــ ـــــ� خــ ـــــ��ا ع�ــ ـــــ� ن�ــ ـــــد ع�ــ ـــــ� التأكيــ ـــــا �ــ �ــ
ّ

حق

ســــي�ولوجيا �ــــو القــــادر ع�ــــ� اتخــــاذ القــــرار وحــــده،وتحمل املســــؤولية ال�املــــة �ــــ� اختياراتــــھ تجــــاه 

  .)1(نفسھ وا��تمع

تجلـت �ــذه الرغبـة �ــ� الن�ـ� بمعــزل عـن �سـقاطات الذ�ور�ــة ع�ـ� املــرأة مـن خــالل  وقـد

ـــــف  ـــــ�ل بوصـ ـــــروج مــــــن امل�ـ ـــــة، و�حتكــــــره » ا��ــــــار��«التــــــدخ�ن وا��ـ ـــــاء الرجولـ ـــــت ...«فضـ ـــــا �انـ أحيانـ

،و�ــــ� موضــــع آخــــر )2(»تقطــــع تــــدخي��ا فــــوق الســــطح،وتندفع �ابطــــة،ثم تخــــرج إ�ــــ� الــــدرب" منانــــة"

  .)3(»ھ ا��رجات ا��فية تكفي منانةجاء اليوم الذي لم �عد في«

ف�ــذا  »de soi  estime «أف�ـ�� �ــذا �خ�ـ�اق إ�ــ� اك�سـاب الثقــة بــالنفس و�ع�ـ�از ��ــا 

�ــو بنــاء اجتمــا��، وتقيــيم ذا�ي،و�شـــ�ل  « C.H.cooly »ش �ـــو�� .�عتــداد بــالنفس �ــ� �عر�ــف س

–نـــة ع�ـــ� أســـلوب التخفـــي ،ف��صـــية منا)miroirs sociaux »)4 »مـــا ســـم��ا املرايـــا �جتماعيـــة 

ـــــرا ـــــروج ســ ـــــدخ�ن وا��ــ ـــــ�  - التـ  ع�ــ
ّ
ـــــھ إال ـــــا فيــ ـــــاطى عالق��ــ ـــــتطيع أن تتعـ ـــــالم، وال �ســ ـــــ� العــ ـــــة ملع�ــ حاملـ

ـــــاع ـــــا�� ال  )5(القنــــ ـــــ��ا املــــ ـــــب ن�ــــ ـــــ� أن تك�ســــ ـــــة إ�ــــ ـــــية مقنعــــ ـــــاورة،فتبقى ��صــــ ـــــي واملنــــ ـــــ� التخفــــ ع�ــــ

... �ــــا �عــــد ذلـــــكسيصــــاح��ا زوج�ــــا ثــــم طفال ) أي منانـــــة(�ــــ� �ــــل ز�ــــارة م��ــــا "...البيولــــو�� أو الثقــــا�� 

ستحصــل ... لــم �عـد منانــة تـذكره... ولـم تتــداول أي ح�ايـة لتخليــد ذاكـره... صـدمتھ شـاحنة فقتلتــھ

�انـــت منانـــة �عــــود لز�ارتنـــا مـــا إن �ســــتقر �ـــ� املطـــبخ ح�ــــ� ... منـــذ �ـــذا املصــــاب... ع�ـــ� املـــال املوعــــود

  .)6("سامحةتخرج من حقيبة يد�ا عليھ ��ائر و�شرع �� التدخ�ن، تحت نظرة أمي امل�

مـــن التخفــي إ�ـــ� التج�ــ� والواســـطة �ســتقاللية املاليـــة،ومن ثمـــة " منانــة"ت�تقــل ��صـــية 

املـــرأة ال�ـــ� تتخـــذ مـــن العـــرف أداة قمــــع /تف�ـــ� �ليـــات �جتماعيـــة ال�ـــ� تـــتحكم �ـــ� مصــــ�� �ث�ـــ�

نـاع الطموح �نثوي، ولكن عندما تتحـول املـرأة إ�ـ� رأسـمال تخـرج مـن دائـرة عـدم الن�ـ�،و�زول ق

العـــــرف و�رث �جتما��،فمنانـــــة انتقلـــــت مـــــن ��صـــــية القنـــــاع إ�ـــــ� ��صـــــية إشـــــ�الية تتعـــــاطى 

عالقـــة مأزومـــة مـــع العـــالم،وتحول بقيـــة ال��صـــيات ا��يطـــة إ�ـــ� مرايـــا �عكـــس مظـــا�ر متعـــددة 

ـــــا ــــ ـــــھ )7("ألزم��ــ ــــ ـــــرر خطابـــ ــــ ـــــذي يكــ ــــ ـــــا�� املغلق،الـــ ــــ ـــــع الرجــ ــــ ـــــا للمجتمــ ــــ ـــــاع مالزمـــ ــــ ـــــى القنــ ــــ ـــــل يبقـــ ــــ ،و�املقابــ

ـــــاقض،وغ�� ا ـــــدو�ي املتنـــ ـــــاه الـــ ـــــي تجــــ ـــــرأة(ملنطقـــ ـــــة )املـــ ـــــ� �يئــــ ـــــع إ�ـــ ـــــة قمـــ ـــــن �يئــــ ـــــول مـــ ـــــأ�ي أن يتحـــ ،فيــــ

  .حوار،ف�ستمر تبعية الدو�ي للعلوي �� جميع منا�� ا��ياة �غياب �عتداد بالنفس وا��ازفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 voir : le petit Larousse de la psychologie, éd, Larousse, paris, France, p 114. 

  .321القصة، ص   - 2
  .322ن، ص.م  - 3

4 voir : le petit larouss de la psychologie, p298. 
اية العر�ية ا��ديثة، مركز ال�شر ا��ام��، تو�س، دمحم الباردي، إ�شائية ا��طاب �� الّرو : ينظر  - 5

  .150، ص2004، 1ط
  .323- 322القصة، ص  - 6
  .151دمحم الباردي، إ�شائية ا��طاب �� الرواية العر�ية ا��ديثة، ص  - 7
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�ـــــ� مســـــرودية القّصـــــة نفـــــي لآلخـــــر ح�ـــــ� يث�ـــــت جدارتـــــھ ع�ـــــ� �رتقـــــاء �جتمـــــا�� بواســـــطة 

اطبيــة املوجــودة بــ�ن الــدو�ي والعلــوي، ف�ــذا الــدو�ي املمثــل بمنانــة الرأسـمال املــا��، فت��ــار تلــك التق

ـــــا  ـــــي�ولوجيا و�يولوجيـــ ـــــا ســــ ـــــاذجا،�ع�ش نقصـــ ـــــا ســــ ـــــا طبيعيـــ ـــــة م�ونـــ ـــــ� البدايــــ ـــــان �ـــ  �carenceـــ

psychologique et biologique ـــــادي ـــــز املـ ـــــن ا���ـ ـــــرغم مـ ـــــ� الـ ـــــكر"، وع�ـ ـــــ�� " السـ والنف�ـ

ـــــالت ع�ــــــ� القنــــــاع " ا��ظــــــورات" ـــــول "التــــــدخ�ن وا��ــــــروج"يك�ســــــب صــــــفة ا��ضــــــور و�نفـ ،فيتحـ

ا ��شـــم الصـــورة النمطيـــة �علـــن مــــيالده 
ّ
�ســـت�نا�ي إ�ـــ� العـــادي دون أن يفقـــد �و�تـــھ ا���ســـية،ومل

  .ك�ائن متعال ع�� الرأسمال املا��، فتتدحرج �ل املنظومة العرفية م��ارة أمام سلطة املال
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�ســـــانية البا�ســــة ال�ـــــ� �عـــــ�ش �ـــــ� رقعـــــة عر�يـــــة بالوضـــــعيات �" منانـــــة"ال تختلــــف وضـــــعة 

ـــــاكم  ـــــذ�ورة تمثيــــــل ل��ـ ـــــا الواســــــع فالـ ـــــا�ي الســــــلطة بمف�وم�ـ ـــــل رمــــــزي يحـ تحمــــــل القنــــــاع،ف�� تمثيـ

املبجــــل �ــــ� املتخيــــل العر�ــــي،ال يمكــــن زعزعــــة صــــورتھ،ف�و ظــــل هللا �ــــ� �رض كمــــا يقــــول الباحـــــث 

س الثــــوري أو مــــن املقــــدس ،و�ســــتمد شــــرعيتھ مــــن املقــــدس الــــدي�� أو مــــن املقــــد"ســــعيد يقطــــ�ن"

ـــــيا،وع��  ـــــ� سياسـ ـــــ� نا�ـ ـــــوم غ�ـ ـــــعب أو ا���ـ ـــــل للشـ ـــــكري،و�نوثة تمثيـ ـــــدس العسـ العــــــائ��  أو املقـ

القنــاع املضــاد �ســ�� إ�ــ� افت�ــاك حر�تــھ دون املواج�ــة العالنيــة والصــر�حة،ف�و �غــازل العلــوي �ــ� 

" ن،ا��روجالتــــدخ�"الوقـــت نفســــھ �ســـ�� إ�ــــ� وضـــع ا��ــــدود لتــــدو�ل ا��ـــوف ع�ــــ� خـــرق ا��ظــــور 

لي�ت�ــــ� با��ــــاكم وا���ــــوم إ�ــــ� �تفــــاق ال��اغما�ي،والتصــــا�� الزائــــف،ولكن �ــــذا �مــــر ال يخــــص 

ا��ميـــــع وإنمـــــا أ�ـــــ�اب املـــــال الـــــذين يتحـــــالفون مـــــع الســـــلطة �ـــــ� ميثـــــاق براغما�ي،يصـــــبح الـــــدو�ي 

  .بفضل املال مشروع السلطة وأدا��ا

طاب �خر،فمنانـــــة رمـــــز ال�ـــــامش �ـــــ� ال ر�ــــب أّن امل�ـــــون املـــــا�� ير�ـــــ� نزعـــــة التعا��،واســــتق

�انــت أمــي وســط العاصــفة، و�ــ� تصــرح بأوامر�ــا إ�ــ� : "مجتمــع القنــاع،تتحول إ�ــ� رمــز �ســتقطاب

... �انــــت منانــــة �عــــود لز�ارتنــــا: "،فال�ام�ــــ�� يتحــــول إ�ــــ� مســــتقطب �ــــ� ��ايــــة مســــار الــــنص)1("منانــــة

ـــــدخ�ن،تحت  ــــ ـــــ� التـــ ــــ ـــــرع �ـــ ــــ ـــــ�ائر، و�شـــ ــــ ـــــة �ـــ ــــ ـــــد�ا علبـــ ــــ ـــــار يـــ ــــ ـــــة مســـ ــــ ـــــن حقيبـــ ــــ ـــــرج مـــ ــــ ـــــي تخـــ ــــ ـــــرة أمـــ ــــ نظـــ

،إ��ــا إشـارات ت��ير�ــة وإكرا�ـات اللي��اليــة ع�ـ� دخــول ��سـان العر�ــي مرحلـة امليثــاق )2("املسـامحة

ـــــيف  ـــــان ا��صـ ـــــة لإل�سـ ـــــ� املقنعـ ـــــا�رة وغ�ـ ـــــلو�ات الظـ ـــــى السـ ـــــي القيم،وتبقـ ـــــث تختفـ ال��اغما�ي،حيـ

العـارف بن�وصــية القــيم �صــلية،فالقاص ع�ــ� نّصــھ يؤشـر ع�ــ� موقــف غيــاب مصــداقية تصــّرف 

ا��تمـع املغر�ــي والعر�ــي بصـفة عامــة،فما نــراه ونحاكيــھ يوميـا مــا �ــو إال و�ـم القــيم الــذي نتعــاطى 

أو املثـــا�� بامليثــاق ال��اغما�ي،و�التـــا�� يصـــبح مـــة يصـــطدم ��ســان الـــوا�� معــھ �ـــ� ســلو�اتنا،ومن ث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .321القصة، ص   - 1
  .232ن، ص.م  - 2
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  .��صية مفارقة �� عالقتھ با��تمع الذي ي�ت�� إليھ

اشـــة القـــيم، وحالـــة التـــأزم ال�ـــ� �ع�شـــ�ا ��ســـان عـــن �ش" منانـــة"لقـــد كشـــفت ��صـــية 

العر�ــــي، ف�ـــــل �ام�ـــــ�� م�مـــــا �انـــــت طبيعـــــة وجـــــوده، وســـــ�ب ال��مـــــ�ش،يمكن أن يحقـــــق ذاتـــــھ ع�ـــــ� 

الرأســــمال املا��،فــــاملرأة العر�يــــة ا��ديثــــة فرضــــت وجود�ــــا ��ســــا�ي �عــــدما خرجــــت للعمــــل،ومن 

قاصـرا،و�نظر إل��ـا ��ـذا الصـورة �سـ�ب  ثمة حققت �ستقالل املادي،ولكّ��ا ما زالت م�ونا أنثو�ـا

ترســبات �رث العر�ــ� الــذي أصــبح مجــرد وســيلة لتأجيــل الوثبــة النفســية و�جتماعيــة والثقافيـــة 

�يــــھ املــــدرك تمامــــا مــــدى �ســــتالب �جتمــــا�� الــــذي يــــؤطر منظومــــة قــــيم 
ّ
ال�ـــ� ي�شــــد�ا املثقــــف ال�

ـــــراء  ــــ ـــــان جـــ ــــ ـــــا اليومي،ف�ـــ ــــ ـــــ� واقعنــــ ــــ ـــــا �ـــ ــــ ـــــدة فعليـــ ــــ ـــــ� مؤكـــ ــــ ـــــة، وغ�ـــ ــــ ـــــية زائفـــ ــــ ـــــام ال��صــــ ــــ ـــــك انفصـــ ــــ ذلـــ

العر�ية،فالســـــلوك الظــــــا�ر مجـــــرد واج�ــــــة،تخفي أوج�ــــــا ال حصـــــر ل�ــــــا مـــــن التناقضــــــات وتصــــــادم 

ــــــا�د التطـــــــــــــــــــــــــــالرؤى،وحـــــاالت �حباط،واليأس،ومش رف والــــــدمار النف�ــــــ�� واملـــــادي الــــــذي �ع�شــــــھ ــــــــــــــ

  .�ن
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  العادات الكالمية �� العاميات التلمسانية 

               

      سمية جالي��                                                                                                               

ي�ناول �ذا املقال �عض العادات الكالمية املوجودة �� ل��ة تلمسان وقد خصصنا 

م�دنا للدراسة بتعر�ف الل��ة لغة واصطالحا، بالذكر القلب امل�ا�ي و�بدال وا��ذف، حيث 

وا��ديث عن عوامل �ختالف الل���، م ا��ديث �عض مظا�ر �ختالف الل���، فيھ تناولنا 

  .القلب امل�ا�ي و�بدال،حيث عرفنا  �ل م��ما، وذكر �عض �مثلة من املنطوق التلمسا�ي

Abstract:  

   Cet  article  représente  les  habitudes  verbales  dans le dialecte  de 

la wilaya de  Tlemcen, nous avons spécifiquement parlé de certain  

phénomènes dialecte .  nous avons essayé de définir la dialecte, et parler des 

facteurs qui contribuent à l'émergence de dialectes, ainsi que la définition d'une 

certaine apparence de différence dialecte de tlemcen . 

              

  : �عر�ف الل��ة

�� اللسان، أو طرفھ،و جرس الكالم،و  تنص املعاجم العر�ية ع�� أن الل��ة ��           

  .1اللغة ال�� جبل عل��ا ��سان، فاعتاد�ا و�شأ عل��ا

  :أما اصطالحا ف�ناك عدة �عار�ف من بي��ا       

  .ئات اللغة الواحدة�� طر�قة معينة �� �ستعمال اللغوي توجد �� ب�ئة خاصة من ب� -  1

�� مجموعة العادات الكالمية ��موعة قليلة من مجموعة أك�� من الناس تت�لم لغة  -  2

  .2واحدة

مجموعة من الصفات اللغو�ة ت�ت�� إ�� ب�ئة : "و�عرف�ا إبرا�يم أن�س  -  3

خاصة،و�ش��ك �� �ذه الصفات جميع أفراد �ذه الب�ئة،و��ئة الل��ة �� جزء من ب�ئة أوسع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أستاذ اللسانيات باملركز ا��ام�� للنعامة.       
  )ل �ـ ج(تاج العروس : لسان العرب والز�يدي: ابن منظور ال��اح و : ا��و�ري   - 1
  33ص   1993، 02:مكتبة و�بة، ط. الل��ات العر�ية �شأة وتطورا. عبد الغفار حامد �الل  - 2
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أشمل تضم عدة ل��ات،�ل م��ا خصائص�ا،ولك��ا �ش��ك جميعا �� مجموعة من الظوا�ر و 

اللغو�ة ال�� ت�سر اتصال أفراد �ذه الب�ئات �عض�م ببعض،ف�م ما قد يدور بي��م من حديث 

ف�ًما يتوقف ع�� قدر الرابطة ال�� تر�ط ب�ن �ذه الل��ات،تلك الب�ئة الشاملة ال�� تتألف من 

  . 1"ال�� اصط�� ع�� �سمي��ا باللغة عدة ل��ات ��

ومن ثم فالعالقة ب�ن الل��ة واللغة �� عالقة ا��اص بالعام أو الفرع باألصل غ�� أن 

اللغو��ن العرب القدماء ح�ن أشاروا إ�� الفروق ب�ن ل��ات القبائل العر�ية لم �ستعملوا 

غّية"و أ" لغة"مصط�� الل��ة ��ذا املف�وم،إنما �انوا �ستعملون مصط�� 
ُ
ولعل الس�ب �� " ل

ذلك أ��م لم يتوفروا ع�� دراسة ل��ة �املة من ل��ات القبائل ال�� �ان يت�لم�ا الناس �� 

حيا��م العادية،إنما �انت مالحظ��م تنصب ع�� الفروق ب�ن الل��ات ال�� دخلت الفص��؛ولذا 

كث��ا مصط��  ،�� ح�ن أننا نجد"الل��ات"لم نجد كتابا تراثيا يحمل عنوانھ مصط�� 

،وثمة كتب عنوا��ا "تداخل اللغات"،فقد عقد ابن ج�� �� خصائصھ بابا �عنوان "اللغات"

الفراء وأ�ي عبيدة،و�صم��،غ�� أن �ذه الكتب لم تصل : للغو��ن،مثل) كتاب اللغات(

  .2إلينا،وإنما أش�� إل��ا �� مواضع مختلفة من كتب ال��اث اللغوي 

أو العادة الكالمية ت�ون صوتية �� غالب �حيان، وم��ا  و�ذه الصفات أو الطر�قة  

  :�� ل��ات العرب القديمة ما يأ�ي

 َعنةا
ْ
و�� قلب ال�مزة املبدوء ��ا عينا، و�ذه الصفة معروفة عند قبيلة ق�س  :لَعن

 .وتميم، وأسد

 و�� �عزى إ�� قبيلة ر�يعة ومضر،إذ �م يجعلون �عد �اف ا��طاب �� : الكشكشة

ا فيقولون،رأيتكش،و�كش،وعليكش،فم��م من ي�ب��ا حالة الوقف فقط املؤنث ش�ئ

،وم��م من يجعل�ا م�ان ال�اف و�كسر�ا - أيضا- و�و أش�ر،وم��م من ي�ب��ا �� الوصل 

م�ش وعل�ش، وغ���م من العرب يبقى ال�اف : �� الوصل و�سك��ا �� الوقت،فيقول 

 .دون �غي��

 يقولون �� تمي�ّ�  �� لغة قبيلة قضاعة،يجعلون : الَ�ْ�َ�َ�ة،
ً
دة جيما : الياء املشدَّ

  .،وغ���ا من العادات النطقية املوجودة �� ل��ات العرب تميِمّج 

  :أسباب �ختالف الل���

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  16: ص2003، 03:مكتبة �نجلو مصر�ة، القا�رة، ط.  �� الل��ات العر�ية.  إبرا�يم أن�س - 1
  � القراءات القرآنية، مكتبة املعارف ،الر�اض، الل��ات العر�ية �: عبده الراج�� - 2

  59: ، ص1999، 01:ط
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  :�سباب ا��غرافية -   1

ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف :" و�� �ذا الس�ب ا��غرا�� يقول إبرا�يم أن�س 

شكال واحدا �� �غ��ه،ولظلت الب�ئات املنعزلة ذات ل��ة التخذ الكالم طر�قا واحدا �� تطوره، و 

واحدة، ال ت�شعب إ�� صفات متباينة،ولكن الواقع املشا�د أن الب�ئات م�� ا�عزلت اتخذت 

والواقع أيضا أن إبرا�يم أن�س لم يب�ن كيفية �غي�� الل��ة  1."أش�اال متغايرة �� تطور ل��ا��ا

  .سرد�ا دون �عليل وتفس�� أسباب التغي��بتغ�� امل�ان،بل اكتفى باملالحظة و 

فإذا �ان أ��اب اللغة الواحدة �ع�شون �� ب�ئة جغرافية : "و�قول عبد الراج�� 

واسعة، تختلف الطبيعة ف��ا من م�ان مل�ان،�أن توجد جبال،أو وديان تفصل بقعة عن 

ع الزمن أخرى،بحيث ي�شا عن ذلك ا�عزال مجموعة من الناس عن مجموعة فإن ذلك يؤدي م

والذين �ع�شون �� ب�ئة زراعية . إ�� وجود ل��ة تختلف عن ل��ة ثانية ت�ت�� إ�� نفس اللغة

فاملالحظ أيضا أن  2."مستقرة يت�لمون ل��ة غ�� ال�� يت�لم�ا الذين �� ب�ئة ��راو�ة بادية

� عبده الراج�� لم يفسر أسباب التغ�� الل��� بدقة و�يان، و�لما أضافھ �و مالحظتھ ال�

  .مفاد�ا أن ل��ة البئة الزراعية تختلف عن ب�ئة ال��راو�ة البادية

  :�سباب اجتماعية -  2

احت�اك اللغات واختالط�ا : قد تتغ�� الل��ات وت�نوع بفضل عوامل اجتماعية، وم��ا

�عت�� �ذا العامل من أ�م العوامل ال�� تؤدي إ�� �شأة :  ن�يجة غزو أو ��رات أو تجاور 

�غزو شعب من الشعوب أرضا،يت�لم أ�ل�ا لغة أخرى،فيقوم صراع عنيف ب�ن  فقد, الل��ات

اللغت�ن الغاز�ة واملغزوة،وت�ون الن�يجة عادة إما القضاء ع�� إحدى اللغت�ن قضاء م��ما،أو 

ي�ون تاما،أو أن ي�شأ من �ذا الصراع ل��ة مشتقة من �لتا اللغت�ن،�شتمل ع�� عناصر  ي�اد

  3.من �ذه، وأخرى من تلك

  :مظا�ر اختالف الل��ات

سبق وذكرنا أن أغلب املظا�ر الل��ية والعادات الكالمية ت�ون صوتية وكذلك ي�ون 

  .�ختالف الصر�� والدال�� �� الل��ات، إال أنھ بدرجات أقل

فما يتصل با��انب الصو�ي، يتج�� �� �ختالفات ال�� تبدو �� �غ�� �عض ا��روف  

،ففيھ تختلف )�بدال(ى أحيانا،و�ذا ما يطلق عليھ اللغو�ون اسم وا��ر�ات من قبيلة إ�� أخر 

ا��ر�ات �عرابية وغ���ا من وجوه النحو ب�ن القبائل،و�مكن أن يتقدم حرف ع�� آخر،فيما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  20املرجع السابق، ص. إبرا�يم أن�س - 1
  44- 43ص. الل��ات العر�ية �� القراءات القرآنية. عبده الراج�� -2 

  18:املرجع السابق، ص. إبرا�يم أن�س - 3
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،وقد يالحظ �ختالف ب�ن القبائل �� حذف �عض ا��ر�ات أو )القلب امل�ا�ي(�س�� ظا�رة 

  .با��انب الصو�ي ا��روف أو ز�اد��ا،و�ذا �لھ يتعلق

أما ما يتصل با��انب الدال��،فيبدو �� اختالف معا�ي �لفاظ،وتنوع دالال��ا عند  - 

  .القبائل العر�ية،وقد �شأ عن تنوع الداللة ظ�ور املش��ك واملتضاد وامل��ادف �� ألفاظ العر�ية

�ي باب فيما يرد عن العر : (وقد ذكر ابن ج�� �عض ذلك �� خصائصھ �� أبواب م��ا

،وقد )باب �� ال���ء �سمع من العر�ي الفصيح ال �سمع من غ��ه(،و)مخالفا ملا عليھ ا��م�ور 

ذكر ابن ج�� تفس�� �ذا الوارد بأنھ إذا �ان العر�ي فصيحا �� غ�� ذلك و�ان ما جاء بھ مما 

سن يقبلھ القياس إال أنھ لم يرد بھ استعمال إال من ج�ة ذلك ��سان فإن �و�� �� ذلك أن يح

و�مكن ذلك أن ي�ون ذلك قد وقع إليھ من لغة قديمة قد ... الظن بھ،وأال يحمل ع�� فساده

  1.طال ع�د�ا، وعفا رسم�ا، وتأبدت معامل�ا

فالقلب امل�ا�ي و�بدال وا��ذف من الظوا�ر ال�� شاعت �� الل��ات العر�ية 

ة �� الل��ة القديمة،والزالت أثار�م باقية إ�� حد الساعة،ف�ذه الظوا�ر موجود

ا��زائر�ة،ول��ة أ�ا�� تلمسان خاصة باختالف مناطق�م،لم تخل �عاب���م اليومية ومن �ذه 

 :الظوا�ر ما يأ�ي

 : القلب امل�ا�ي- أ

�و �غ�� فونولو�� يؤثر ع�� ترت�ب �صوات داخل ال�لمة،وعرفھ ليب�س�ي             

Lipinski  نقل �صوات داخل ال�لمة: بأنھ.  

  . 2ھ مار�و باي أن القلب امل�ا�ي �و �غي��  مواقع ا��روف  داخل ال�لمةكما عرف 

  :وقد ذكر السيوطي مجموعة من ال�لمات ال�� خضعت للقلب امل�ا�ي من بي��ا

ــــ جبذ(،و)ي�س ـ أ�س( ــــ ـصاعقة(، و)جذب ـــــ ـــــــ ــــ ام��ل(،و)صاقعة ـ عميق ـــ (،و)اضمحل ـ

  .3)معيق

اع وجود القلب �� اللغة ول��ا��ا إ�� امليل إ�� التخفيف وال�س�يل يمكن إرج         

وكذلك إ�� �ختالفات �قليمية واللغو�ة ولو ب�ن أفراد الشعب الواحد،وال ن���� خطا �جيال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85- 84ص عبد الغفار حامد �الل، الل��ات العر�ية �شأة وتطورا،   - 1
  مجمد ع�� النجار، دار الكتاب العر�ي،ب��وت،: ابن ج��، ا��صائص، تحقيق - 2
  .21:، ص02:، ج385ص  01:ج
  476:،ص 01:، ج1987السيوطي، املز�ر �� علوم اللغة ، املكت�بة العصر�ة، ب��وت،  - 1



117                                                                                                             العادات الكالمية �� العاميات التلمسانية          

 :°2111ème Année - N (Decembre 2016)   )2016دیسمبر (21:ــ  العدد  الحادیة عشرةالسنة  
 

  . 1والتو�م السم�� �� وجود ذلك

  :ومن أمثلة القلب امل�ا�ي �� العامية التلمسانية

 .الالم والنون حدث القلب ب�ن : ينعل  يلعن  - 

  .حدث القلب ب�ن الس�ن والش�ن: السمش  الشمس  - 

 .حدث القلب ب�ن الزاي وا��يم: ا��نازة الزناجة  - 

و�مكن أن ي�ون ال�دف من القلب امل�ا�ي �و إراحة ج�از النطق، وذلك �عمل اللسان ��            

،فلما )ْضبْڤَي: (قولون ب�ن الضاد والباء في) يمسك(بمع�� ) بضڤي(اتجاه واحد، فمثال �لمة 

�انت الضاد رخوة من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا،و�انت الباء شف�ية،و�� من مخرج 

  .�عد مخرج الضاد،اس�ساغوا تقديم الضاد ع�� الباء

  :�بدال-ب

ل�س املراد باإلبدال أن العرب تتعمد : "و�� �بدال يقول أبو الطيب اللغوي            

حرف،وإنما �� لغات مختلفة ملعان متفقة،تتقارب اللفظتان �� لغت�ن ملع��  �عو�ض حرف من

ومع�� �ذا القول أن أبا الطيب اللغوي يرفض عملية . واحد،ح�� ال يختلفا إال �� حرف واحد

و�� ل�ست . �بدال جملة وتفصيال،ففي رأيھ أن اللفظت�ن استعملتا أصال الختالف املعني�ن

  .خطإ صو�ي أبداعملية إبدال ناتجة عن 

ولكن أبأ الطيب اللغوي ــــ مع �ذا �ن�ار ــــ  �س�ب �� �عر�ف �بدال ع�� أنھ إقامة                  

حرف م�ان حرف مع �بقاء ع�� سائر أحرف ال�لمة،و�ذلك قد �ش��ك ال�لمتان أو الصورتان 

� ا��رج والصفة معا،وال بد بحرف�ن أو أك��،و�بدل حرف م��ا بحرف أخر،يتقار�ان مخرجا، أو �

) ق،ض(،ف�ان �ش��اك �� حر�� )قضب وقضم: (من شرط التقارب �� ا��رج بي��ا،وذلك نحو

�ما حرفان : أما �ختالف ب�ن الباء وامليم فأحد�ما مبدل من �خر وكال�ما من مخرج واحد،أي

  2.شف�يان

، وتنقسم �ذه الظا�رة إ�� فاإلبدال �و إبدال صامت م�ان صامت دون �غي�� �� املع�� 

  :ثالثة أنواع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بلقاسم بلعرج، الدارجة ا��زائر�ة وصل��ا بالعر�ية الفص��،  مدير�ة ال�شر - 1
  111، ص��2008امعة قاملة، 

  07:، ص01:أبو الطيب اللغوي، �بدال ،ج - 2
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�و عبارة عن إبدال صامت م�ان صامت،وال يوجد تأث�� ب�ن الصامت  :النوع �ول  )1

وأبا ) ه244(املبدل والصامت املبدل منھ،وممن ا�تموا ��ذا النوع نجد ابن السكي�ت 

    .1)مكةــــ بكة:(ومن أمثلة �ذا النوع) ه351(الطيب اللغوي 

و�ذا النوع عبارة عن إبدال صامت م�ان صامت مماثل لصوت مجاور  :النوع الثا�ي )2

 .إبدال ا��الفة: لھ،و�ذا �بدال للمخالفة ب�ن املتماثل�ن،و�س��

و�ذا خاص باإلبدال الناتج عن تأثر �صوات اللغو�ة �عض�ا ببعض : النوع الثالث )3

ا��ا،ل�ي تتفق فتتغ�� مخارج �عض �صوات وصف.عند النطق ��ا �� ال�لمات وا��مل

�� ا��رج،أو �� الصفة،مع �صوات �خرى ا��يطة ��ا �� الكالم،فيحدث عن ذلك 

  2.نوع من التوافق و����ام

  :إبدال ال�مزة_ 1

  : تبدل ال�مزة عند أ�ا�� تلمسان ألفا إذا �انت ساكنة وما قبل�ا فتحة،مثل

ـــ :  (بل�ا كسرة،مثل،وتبدل ياء إذا �انت ساكنة وق)فاس_ فأس( ، و)راس_رأس ( ذئب ــــ

  ).ف��ان ــــ ف��ان(،و)ب��ــــــــ ب��(،و)ديب

ْن : (كما تبدل ال�مزة واو �� من قال  ن ْ(،بدل )ْيَودَّ دَّ
َ
يؤذن،فاختيار الواو : ،أي)ْيأ

  . �نا،أل��ا ال ت�لف ج�دا كب��ا �� إخراج�ا �عكس ال�مزة

  :إبدال القاف_2

دال يقتصر ع�� س�ان تلمسان العتيقة،وال�� �ان إبدال القاف �مزة،و�ذا �ب  

�عرف �عض س�ا��ا با��ضر،و�م �� �صل �ندلسيون الوافدون إل��ا �� زمن نكبة 

�ندلس،وعند�م إبدال القاف �مزة مخففة،حيث أبدلوا القاف بأقرب �صوات ش��ا 

وعليھ .من صفات مش��كة بھ،وذلك بانتقال ا��رج إ�� الوراء،مّتخذا ال�مزة بديال ملا بي��ما

  :ومن أمثلتھ.فالقاف التلمسانية �مزة أصا��ا �عض التخفيف

النوافذ : ،أي)التاأة الطاقة (،)آل قال (،)أرفة قرفة  ( ،)أ�وة ق�وة( 

�� ح�ن انتقل مخرج صوت القاف �� نطق البدو لبعض �لفاظ ال�� ت��كب من القاف  إ�� 

�اف أو ال�اف املشددة،و�� القاف ال�� تنطق �ا��يم أقرب �صوات منھ،وأ�س��ا لھ ال

املعطشة،أو كنطق ا��يم عند س�ان القا�رة،لك��م اختاروا ال�اف ���ر�ا وشد��ا دون 

: گرون أي(و) سوق : سوْگ،أي: (ال�اف،أل��ا م�موسة، قول�م

ر�ب،أي(،و)قرون
ْ
رة،أي(،و)قر�ب:گـ

ْ
ول،أي(،و)بقرة:بگ

ُ
� ،وكث�)رقاد: رگـاد،أي(،و)قول :�

  .�ذا الضرب من �بدال �� ل��ة أر�اف تلمسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  9أبو الطيب اللغوي، املرجع السابق ،ص - 1
  107، ص1999، 01:دراسة �� علم �صوات، ط. حازم ع�� كمال الدين - 2
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  :إبدال الثاء تاء_3

تتحّول الثاء إ�� نظ���ا التاء  الشديدة عند س�ان �عض املناطق التلمسانية، �� مثل  

 ،)ث��  ـت��:  (قول�م

فالثاء والتاء صوتان متقار�ان �� ،)نحرتو نحرثو (،)توم ثوم ( ،)تر�د ثر�د ( 

وت أسنا�ي لثوي،شديد،م�موس؛ يحدث بالتقاء طرف اللسان بأصول ا��رج،فالتاء ص

الثنايا العليا ومقدمة اللثة،و�ضغط ال�واء مّدة من الزمن ثم ينفصل اللسان فجأة 

�� �ذه ا��الة انتقل مخرج الثاء إ�� الداخل غ�� أ��ا أصبحت . 1فيحدث صوت انفجاري 

لعض�� الذي يصاحب نطق صوت شديدة،و�فّسر �ذا �بدال بقرب ا��رج و�ا���د ا

الثاء؛حيث يتطلب إخراج طرف اللسان ووضعھ ب�ن �سنان،كما أن الرخو يتطلب نفسا 

و�ذا �بدال ن��ظھ السامع أو املتلقي مالحظة جلية . أطول، و��لف ج�دا عضليا مض�يا

  .�� أداء الل��ة العامية،أو ما �س�� بالدارجة

  : إبدال الذال  د�_4

إن �ــ� جميــع الل��ــات ا��زائر�ــة ال نجــد لصــوت الــذال وجــودا، : "ا يقــاللــ�س �ــ�يحا مــ

�ــ� �لمــة " الــذال"، بــدليل إن كث�ــ�ا مــن ســ�ان أر�ــاف تلمســان ينطقــون "ل�ونــھ أبــدل إ�ــ� الــدال

،وغ�� ذلك كث�� مـن �لفـاظ ال�ـ� تنطـق ف��ـا الـذال ع�ـ� �صـل "الذايب"،و"الذ�ب"،و"�ذا"

ال �عف��ــا مــن �بدال،و�ــذا �ــو ا��ــال �ــ� " الـذال"� ��ــرف ف��ـا، ولكــن �ــذا �ســتعمال �صــ�

  :منطوق �عض س�ان تلمسان، وذلك �� قول�م

،فالــدال صــوت ســ�� انفجــاري )�ــدا �ــذا (،)د�ــب ذ�ــب (،)ديــب ذئــب ـ(

وا��اصــــل �ــــ� �ــــذا . والــــذال تنطــــق بــــ�ن الثنايــــا،و�و احت�ــــا�ي مج�ور،و�شــــ���ان �ــــ� �نفجــــار

ـ��م عــن رخـاوة الذال،لصــا�� شـدة الــدال،وذلك املنطـوق عنـد �عــض سـ�ان تلمســا
ّ
ن �ـو تخل

  .طلبا ل��فة والس�ولة �� النطق؛ ألن الصوت الشديدة أقصر زمنا وأقل ّ�لفة ع�� اللسان

  :إبدال الدال طاء_ 5

: إن ســـ�ان تلمســـان يبـــدلون الـــدال طـــاء �ـــ� �عـــض �لفـــاظ، مـــن ذلـــك إ��ـــم يقولـــون            

) 
ْ
ـــــيط ـــــ� ) ْحفـــ ـــــد(�ـــ ـــــ) ْحفيـــ ـــــع  د،أي َحفيـــ ـــــ� ا��مـــ ـــــايط(و�ـــ ـــــ� ) حفـــ ـــــد(�ـــ ـــــا ). حفايـــ ـــــمع أيضـــ ـــــد �ســـ وقـــ

،فمع�ـــ� �ـــذا أن الـــدال قـــد تبـــدل أيضـــا ضـــادا،و�ل ذلـــك يرجـــع إ�ـــ� )حفـــايض: (،وا��مـــع)حفـــيض(

  .ميل�م نحو الس�ولة وا��فة،ألن الفاء تطلب التاء الش��اك�ما �� صفة ال�مس

  :إبدال امليم نونا_ 6

 : (ة،�� مثـــل قـــول�مو�بـــدل ســـ�ان تلمســــان املـــيم نونـــا خ�شــــومي     
ْ
ــــط

ُ
 بـــدل ْمخ

ْ
ــــط

ُ
خ ) نْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .119ـ118: ، ص1980، دار املعارف، "�صوات: "كمال دمحم �شر، علم اللغة العام- 1
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،و�ــــ� �ــــذا املثــــال �خ�ــــ� �شــــ��ك مــــع ســــ�ان  )القيلولــــة: (،أي)بــــدل مقيــــلڤيل ْن(،و)مخــــض: أي

تلمســان قبائــل ب�ــ� ســنوس �ل�ــا �ــ� �ــذا �بــدال،فامليم والنــون كال�مــا مــن �صــوات املا�عــة، 

تنطـــق عنــد �عـــض ) ندرومــة(كمــا تبـــدل النــون ميما،فقـــد نجــد �لمـــة . لــذا جـــاز �بــدال بي��مـــا

  ). مدرومة(

  :إبدال الالم نونا_7

ـــــول�م             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ� قـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا �ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالم نونـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاني�ن الـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــب التلمســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــق أغلـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ :    ينطـــــ

  ).طحال طحان(، و)سلسلة _،س�سلة(،و)إسماعيلإسماع�ن(

  :إبدال ا��يم زايا_ 8

ـــــوب            و�الحــــــظ �ــــــذا �بــــــدال عنــــــد �عــــــض ســــــ�ان تلمســــــان حيــــــث ينطــــــق ســــــ�ان ا��نـ

ـــــبدوالت ــــ ـــــ�ان ســـ ــــ ـــــد، وســـ ــــ ـــــ� ورنيـــ ــــ ـــــ�ان ب�ـــ ــــ ـــــ� �ذيل،وســـ ــــ ـــــ�ان ب�ـــ ــــ ـــــل  ســـ ــــ ـــــا�ي، مثـــ ــــ ـــــ�ش: (لمســـ ــــ   ا��ـــ

  ،و�و الغبار )ال��اج العزاج (،و)الز�ش

  :ا��ذف - ج

يحـــدث ا��ــــذف ن�يجــــة للســــرعة أثنــــاء النطق،حيـــث يــــتم حــــذف أحــــد �صــــوات مــــن           

مـن مظـا�ر �قتصــاد ال�لمة،و�سـتغناء عنـھ،إما لثقلـھ أو ألن الكـالم مف�ـوم مـن دونـھ،ف�و �عت�ـ� 

وقد ذكر القـدماء �ـ� معايـب ال����انيـة �ـ� ل��ـة ال�ـ�ر وعمـان أ��ـم  قـد  مـالوا .�� ا���د العض��

  ".مشا �":  "ما شاء هللا"إ�� حذف �عض �صوات،ف�انوا يقولون �� 

" مـــن"وروى أن قبيل�ـــ� خـــثعم وز�يـــد مـــن قبائـــل اليمن،�ـــانوا يميلـــون إ�ـــ� حـــذف نـــون           

،كمـــا روى أيضـــا أن �عضـــا مـــن ر�يعـــة �ـــانوا "خرجـــت ملم�ـــ�د: "كن،فيقولـــون ســـا ة،إذا ول��ـــاا��ـــار 

  .1"اللت�ن"و" الذين"�سقطون نون 

ومـــن مظــــا�ر ا��ــــذف �ــــ� املنطــــوق العــــامي التلمســـا�ي حــــذف ال�مــــزة عنــــدما ت�ــــون �ــــ� أول 

ـــــمائر،مثل ـــــ� الضـــــ ــــ ـــــافة إ�ـ ـــــماء املضـــــ ــــ ـــــ� �سـ ـــــال �ـــــ ــــ ـــــو ا��ـ ـــــة،كما �ـــــ ـــــاك: (ال�لمـــــ ــــ ـــــاك، أبـ ـــــوك (بـــــ ــــ أخـ

 أحمـد : (عنـد أ�ـا�� مدينـة تلمسـان ا��ضـر،و�� �سـماء) خاك(،أو )كخو كمـا نجـد ) حمـد

 ).نتما أنتما(عند ا��ضر،و) نت�نا(،أو )نت أنت : (إسقاط ال�مزة �� الضمائر

،وتحـــذف ال�مـــزة أيضـــا �ـــ� )�ـــل أ�ـــل: (كمـــا يحـــدث �ـــذا ا��ـــذف �ـــ� �فعال،مثـــل         

ـــــذي قبل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرف الــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــى ا��ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات، و�بقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــض ال�لمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــل�عــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاكنا، مثــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ : �ــ

ـــــلمام�مـــــام(،و)��ـــــد�حـــــد(  الغـــــذاء (،و)لعشـــــا العشـــــاء (،و)ســـــما الســـــماء (،و)ـ

  ).لغدا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  117: �يم أن�س، �� الل��ات العر�ية،  صـ إبرا 1
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ـــــرف         ـــــذف حـــ ـــــذف حـــ ـــــذلك تحـــ ـــــون "وكـــ ـــــر "النـــ ـــــرف ا��ـــ ـــــن حـــ ـــــن"مـــ ـــــل"مـــ ـــــت : (،مثـــ خرجـــ

  ). خرجت من الدار: (من ىقولنا)مالدار

ـــــوت  ـــــذف صــــ ـــــا يحــــ ـــــاء"كمــــ ـــــول�م"ال�ــــ ـــــؤال:  ،كقــــ ـــــل الســــ ـــــ� أصــــ ـــــ� �ــــ ـــــ� �ــــ ـــــمو؟  وال�ــــ ـــــا : واســــ مــــ

اســمھ؟و�ك�� مــن مثــل �ــذا ا��ــذف �ــ� منطقــة ب�ــ� ســنوس،فح�ن �ســألون عــن ال�ــ��ء �ســتعملون 

  .،فحذفت ال�اء،واحتفظ بضم��ا،مع صوت امليم الذي �ان ساكنا)واْسُمو؟(التعب�� 

ــا(،و�ــ�  )الفاك�ــة: الفاكية،و�صــل: (و�ســقط ال�ــاء أيضــا �ــ� قــول مــن يقــول   واملقصــود ) َمنَّ

  ).من �نا(منھ 

ـــــقط                   ـــــد �ســ ـــــاء"وقــ ـــــيط " ال�ــ ـــــ�ت ب�نمـــ ـــــداول،وال�� تم�ــ ـــــ�ة التــ ـــــارات كث�ـــ ـــــون �عبــ ـــــ�ن يتلفظــ حـــ

ـــــوائت،فقالوا،مثال ـــــدار: (الصـــ ـــــ� الـــ ـــــدار: (،أي)ِري �ـــ ـــــ� الـــ ـــــا �ـــ ـــــيغة)را�ـــ ـــــا بصـــ ـــــظ أيضـــ ـــــ� : (،وتلفـــ ـــــا �ـــ ر��ـــ

،وذلـك حـ�ن يتعلـق ا��ـديث بالغائـب أو الغائبـة  في��ئـون )إنھ �ـ� الـدار: إ��ا،أو: (،وفصيح�ا)الدار

،وذلـــك )فاِر�َ�ـــا أو فارِ�ـــھْ : (ســـقاط  ال�اء،و�متـــد �ـــذا ا��ـــذف إ�ـــ� عبـــارة الســـؤال، حـــ�ن يقولـــون إ�ـــ� إ

فــاَيْن را�ــا؟ : (،و�ــا�� أ�ــا�� املنطقــة يقولــون )أيــن �ــ�؟ أو أيــن �ــو؟ : (،أي)ا��ضــر(عنــد أ�ــل املدينــة 

  ).أوِف�ن را�ا؟

 (و�حـــــذف ســـــ�ان مدينـــــة تلمســـــان الـــــذال مـــــن الفعـــــل    
ْ

ـــــو(فيقولـــــون ) خـــــذ
ُ

تحـــــذف  ،أي)خ

وشـمل �ـذا ا��ـذف صـوت العـ�ن ا��لقـي خاصـة �ـ� حالـة  .و�عوضو��ا بإشـباع ضـمة ا��ـاء   الذال

و�نـــــــاك حــذف آخــر ). 12ْتنــاْش : (النطـق باألعداد،فســ�ان تلمسـان �ســتغنون عنـھ ��ائيــا �ــ� قـول�م

ا(و�و حذف الس�ن ��  ا: ، أي)ْتنَّ نَّ
َ
 .  انتظْر، وغ���م ينطق�ا ْس�

ـــــا�رة       ـــــوت فالظــــ ـــــذف صــــ ـــــ� حــــ ـــــا �ــــ ـــــ�ا ن��ظ�ــــ ـــــاء"نفســــ ـــــر " الفــــ ـــــل �مــــ ـــــن فعــــ  (مــــ
ْ

ـــــوف ــــ
ُ

: ، أي)ش

ـــو(،فقـــد جـــاء ع�ـــ� لســـا��م )أنظــر(
ُ

بتفخـــيم  الشــ�ن،ونفس الفعـــل �ـــ� زمـــن الفعـــل املا�ـــ�� فإنـــھ ) ش

ـــُتو، بـــدل: (ف�ســـمع قـــول�م" الفـــاء" يتعـــرض إ�ـــ� حـــذف
َ

ـــْفْت،  أو ش
َ

ـــْت بـــدل ش
َ

ـــْفُتو : ش
َ

و�ـــل �ـــذا ) ش

  .نطق ال�لمة، والبحث عن أد�ى ج�د للنطق بال�لمةمرده إ�� الس�ولة والت�س�� �� 

  :خالصة القول 

ـــــوات،وم��ا       ـــــاء أصـ ـــــو اختفـ ـــــا�ي �ـ ـــــامي التلمسـ ـــــوق العــ ـــــ� املنطـ ـــــظ �ـ ـــــا يالحـ ـــــاء، : (إن مـ الثــ

،وإن لم تختف فقـد اختلـف نطق�ـا عـن الفصـيح،و�تج�� �ـذا �خـتالف مـن )والذال، والظاء

الـــذي يختلـــف �ـــ� النطـــق " القـــاف"ت منطقـــة إ�ـــ� أخـــرى داخـــل واليـــة تلمســـان،مثل نطـــق صـــو 

مـن ا��ضــر إ�ــ� البــدو، كمــا نالحــظ إســقاطا لــبعض �صــوات �ــ� �لمــات كث��ة،�ــذا باإلضــافة 

  .�مالة، تنميط ا��ر�ات،���اق وغ��ه كث��: إ�� وجود عادات كالمية أخرى، مثل
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 واقع النص الروا�ي ا��زائري وسؤال القراءة 

  

   و�اب خالد

  

                              :                                                                                           امل��ص

            

بحيث  –النص �د�ي �و جواب عن سؤال تقديري يطرحھ قارئ مف��ض              

وع�� أّن سؤال  –يقت��� ف�م النص ف�م السؤال الذي �عت�� �ذا النص بمثابة جواب عنھ 

ق بالظرفية التار�) أسئلة(
ّ
ِلِھ عناصر تتعل

ُّ
�

َ
ش

َ
سا�م �� �

ُ
خية العامة السائدة،و�الشعر�ة القارئ �

و�انخراط �ذا النص مع نصوص أخرى معاصرة لھ �� .ال�� ي�ت�� إل��ا النص �� ��ظة معينة

ف �ذه العناصر.لعبة من العالقات التيمية املتبادلة
ّ
،أو ما "حساسية أدبية معينة"بحيث تؤل

 .  ة�� نظر�ة التلقي �ملاني) ( Horizon d’attenteيد�� بأفق �نتظار

،وأفقي )�نا و�ن(إّن التباعد الزم�� املوجود ب�ن أفق القارئ التأو��� الرا�ن            

الكتابة والقراءة �� مرحلة ماضية،يجعل �ذا القارئ عاجزا عن ت�و�ن أفق املا��� ما لم 

نتجة عن تلك الف��ة ،و�و ما ي���ب 
ُ
�ستعن بالنصوص �دبية،وكذا ا��طابات النقدية امل

النصوص الروائية ا��زائر�ة ا��ديثة ال�� أس�مت  أثناء ف��ة �حتالل وما �عد�ا ��  ع��

�شكيل و�� مقاوم ألش�ال �ستالب و�لورة خطاب يتما��� مع املتغ��ات العاملية السيما ع�� 

الصعيد �يديولو��؛و�و ما جعل معظم النقاد يتعاملون مع النص الروا�ي بوصفھ وثيقة 

قعية،ال وثيقة فنية جمالية،و�ذا ر�ما ناتج عن عدم تمكن النقد �� تلك الف��ات أيديولوجية وا

و�و ما يجعلنا نضع عملية التص�يف .من تص�يف النصوص وفق تصور يحتكم للنص فقط

  .تلك موضع ال�ساؤل،وذلك استجابة للمتغ��ات ال�� ش�د��ا الساحة النقدية املعاصرة
Abstract : 

           The literary text is a response to an estimated question asked 

by a presumed reader  in such a way that understanding the text implies the 

understanding of that question which is considered as its response.  

In fact, many elements contribute to the construction of the reader 

question such as the dominant historical context, the poetic to which the text 

belongs at a given moment and his adherence to other contemporary texts and 

that in a kind of mutual game so that to create a determined literary sensitivity or 

what is called the horizon of expectation according to the German reader-

response theory. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   جامعة املسيلة ، ا��زائر  ب،أستاذ مساعد  
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        The temporal distance existing between the present horizon of 

the reader interpretation (here and now) and the writing and reading horizons in 

a past phase render the reader incapable to build the past horizon if he does not 

make use of the literary texts and critical speeches produced at that time.  

       This analysis applies also to the Algerian novels which has 

contributed during the colonial period and afterwards in the formation of a 

consciousness resisting to any form of alienation and has contributed to the 

concretization of a discourse corresponding to the world changes especially on 

the ideological plan. 

  : تم�يد     

الست�نيات (الف��ة �ستعمار�ة وما �عد�ا  ارتبط ا���س الروا�ي ا��زائري ��         

بو�� ايديولو�� حاد ،تضافرت �� ت�و�نھ جملة من ) السبعي�يات وح�� أواخر الثماني�يات

بروز "العوامل املوضوعية والذاتية  فاملستقرئ لتلك الف��ة التار�خية بإم�انھ أن ُيم�� بوضوح 

،واستقالل الكث�� من )وال�اس��ية والناصر�ةاملاو�ة (حر�ات التحرر �� العالم الثالث وانتصار

الدول العر�ية سواء تلك ال�� �انت تحت �نتداب أو تلك ال�� �انت تحت ن�� �حتالل 

املباشر،و�شوء حركة عدم �نحياز ،واحتداد ا��س القومي العر�ي،وتبلور القضية 

ا�� ...حتجاج الطال�ي بفر�سا،وحركة � ) 1968(الفلسطي�ية،ونكسة حز�ران،وانتفاضة ماي

�عر�ب �دبيات " وقد رافق �ذه الظرفية العامة ع�� املستوى الفكري ) 1."(

 Les damnés de la( )معذ�ي �رض(عن ) Frantz Fanon))(فرانز فانون ((املاركسية،وكتابات

terre ( ومذكرات))حول مبادئ النضال وحرب العصابات،وكذا ترجمة وان�شار )) ���� كيفارا

دب الوجودي الذي لقي �� أوساط املثقف�ن،منتج�ن ومس��لك�ن تجاو�ا خاصا نظرا إل��احھ � 

  )  2."(ع�� �عدي �ل��ام وا��ر�ة

أدب �ستخدمھ �مم املستعمرة " ،و�و)أدب النضال أو أدب املقاومة(و�كذا ظ�ر   

ن تحديده �� ثالث سالحا لتحطيم قيود �حتالل،و�التا�� �غي�� واقع�ا املر ،أما دوره،فيمك

  )3: (خصائص 

  يقوم بدور التعبئة و�ث الو��،و�و �سبق �لتحام العسكري  :ا��اصية �و��  - 

  .�عّ�� عن الثورة املس��ة ضد العدو الغاصب  :ا��اصية الثانية  - 

أدب التجر�ة (يقوم بدور ا��لل الذي �ستخلص نتائج املعركة  :ا��اصية الثالثة  - 

�زائري السيما الرواية لم تكن بمعزل عن �ذه التغ��ات و�دب ا� ).النضالية 

فاملت�بع ��ركة "ا��اصلة ،بل �انت بمثابة الشا�د واملروج ملثل �ذه �ف�ار الثور�ة، 
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�� ا��زائر املستعمرة يقف ع�� ) 1962- 1945(�حداث ال�� مّ��ت الف��ة املمتّدة ب�ن

�� كتابھ السالف )) فانون ((ال�� ذكر�اتطابق املبادئ ال�� قام من أجل�ا �ذا �دب مع 

الذكر ح�ن درس تطور �دب �� البلدان ا��تلة ل�شابھ �وضاع،سواء �� إفر�قيا أو 

آسيا،و�ذا ما أدى إ�� �شوء نوع من �رتباط ب�ن الثقافة والنضال،فمنذ وطئت أقدام 

�� )) : فانون ((املستعمر أرض ا��زائر والثقافة تمثل أداة كفاح،و�و ما يؤكده قول 

،وقد تجلت �ذه ).1830(ا��زائر توجد عالقة ب�ن الثقافة والنضال السيا��� منذ 

غر�زة (املقاومة الثقافية �� الدعوة إ�� العودة إ�� ال�و�ة والذات عن طر�ق 

،فقد �ان املثقف �ستحضر رموز املقاومة ع�� مستوى ا��يلة ال�� قوت روح )البقاء

  )4."(زاب فيما �عد خرجت املقاومة من ا��يلة إ�� التار�خاملقاومة  وملا ظ�رت �ح

و�كذا يمكن أن نم�� بوضوح مرحلت�ن تار�خيت�ن بارزت�ن �� مس��ة الرواية ا��زائر�ة،      

ل 
ّ
؛أي تمثيل الواقع،فإذا �ان الوضع ) �حالة الكنائية(نزع ف��ا الروائيون ا��زائر�ون نحو تمث

ار�ة جعل الروا�ي ا��زائري ���ر فكره وقلمھ للدفاع عن قضية املأزوم  �� الف��ة �ستعم

مرحلة ما �عد (،فإّن )الرواية املكتو�ة باللغة الفر�سية(وطنھ،و�و ما مثلتھ خصوصا 

�انت امتداد طبيعيا ل�ا بحيث أن الروا�ي ا��زائري ان��ى لتصدي ل�ل أش�ال  )�ستقالل

الية ال�� �انت تروج ل�ا القوى �ستعمار�ة وع�� رأس�م �ستعمار ومن بي��ا �ف�ار الرأسم

فر�سا،كما �ان مشغوال شأنھ شأن بقية ا��زائر��ن بمحو أثار املستعمر و�ناء ا��زائر 

ف��ة الست�نيات والسبعي�يات،وح�� أواخر - املستقلة،و�ذا ما جعل معظم أدباء تلك الف��ة 

الرافضة للطبقية ولتمركز رأس املال �� يد الطبقة ." قيم �ش��اكية"يتمثلون  –الثماني�يات 

و�كذا  تلون أدب تلك الف��ة بما أصبح �عرف �� النقد �د�ي ب�يار الواقعية ...ال��جواز�ة 

و�و من كبار الكتاب ا��زائر��ن الذين  –)) واس�� �عرج((�ش��اكية ، و�� �ذا الصدد �ش�� 

�ديب ا��زائري قد عاش �عمق ال��ظة،وعا�ش�ا  "إ�� أّن  –ش�دوا ف��ة التحوالت تلك 

بمختلف أ�عاد�ا �جتماعية وتجاوز�ا إ�� عوالم أك�� إشراقا،وال�� س�تفتح أمام ��سان 

ا��زائري لبناء ا��تمع �ش��ا�ي كمثل أع��، ومن خالل منظورات �ديب السياسية 

نحوت من ��ور الواقع و�جتماعية وا��مالية توّصل إ�� خلق البطل الثوري امل

الصلبة،البطل الذي �ان النموذج  املطلوب لقيادة جزائر ما �عد �ستقالل  و�ذا �� ذاتھ �ان 

من �نا �انت الرواية ا��زائر�ة ذات البطل ). حميد السراج �� ثالثية دمحم ديب(نبوءة صادقة 

د أحيانا مقابل �قتصاد �ش�ا�� ترشدنا إ�� ا��تمع الذي أنتج النموذج �نفرادي،أو الفر 

  )    5)."(ا��رة(للسوق 

�� ظّل �ذه الثوابت واملعطيات العامة وا��اصة ال�� لونت مناخ تلك الف��ة        

تبلور تصّور لألدب،إبداعا ونقدا ي�اد ي�ون ) الست�نيات والسبعي�يات وح�� أواخر الثمان�نات(
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ھ �دب :"مجمعا عليھ 
ّ
عن واقع اجتما�� وسيا��� ونف��� موجود  الصدى  بما �و كتابة –إن

ل أفق انتظار قارئ تلك الف��ة الذي �عّود فيما �شبھ  ِ
ّ
قبل فعل الكتابة،و�ذا التصور �و ما ُ�ش�

ا��تمية الالشعور�ة ع�� تقو�م النص الروا�ي بمدى قدرتھ ع�� الش�ادة عن واقع يحفل 

الروائي�ن ا��زائر��ن الذين ي�تمون واملت�بع لكتابات معظم ) 6."(بالتوتر ع�� �افة �صعدة

للرعيل �ول يجد�ا ا�ع�اسا مباشرا للواقع،مع �خذ �ع�ن �عتبار تطور التجر�ة الروائية لدى 

مثال الذي استطاع فيما �عد أن ينقل الرواية ا��زائر�ة إ�� )) واسي�� �عرج((�عض�م كـ 

من الواق�� إ�� التخييل الروا�ي (فضاءات أرحب من خالل تجر�تھ ال�� أخذت من�� تصاعدي 

 أّن �ذا لم يكن ليمنع من تم�� مدار�ن أساسي�ن مّر ��ما ا���س ) الذي ي��اح عن الواقع
ّ
،إال

  : الروا�ي ا��زائري شأنھ شأن نظ��ه املغار�ي واملشر�� �ما 

  ):نقل الواقع(مدار �حالة الكنائية  -  )1

منتجة منذ الف��ة و�و املن�� الذي طبع معظم ال               
ُ
روايات ا��زائر�ة الـ

�ستعمار�ة إ�� غاية أواخر الثماني�يات و�داية ال�سعي�يات، فا��ديث عن العالقة الكنائية 

)Métonymique(أّن النص جزء من الواقع،أو "ب�ن النص الروا�ي والواقع ينطوي ع�� اف��اض

ما اق��ب
ّ
ت الصورة من �صل زادت قيم��ا ا�ع�اس لھ وتبص�� لبعض جوانبھ ع�� الورق،و�ل

ومثل ) 7." (وترتب ع�� ذلك جماليات املماثلة وال�شا�ل �� عالقة النص مع العالم وعظم تأث���ا،

َبِ�� 
ْ
�

َ
�ذه العالقة من شأ��ا ترت�ب وحصر قواعد التلقي ب�ن �ل من ال�اتب والقارئ،ذلك أّ��ا ت

القيام ��ا إال بواسطة لغة شفافة،وش�ل اعتبار الرواية ذات وظيفة ���يلية،ال يمك��ا "ع�� 

و�ذا ما يوّسع من دائرة سلطة ال�اتب و�ضّيق من مساحة ) 8. " (معياري و��يات مقبولة

القارئ،مّما يجعل أفقھ القرا�ي أك�� ارتباطا بمواضيع ذات صبغة ايديولوجية �س�� ال�اتب إ�� 

و�و بصدد تحليل ))  دمحم مصائف(( تبليغ�ا أو إقناع جم�ور قرائھ ��ا،ولعّل �ذا ما اس�شعره

إّن وطار �اتب فكرة بالدرجة �و��،وإن كتب :" الكتابات �و�� للطا�ر وطار،حيث عّ�� قائال 

فإنما ليعّ�� عن موقف فكري �شغلھ منذ زمن،ولعّل �ذا ما �سمح لھ أحيانا باعتبار ��صياتھ 

   )9."(��صيات واسطة

حيث أّن انتمائھ �يديولو�� للفكر "�ذا التوجھ  و�عت�� الطا�ر وطار رائد          

الشيو�� �ان ا��رك �سا��� ألعمالھ الروائية،إال أّن  عرضھ للواقع ا��زائري �� أعمالھ لم 

يكن ي�سم برؤ�ة ذاتية محّددة للمواقف ،بل غالبا ما �انت مواقفھ ردود أفعال انفعالية ع�� ما 

و�كذا فإن معظم ) 10."(ئل من الواقع الذي يرفضھيجري حولھ دون أن يمتلك تصورا للبدا

النصوص الروائية ا��زائر�ة حافظت إ�� غاية أواخر ف��ة الثماني�يات ع�� البناء التقليدي،فلم 

تتخلص �ليا من �عض السقطات،�اللغة الوصفية املوغلة �� التقر�ر�ة، وا��وار ا��ار�� الذي 
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غ�� أّن إخفاق )  11." (ملضام�ن الوطنية والثور�ةلم �ستطع مالمسة الذات،و�كتفاء بدائرة ا

�� ا��زائر،وفشل�ا �� بناء النموذج ا��ضاري دفعت ثلة من  ) الواقعية �ش��اكية ( تجر�ة 

الروائي�ن ا��زائري إ�� البحث عن بديل �ش�ل مرجعية تار�خية وحضار�ة وا��ة ور�ما �ذا ما 

ت جيل جديد من القراء لم �عد �عت�� �دب مجّرد مرآة حّتم عل��م �غي�� �فق استجابة ملتطلبا

  ...عاكسة ملا يجري �� ا��تمع ،كما أنھ لم �عد �ستصيغ سلطة ال�اتب ووصايتھ ع�� أف�اره 

ولعّل ما يمكن مالحظتھ حول ا���س الروا�ي العر�ي عموما،وا��زائري خصوصا          

يديولو�� جديد �ش�ل ن�يجة التغ��ات ال�� �� ف��ة ال�سعي�يات وما �عد�ا ارتباطھ بو�� ا

ان��اء ا��رب الباردة "ش�د�ا العالم،فاملستقرئ لتلك الف��ة التار�خية بإم�انھ أن ُيم�� بوضوح 

،تذكية الصراعات العقدية )�حادية القطبية (وإح�ام املعسكر الغر�ي ع�� زمام �س�� العالم 

) ، الصراع حول السلطة،... مي�� العنصري صراع ا��ضارات،صراع الديانات الت(و�ث�ية 

تراجع دور ...  استمرار النكبة الفلسطي�ية وتوز�ع القضية ع�� العديد من �طراف ،غزو العراق

  ." ا�� ...املنظمات العاملية والدولية 

ن�يجة محاولة القوى العظ�� �غي�ب  -إن الفو��� والالستقرار الذي ش�ده العالم         

أن �غ��وا �� )ا��زائر��ن(حتم ع�� �عض الروائي�ن العرب  - املنا�ض اليديولوجي��ا صوت �خر 

،ور�ما �ذا ما جعل�م يختارون طواعية ) إحالة استعار�ة(إ�� ) إحالة كنائية(طرائق �حالة من 

وال يجب . عن واقع�م املأزوم نحو واقع متخيل يتم�� بالثبات و�ستقرارا  - ولو �س�يا-�بتعاد 

ن يف�م من �ذا بأّن �ؤالء الروائي�ن �انوا منفصل�ن عن واقع�م، ولك��م �انوا ينطلقون من أ

�ذا الواقع لي�ّونوا ع�� تخومھ واقعا آخر أك�� إشراقا،وذلك ع�� بث القيم املع��ة عن ��سانية 

بادئ واملنا�ضة ��ضارة غر�ية �م�ا الوحيد تمجيد املادة  كما أّن إيمان �ؤالء الروائي�ن بم

ا��ر�ة والعدالة  جعل��م �عملون ع�� التقليل  من �يمن��م ع�� عوامل�م الروائية،وذلك ع�� 

تخصيص مساحة �افية لردود أفعال القراء ؛ أي إ��م  لم �عدوا �عت��ون القارئ مجّرد 

شا�د،بل جعلوا منھ ذاتا متفاعلة ل�ا وجود مسبق ضمن النص،ومستقلة بإم�ا��ا أن ت�ب�� 

  . أو أن ترفض�ا�ف�ار 

  :   )�نز�اح عن الواقع(مدار �حالة �ستعار�ة  -  )2

ل منذ بداية �سعي�يات القرن املنصرم           
ّ
حيث . أخذ �ذا املن�� من الكتابة بال�ش�

القطب (نحو  " الف��ة،وما �عد�ا"جنحت معظم النصوص الروائية �� �ذه 

�ز أك�� �عد ان��اء العشر�ة السوداء ال�� عرف��ا ،و�دأت معالم تلك النصوص ت�)�ستعاري 

والفجوات  (écarte)حيث اتج�ت �ذه النصوص نحو مجاالت �ختالف و�نز�اح "ا��زائر 

الشاسعة ب�ن اللغة والواقع،ألّن �ستعارة ع�� عكس الكناية �عتمد اختالف ا��ال الناتج عن 

ال ينفك عن ممارسة لعبة ) الروا�ي(ناص ،حيث أّن ال)Allégorique" (�سلوب �ستعاري "
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وصوغھ �� مساحات نصية ل�ا استقاللي��ا ) الواقع/العالم(املماثلة و�ختالف،ع�� امتصاص 

، بنفس الوظيفة املرجعية �س�يا النجاز واقع جما�� (contexte référence)عن السياق املرج�� 

روا�ي �� فضاء احتما�� ال قط��،اختال�� ع�� تخوم الواقع ا��يا�ي،و��ذا املع�� ينفتح النص ال

ن النص فلسفة �ستعارة من حيث ) Fictionnel(ال تماث��،تخيي��
ّ

ال واق��،و��ذا املع�� يدش

تقديم�ا احتماالت داللية أك�� لعاملنا سواء �انت �ذه �حتماالت ممكنة ألّ��ا ال تخالف قوان�ن 

استغراق�ا �� ا��يال،فإّ��ا جميعا تندرج �� العالقة  الواقع،أو أّ��ا تندرج تحت غ�� املمكن ن�يجة

ر ف��ا قط،فإذا 
ّ

املعرفية ب�ن الذات واملوضوع،ومن ثّمة ف�� �ساعد ع�� اك�شاف أحوال لم ُيفك

�ان الروائيون �شّددون ع�� عدم تدخل ال�اتب،أو بمع�� آخر يرفضون �يمنة ال�اتب ع�� 

أّن ال�اتب يلزمھ أن ي��ك ا��ر�ة للقلم ليكتب ما  عاملھ الروا�ي،ف�م ال يقصدون من وراء ذلك

  ) 12."(�شاء ،وإنما �م يرفضون فقط �ل تخطيط مسبق

،تّم بموج��ا اس�بدال الواقع و�كذا حدثت قطيعة ا�س�يمولوجية        

 –التار���  –باملتخيل،والتار�خ أو الت�ون بالب�ية،و�بداع أو �نتاج بالكتابة،والنقد �جتما��

جاك�سون و�ارت وتودوروف وجن�ت وغر�ماس (يديولو�� باملقار�ة ا��ايثة ،ا�� وأمكن لــ � 

أو أن �عقدوا ) ماركس ولو�ا�ش وغولدمان ،ا��(أن �عّوضوا ) ور��اردو و�اخت�ن و�اوس ،ا��

�نز�اح،والسارد : مع�م �عا�شا غ�� سل��،كما غزت امل��م النقدي مفا�يم جديدة مثل

���ي والدليل وا��طاب والبياض والذاكرة وا��سد ولذة النص و�سلبة وأفق واملسرود لھ،وا

�نتظار واملسافة ا��مالية،ا�� و�ل �ذه مفا�يم ومصط��ات تحيل ع�� ��الت معرفية 

خاصة ي�اد يوحد�ا رغم تنافر�ا �فق الذي ت�ت�� إليھ أحيانا، تصور مش��ك لألدب ،تأليفا 

  )13."(وتأو�ال

 

                                                   
    تحت اسم ا��ركة العاملية  1983تأسست ا��ركة املاو�ة العاملية عام : ا��ركة املاو�ة

��اديمي�ن الرادي�الي�ن �� جامعة �ارفرد ، انطلقت حركة    Radical ACAD للثورة من منظمة �س��
�� الواليات املتحدة  1969عام  ن منظمة الشيوعية ا��ديدة ال�� تأسست��ادمي�ن الراد�الي�ن م

غّ��ت ا��موعة اسم�ا إ�� حركة املاو�ة .كة ا��تمع الطال�ي الديمقراطيال�� انطلقت بدور�ا من حر ،
" الذي يقوده السيا��� الشيو�� املعروف ) RCP(عندما أطلق ا��زب الشيو�� الثوري  1984العاملية 

  . فتم �غي�� �سم إ�� ا��ركة املاو�ة العاملية) RIM(اسم ا��ركة العاملية للثورة " نباب أوكيا
 ، وأعيد تنظيم�ا �� املكسيك عام1953يوليو �26شأت �ذه ا��ركة ��  :ا��ركة ال�اس��ية 

فيدال �اس��و وشقيقھ راؤول �اس��و و�رجن�ي�� ���� " بما �� ذلك ع�� يد مجموعة من الثوار ، 1955
  . �� �و�ا " بات�ستا"و�انت م�ّمة ال�شكيل �طاحة بنظام ..." يفارا غ

 ،" إبرا�يم قليالت"  مؤسس ا��ركة �و السيا��� اللبنا�ي: ا��ركة الناصر�ة 
ً
املعروف شعبيا

  1956 �انت أول مشار�اتھ السياسية والنضالية عام. بأ�ي شاكر، ذي التوجھ الناصري 
ً
لـ  �� مصر دعما

ثم . إذ التحق بمعسكر أبو ق�� كجندي �� ج�ش جمال عبد الناصرعند تأميم القناة، "عبد الناصر" 
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 للموقف الناصري  كميل شمعون  بالثورة ضد الرئ�س اللبنا�ي 1958 عاد إ�� لبنان ل�شارك عام

ً
داعما

. و�قي �عمل بالسياسية بطر�قة أو أخرى لف��ات طو�لة .حلف �غداد العرو�ي ضد جماعة
ألف �� قتل ��ا�� منا�ض لعبد الناصر،خروجھ من ال��ن ب��مة التحر�ض ع �عد، 1967وعام

: للمز�د ينظر.(��ن املستقل�ن ِمَمن قدروا نضالھ ومبادئھ الناصر�ةجماعة الناصر 
 .wikipedia.org www ، 2015أوت 13: تم ز�ارة موسوعة و�كيبديا ا��رة يوم(. 

ن قضايا التلقي الرواية املغر�ية ب�ن أسئلة القراءة وأجو�ة الكتابة ،م:رشيد بنحدو-)1(
، اململكة �36سانية ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم م�شورات �لية �داب والعلوم �،والتأو�ل
  .70، ص1994 ،1،طاملغر�ية

   . 71،صاملرجع نفسھ - )2(             
  .77قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة ، ص:سعيد يقط�ن :ينظر أيضا-                   
،سلسلة رؤى ديب رواية ا��ر�ق ��مد البعد �يديولو�� ��:سليم بتقة- )3(   

،م�شورات مدير�ة الثقافة بالت�سيق مع اتحاد الكتاب ا��زائر��ن فرع 1بداعية� 
  .61،ص�1،2013سكرة،ط

  .62البعد �يديولو�� �� رواية ا��ر�ق ��مد ديب،ص:سليم بتقة-)4(
  :دمحم ديب :من ب�ن �دباء الذين مثلوا �ذه املرحلة أذكر ع�� س�يل التمثيل ال ا��صر

  :ؤلفاتھ الروائيةومن م)2003- 1920(
- 1923(،ومولود فرعون )1957(،النول )1954(،ا��ر�ق)1952(الدار الكب��ة (ثالثية ا��زائر 

فاتھ الروائية)1962
ّ
،الدروب الوعرة )1953(،�رض والدم )1950(نجل الفق��:،ومن مؤل

زالة ،سأ�بك غ)1958(�نطباع �خ�� :ومن مؤلفاتھ الروائية) 1978 - 1927(،ومالك حداد)1957(
ومن ) 1989- 1929(و�اتب ياس�ن ).1961(،رصيف �ز�ار ال يجيب 1960،التلميذ والدرس )1959(

، و�عت�� معظم الباحث�ن والدراس�ن بأن روايتھ نجمة )1956(املضلع النج��،نجمة:مؤلفاتھ الروائية
  :ينظر (رواية تأر�خ ورصد للكفاح ا��زائري 

- Belhadj-khacem Nourreddine ; Le Theme de La Depossession dans La 
« trilogie » de Mohamed  Dib ,1983 ,Acheve D’Imprimer sure Les presses De 
L’Entreprise Des Arts Graphique , unité de Réghaia ,Alger,p 16 -05  

- mostefa boutefnouchet ; La culture En Algerie Mythe et Réalité,Société 
Nationale d’Edition et diffusion,direction de la production,Alger,p79 .)  

 :من �دباء الذين مثلوا �ذه املرحلة نذكر:  
إلھ وسط :دمحم ديب من خالل أعمالھ الروائية ال�� تواصلت �عد �ستقالل

وعبد )... 1977(،�ابيل)1973(،سيد القنص)1972(،ا��ري فوق الشاطئ ال��ي )1970(الوحشية
الذي �عت�� رائد الرواية املكتو�ة باللغة العر�ية حسب ش�ادة الكث�� ) 1996- 1925(ن �دوقة ا��ميد اب

،ا��از�ة )1980(،بان الصبح)1971(ر�ح ا��نوب: من الباحث�ن والدارس�ن،ومن مؤلفاتھ الروائية
الذي يصّنفھ أ�ل الفكر ) 2010- 1936(والطا�ر وطار ،)1997(،غدا يوم جديد)1983(راو�شوالد
) 1974"(الالز"و�عّد روايتھ ،"عراب الرواية العر�ية �� ا��زائر"بداع �� ا��زائر والوطن العر�ي بـو� 

" نجمة"لرشيد بوجذرة و " التطليق"إحدى ثالث روايات مفصلية �� تار�خ �دب ا��زائري،إ�� جانب 
ملوت �� الزمن ،العشق وا)1983(،عرس �غل)1974(،الزلزال)1971(رمانة : ل�اتب ياس�ن،ومن مؤلفاتھ

  ) .1995(الشمعة والد�ال�� ،)1989(،تجر�ة عشق )1987(،ا��وات والقصر)1983(��� ا��را
�ذا باإلضافة إ�� �عمال �و�� لواسي�� �عرج،وال�� ارتبطت بف��ة التحوالت �ذه،نذكر من  

ة ��ضر ،ما تبقى من س�� )1982(،وقا�ع من أوجاع رجل)1979(جغرافية �جساد ا��روقة:بي��ا
  ).1986(،مصرع أحالم مر�م الود�عة)1985(،نوار اللوز )1984(حمروش

،سالم )1981(،ال��ر ا��ول )1978(الر�يع لن ي�ون إال أجمل :وكذا رشيد ميمو�ي،ومن مؤلفاتھ
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) 1993(،جزن للع�ش)1990(،حزام السفلة)1989(،شرف القبيلة)1984(،طومب��ا)1983(الع�ش

  :مؤلفاتھ ومن)1995- 1954(والطا�ر جاووت
،اخ��اع )1984(العظام  ،الباحثون عن)1976(��وع امللكية م

- من روا�ع �دب ا��زائري :ز�رة ديك).(1999(،آخر صيف للعقل)1991(،العسعس)1985(ال��راء
ئر،دط ،دار ال�دى لل�شر والتوز�ع،ا��زا -مقتطفات من نصوص أبرز الكتاب ا��زائر��ن

  .)448،ص370،ص19- 14،ص294،ص404- 403،ص.2014
  : و�عتقد بأّن )1936(بأّن أصول �ش��اكية �� ا��زائر �عود إ�� سنة)) عبد هللا ركي��((يرى،

ر جزائري دعا إ�� �ش��اكية �ش�ل وا�� خاصة �� جر�دة "
ّ

ذو الفقار ال�� "عمر راسم �و أول مفك
،دار الكتاب  -وثائقدراسات و - عرو�ة الفكر والثقافة أوال:عبد هللا ركي��:ينظر)(1936(أسس�ا سنة

  .)73،ص2009العر�ي للطباعة وال �شر والتوز�ع،ا��زائر،دط،
 - دراسة نقدية–الطا�ر وطار تجر�ة الكتابة الواقعية الرواية نموذجا:واس�� �عرج- )5(    

  .23،ص1989،املؤسسة الوطنية  للكتاب،ا��زائر،دط،
  .71وأجو�ة الكتابة ،ص الرواية املغر�ية ب�ن أسئلة القراءة:رشيد بنحدو- )6(    
  .19ب�ية ا���اية ،ص: عبد القادر بن سالم - )7(   
  .73الرواية املغر�ية ب�ن أسئلة القراءة وأجو�ة الكتابة ،ص:رشيد بنحدو- )8( 
القصة القص��ة العر�بة ا��زائر�ة �� ع�د �ستقالل،الشركة الوطنية لل�شر :دمحم مصايف- )9( 

  . 97والتوز�ع،ا��زائر،دط،دت،ص
بحثية �� النقد و�دب ،دار �مل لل�شر  أوراق:ب�تقية سليم- )10( 

  . 59،ص2014والتوز�ع،ا��زائر،دط،
  .35ب�ية ا���اية ،ص:عبد القادر بن سالم - )11(

   : الواقعية �ش��اكية ( نمط من التعب�� �د�ي �عت�� �ك�� مالءمة جماليا وسياسيا ، وتزعم
،ص م��م املصط��ات �دبية املعاصرة: سعيد علوش (ر�خية لواقع ينمو ثور�ا بأّ��ا تقّدم تمثيلية تا) 

  ).مرجع سابق (233
 : البد من �شارة إ�� أّن �عض الكتاب ا��زائر��ن الذين عاصروا املرحلت�ن،أي مرحلة �حالة

الطا�ر وطار :أمثالالكنائية ومرحلة �حالة �ستعار�ة،بقوا أوفياء للن�� الذي اختاروه منذ البداية 
قصة �� ال�واء (ومرزاق بقطاش،فع�� الرغم من أن �ذا �خ�� قد أصدر رواية حملت عنوان

،إال أن ّنصھ ظل مرآة عاكسة ملا يجري داخل ا��تمع ا��زائري،و�ذا ما جعل )2011(سنة )الطلق
رئ سلطة ال�اتب عملھ يأخذ الطا�ع ال���ي��،و�تلون بإيديولوجية وا��ة �س�شعر من خالل�ا القا

قراءة �� :عادل الفر�جات:ينظر.(ع�� عاملھ الروا�ي،ورغبة املؤلف امل��ة �� إقناع جم�ور قرائھ بأف�اره
للروا�ي ا��زائري مرزاق بقطاش،جر�دة �سبوع �د�ي،اتحاد الكتاب )رقصة �� ال�واء الطلق(رواية 

  .)  06،ص2011د�سم��1274،10:العرب،ع
 :أوضاع م��دية ع�� �افة ) 2000(إ�� غاية)1990(من الف��ة املمتدة ب�ن  سادت �� ا��زائر

،ومع )2000(�صعدة،و�ذا ما أثر سلبا ع�� �نتاج �د�ي الذي لم �ش�د انتعاشا حقيقيا إال �عد سنة
ت�ت �� تلك الف��ة من طرف "القطب �ستعاري "ذلك �نالك نصوص روائية جزائر�ة جنحت نحو

ُ
وك

كما يمكن إدراج ...الذين تر�وا أرض الوطن من أمثال �م�ن الزاوي وأحالم مستغان��  �عض الروائي�ن
، و�م�ن )..)2010(،سيدة املقام ، الب�ت �ندل��� )2002(نوار اللوز (نصوص واسي�� �عرج �خ��ة

لثقا��  قد تلون وتجدر �شارة إ�� أّن املش�د ا..ضمن �ذا املن�� )،امللكة ،)2002( رائحة �ن��(الزاوي 
بأسماء عديدة مثلت الصوت ال�سوي �� �دب ا��زائري فش�دت الساحة �دبية عديد �سماء 

،أصا�ع )2004(،أوشام بر�ر�ة)2002(امرأة قل��ا غيمة)(1949(جميلة زن��:الروائية املتم��ة من بي��ا
) 2008(،أوجاع الذاكرة)2006(،شاء القدر)2003(وردة الرمال)(1969(،جميلة طلباوي ))2006(���ام
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،وأحالم )..)2009(،م��اج مرا�قة)2005(،اك�شاف الش�وة)2003(تاء ا���ل(وفضيلة الفاروق

،ور�يعة )..)2003(،عابر سر�ر)1997(،فو��� ا��واس)1993(ذاكرة ا��سد)(1953(مستغان�� 
،ا�� ،وتندرج  )2014(، الن�ية تتج�� �� و�� ال��ار)2012(،نادي الصنو�ر)2010(الذروة )(1954(جلطي

يوسف :ينظر).(�نز�اح عن الواقع(�ذه النصوص ضمن املرحلة الثانية،أي مدار �حالة �ستعار�ة 
الكتابة :فاطمة الز�راء بايز�د:و�نظر.213،ص219،ص218،ص211خطاب الـتأن�ث،ص:وغل����

خديجة :و�نظر أيضا. 60،ص)مرجع سابق(الروائية ال�سو�ة ب�ن سلطة املرجع وحر�ة املتخيل،
آمنة :السرد ال�سا�ي العر�ي ب�ن القضية وال�شكيل روايات فضيلة الفاروق أنموذجا،إشراف:حامي

  .) 203،ص2013بلع��،مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجست��،مخطوط بجامعة ت��ي وزو،
  .20ب�ية ا���اية،ص:عبد القادر بن سالم -)12(
 .74ءة وأجو�ة الكتابة ،صالرواية املغر�ية ب�ن أسئلة القرا:رشيد بنحدو -)13(

  
  :قائمة املصادر و املراجع

  
الرواية املغر�ية ب�ن أسئلة القراءة وأجو�ة الكتابة ،من قضايا التلقي :رشيد بنحدو- 1

، اململكة 36م�شورات �لية �داب والعلوم ��سانية ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم والتأو�ل،
 .1994 ،1،طاملغر�ية

  .قضايا الرواية العر�ية ا��ديدة :سعيد يقط�ن   - 2     

البعد �يديولو�� �� رواية ا��ر�ق ��مد ديب،سلسلة رؤى :سليم بتقة- 3  
  .1،2013،م�شورات مدير�ة الثقافة بالت�سيق مع اتحاد الكتاب ا��زائر��ن فرع �سكرة،ط�1بداعية

 -           4- Belhadj-khacem Nourreddine ; Le Theme de La Depossession 
dans La « trilogie » de Mohamed  Dib ,1983 ,Acheve D’Imprimer sure Les presses De 

L’Entreprise Des Arts Graphique , unité de Réghaia ,Alger16 -05 

 -              5- mostefa boutefnouchet ; La culture En Algerie Mythe et 
Réalité,Société Nationale d’Edition et diffusion,direction de la production,Alger, 

دراسة –الطا�ر وطار تجر�ة الكتابة الواقعية الرواية نموذجا:واس�� �عرج- 6    
  ،1989نقدية،املؤسسة الوطنية  للكتاب،ا��زائر،دط،

  .الرواية املغر�ية ب�ن أسئلة القراءة وأجو�ة الكتابة :رشيد بنحدو- 7   
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  القواعد النحو�ة وأساليب تدر�س�ا

 س�ل لي��                                    

  

   :امل��ص 

�عّد قواعد اللغة العر�ية من ب�ن فروع اللغة العر�ية ال�� نالت ا�تمام             

املتخصص�ن بأصول التدر�س وطرائقھ،وقد أث�� حول تدر�س�ا جدل كب��،و�أّن اللغة العر�ية 

ل�ست إال مجموعة من القواعد ال�� تضبط عالقات ال�لمات وا��مل ببعض�ا وتضبط أواخر 

ور�ما يرجع ذلك إ�� الوزن الذي أعطي لدروس النحو �� خطة الدراسة العامة،أو إ�� . ال�لمات

  .املف�وم غ�� ال��يح لطرق �عليم�ا 

وتقو�م اللسان ��  والوصول إ�� التحدث والكتابة بدون أخطاء،وضبط الكالم         

وإّن الغاية �ساسية من �عليم�ا تتمثل �� استخدام اللغة . أ�داف م�مة لتعلم قواعد اللغة

وعليھ فإّن أية قواعد .العر�ية استخداما سليما،خاليا من ال��ن �� الكالم وا��طأ �� الكتابة

م عن ال�دف امل�شود 
ّ
ل�ذا . والغاية املبتغاةتؤدي إ�� غ�� ذلك �عّد تطو�ال وحشوا،يصرف املتعل

س�تطرق �� �ذه الورقة البحثية إ�� أسباب ضعف املتعلم�ن �� القواعد النحو�ة،إضافة إ�� 

أسس تدر�س�ا والطرائق و�ساليب التدر�سية القديمة وا��ديثة املّتبعة من قبل 

م�ن
ّ
صا�عة لنخلص �� �خ�� إ�� �عض النتائج والتوصيات ال�� تتضّمن �عض النقاط ال.املعل

م  يجيد استخدام قواعد النحو �� املواقف اللغو�ة ا��تلفة
ّ
  .ملتعل

Abstract :                               

                 The Rules of the Arabic language are among its branches, which has 

gained the attention of specialists who are interested in assets and teaching    

methods; so, much controversy has been raised on how to teach it, as if the 

Arabic language is only a set of rules governing the relations of words, phrases 

and the endings of words. This may be due to the value given to grammar 

lessons on how to plan the general study, or to the wrong concept on how to 

use the teaching methods. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،أستاذ محاضرأ،�لية �دب و اللغات،قسم �داب و اللغات،جامعة دمحم خيضر

   .�سكرة،ا��زائر
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          The access to speak and write without mistakes, and how to adjust 

the talk and the tab are the most important objectives to learn the rules of 

the language. And that the fundamental objective of teaching it, is how the 

Arabic language properly utilized, free from any mistake either in speaking or 

writing. Therefore, any rule that leads to something else is meant a 

redundancy which distracts the learner from achieving the desired purpose; 

thus, in this research paper we will search for the causes of weakness of 

learners in grammar, in addition to the basic teaching methods and 

techniques of teaching that teachers followed either previously or recently. 

To conclude with some of the findings and recommendations, which include 

some of the points that make a good learner who uses grammar correctly in 

different language situations. 

  :مقدمة

ارسة القراءة القواعد النحو�ة وسيلة من الوسائل ال�� �ع�ن ع�� إجادة اللغة ومم            

والكتابة بلغة ��يحة خالية من �خطاء، و�ساعد ع�� دقة التعب�� وسالمة �داء وضبط 

ألّن عدم مراعاة القواعد النحو�ة ي��تب عليھ فساد �� املع�� وقلب �� الفكرة وسوء . ال�لمات

ب كتاب�نا .الف�م
ّ

والنحو ؟ وما فما القاعدة .فنحن نتعلم القواعد النحو�ة لنقّوم ألسن�نا و��ذ

�� أسباب ضعف املتعلم�ن �� القواعد ؟ وما الطرائق و�ساليب التدر�سية لقواعد اللغة 

العر�ية ؟ وما مزايا ومآخذ وخطوات �ل طر�قة؟و�ل �ناك فعال طر�قة مث�� يمكن اتباع�ا من 

م ؟  
ّ
 قبل املعل

م الذي يبحث فيھ عن يجب التفر�ق أوال ب�ن القواعد والنحو،فالنحو �و العل             

أحوال أواخر ال�لم إعرابا و�ناء،أما قواعد اللغة العر�ية ف�� عبارة عامة، ت�سع لقواعد النحو 

والصرف والبالغة و�صوات والكتابة،ولكن قواعد اللغة العر�ية درجت الكتب ف��ا ع�� 

الصرف  و�شمل �� معنا�ا ا��ديث كال من عل�� 1.تناول�ا،ف�شمل قواعد النحو والصرف

فالصرف �ع�� باللفظة قبل صوغ�ا �� جملة،أي أنھ �ع�� بأنواع الكالم وكيفية . والنحو

أما النحو ف�و . تصر�فھ،و�بحث �� حق�� �شتقاق والتصر�ف،أي الز�ادات ال�� ت��ق الصيغ

عملية تقن�ن القواعد والتعميمات ال�� تصف تركيب ا��مل وال�لمات وعمل�ا �� حالة 

ع�� بدراسة العالقات ب�ن ال�لمات �� ا��مل والعبارات، ف�و إذن موّجھ وقائد �ستعمال،و�

     2.للطرائق ال�� يتم التعب�� ��ا عن �ف�ار
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والنحو سالح اللغوي وعماد البال�� وإدارة ا����د وم��ان العر�ية،فل�س ��با أن            

ا،ألنھ قانون اللغة العر�ية يصفھ السابقون رّ�ان تقو�م�ا،يتحكم �� �ل صورة من صور�

اللغة والنحو : و�عد من أ�م أر�ان اللسان العر�ي،و�� أر�عة كما حّدد�ا ابن خلدون . وم��ا��ا

والبيان و�دب،فجاء النحو مقّدما ألّن بھ ت�بّ�ن املقاصد بالداللة، فيعرف الفاعل من املفعول 

  3.واملبتدأ من ا���� 

والشك أّن أفضل �عر�ف . حوال أواخر ال�لم إعرابا و�ناءو�و علم يبحث فيھ عن أ          

،و�و انتحاء سمت كالم العرب �� تصّرفھ من إعراب وغ��ه، )ابن ج��(ملف�وم النحو �و �عر�ف 

�التث�ية وا��مع والتكس�� و�ضافة وال�سب وال��كيب،وغ�� ذلك لي��ق من ل�س من أ�ل 

 �عض�م ع��ا رّد بھ إل��ا العر�ية بأ�ل�ا �� الفصاحة،فينطق ��ا وإن ل
ّ

  4.م يكن م��م وإن شذ

وإّن دوا�� تدر�س النحو �ن لم تختلف عن دوا�� تدر�سھ �� السابق، فال��مة            

وال��ن شا�عان ح�� ع�� ألسنة املتخصص�ن واملتعلم�ن،وقد ذ�ب فر�ق من املرّ��ن إ�� أّن 

وإذا �ان �مر كذلك فإّن تدر�س النحو ل�س �و دراسة النحو ال تؤّدي إ�� إزالة ال��مة وال��ن 

وذ�ب فر�ق آخر إ�� التوسط،فال �م ينادون بتدر�س النحو ع�� �سلوب الذي �ان . ا��ل

يدّرس بھ �� السابق،وال ينادون بإسقاط النحو،ومن أجل ذلك قام �عض املر��ن بمحاولة من 

ت�س�� النحو،ومحاولة ) ز القو���عبد العز�(أجل ت�س�� النحو كما �و �� محاولة الدكتور 

  .5تجديد النحو) شو�� ضيف( الدكتور 

و�ذ�ب �عض رجال ال��بية �� العصر ا��ديث إ�� أّن قواعد اللغة بال�سبة للطلبة           

�ش�ل وسيلة ال غاية،فال تقتصر لذا��ا، بل �� وسيلة إ�� �ّ�ة التعب��،ولذا ي�ب�� أن يقتصر 

  6.حتاجون إليھ من القواعد الالزمة لتقو�م ألسن��م وت��يح أسلو��م �� دراسة النحو ع�� ما ي

فمن �نا انقسم املرّ�ون �� تدر�س القواعد النحو�ة إ�� فر�ق�ن متضادين،وذلك        

  :ع�� النحو ��ي

يذ�ب إ�� أّنھ ال ضرورة لتدر�س القواعد من خالل حصص : الفر�ق �ول          

ستغناء عن إفراد حصص خاصة،واتجھ �ذا الفر�ق إ�� أّن تدر�س مستقلة، و�التا�� يمكن � 

القواعد النحو�ة  عن طر�ق تكثيف التدر�ب ع�� �ساليب اللغو�ة ال��يحة  �� القراءة 

و�عت��ون أن إفراد . والكتابة،و�خذ بأسلوب ا��ا�اة والتقليد �� ضبط �لسنة وتقو�م�ا

  8:و����م �� ذلك 7.ا���دا��صص لتدر�س القواعد مضيعة للوقت و 

أّن الطفل ي��أ إ�� محا�اة �نماط اللغو�ة ال�� �سمع�ا من ا��يط، و�حسن استعمال�ا دون   - 

  .فمن �نا يمكن �عليم القواعد النحو�ة دون أن ندّرسھ تلك القواعد. ا��اجة إ�� شرح�ا لھ

ينطقون اللغة بفطر��م أّن اللغة �شأت قبل �شأة القواعد النحو�ة،بحيث �ان �عراب   - 
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  .وسليق��م دون ا��اجة إ�� �علم قواعد اللغة 

أّن القواعد النحو�ة صعبة وجافة،تنّفر الطلبة عالوة ع�� أ��ا قليلة ا��دوى �� صيانة   - 

  .  اللسان والقلم عن ا��طأ،و�� إقدار الطلبة ع�� التفك��

مّفر من تدر�س�ا، وال مناص  و�ذ�ب إ�� أّن القواعد النحو�ة ال:  الفر�ق الثا�ي      

  9:و�دللون ع�� رأ��م بالنقاط التاليةمنھ،

  .إّن الغرض من تدر�س القواعد اللغو�ة، تمي�� ا��طأ و�بتعاد عنھ كتابة ونطقا  - 

ن الطلبة من م�ارات التعليل و�ست�باط وال��اكيب امل�شا��ة وا��تلفة  - 
ّ

  .إّن قواعد اللغة تمك

ن الطلبة من التفك�� الدقيق والقياس املنطقي وإعمال العقلإّن قواعد اللغ   - 
ّ

  .ة تمك

إّن تدر�س قواعد اللغة ي�� لعملية تدر�ب ومحا�اة سليمة،عن طر�ق املران والدر�ة غ�� أّن   - 

تكرار املران والتدر�ب ال يؤديان إ�� �ّ�ة النطق،إذا لم �شفعا بضوابط وقيود ل��جع إل��ا 

  .، و�كتنف عبارتھ الغموضالطالب ح�ن يل�س عليھ

وقال �ؤالء أّن القواعد ذا��ا بر�ئة من �ذه ال��م،وأشاروا إ�� أّن �ذه العيوب سب��ا        

  .املن�� والكتاب واملدّرس وأساليب التقو�م،وج�ل باألغراض املتوخاة م��ا 

ة العر�ية وإّن الغاية �ساسية من �عليم القواعد النحو�ة تتمثل �� استخدام اللغ       

وعليھ فإّن أية قواعد تؤدي إ�� . استخداما سليما،خاليا من ال��ن �� الكالم وا��طأ �� الكتابة 

م عن ال�دف امل�شود والغاية املبتغاة
ّ
  .غ�� ذلك �عّد تطو�ال وحشوا، يصرف املتعل

  :أ�مية تدر�س النحو

م من الف    
ّ
�م و�ف�ام عن طر�ق إّن ال�دف �سا��� من �عليم اللغة �و تمك�ن املتعل

التعب�� السليم الوا�� الذي ينطق بھ أو �ستمع إليھ سواء أ�ان شفو�ا أم كتابيا،ومما يكفل 

سالمة التعب�� أن ت�ون �لفاظ املستخدمة فيھ عر�ية ��يحة وأن ت�ون جملھ وتراكيبھ 

ست غاية �� وع�� �ذا فإّن قواعد اللغة ل�. سليمة ع�� أساس من القواعد النحو�ة والصرفية

ذا��ا، وإنما �� وسيلة لغاية سامية م�مة و�� تمك�ن املتعلم من النطق ال��يح 

  .الوا��،والف�م السليم املدقق ملا �ستمع إليھ 

  :وع�� ضوء ما سبق يمكن ت��يص أ�مية تدر�س النحو �� املدارس بالنقاط التالية          

غو�ا،وجعل �ذه ا��ا�اة مب�ية ع�� تمك�ن الطلبة من محا�اة �ساليب ال��يحة ل  - 

  .أساس مف�وم بدال من أن ت�ون آلية محضة

تنمية القدرة ع�� دقة املالحظة والر�ط، وف�م العالقات ا��تلفة ب�ن ال��اكيب   - 
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  10.امل�شا��ة

تقو�م اعوجاج اللسان وت��يح املعا�ي واملفا�يم،وذلك بتدر�ب الطلبة ع�� استعمال   - 

  .لعبارات استعماال ��يحا يصدر من غ�� ت�لف�لفاظ وا��مل وا

  .تمك�ن الطالب من القراءة والكتابة وا��ديث بصورة خالية من �خطاء اللغو�ة  - 

ت�س�� إدراك الطلبة للمعا�ي والتعب�� ع��ا بوضوح،وجعل محا�ا��م لل��يح من اللغة    - 

ت�ون مجرد محا�اة  ال�� �سمعو��ا أو يقرؤو��ا، مب�يا ع�� أساس مف�وم،بدال من أن

  11.آلية

تمك�ن الطلبة من سالمة العبارة و��ة �داء وتقو�م اللسان،وعصمتھ من ا��طأ ��   - 

  .الكالم

وقوف الطلبة ع�� أوضاع اللغة وصيغ�ا،ألّن قواعد النحو إنما �� وصف عل�� لتلك    - 

�� �س�� عل��ا �وضاع والصيغ،و�يان للتغ��ات ال�� تحدث �� ألفاظ�ا،وف�م لألساليب ال

  12.أ�ل�ا

م�ا ��            
ّ
وإذا �انت تلك ��مية لقواعد اللغة،فالبد إذن من تدر�س�ا و�عليم�ا و�عل

  .املدارس،إذ ال يمكن �ستغناء ع��ا مطلقا 

  :ضعف املتعلم�ن �� القواعد 

ظ�رت بّي�ت الدراسات أّن �ناك ضعفا وا��ا �� مادة قواعد اللغة وتطبيقا��ا،وأ         

ون تدر�س اللغة 
ّ
الدراسات أّن �ذا الضعف امتّد إ�� طلبة أقسام اللغة العر�ية الذين يتول

كما أظ�رت الدراسات وجود �سبة غ�� . العر�ية �� املدارس �ساسية والثانو�ة �عد تخرج�م

قليلة من مدر��� اللغة العر�ية �ستخدمون العامية �� تدر�س اللغة العر�ية و�ذا �عكس حالة 

ن املتعلم�ن من القواعد النحو�ة وقد بّي�ت �ذه الدراسات أّن 
ّ

التد�ي الوا��ة �� مستوى تمك

أسباب �ذا الضعف متعددة وم�شعبة، م��ا ما يتصل باملتعلم وم��ا ما يتعلق باملعلم أو بطر�قة 

قدمة تدر�سھ،و�عض�ا لھ عالقة باملادة أو املن�� أو بالب�ئة ا��يطة باملتعلم وال�س�يالت امل

   13.لعملية التعليم

  :أسباب ضعف املتعلم�ن �� القواعد النحو�ة 

  14:يمكن إجمال �سباب بالنقاط �تية 

قصور منا�� �عليم اللغة العر�ية �� مرحلة التعليم قبل ا��ام�� عن الوفاء بما �و   - 

فنجد أّن . مطلوب وأسا��� للطالب، لتحقيق سيطرة معقولة ع�� لغتھ نطقا وكتابة

يار القواعد النحو�ة ال يقوم ع�� أساس عل�� يرا�� معيار الوظيفة ال�� ي�ب�� أن اخت

تحكم �ذا �ختيار،وتحدد مدى حاجة الطالب الستخدام القاعدة النحو�ة �� املواقف 
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  .اللغو�ة ا��ياتية 

ضعف مستوى معل�� اللغة العر�ية بمراحل التعليم العام،إذ إّن كث��ا م��م �عوزه   - 

و�مكن إرجاع �ذا الضعف �� مستوى .ع�� التحدث باللغة العر�ية الفصيحةالقدرة 

 : �ؤالء املعلم�ن إ�� جملة أسباب م��ا

  .الضعف �� �عداد �� مراحل دراس��م ا��تلفة  - 

بع�ا كث�� من معل�� اللغة العر�ية،والسيما �� تدر�س مادة   - 
ّ
الطرق التدر�سية ال�� ي�

ية غ�� شائقة،ال �ساير روح العصر وال تل�� حاجات القواعد النحو�ة طرق تقليد

الدارس�ن وال تخلق الدافع لد��م فالقواعد النحو�ة تدّرس �� كث�� من مدارسنا بطر�قة 

إلقائية جافة،ال �س�ث�� �� التالميذ شوقا وال توقظ ف��م حسا إنما تؤدي إ�� 

لدرس النحوي ع�� أمثلة النفور،إضافة إ�� أّن كث��ا من املعلم�ن �عتمدون �� شرح�م ا

مت�لفة وشوا�د مبتورة،يحفظ�ا الطالب ثم �س��جع�ا �� �متحان دون �ستفادة م��ا 

  . �� تقو�م لسانھ وعصمة قلمھ

�� املواد الدراسية    - 
ّ
� اللغة العامية �� كث�� من املدارس،وال يقتصر �مر ع�� معل

ّ
تف��

ما وصل إ�� �عض معل�� اللغة ال
ّ
عر�ية،حيث �ستخدمون اللغة العامية �� ا��تلفة وإن

  .شرح�م لدروس�م ومرّد ذلك ضعف�م واستخفاف�م ��ا

  :أسس تدر�س القواعد النحو�ة     

�ناك عدة أسس يمكن �عتماد عل��ا �� تدر�س القواعد النحو�ة،يمكن إجمال�ا           

  15:�� النقاط �تية

و�ع�� بذلك أن نتخّ�� من النحو ما لھ صلة : �تجاه إ�� �علم قواعد النحو الوظيفية  - 

وثيقة بحياة الطالب العامة،وما �ستخدمھ بصفة مستمرة �� قضاء حاجاتھ تحدثا 

  .وكتابة

م قواعد اللغة   - 
ّ
استغالل الدافعية لدى املتعلم، والشك أّن الدافعية �ساعد ع�� �عل

. حّل املشكالت وف�م�ا،و�ستطيع املعلم أن يجعل دراسة قواعد اللغة قائمة ع��

فاألخطاء ال�� يرتك��ا الطالب �� كتابا��م أو ال�� يخطئون �� قراء��ا قد ت�ون مواضيع 

دراسية ل�م، يث�� املعلم خالل�ا دافعية الطالب نحو أسلوب معّ�ن ليوجد لديھ الدافع 

  .الذي يجعل عملية التعليم مس�ساغة ومقبولة

مشكالت النحو وتخليصھ من كث�� من البعد عن ال��ت�ب التقليدي �� معا��ة   - 

  .املصط��ات الفنية ال�� ال �عود بالفائدة ع�� الطالب

م�ن   - 
ّ
ضبط الكتب النحو�ة بالش�ل نصا وشرحا وقاعدة وتدر�بات،�س�يال مل�ّمة املعل



139                                                                                             القواعد النحو�ة وأساليب تدر�س�ا  

 :°2111ème Année - N (Decembre 2016)   )2016دیسمبر (21:ــ  العدد  الحادیة عشرةالسنة  

 

  .والطلبة معا ح�� ال تقع الع�ن إال ع�� ال�لمة ال��يحة فتألف�ا

  .ا جيدا وإغنا��ا بالوسائل املعينةالعمل ع�� إخراج كتب النحو إخراج  - 

التدرج �� نوعية �مثلة املستخدمة �� كتب قواعد اللغة، انطالقا من ا����ة املباشرة   - 

 .للمتعلم�ن �� املرحلة �بتدائية

والوا�� أّن كث��ا من العلماء قد غالوا �� �عقيد القواعد مما جعل السمة              

ب قدرات عقلية �عتمد ع�� ف�م الطلبة الغالبة عل��ا ا��فاف وا
ّ
لصعو�ة،وذلك ألّ��ا تتطل

و أّن البحث الذي ير�ده املعاصرون البّد أن ي�ون س�ل التناول وا�� . وإدراك�م ألسس�ا جميعا

  16.القواعد را�ع الشوا�د و�مثلة،بد�ع العرض والشرح معّ��ا عن روح العصر 

ة ل�س مرّد�ا قصورا �� اللغة نفس�ا أو نقصا �� وإّن مش�لة قواعد اللغة العر�ي          

موا�ب ا��يل،فال مناص من القول أّن املسألة �عود إ�� طر�قة التدر�س املتّبعة أك�� مما �عود 

إ�� القواعد نفس�ا، فل�ل لغات العالم قواعد تفصيلية �شبھ قواعد اللغة العر�ية،و�عض�ا 

��ر قوان�ن اللغة أو اس�بدال�ا بأخرى �س�ب يفوق العر�ية صعو�ة وتفرعا، ولم يناد أحد ب

  17.صعو���ا

إذن ال مناص لنا من اتباع الطرائق ا��ديثة والفاعلة واملتجددة �� التدر�س،ذلك          

ألن الطر�قة ا��يدة توصل إ�� بلوغ ال�دف،كما أ��ا تث�� املتعلم�ن وتحفز�م ع�� العمل 

�س خطوات متدرجة �س�ند إ�� أسس ومبادئ ولطر�قة التدر .واملشاركة املثمرة �� الدرس

نفسية ت�تقل بوساط��ا املعلومات وا����ات إ�� الطالب،فتحقق نموا بدنيا أو ن��ا عاطفيا أو 

  . فنيا 

�� التدر�س ذلك �سلوب الذي �ستخدمھ املعلم �� معا��ة  واملقصود بالطر�قة           

و�ستطيع الطر�قة . ھ بأ�سر السبل وأقل وقتال�شاط التعلي��،ليحقق وصول املعارف إ�� طالب

و��  18.النا��ة أن �عا�� كث��ا من النواقص ال�� يمكن أن ت�ون �� املن�� أو الكتاب أو الطالب

العصا ال��ر�ة ال�� �ستطيع ��ا املدّرس أن يوجد من املن�� والطالب ش�ئا آخر،بل إّن املن�� 

ا��طط وتنفيذ�ا �� مواقف ا��ياة الطبيعية  مادة وطر�قة، و�نا ت�ون الطر�قة وسيلة لوضع

  19.ال�� تؤدي إ�� نمّو الطلبة بتوجيھ من املدّرس وإرشاده

اللغة ذا��ا،إذ  وإّن طرائق تدر�س قواعد اللغة العر�ية تك�سب أ�مي��ا من أ�مية       

ع�� اللغة ومن مستلزمات ا��فاظ . يزداد ��تمام باللغة القومية وتزداد ا��افظة ع�� سالم��ا

والشك �� أّن لطرائق التدر�س عالقة   20.�و ��تمام بقواعد�ا أوال،و�طرائق تدر�س�ا آخرا

مباشرة بمدى حّب الطلبة لقواعد لغ��م أو نفور�م م��ا،و�الن�يجة يؤثر ذلك �� نجاح�م أو 
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ة فشل�م،و�ذا �ع�� أّن طر�قة التدر�س ونوعي��ا ذات عالقة بتحس�ن مستوى الطلبة �� ماد

  .القواعد

وقّدم ال��بيون وا��تصون �� مجال تدر�س اللغة العر�ية طرقا مختلفة لتدر�س           

قواعد اللغة،و�ل�ا ��دف إ�� ت�س�� النحو ع�� التالميذ وترسيخھ �� أذ�ا��م،من أجل �فادة 

ع�� ول�س ال�دف �و حفظ قواعد اللغة عن ظ�ر قلب  و�جابة . منھ �� حيا��م املستقبلية

أسئلة التدر�بات والتمر�نات �� ��اية الكتاب، ألن �ذا �تجاه أضّر كث��ا باللغة من حيث أداء 

 21.التالميذ،وت�و�ن اتجا�ات سلبية لد��م نحو مادة اللغة العر�ية ك�ل

  :الطرائق و�ساليب التدر�سية لقواعد اللغة العر�ية

  :طرائق قديمة �� تدر�س قواعد اللغة العر�ية: أوال

  : الطر�قة �ستقرائية/ 1

 �22ستقراء �و طر�ق للوصول إ�� �ح�ام العامة بوساطة املالحظة واملشا�دة         

و�س�ند إ�� أساس فلسفي مؤّداه أّن �ستقراء �و �سلوب الذي �سلكھ العقل �� ت�ّبع مسار 

وعليھ ف�دف �ذه . زا��ااملعرفة ومدارج�ا،ليصل بھ إ�� املعرفة �� صور��ا ال�لية �عد ت�بع أج

  23.الطر�قة �و الكشف عن القواعد وا��قائق واستخدام �ستقصاء �� ت�بع�ا والوصول إل��ا

  :مزايا�ا

�ساعد ع�� إبقاء املعلومات �� الذ�ن ملدة طو�لة،ف�ستطيع الطلبة بوساطة -        

لك �� حيا��م أسلوب التفك�� الذي يتعودون عليھ �� الدروس �ستقرائية �فادة من ذ

  .القادمة،إذ يصبحون أفرادا مستقل�ن �� تفك���م واتجا�ا��م وأعمال�م املدرسية

تقوم �ذه الطر�قة ع�� تنظيم املعلومات ا��ديدة وترت�ب حقائق�ا ترت�با   - 

منطقيا،ور�ط�ا باملعلومات القديمة،فيؤدي ذلك إ�� وضوح معنا�ا وس�ولة تذكر�ا 

  .وحفظ�ا

ز ع�� عنصر ال�شو�ق قبل عرض تجعل �عليم املا  - 
ّ

دة محببا لدى الطلبة،وذلك أل��ا ترك

  24. املادة، فتث�� ف��م ملكة التفك��

تّتخذ �ساليب الفصيحة وال��اكيب اللغو�ة أساسا لف�م القاعدة، وتلك �� الطر�قة   - 

  .الطبيعية �� �علم اللغة،أل��ا تمزج القواعد باألساليب

م�ن�عت�� أك�� الطرق شيوعا   - 
ّ
وإّن الس�� . �� التدر�س ،�و��ا محددة ووا��ة لدى املعل

ة ال��ت�ب واملالحظة،و�زّود�م 
ّ
�� مراحل�ا يناسب قدرات الطالب ومدارك�م، و�عّود�م دق

 25.�عادات خلقية م�ّمة �الص�� واملثابرة �� العمل،والثقة و�عتماد ع�� النفس
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  :مآخذ�ا

الطلبة جميع�م إ�� التعميم املطلوب،أي ال يمكن �� �ذه الطر�قة ضمان وصول   - 

  . است�تاج القاعدة

  .تتطلب  مدّرسا ما�را،وال تص�� للتعليم املنفرد  - 

  . تتطلب ج�دا ووقتا من املدرس  - 

يؤخذ عل��ا البطء �� إيصال املعلومات إ�� أذ�ان الطلبة،و�كتفاء أحيانا بمثال أو   - 

  26.مثال�ن أو ثالثة الست�باط القاعدة

تختار أمثلة متقطعة ل�س بي��ا صلة فكر�ة وال لفظية،ف�� عبارة عن جمل مبتورة ��   - 

موضوعات مختلفة ل�س ف��ا خاصة لغو�ة،إال أ��ا تحمل تمثيال لقاعدة خاصة،أو أ��ا 

�شرح فكرة معينة تمت�� ��ا عقول الناس،أو أ��ا ترتبط بإحدى أدوات الر�ط الكث��ة �� 

  27.اللغة العر�ية

  :طر�قة �ستقرائيةخطوات ال

حيث ي�� املعلم طالبھ لتقبل املادة ا��ديدة، وذلك عن طر�ق القصة : التم�يد:  1

ق 
ّ
وا��وار أو �سط الفكرة ،بحيث تث�� �� نفوس الطلبة الذكر�ات املش��كة ف�شّد�م إ�� التعل

م مجموعة من �سئلة تدور حول الّدرس السابق، ثم يّتجھ . بالّدرس 
ّ
ان�با��م إ�� فيلقي املعل

  28.ا��طوة الالحقة

� أ�مية التم�يد فيما ي��
ّ

  29: وتتج�

  .جذب ان�باه الطلبة إ�� الدرس ا��ديد  - 

  .ر�ط املوضوع السابق با��ديد  -  .إزالة ما علق �� أذ�ا��م من الدرس السابق  - 

  .ت�و�ن الدافع لدى الطلبة نحو الدرس ا��ديد  - 

ق ا��زئية أو �سئلة أو املقدمات،و�� ا��مل أو حيث �عرض املعلم ا��قائ: العرض : 2

�مثلة النحو�ة ال�� تخص الدرس ا��ديد،و�ستقرأ �مثلة عادة من الطلبة أنفس�م بمساعدة 

املعلم الذي يوجد مواقف معينة داخل الصف،�ساعد الطلبة ع�� الوصول إ�� �مثلة 

  30.السبورةاملطلو�ة،ع�� أن يختار أفضل �ذه �مثلة و�دو��ا ع�� 

�عد عرض �مثلة يقوم املعلم باش��اك مع :  الر�ط أو التدا�� أو املقارنة أو املوازنة: 3

الطلبة باملقارنة ب�ن �ذه �مثلة وتدقيق�ا،وإظ�ار العالقات فيما بي��ا،ور�ط �عض�ا ببعض 

  31.و�املعلومات السابقة،ليصبح ذ�ن الطالب م�يأ لالنتقال إ�� ا��طوة التالية 
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حيث �ست�تج الطالب بالتعاون مع املعلم قاعدة �� : التعميم واست�تاج القاعدة: 4

نة ل�م تلقينا،فالقاعدة �� 
ّ

وليدة ف�م القسم �عظم من الطالب للدرس،و�� ل�ست ملق

م �نا ��ذي��ا وكتاب��ا �� م�ان بارز من السبورة، وإذا لم 
ّ
خالصة ما توّصل إليھ الطلبة ودور املعل

�تيان بالقاعدة، ي�ب�� ع�� املعلم تقديم أمثلة مساعدة توّ�� �مثلة ال�� ع��  �ستطع الطلبة

  32.السبورة بطر�قة أك�� وضوحا،ح�� �ست�تج القاعدة

وف��ا يكشف الطلبة عن ��ة التعميم أو ��ة القاعدة ال�� توصلوا إل��ا  :التطبيق: 5

قاعدة �و �� الواقع عملية فحص وإّن التطبيق ع�� ال 33.بالتطبيق ع�� أمثلة وجزئيات أخرى 

  34.ل�ّ���ا،فإذا ما ف�م الطلبة املوضوع جيدا استطاعوا أن يطبقوا عليھ تطبيقا جيدا

  )�ست�تاجية(الطر�قة القياسية / ثانيا

القياس �و انتقال الفكر من ا��كم ع�� ك�� إ�� ا��كم ع�� جز�ي،أو جزئيات         

طر�قة من أقدم الطرائق املّتبعة �� تدر�س النحو،وتقوم و�عّد �ذه ال 35.داخلة تحت �ذا الك��

فلسف��ا ع�� انتقال الفكر من ا��كم ع�� ك�� إ�� ا��كم ع�� جز�ي أو جزئيات داخلة تحت �ذا 

الك��،والقياس أسلوب عق�� �س�� فيھ الفكر من ا��قائق العامة إ�� ا��قائق ا��زئية،ومن 

  36.العقل �� الوصول إ�� ا���ول املعلوماملبادئ إ�� النتائج ،و�� بذلك من طرق 

  :مزايا�ا

طر�قة سر�عة ال �ستغرق وقتا طو�ال �الطر�قة �ستقرائية،فا��قائق العاّمة   - 

والقوان�ن و القوان�ن والقواعد �عطى بصورة مباشرة من الدرس لت�ون �املة 

  .ومضبوطة،ألن الوصول إل��ا �ان بالتجر�ب والبحث الدقيق

فالتفك�� وحده ال �عتمد ع�� الطر�قة . �ساعد الطلبة ع�� تنمية عادات التفك�� ا��ّيد  -            

القياسية فقط،بل يحتاج إ�� املادة وا��قائق ال�� يجب أن �عرف�ا الطالب بدقة،إذا أراد أن 

  . يطبق�ا �� حل املشكالت

دا كب��ا �� اك�شاف يرغب املعلمون �� �ذه الطر�قة،ألّ��ا س�لة ال يبذل ف��ا املعلم ج�  - 

  .ا��قائق

  37.تص�� للتدر�س �� املرحلة الثانو�ة والدراسة ا��امعية  - 

  :مآخذ�ا     

الغرض من �ذه الطر�قة �و حفظ القاعدة واستظ�ار�ا،مع عدم ��تمام ب�نمية   - 

القدرة ع�� تطبيق�ا،و�� تالئم املتخصص�ن �� اللغة العر�ية ملساير��ا ألسلوب القدماء �� 
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اسة النحو،لك��ا ال تالئم طلبة املدارس،ألن الغرض من �عليم�م النحو ل�س در 

  .�ستظ�ار،بل التطبيق

قد ينصرف الطالب عن الدرس واملدرس عند استخدام �ذه الطر�قة،ألن موقف   - 

  .الطالب ف��ا موقف سل�� ومشاركتھ بالفكر والرأي ضعيفة

حفظ�م ل�ا ال يق��ن بالف�م،ولم يبذلوا  ي���� الطلبة �ذه القواعد بمجّرد حفظ�ا،ألّن   - 

  38.ج�دا �� است�باط�ا والوصول إل��ا

  :خطوات  الطر�قة القياسية      

و�� ا��طوة ال�� ي��يأ ف��ا الطلبة للّدرس ا��ديد،وذلك بالتطرق إ��  :التم�يد: 1

ن�باه الدرس السابق،و��ذا يت�ّون لدى الطلبة خالل �ذه ا��طوة الدافع للّدرس ا��ديد و� 

  .إليھ

تكتب القاعدة �املة ومحددة و�خط وا��،و�وّجھ ان�باه الطلبة :عرض القاعدة : 2

ھ يجب أن يبحث عن 
ّ
نحو�ا،بحيث �شعر الطالب أّن �ناك مش�لة تتحّدى تفك��ه وأن

  .ا��ّل،و�ؤدي املعلم �نا دورا بارزا وم�ما �� التوصل إ�� ا��ل مع طلبتھ

عر الطلبة باملش�لة يطلب املعلم �� �ذه ا��طوة من �عد أن �ش: تفصيل القاعدة: 3

طلبتھ �تيان بأمثلة تنطبق عل��ا القاعدة انطباقا تاما،فإذا ��ز الطلبة عن إعطاء أمثلة،فع�� 

ـــــــــاملعلم أن �ساعد�م ع�� ذلك بأن �عطي ا��ملة �و�� ليعطي الطلبة أم ـــــــــــــ ــــــــــ   ثلة ــــــــــ

  

ياسا ع�� مثال أو أمثلة املعلم،و�كذا �عمل �ذا التفصيل ع�� تث�يت القاعدة أخرى ق

  .ورسوخ�ا �� ذ�ن الطالب وعقلھ

�عد شعور الطالب ب�ّ�ة القاعدة وجدوا�ا ن�يجة لألمثلة التفصيلية  :التطبيق:4

ئلة الكث��ة حول�ا،فإّن الطالب يمكن أن يطبق ع�� �ذه القاعدة،و��ون ذلك بإثارة املعلم لألس

أو إعطاء أمثلة إعرابية،أو التمثيل �� جملة مفيدة،وما إ�� ذلك من القضايا التطبيقية ال�� ل�ا 

  39.عالقة بفحص القاعدة واك�شاف ن���ا �� أذ�ان الطلبة

  )طر�قة النص: (الطر�قة املعدلة/ ثالثا

أدبية  �عتمد �ذه الطر�قة ع�� تدر�س القواعد النحو�ة،من خالل قراءة قطعة            

أو نص من النصوص �عرضھ املعلم،فيقرؤه أوال ثم يقرؤه الطلبة �عد ذلك و�ف�مونھ جيدا،ثم 

�شار إ�� ا��مل موضوع القاعدة النحو�ة ال�� يراد دراس��ا وما ف��ا من خصائص،و�عقب ذلك 

  40.است�باط القاعدة ثم التطبيق عل��ا
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  :مزايا�ا

يجاري �عليم اللغة نفس�ا،ألّن �عليم اللغة  إّن �عليم القواعد ع�� وفق �ذه الطر�قة  - 

  .يأ�ي عن طر�ق معا��ة اللغة نفس�ا

إّن مزج النحو بالتعب�� ال��يح يؤّدي إ�� رسوخ اللغة وأسالي��ا رسوخا مقرونا   - 

  .بخصائص�ا �عرابية

  .إّن �عليم القواعد من خالل اللغة يحّب��ا للطلبة لشعور�م باتصال لغ��م با��ياة  - 

جعل القاعدة جزءا من ال�شاط اللغوي،ف�� تدّر��م ع�� القراءة السليمة وف�م املع�� ت  - 

  41.وتوّسع دائرة معارف�م وتدّر��م ع�� �ست�باط

  :مآخذ�ا 

ل�س من الس�ل ا��صول ع�� نص مت�امل يخدم الغرض الذي وضع من أجلھ، ألّن   - 

  .��ة موضوع نحوي مع�ن�اتب النص لم ��دف إ�� مراعاة غاية لغو�ة معينة أو معا

قد ال �ستو�� املعلم خطوات طر�قة النص جميع�ا،خاصة إذا �ان النّص مطوال،إذ   - 

ھ سيضيع وقت الدرس،وال يصل إ�� القاعدة املطلو�ة
ّ
  .إن

ف�م وقتا طو�ال،أو أ��م  قد يضطر املعلم إ�� ترك النص- 
ّ
وال��وء إ�� ا��مل ال�� ال ت�ل

  .النص ��ز عن اس�يعا��األّن  �42سوقون أمثلة إضافية،

  

  )النص: (خطوات الطر�قة املعدلة

و�� خطوة ثابتة �� درس القواعد أيا �انت الطر�قة املّتبعة،و�� �ذه : التم�يد:1

  .الطر�قة أيضا يمّ�د املعلم بالتطّرق إ�� الّدرس السابق،لي�� طلبتھ للّدرس ا��ديد

ز من يكتب املعلم النص ع�� السبورة و�قر  :كتابة النص: 2
ّ

ؤه قراءة أنموذجية،يرك

و�فّضل استخدام وسائل �يضاح .خالل�ا ع�� املفردات أو ا��مل ال�� يدور حول�ا الدرس

  .و�خاصة الطباش�� امللون لكتابة املفردات وا��مل موضوع الدرس

يوّ�� املدرس ما يتضّمنھ النص من القيم والتوج�ات،و�نّفذ من : تحليل النص:3

دة �عد أن يصبح الطلبة ع�� إملام كب�� باملفردات ال�� س�ست�تج القاعدة خالل ذلك إ�� القاع

  .من خالل�ا

�عد أن يتوصل معظم الطلبة إ�� القاعدة ال��يحة،يدّون  :القاعدة أو التعميم:4

املعلم �ذه القاعدة بخط وا�� و�� م�ان بارز من السبورة،�عد ��ذي��ا وصياغ��ا صياغة 

  .��يحة
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طبيق الطلبة أمثلة إضافية ع�� القاعدة،و��ون ذلك باإلجابة عن و�و ت : التطبيق:5

  43.�سئلة ال�� يوّج��ا املعلم،أو ت�ليف الطلبة بتأليف جمل حول القاعدة

  :طرائق حديثة �� تدر�س قواعد اللغة العر�ية:  ثانيا

  :طر�قة تحليل ا��ملة/ 1

اعد يقوم ع�� تحليل ا��ملة �عتمد �ذه الطر�قة أسلو�ا جديدا �� تدر�س القو            

و�� �عتمد ف�م املع�� أساسا،أي أ��ا �عتمد التحليل ع�� وفق فلسفة املع�� �� تدر�س 

النحو،أي أن يحلل الطلبة بالتعاون مع املعلم النص،سواء أ�ان ذلك النص آية قرآنية أم 

،إذ إّن ف�مھ من غ�� حديثا نبو�ا أو ب�تا من الشعر أو قوال مأثورا،تحليال يقوم ع�� ف�م املع��

  44 .شك ي�ّسر للطالب الوصول إ�� تحديد موقع اللفظة أو ا��ملة من �عراب

  :خطوات أسلوب تحليل ا��ملة

حيث ��دف إ�� جذب ان�باه الطلبة نحو الدرس ا��ديد وإثارة دافعي��م  :التم�يد: 1

معارف وخ��ات ورغب��م �� تلقي الدرس ا��ديد،وإشعار�م با��اجة إليھ وما يتضمنھ من 

  .توضع موضع التطبيق �� مواقف ا��ياة ا��تلفة

قد يأخذ املعلم �مثلة من الطلبة عن �سئلة ال�� يوّج��ا ل�م خالل  :عرض �مثلة:2

الدرس،وتكتب �ذه �مثلة ع�� السبورة بخط وا��،وترت�ب يتطابق مع عناصر القاعدة 

ترّد مبع��ة �� النص،و�تج�� دور املعلم �� النحو�ة،وقد تؤخذ �مثلة من نص مت�امل،وقد 

توجيھ ان�باه الطلبة إل��ا ثم كتاب��ا ع�� السبورة بطر�قة مرتبة،ل�س ع�� أساس ورود�ا �� 

  .النص

  :و�جري التحليل كما ي�� :تحليل �مثلة: 3

  .تناول �ل مثل �ش�ل منفصل عن �خر  - 

  .شرح املع�� العام للمثل  - 

ديد املواقع �عرابية ل�ل مفردة فيھ ع�� أساس املع�� الذي تؤديھ تحليل �ل مثل بتح  - 

  .�ذه املفردة أو الدور الذي تمثلھ �� ال��اكيب

تحديد خصائص املفردة ال�� تتصل بالقاعدة النحو�ة،فإذا �ان حول الفاعل ع��   - 

�ا س�يل املثال فإنھ يتم ال�شديد ع�� خصائص املفردة ال�� وقعت فاعال،فمن حيث �و�

اسما دلت �ذه املفردة ع�� الذي قام بالفعل،وقد جاء مرفوعا وعالمة رفعھ 

  .الضمة،و�كذا �� جميع �مثلة ال�� �س�ل عملية �ست�تاج
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  .يتم است�تاج�ا باألسلوب املتبع �� الطر�قة �ستقرائية :است�تاج القاعدة:4

لنحوي ا��ديد،لتث�يتھ �� تتاح الفرصة للطلبة لتطبيق القاعدة أو املف�وم ا: التطبيق:5

  45.أذ�ا��م،واستخدامھ �� أحادي��م وكتابا��م

  :الطر�قة الت�املية/ 2

يرى �عض املر��ن ضرورة ا��افظة ع�� تدر�س اللغة العر�ية فروعا مستقلة            

و�رى �عض�م وجوب تدر�س�ا وحدة متماسكة مع فائدة ال��ك�� ع�� فرع معّ�ن من فروع �ل 

. ة ال�� ترمي إ�� خدمة القراءة والتعب��،واستعمال اللغة استعماال وظيفيا تطبيقيادرس،والغاي

فاألسلوب الت�ام�� �� تدر�س اللغة العر�ية �و �سلوب �ساس الذي بھ نف�م اللغة �� حياتنا 

العلمية والوظيفية،فل�س من ��مية بم�ان حفظ القواعد وسرد�ا وحشو الذ�ن ��ا،بل 

وما القواعد إال وسيلة من . لطالب وتمر�نھ ع�� القراءة  والكتابة ال��يحةامل�م تدر�ب ا

   46.الوسائل للتوصل ��ا إ�� الن�يجة املتوخاة

  :و�رى فر�ق من علماء ال��بية أن ت�ون القراءة مركزا للدراسات اللغو�ة باتباع ما يأ�ي      

  .روس القراءة أن يقرأ الطالب القطعة ا��تارة بالطر�قة املتبعة �� د  - 

  .يختار املعلم �عض ا��مل الواردة �� القطعة،و�تخذ م��ا أمثلة لتوضيح قاعدة نحو�ة  - 

يطالب الطالب بأن �عّ��وا �عب��ا شفو�ا جزئيا أو �ليا عن املعا�ي الواردة ��   - 

  .القطعة،مستعمل�ن عبارات من إ�شا��م، وكذلك التعب�� التحر�ري 

  .املعلم أنظار الطلبة إ�� الصور البيانية ف��ا  إذا �انت القطعة شعرا لفت- 

يم�� املعلم جزءا مناسبا من تلك القطعة ع�� الطالب ليدر��م ع�� ��ة رسم   - 

  47.ا��روف وال�لمات

وإّن من واجب املعلم أن ير�ط ب�ن فروع اللغة،وأن يرا�� الصلة بي��ا عند سنوح             

  . وال إفراط،ألن التنو�ع مجدد لل�شاط و�اعث لل�شو�قالفرصة ع�� أن ي�ون ذلك غ�� تفر�ط 

ولقد وجدت دراسات كث��ة أّن �سلوب الت�ام�� �� تدر�س اللغة العر�ية لھ            

�فضلية ع�� أساليب كث��ة أخرى،ف�و فعال �� تدر�س اللغة العر�ية،إذ �و �سلوب الطبي�� 

 ت�امليا من حيث ��ة العبارات وا���ام�ا مع �� حياة اللغة،ألننا �ستعمل اللغة استعماال

املعا�ي ودقة التعب��،وقواعد اللغة �ع�ن ع�� التعب�� السليم،والقراءة ال��يحة �ع�ن ع�� ف�م 

  .املقروء واملسموع

كما وّجھ نقد إ�� �سلوب الت�ام��،وقد انصب �ذا النقد ع�� أنھ ال �ساعد ع��          
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لدقيقة،وع�� أنھ من الصعب ع�� املر��ن أن يتوصلوا إ�� الفروق معا��ة �خطاء الفرعية ا

الفردية ب�ن الطلبة الذين �عملون ع�� وفق �ذا �سلوب،ونقد �ذا �سلوب أيضا لصعو�ة 

إعداد الكتاب املدر��� ا��يط ب�ل فروع اللغة العر�ية إحاطة تامة عادلة،يزاد ع�� ذلك أن 

فايات لدى املعلم�ن والطالب،من الصعب توافر�ا،ومن �ذا �سلوب �ستلزم وجود قدرات وك

الصعو�ة أيضا اختيار نصوص تص�� ل�ل سّن ول�ل وصف،فضال عن صعو�ة وضع التمار�ن 

  .والتدر�بات الشفو�ة والتحر�ر�ة،�ش�ل ف�� وس�ل �� الوقت نفسھ

   :ا��اتمة والتوصيات

م من الف�م و�ف�ام عن إّن ال�دف �سا��� من �عليم اللغة �و تمك�ن امل           
ّ
تعل

طر�ق التعب�� السليم الوا�� الذي ينطق بھ أو �ستمع إليھ سواء أ�ان شفو�ا أم كتابيا، ومما 

يكفل سالمة التعب�� أن ت�ون �لفاظ املستخدمة فيھ عر�ية ��يحة وأن ت�ون جملھ 

قواعد اللغة ل�ست وع�� �ذا فإّن . وتراكيبھ سليمة ع�� أساس من القواعد النحو�ة والصرفية

غاية �� ذا��ا،وإنما �� وسيلة لغاية سامية م�مة و�� تمك�ن املتعلم من النطق ال��يح 

  .الوا��،والف�م السليم املدقق ملا �ستمع إليھ 

و إنھ ي�ب�� ع�� املعلم اتباع الطر�قة املالئمة لتعليم القواعد النحو�ة للمتعلم�ن،           

حو ع�� التالميذ وترسيخھ �� أذ�ا��م،من أجل �فادة منھ �� حيا��م وال�� ��دف إ�� ت�س�� الن

و�عّد القواعد ر�اضيات اللغة  ملا ل�ا من أثر �� تمر�ن العقل وإظ�ار ذ�اء .  املستقبلية

صاح��ا،كما أ��ا مادة تّتصف ب�و��ا �ستلزم ف�ما واس�يعابا وقدرة عالية ع�� تقبل جمود�ا،إال 

ى صعو���ا بحّد ذا��اأّن ا��روج عن املألو 
ّ
و�عّد تخصيص . ف �� تدر�س�ا يجعل الدارس يتخط

  .الوقت ال�ا�� لدراس��ا أمر �� غاية ��مية،ال أن يتم ال��ك�� ع�� مواد أخرى ع�� حسا��ا 

كما يبقى �سلوب الت�ام�� �� تدر�س اللغة العر�ية �و �سلوب �ساس الذي بھ          

العلمية والوظيفية،فل�س من ��مية بم�ان حفظ القواعد وسرد�ا نف�م اللغة �� حياتنا 

  .وحشو الذ�ن ��ا،بل امل�م تدر�ب الطالب وتمر�نھ ع�� القراءة والكتابة ال��يحة

و�مكن مراعاة ما يأ�ي لضمان س�� تدر�س مادة القواعد س��ا صائبا ومفيدا        

  : للمتعلم بطر�قة ��يحة

اعد النحو�ة ع�� النحو الوظيفي،أي القواعد ال�� ل�ا أثر �� �قتصار �� تدر�س القو  - 

�ستعمال ال��يح وتحقيق وظيفة معينة،من حيث دقة الف�م عند �ستقبال وسالمة 

  .التعب�� عند �رسال

الت�امل ب�ن فروع اللغة العر�ية بأن ير�ط املعلم قواعد النحو بالقراءة،والتعب�� و�دب  - 

  .صة مواتية لذلكوغ���ا �لما وجد فر 
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إلزام املعلم بالتحدث بالعر�ية الفص�� املناسبة ملستو�ات الطلبة،مع ا��رص ع��  - 

�عو�د�م استخدام قواعد النحو �� املواقف اللغو�ة ا��تلفة،ح�� تصبح عادة وسليقة 

  .لد��م،وأن ي�ون املعلم قدوة �� سلوكھ اللغوي أمام الطالب ممارسة وتحف��ا وتوج��ا

ع و�بت�ار �� طرق تدر�س اللغة العر�ية وفقا ملتطلبات املوقف التعلي�� مع ال��ك�� التنو  - 

  .من خالل ��شطة ا��تلفة  املستمر ع�� امل�ارات اللغو�ة والنحو�ة

�ستعانة بالتقنيات ال��بو�ة ا��ديثة ال�� تجعل الدرس النحوي أك�� متعة وأقرب  - 

و�ج�زة التعليمية ا��تلفة،ال�� يمكن أن �س�م �� للطلبة،�اإلفادة من مخت��ات اللغة 

  .تدر�س �ذه املادة

تنو�ع طرق التقو�م وأساليبھ مع مراعاة التنوع �� �ختبارات،وال��ك�� �� �ذه �ختبارات  - 

  .ع�� ا��وانب التطبيقية ألّن النحو يقوم أساسا ع�� التطبيق واملمارسة

  

  

 :ال�وامش
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  ��دث�ناحو�ة املتخّصصة عند العرب املعاجم الن

 - أنماط�ا، نماذج�ا وأ�داف�ا - 

  �دمحم حاج �ـ�

 :امل��ص

�س�� �ذا البحث لرصد ج�ود العرب ا��دث�ن �� مجال صناعة املعاجم  

املتخّصصة؛ وذلك بال��ك�� ع�� حقل النحو العر�ي، إذ س�تم �عر�ف املعاجم النحو�ة، و�يان 

 لثالثة معاي�� ��أصول�ا ال��اثية، واستعر 
ً
الفئة املس��َدفة، وا��ال : اض أ�م أنواع�ا، تبعا

املعر��، وعدد اللغات، باإلضافة إ�� توضيح ��داف ال�� �س�� �ذه املصّنفات لتحقيق�ا؛ 

  .سواء أ�انت �عليمية، أم لغو�ة، أم ثقافية

العرب  - صناعة املعاجم - امل��م النحوي  - املعاجم املتخّصصة :ال�لمات املفتاحية

  .النحو العر�ي - ا��دث�ن

Abstract:  

This research seeks to monitor Arab modernists efforts in the field of 

specialized lexicography; by focusing on Arabic grammar field, as will be defined 

grammar dictionaries, and the statement of assets heritage, and a review of the 

most important types, according to three criteria: the target group, and the field 

of knowledge, and the number of languages, in addition to clarify the objectives 

of these classifications seek to achieve them; whether they are educational, or 

linguistic, or cultural. 

Keywords: Specialized Dictionaries- Grammar dictionary-Lexicography- 

Modernists Arabs - Arabic grammar. 

 :مقدمة

�ش�ل النحو عصب ال�و�ة اللغو�ة؛ ف�و رك��ا الرك�ن، وأساس�ا املت�ن؛ فبإ�مالھ 

تندثر اللغة الفص��،وتتقلص رقعة استعمال�ا �� التخاطب اليومي،و�شيع ا��طأ �� الكالم ب�ن 

أفراد ا��تمع اللغوي الواحد، وقد ينجم عن ذلك �سرب ال��ن إ�� كتاب هللا �عا��،ول�ذا 

��ذا ا��قل اللغوي  - ع�� غرار أسالف�م القدماء - تم الباحثون العرب ا��دثون الس�ب ا�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لية �داب و الفنون جامعةحس�بة بن بوع�� ،الشلف –قسم اللغة العر�ية  أستاذ محاضر أ�.   



   154   دمحم حاج ���                                                                                                                                                                       

 :°2111ème Année - N (Decembre 2016)   )2016 دیسمبر(21: العدد  ــ الحادیة عشرة  السنة

 

 
ً
 من الدراسة والتأليف؛ ولعّل أبرز ما ي��ز من ج�ود �� �ذا املس��  ا�تماما

ً
، وأعطوه نص�با

ً
بالغا

�و صناعة املعاجم املتخّصصة �� مصط��ات النحو ومباحثھ؛ فقد ُصنفت عدة معاجم قّيمة 

م�نمن شأ��ا مسا
ّ
ع�� امتالك مفا�يم �ذا ا��قل  –مبتدئ�ن �انوا أم متخّصص�ن - عدة املتعل

 
ً
م قواعده واس�يعاب مصط��اتھ؛ حّ�� �س�ل انتحاء سمت العرب �� كالم�ا إعرابا

ّ
اللغوي،و�عل

 
ً
 وتحر�را

ً
 . و�ناًء، مشاف�ة

و�� �ذا البحث سأس�� إلبراز ج�ود العرب ا��دث�ن �� مجال صناعة  

حو�ة؛ وذلك من خالل كشف مختلف �نماط امل��مية املصّنفة �� �ذا ا��قل املعاجم الن

  .اللغوي، ثم رصد �عض نماذج�ا،مع استخالص أ�م أ�داف�ا

  :املعاجم النحو�ة املتخّصصة

  :�عر�ف املعاجم النحو�ة - 1

 بالتعر�ف املقرونة النحو�ة املصط��ات من رصيد أك�� تضّم  مصّنفات �� 

رح،
ّ

وا�د واملدّعمة والش
ّ

بة و�مثلة، بالش
ّ
  واملرت

ً
  ترت�با

ً
  .)1(ألفبائّيا

  :أصول�ا ال��اثية - 2

 أبو جعفر بن دمحم إ�� العر�ي ال��اث �� النحوي  امل���� التأليف فكرة �عود  

 ع�� النحو�ون،ورّت��ا ذكر�ا ال�� ا��روف سائر جمع ملا) ه361ت( الق��وا�ي التمي�� هللا عبد

 باملعاجم أشبھ مصّنفات وضعوا إذ العرب؛ النحو��ن من عدد لكذ �� امل��م،وتبعھ حروف

  :ذلك  ومن النحو�ة،

   ؛)�ـ384ت ( الرما�ي ع���� بن لع��" ا��روف معا�ي"بـ املعروف" ا��روف منازل "-         

 ف��ا جمع ،)�ـ415ت( ال�روي دمحم بن ع�� ا��سن أل�ي" ا��روف علم �� �ز�ية"-         

  يرّت��ا؛ أن دون  و�دوات ا��روف

  ؛)ه706ت (للمالقي " املعا�ي حروف �� املبا�ي رصف" -       

   ،)2(وغ���ا ،)�ـ749ت( للمرادي" املعا�ي حروف �� الدا�ي ا����" -       

 �� الدنيا عالمة وضعھ م��ٌم  املعا�ي ��روف ُوضع م��م أعظم يبقى ولكن        

  .)3("عن كتب �عار�ب باللب� مغ��" سماه ،)�ـ761ت( �شام ابن النحو

لعمر " امل��م �� �عراب"ف�و  ا��ديث العصر �� ظ�ر نحوي  م��م أول  أما              

م،عن دار الرشاد ا��ديثة،الدار 1968صفحة، صدر عام ) 247(توفيق سفراغا،الذي يقع �� 

- 1888( لز�ن العابدين بن ا��س�ن التو����" النحو والصرف امل��م ��"،وتبعھ )4(البيضاء
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م، 1971صفحة،صدر عن الدار العر�ية للكتاب بتو�س عام ) 209(؛والذي يقع �� )م1977

 ع�� ا��روف
ً
با

ّ
،ثم تل��ما �عد ذلك العديد من املصّنفات املتخّصصة �� )5(والذي جعلھ مرت

  :املصط�� النحوي والصر��، ع�� غرار

 - إنجل��ي /جل��ي إن- ،عر�ي)م��م �� مصط��ات النحو العر�ي(العر�ف  -         

  .صفحة 198م، يضم 1973عر�ي،لبي�� �اكيا،مكتبة لبنان،ب��وت،

م��م �فعال املتعدية بحرف،مو��� بن دمحم املليا�ي آل حمدي،دار العلم  -          

  .صفحة 448م،يقع �� 1979للمالي�ن، ب��وت،

م،تتوزع 1982الغ�� الدقر،الشركة املتحدة للتوز�ع،ب��وت،النحو،عبد م��م -         

  .صفحة 438مادتھ ع�� 

 :أنواع املعاجم النحو�ة - 3

 ع��               
ً
ل�ست املعاجم النحو�ة ع�� نوع واحد؛ ف�� تختلف فيما بي��ا اعتمادا

�،وعدد اللغات املستخَدمة: ثالثة معاي�� أساسية، ��
َ

  .الفئة املس��َدفة،وا��ال املعر�� املعا�

  .ا يمكن التمي�� ب�ن نمط�ن من املعاجم النحو�ة بواسط�� :الفئة املس��دفة - أ

و�� �� الغالب موّج�ة إ�� املتخّصص�ن من لغة الضاد؛ إذ : معاجم نحو�ة موّسعة -  1

ال تتوقف م�م��ا عند حدود القاعدة النحو�ة، و�عض أمثل��ا،بل تتعدى ذلك لتجمع �ل ما 

ق باملصط�� النحوي من شوا�د لغو�ة،سواء �� القرآن 
ّ
 يتعل

ً
الكر�م،أوالشعر العر�ي،وأحيانا

تضيف معلومات لغو�ة موسوعية ترتبط باملادة النحو�ة املراد �عر�ف�ا؛ فامل��م املفّصل �� 

: أال: "�� صفحت�ن �املت�ن؛ و�انت البداية بإعرا��ا ع�� �ذا النحو" أال"�عراب �عّرف �لمة 

عرض أوجھ استعمال�ا �� اللسان ، ثّم تم )6("حرف مب�� ع�� الس�ون ال محل لھ من �عراب

  : العر�ي، ف�� تأ�ي ع�� خمسة أوجھ ��

أال  - حرف تحضيض - حرف عرض - حرف تو�يخ وتنديم - حرف استفتاح وتن�يھ            

بة من 
ّ

�ستف�امية وال النافية ل���س،مع إعطاء أمثلة وشوا�د ل�ا �� �ّل حالة،فقد بلغ " أ"املرك

  . )7(نية،و��ت�ن شعر��ن،أما عدد �مثلة فثالثةعدد الشوا�د ثالث آيات قرآ

تقتصر م�م��ا ع�� إيراد املعلومات �ساسية للمصط�� : معاجم نحو�ة م�ّسطة - 2

 �عّرف مادة 
ً
قليلة �ستعمال إلفادة : أال: "�كذا" أال"النحوي املقصود؛ فقاموس �عراب مثال

  .)8("أال �ساعد أخاك: كقولك: ا��ض
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  :تحديد أ�م الفروق املوجودة ب�ن امل��م�ن املوّسع وامل�ّسط ومما سبق يمكن 

  النحوي امل�ّسط امل��م  امل��م النحوي املوّسع      

ز ع�� التعر�ف الوظيفي  .ي��أ للتعر�فات املستفيضة  التعر�ف
ّ

  .يرك

   .يورد عدة أمثلة للمادة النحو�ة    التمثيل
ً
  .يكتفي بمثال واحد غالبا

كر�م،   قرآن(دة �شوا�د متنّوعة م القاعيدعّ   الشوا�د

  )شعر

  .�غفل �شارة للشوا�د

 ي��ز أ�م التقسيمات ومجمل ا��الفات    التقديم

  .املمكنة

ال �ش�� إ�� ا��الفات 

  .النحو�ة

ھ للُمتخّصص  القارئ  ھ للُمبتِدئ  .موجَّ   .موجَّ

من  ؛من ا��دول يت�� أّن امل��م النحوي املوّسع يختلف عن نظ��ه امل�ّسط  

حيث طر�قة عرض املادة النحو�ة �� امل��م، ونمط �عر�ف�ا،وعدد �مثلة املدّعمة ل�ا ومختلف 

  .الشوا�د املوّ��ة الستعماال��ا، ونوع القارئ الذي �س��دفھ

�سمح اعتماد معيار ا��ال بتعي�ن أر�عة أنواع من املعاجم النحو�ة ��  :ا��ال -ب

  :املكتبة العر�ية، و�� ع�� �ذا النحو

وتقتصر ع�� إيراد مصط��ات مجال  :املعاجم النحو�ة �� التخّصص الواحد - 1

  :محّدد، وال تتجاوزه إ�� التخصصات ا��اورة، ومن أمثل��ا

امل��م الوا�� �� أدوات النحو العر�ي، لع�� توفيق ا��مد و�وسف جميل الزع��،  - 

فاه ع��  424م،اشتمل ع�� 1993صادر عن دار �مل،�ردن،الطبعة الثانية  ِ
ّ
ز مؤل

ّ
صفحة،رك

جمع ال�لمات العوامل،وعرض عمل�ا وصور استخدام�ا، مع إيراد �عض ال�لمات ال�� اش��رت 

بصور مخصوصة �� �ستعمال اللغوي،ووجوه إعرا��ا،مع �ستعانة بالشوا�د القرآنية،ال�� 

 
ً
   . قار�ت ستمائة آية،والشوا�د الشعر�ة ال�� زادت ع�� ستمائة وخمس�ن ب�تا

و�شتمل ع�� مصط��ات حقل�ن : معاجم نحو�ة ذات تخّصصات متداخلة - 2

  : معرفي�ن بي��ما تقارب كب��، ومن ذلك

م��م املصط��ات النحو�ة والصرفية، دمحم سم�� نجيب اللبدي،يحتوي ع��  -         

صفحة أصدرت طبعتھ �و�� مؤسسة الرسالة، ب��وت، لبنان، ) 278(مئت�ن وثمان وسبع�ن 

  .م1985 - �ـ1405ر الفرقان، عمان،�ردن، سنةودا
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امل��م الوظيفي ملقاي�س �دوات النحو�ة والصرفية،عبد القادر عبد  -           

  .�عمان،�ردن 2006صفحة، صدر سنة ) 467(ا��ليل،يقع �� أر�عمائة وسبع وست�ن 

النحو  وتجمع ب�ن دفت��ا مصط��ات العلوم املتفّرعة عن :معاجم نحو�ة فرعية - 3

  :العر�ي؛ ف�� بذلك مخّصصة ��ال فر�� �عينھ،ومن املعاجم ال�� ت�ت�� إ�� �ذه الفئة نورد

إميل �عقوب،و�ضّم : امل��م املفّصل �� �عراب،طا�ر يوسف ا��طيب،راجعھ -       

  . م2007صفحة،صدر عن دار الكتب العلمّية،ب��وت،لبنان، ) 544(خمسمائة وأر�ع وأر�ع�ن 

جورج م��ي عبد : �م �عراب �� النحو العر�ي، أنطوان الدحداح، مراجعةم� -       

م،ولھ طبعة ثانية صدرت سنة 1996املسيح،مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، الطبعة �و��، 

�لمة، قصد  4000جملة،و 700مادة نحو�ة،و 200صفحة ورد ف��ا  269م،تضمنت 1999

فة،مع مراعاة التحام القواعد النظر�ة واضعھ معا��ة مسائل �عراب ع�� نماذج تطب
ّ
يقية مكث

  .بأمثل��ا �عرابية الوظيفية،كما ذّيلھ بف�ارس �سّ�ل سبل البحث

مصطفى ا��وزو،صدر �� : امل��م الوسيط �� �عراب، نايف معروف،مراجعة -         

م، يقع �� ثالثمائة وسبع 1988طبعتھ �و�� عن دار النفا�س،ب��وت،لبنان،سنة 

صفحة،و�ذا امل��م غ�� مخّصص ملناقشة مسائل ا��الف أو نقد التفك�� ) 327(شر�نوع

عرِ��ن، والسيما ح�ن �عرض ل�م لفظ مش�ل أو غ�� مألوف
ُ
  .النحوي،بل غرضھ مساعدة امل

امل��م املعياري لشب�ات الفصائل النحوّ�ة،عبد القادر عبد ا��ليل، دار  -         

  .صفحة)639(م،فيھ ستمائة و�سع وثالث�ن ��2007،سنة صفاء،عمان،�ردن،الطبعة �و 

ع���� : م��م مصط��ات وأدوات النحو و�عراب،ع�� �صيص،مراجعة -        

م، 2005 - ه1425املصري،دار �سرة لل�شر والتوز�ع،ودار عالم الثقافة،�ردن،الطبعة �و��،

ما ضّمنھ جميع �دوات صفحة، وفيھ فصل املّؤلف املصط��ات عن �دوات، ك 303احتوى 

 أم أسماء
ً
  . النحو�ة ال�� �ساعد ع�� ر�ط ال�لمات وا��مل، سواٌء أ�انت حروفا

قاموس �عراب، جرجس ع���� �سمر،دار العلم للمالي�ن،ب��وت،صدرت  -        

مرة سنة  12م، وأعيد طبعھ مرات عديدة ليصل عدد�ا إ�� 1969طبعتھ �و�� سنة 

 من  201ع��  م،توّزعت مادتھ1985
ً
صفحة،قصد مصّنفھ التعر�ف بأسرار اللغة،انطالقا

إعراب مفردا��ا وجمل�ا،مع ا��رص أن ت�ون �افة الشوا�د من الشعر العر�ي؛ح�� يمتلك 

 أثناء دراستھ لقواعد العر�ية
ً
 أدبية

ً
  .الطالب مادة

م، 2000امل��م املفّصل �� �عراب،محمود يوسف داود،دار �ومھ،ا��زائر، -         

صفحة،و�شتمل ع�� إعراب ال�لمات و�حرف و�دوات ال�� اش��رت بخصوصية  398يقع �� 
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  .متمّ��ة، وال�� ل�ا وجوه متعّددة �� �عراب

  :مباحث نحو�ة ضمن معاجم التخّصصات املتعّددة - 4

عدة علوم لغو�ة  - باإلضافة إ�� مباحث النحو العر�ي - و�ضم امل��م الواحد م��ا         

  : خرى، ومن نماذج�اأ

م��م مصط��ات النحو والصرف والعروض والقافية،دمحم إبرا�يم عّبادة، دار  -       

  .املعارف، القا�رة

م��م �عراب و�مالء،إميل بد�ع �عقوب،دار الشر�فة،يقع �� أر�عمائة  -        

  .صفحة) 470(وسبع�ن 

ل �� اللغة و�دب -         - فقھ اللغة - إمالء - عروض - بالغة -صرف - نحو: امل��م املفصَّ

فكر أد�ي،إميل بد�ع �عقوب وم�شال عا���،الصادر عن دار العلم  - نقد - أدب

 1987للمالي�ن،ب��وت،الطبعة �و��،
ً
صفحة،حرص  1324م،يقع �� جزأْين،يضمان معا

ف عدة معاجم �� م��م واحد،�ان م��ا حقل اللغة الذي �شتمل 
َّ
واضعاه أن يضم �ذا املؤل

  .� مباحث النحو والصرف و�عرابع�

  :اللغة - ج

و�� معاجم عر�ية اللغة دائما،ت�ون ف��ا لغة املدخل  :معاجم نحو�ة أحادية اللغة - 1

  :�� نفس�ا لغة الشرح،و�� كث��ة ومتعددة، م��ا

  .صفحة  447أحمد عبيد،واشتمل ع�� : م��م النحو لعبد الغ�� الدقر،إشراف

ت�ون لغة املدخل ف��ا مغايرة للغة الشرح، ومن  :ةمعاجم نحو�ة ثنائية اللغ - 2

  :نماذج�ا

، بي�� )عر�ي- إنجل��ي /إنجل��ي  - عر�ي(م��م �� مصط��ات النحو العر�ي : العر�ف - 

 .صفحة) 198(م، و�حتوي ع�� مئة واث�ت�ن و�سع�ن �1973اكيا، مكتبة لبنان، ب��وت، 

مع مسارد ومالحق بالعر�ية ) إن�ل��ي  - عر�ي(م��م �دوات النحو�ة �� العر�ية  - 

م، �شتمل ع�� حوا�� 2008و�ن�ل��ية، ن�يل الز���ي،مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة �و��، 

 .صفحة 726من �دوات النحو�ة موّزعة ع��   505

 - عر�ي(م��م مصط��ات �عراب والبناء �� قواعد العر�ية العاملية  - 

إلياس مطر و���ي برو�ھ، مكتبة لبنان : راجعة، أنطوان الدحداح،م)عر�ي - فر����(و)فر����

صفحة، أما القسم الفر����  279م، يقع القسم العر�ي �� 1987ناشرون، الطبعة �و��، 



159                                                                                            ��دث�نااملعاجم النحو�ة املتخّصصة عند العرب  

 :°2111ème Année - N (Decembre 2016)   )2016 دیسمبر(21: العدد  ــ الحادیة عشرة  السنة

 

 .صفحة 128فيحتوي ع�� 

إلياس : وان الدحداح، مراجعة، أنط)فر���� - عر�ي(م��م قواعد العر�ية العاملية  - 

�ي برو�ھ، الطبعة �و��، ��: الفر�سيةجورج م��ي عبد املسيح، مراجعة : تدقيقمطر،

 .صفحة 249مكتبة لبنان ناشرون، عدد صفحاتھ م،1991

، أنطوان الدحداح، مكتبة لبنان ناشرون، )فر���� - عر�ي(م��م لغة النحو العر�ي  - 

حروف املبا�ي، : ، �شتمل امل��م ع��  صفحة، ضمت ثمانية مباحث ��1994الطبعة �و��، 

سماء، �فعال، �سناد والكالم املفيد، �عراب والبناء، املرفوعات حروف املعا�ي، � 

 معلومات حول امل��قات و�دغام و�عالل
ً
  .واملنصو�ات وا��رورات والتوا�ع، وأخ��ا

  :أ�داف املعاجم النحو�ة - 4

تباي�ت غايات املعاجم النحو�ة ب�باين مقاصد واضع��ا، واختالف الفئات ال��   

ملتأمل لدوافع �شأة �ذا النوع من التأليف امل���� �� �ذا ا��قل املعر�� يجده �س��دف�ا، وا

  .يتمحور حول ثالثة أ�داف أساسية، وردت وفق أ�مي��ا ��ذا ال�سلسل

؛ إذ  :ال�دف التعلي�� - أ
ً

 معّينة
ً
يتج�� �� �ون �ذا امل��م املتخّصص �س��دف فئة

 ل�م ع�� مزاولة يقصد مؤلفھ إ�� تبليغ جملة من املعارف إ�� الد
ً
ارس�ن والطلبة، لي�ون عونا

 ما �سمع التذّمر منھ "دراس��م؛ ألّن 
ً
 بال�سبة لطالب مدارسنا، وغالبا

ً
النحو العر�ي بات صعبا

 
ً
، و�ّعلل )9("سواء �� أوساط معل�� اللغة العر�ية،أو �� أوساط ��ل واملثقف�ن والطالب جميعا

فمازال أبناؤنا : "ات النحو و�عراب بقولھع�� �صيص س�ب وضعھ مل��م مصط��ات وأدو 

�ش�ون و�تذّمرون، و�م دائمو البحث عن كتاب أو أستاذ يحل ل�م عقدة �شأت 

،و�بدو أّن )10()"ر�اضيات اللغة(مع�م،�سمو��ا عقدة �عراب،ح�� نرى م��م من س�� النحو 

  :�ذه الصعو�ة �عود إ�� عدة أمور، من بي��ا

  .��اتھ،وأبوابھ،ومسائلھ،منذ �شأتھعدم تطو�ر النحو �� مصط - 

ره باملنطق والفلسفة - 
ّ
  تأث

  .ك��ة اصطالحاتھ وغموض�ا - 

  .�ستقراء الناقص للغة، وا��لط ب�ن الل��ات - 

عَر�ة - 
ُ
  .)11(قلة استعمال اللغة امل

 لوضع املعاجم النحو�ة؛ و�� �ذا الصدد   
ً
 قو�ا

ً
ولعّل �ذه الصعو�ات ش�لت دافعا

ھ إ�ّ� من أسئلة حول : "يب اللبدييقول دمحم سم�� نج وقد زاد �� دف�� إ�� �ذا العمل ما �ان ُيوجَّ
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،والغاية نفس�ا )12("�صطالحات النحو�ة والصرفية و�عر�ف�ا ومظان وجود�ا �� مراجع�ا

ا اشت�ى لھ " م��م �عراب �� النحو العر�ي"توخا�ا أنطوان الدحداح حينما بادر بتأليف 
ّ
مل

 �� حل تمار�ن صديقھ ما �انت �عا
ً
 كب��ة

ً
نيھ اب�تھ �� �علم مادة القواعد؛ إذ �انت تجد صعو�ة

  .)13(�عراب

لت          
ّ
فالغاية التعليمية بارزة بوضوح �� تأليف �ذا النوع من املعاجم؛ فقد ش�

 لوضع �ذه املصّنفات �� ش�� مباحث 
ً
 كب��ا

ً
،دافعا

ً
دّرس�ن أحيانا

ُ
مساعدة الطالب،بل وح�� امل

  :العر�ي؛ ألّن ذلك كفيل بتحقيق ثالثة نتائج م��ابطة، ��النحو 

م - 1
ّ
م : تحقيق متعة التعل

ّ
�سمح استخدام امل��م بإ�عاد امللل وال��ر عن املتعل

الدرس اللغوي �� مدارسنا العر�ية �و درس جاف، �عيد "أثناء تناول املسائل النحو�ة؛ مادام 

،ن�يجة ما يالقونھ من )14("بذائقة الطالبعن مّس شغاف القلوب وتحر�ك �حاس�س والسمو 

  .صعو�ة أثناء مراجعة الكتب النحو�ة الكث��ة، أو خالل متا�عة املس�ندات ال��بو�ة العو�صة

ف �سّ�ل ع�� الطالب الوصول إ�� مبتغاه بأد�ى : توف�� ا���د - 2
َّ
توظيف �ذا املؤل

ولقد �ان داف�� �� ": "عرابامل��م املفّصل �� � "الصدد يقول واضع  ج�د مبذول؛ و�� �ذا

تص�يف �ذا امل��م �و تجن�ب طالب املعرفة،وامل�تم باإلعراب،عناء البحث والتنقيب �� كتب 

،فيما لو تناول . النحو للوصول إ�� إعراب �لمة أو حرف أو أداة
ً
 طو�ال

ً
وقد �ستغرق ذلك زمنا

  .  )15("كتب النحو،و�� �خ�� قد ال ��تدي إ�� �غيتھ �س�ولة

م إ�� املطلوب بأق��� سرعة؛ إذ : �ح الوقتر  - 3 ِ
ّ
يقود استعمال امل��م النحوي املتعل

لم �عد الوقت ي�سع ليخوض املرء �� كتب النحو والتصر�ف وشروح�ا وحواش��ا ليلھ و��اره "

  . )16("ليظفر ببغيتھ،وجواب مسألتھ

النحو العر�ي س�ساعد  ومما سبق يت�� أّن توظيف امل��م النحوي �� تدر�س مادة                 

الدارس�ن ع�� تقر�ب مفا�يم �ذا ا��قل اللغوي، و�عمل ع�� ت�س�� اس�يعاب مسائلھ،كما 

؛ و�� ذلك اقتصاد ل���د 
ً

 مرّتبة
ً

يكف��م مشقة البحث؛ مادمت املباحث ُتقدم لطاِل��ا مبّو�ة

  .والوقت

 إّن ��تمام بمباحث النحو �� امل��م املتخّصص  :ال�دف اللغوي  -ب
ً

�عّد خدمة

ب  ف مبوَّ م للغة العر�ية؛ فالعناية بمسائل النحو ومصط��اتھ، وت�سيق�ا �� مصنَّ  تقدَّ
ً
جليلة

،وعليھ فا���د املبذول �� وضع �ذه املعاجم �و 
ً
، وأ�سر اس�يعابا

ً
ب يجعل�ا أقرب تناوال ومرتَّ

م للدرس النحوي؛ح�� تبقى اللغة املتداولة �� ر�وع الوطن الع ، خ�� عمل يقدَّ
ً

 بّ�نة
ً

ر�ي فصيحة

كما نطق�ا أسالفنا منذ أر�عة عشر قرنا،ً وتزداد قيمة امل��م وم�انتھ ب�ن الدارس�ن إن �ان من 

امل��م "وضعھ �م أساتذة ومعلمون قد أفنوا حيا��م �� تدر�س اللغة لل�شء؛ والعينة �ا�نا 
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 - ان الدافع إ�� �ذا العملو�: "الذي بّ�ن واضعاه غرض�ما بالقول " الوا�� �� أدوات النحو العر�ي

وع�� وفرة الكتب النحو�ة القديمة  -ع�� ما فيھ من مشقة وعناء �� البحث والتص�يف،

م�ن  - وا��ديثة
ّ
ما أحسسنا بھ من حاجة إ�� مثلھ خالل سنوات خ��تنا الطو�لة،متعل

م�ن،�� مراحل التعليم ا��تلفة
ّ
  .)17("ومعل

بھ امل��م النحوي من ت�سيط  يتجسد من خالل ما �سمح :ال�دف الثقا�� - ج

لقواعد اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن ��ا؛ح�� يتحقق التواصل وتبادل �ف�ار ب�ن مت�ل�� 

" م��م قواعد العر�ية العاملية"العر�ية وغ���م من ناطقي �لسنة �خرى؛ول�ذا �ان واضع 

 با"الثنا�ي اللغة ��دف إ�� 
ً
 ب�ن شرح قواعد العر�ية لألجانب، مستعينا

ً
لفر�سية،ال ليقيم موازنة

: ،و�ذه الغاية حدّد�ا أيضا بقولھ)18("اللغت�ن،بل لتحقيق واسطة اتصال لنقل الفكر العر�ي

إّن وضوح اللغة العر�ية وصفاء�ا ودق��ا، ت�يح لنحو�ا وصرف�ا، حّق مروٍر ال ُيضارَع إ�� "

 
ً

بأخرى منا�ع املصط��ات  العاملية،شرط أن ال يضيع عن البال، خالل املسرى الذي ير�ط لغة

ف �و أن ي�سط التص�يف القواعدي ...ومقاصد النحاة
َّ
�مت �� �ذا املؤل

ُ
و�دف العاملية كما ف

  . )19("العر�ي ع�� اللغات �ل�ا وع�� ال�شر �ل�م

وعليھ يمكن القول أّن املعاجم النحو�ة ثنائية اللغة بإم�ا��ا فتح آفاق جديدة          

 بتوسيع رقعة استعمال �ذه اللغة �� لتعلم اللغة العر�ية 
ً
لغ�� الناطق�ن ��ا،كما �سمح أيضا

  .ش�� �قطار و�مصار؛ح�� �عود للعر�ية مجد�ا،و�� ذلك عودة لر�ادة العرب

 :خاتمة

مادام العالم �ش�د تحوالت لغو�ة ر�يبة، مواِكبة للغزو الثقا��،ومساِيرة   

 �� للتقدم التكنولو��،فإّن العرب ا��دث�ن لم ي
ً
 معت��ة

ً
قفوا مكتو�� �يدي،بل بذلوا ج�ودا

 كما تداول�ا العرب 
ً
س�يل حماية اللغة العر�ية،وا��افظة ع�� صفا��ا؛ ح�� تبقى نقية

�قحاح،ت�ساب فصيحة ع�� ألسنة املتحدث�ن ��ا، ول�ذا الغرض عمدوا لصناعة معاجم 

م �� الشأن وضع عدة معاجم نحو�ة تخدم اللسان العر�ي،و�عمل ع�� ترسيخ قواعده،فلقد ت

نحو�ة أحادية اللغة، وأخرى متعددة اللغات،أ�م ما يم���ا أّ��ا وا��ة ال��ت�ب، س�لة 

�ستعمال، مناسبة للقارئ املس��دف،قصد �عليم قواعد النحو للناطق�ن بالعر�ية،بل وح�� 

ة للناطق�ن �غ���ا من اللغات،بأسلوب مشّوق، وعرض جذاب؛ح�� يحصل امتالك ملك

م يتم تداول�ا ع�� أوسع نطاق 
َ
اللغة،وال�� يمثل املستوى النحوي أ�م مستو�ا��ا،ومن ث

  . بان�شار�ا ع�� ألسنة و�� كتابات الناطق�ن ��ا
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  �� قصيدة الن�� ا��زائر�ة الفنية�شكيل الصورة

  صب��ة قا���                                                                                       

  :امل��ص           

إن تخ�� قصيدة الن�� عن العناصر �يقاعية س�ب �� ميل الدارس إ�� البحث عن    

جمالية �ذه القصيدة من ناحية الصورة الشعر�ة،إذ إن الصورة �� قصيدة الن�� ت�ب�� ع�� 

املقال ع�� رصد أنواع الصور  من �نا س��كز �� �ذا. السمات الشعر�ة الداللية ال الصوتية

  .الشعر�ة �� قصيدة الن�� ا��زائر�ة،وتجلية وظائف�ا و�نا��ا

Abstract 

       The abandonment of rhythmic elements in prose poem has lead the 

students to research more in this poem’s aestheticism in poetic image,as the 

image in prose poem is based on these denotative non-phonetic characteristics 

of poem. 

      So, in this article, we’lle focus on the observation of poetic image’s 

genres in Algerian prose poem and the transfiguration of its functions and 

structures. 

  :�� و املف�ومطاملص 

من الضروري جدا استكناه العناصر البنائية لقصيدة الن��،باعتبار�ا النص امل��م       

ا��تلف فيھ، ومن ب�ن أ�م �ذه العناصر نجد الصورة ال�� �عت���ا كمال أبو ديب أ�م مم��ات 

" قصيدة الن��،إذ إن الصورة الشعر�ة أصبحت العنصر امل�يمن �� قصيدة الن��،بل إن

و قبل ا��ديث عن أ�مية الصورة و .1"ونة أقل احتفاال بالصورة الشعر�ةالقصيدة املوز 

تجليا��ا �� قصيدة الن�� ا��زائر�ة علينا �س��الل بمف�وم �ذا الش�ل الكتا�ي ا��ديد الذي لم 

ُيرض الكث��ين، و قد أراد الباحث سامح الرواشدة أن يقرب إ�� ذ�ن القارئ فرضية أن �ذا 

إن عدم قبول املتذوق و الناقد ل�ذه التجر�ة " ُيقنع ا��م�ور و النقاد و النوع من الكتابة لم

و �و �امن بالضرورة داخل حول ب�ن �ذه التجر�ة و املتلق�ن،قبوال طبيعيا يث�ت أن خلال ما ي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذة محاضرة أ،قسم اللغة و �دب العر�ي،جامعة البو�رة.   

سامح الرواشدة، مغا�ي النص،دراسات تطبيقية �� الشعر ا��ديث،دار فارس لل�شر و  -  1
،نقال عن كمال أبو ديب،�� الشعر�ة، مؤسسة �بحاث 79،ص2006،�ردن 1التوز�ع،ط

  .91،ص1،1987العر�ية،ب��وت،ط
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  .  2"النص الشعري الباحث عن مشروعيتھ و ل�س داخل ا��م�ور و النقاد

لنقدية عموما حول قصيدة الن�� قليلة، ال يمكن ل�ذا الكالم أن يو�� بأن ا��ركة ا 

من بإم�انھ تحديد عدم مشروعية �ذه القصيدة ؟ و من بإم�انھ : تفي بالغرض و قد ن�ساءل

موجود من قبل مبدع واع بالتطور وللتغي��، و مقروء .القضاء ع�� إنتاج أد�ي موجود و مقروء؟

بات ومن ثم لالستمرار الذي من طرف متلق لھ الو�� نفسھ،�ذا الوجود ي�يح الفرصة للث

  . يتحقق عن طر�ق قراءتنا ل�ذه القصيدة و كشف بنا��ا و تركي��ا و مم��ا��ا

ل�ي نم�� قصيدة الن�� عن �نماط الشعر�ة �خرى �ستع�ن بتقسيم جان �و�ن 

  3:ل�ذه �نماط، ف�و يم�� ب�ن ثالثة أنماط شعر�ة ��

أن يد�� قصيدة داللية،إذ ال �عتمد �� يمكن "النمط �ول �و القصيدة الن��ية، و

  ".الواقع إال ع�� �ذا ا��انب من اللغة تار�ا ا��انب الصو�ي

ال �عتمد من اللغة إال ع�� " النمط الثا�ي �و القصيدة الصوتية، و�ذا الصنف

  ".عناصر�ا الصوتية

املالحظ من �ذين النمط�ن أن الداللة تكفي �� �عض �حيان ��لق جمالية 

  .� املقابل قد تصنع �يمنة �صوات اللغو�ة نصا ن��يا منظوماالنص،و�

،و يم�� "الدال�� أو الشعر ال�امل - الشعر الصو�ي" يجتمع النمطان �� فئة ثالثة ��

  4:جان �و�ن ذلك بجدول صنف فيھ �ذه �نماط

 ا���س السمات الشعر�ة

  الصوتية الداللية

 قصيدة الن�� ـ +

 ن�� منظوم + ـ

 �امل شعر + +

 ن�� �امل ـ ـ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .79غا�ي النص،دراسات تطبيقية �� الشعر ا��ديث ،صسامح الرواشدة، م - 2
، املغرب 2دمحم الو�� و دمحم العمري، دار تو�قال لل�شر،ط:جان �و�ن، ب�ية اللغة الشعر�ة،تر- 3
  .11،12، ص ص2014
  .12ينظر،املرجع نفسھ،ص- 4
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املالحظ مـن خالل �ـذا ا��دول وجـود تقابل واضـح بيـن قصيدة النثـر والن�� 

املنظـوم،ألن قصيدة الن�� �عتمـد الداللة دون ��تمـام بالبعـد الصوتـي، والن�� املنظوم �عتمد 

الن�� ال�امل ألن الب�ية الصوتية دون العمق الدال��،أما الشعر ال�امل فنقيضھ وا�� جدا و�و 

  .�ول مب�� ع�� البعدين الصو�ي و الدال��،أما الثا�ي في�تعد كث��ا ع��ما

إن رفض قصيدة الن�� �س�ب �و��ا ال �عتمد ع�� الوزن و ال ع�� �يقاع �و رفض 

من صميم ج�س الشعر،و �� ش�ل من " غ�� موضو�� تحكمھ الذاتية،ألن قصيدة الن��

فال مناص من �ع��اف ��ذه الكتابة ا��ديدة خصوصا إذا . 5"لعر�يأش�ال التحول �� الشعر ا

كتابة ن��ية تحمل �عض مالمح الشعر،و البعض �خر �عت���ا ج�سا " علمنا أن البعض �عت���ا

فاملش�لة إذن ل�ست �� وجود قصيدة الن�� وال �� كيفية قبول�ا،إنما املطلوب �و . 6أدبيا جديدا

  .حقق جمالية �ذه القصيدة ورصد طر�قة اشتغال�االبحث عن العناصر ال�� ت

إن البحث عن شعر�ة قصيدة الن�� �و البحث عن العناصر ال�� تم�� الشعر كج�س 

مستقل عن غ��ه،ألن �جناس �دبية تتداخل و تتقاطع إ�� درجة تحقق ال�شابھ فيما 

الصفات الشعر�ة  بي��ا،لكن ،و مع �ذا، ينفرد �ل ج�س بصفاتھ امل�يمنة ا��اصة بھ سواء

و يمكننا �شارة إ�� أن أ�مية .7بال�سبة للقصيدة،أو الصفات الن��ية بال�سبة للنص الن��ي 

قصيدة الن�� متعلقة بم�ارات القارئ ومدى قدرتھ ع�� ا��وض �� أ�م مم��ات قصيدة الن�� 

إ�� ما تكت�� مف�وم ا��ر�ان و التدفق قد لفت �ن�باه "من كثافة و إيجاز وتدفق للعواطف ألن

  .8"بھ القصيدة من رؤى تتجسد بنائيا ع�� �لية النص

إن أ�مية قصيدة الن�� متعلقة إذن بذلك التأو�ل الذي يمارسھ القارئ ع�� النص و 

ال تكمن �ذه ��مية �� النص �� حد ذاتھ فقط، و يتم ذلك عندما تتحقق �عض الصفات �� 

غوي والرؤ�ا الشعر�ة،وكذا ال�شكيل �يقا�� الذي النماذج ا��يدة لقصيدة الن�� �ال�شكيل الل

كما �ش�� البعض إ�� وجوب تحقيق قصيدة الن�� .�9عت��ه البعض غائبا عن �ذه القصيدة

للغنائية التصو�ر�ة ال�� تقوم ع�� ال�شب��ات الصور�ة و املفارقة لتحقيق شعر�ة جديدة تن�� 

و من �ذا املنطلق أردنا الكشف عن .الصارمة�� �عو�ض الغياب الذي تركتھ القوان�ن �يقاعية 

  .�شكيل الصورة �� قصيدة الن�� ا��زائر�ة من حيث البناء و الوظيفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،الر�اط 1عبد هللا شر�ق،�� شعر�ة قصيدة الن��،م�شورات اتحاد كتاب املغرب،ط- 5
  . 13ص،2003
  .15املرجع نفسھ،ص- 6
  .ينظر،املرجع نفسھ،الصفحة نفس�ا-  7
حاتم الصكر،حلم الفراشة، �يقاع الداخ�� و ا��صائص النصية �� قصيدة الن��،أزمنة - 8

  .35،ص2010،عمان 1لل�شر و التوز�ع،ط
  .16ينظر،عبد هللا شر�ق،�� شعر�ة قصيدة الن��،ص- 9
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إن الو�� بالصورة �و من ب�ن مقومات الكتابة الشعر�ة �� �ذا العصر،خصوصا إذا                

وت�ون بذلك .لصورة�ان �ذا الو�� يتجسد من خالل الوظيفة الفنية و كذا البعد املضمو�ي ل

 من حيث تركي��ا،و �يئ��ا،�سيطة أو مركبة،�لية أو جزئية،حسية أو تجر�دية أومن"متنوعة 

 أومنج�ة �شكيلية، عنقودية تضادية، إيقاعية، ،رمز�ة، و�ناؤ�ا  ت�و���ا   حيث نوع�ا و 

استكشافية،اس�شرافية أو من ج�ة طبيع��ا �جناسية اس��جاعية، وأفق�ا، مرجعيا��ا

  . 10"مسردة،ممسرحة

  : أنواع الصور من حيث البناء و الوظيفة

، أما imageryة والصورة الفني imageمن الضروري جدا التفر�ق ماب�ن الصورة   

فإ��ا �ستخدم �� " وأما الثانية. 11"استعادة ذ�نية إلحساس أنتجھ إدراك ف��يقي" �و�� ف��

مجال �دب ع�� وجھ التخصيص ل�ش�� إ�� الصور ال�� تث���ا اللغة �� الذ�ن،بحيث �ش�� 

. 12"بال�لمات أو العبارات، إما إ�� تجارب خ���ا املتلقي من قبل أو انطباعات حسية فحس

الشعر�ة ال�� تث�� املتلقي و�ستفز خيالھ  /ونحن �نا �� �ذه الدراسة ��منا الصورة الفنية

  . إلدراك�ا و�حساس ��ا والتفاعل مع�ا

سنحاول رصد أنواع الصور الشعر�ة ، من خالل تقسيم الباحث خالد لغر��� ل�ا، 

   13.لنب�ن كيفية تجل��ا �� قصيدة الن�� ا��زائر�ة

 :ز�ةالصورة الرم

و املقصود �نا ".تت�ون من �لفاظ الرموز أو الرموز �سطور�ة بمرجعيا��ا ا��تلفة" 

باأللفاظ الرموز ال�لمات امل�يمنة ع�� نص شعري مع�ن،أو ع�� الديوان بأكملھ مثل �لمة 

 .14"عطش"يقول الشاعر �� قصيدة .ملشري بن خليفة"س�ن"�� ديوان " ا��سد"

  خبئ�� �� عي�يك دمعة

 ن ش�ت �� القلب وردةو إ

  يا من يث�� حلم ا��سد

  مثلما املوت غيابك

  و من جسدي املسيج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعري العر�ي ا��ديث،مقار�ات نظر�ة و تحليلية،مكتبة خالد لغر���،�� قضايا النص ال-  10
  .278،ص2007،تو�س1قرطاج لل�شر و التوز�ع،ط

جابر عصفور، :ا��يال، �سلوب، ا��داثة، تر:نورمان فر�دمان، الصورة الفنية ضمن كتاب 11
  .159، ص2009،القا�رة 2املركز القومي لل��جمة،ط

  .160املرجع نفسھ، ص 12
  .286 - 281،�� قضايا النص الشعري ا��ديث، صينظر، خالد لغر��� 13
  .63، ص2002مشري بن خليفة،س�ن، م�شورات اتحاد الكتاب ا��زائر��ن،ا��زائر 14
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  �علن حضورك

ة وجودية،تنفتح ع�� عدة دالالت تحمل �لمة ا��سد �� �ذا املقطع رمز�ة ذاتي

  .عوالم تبلغ حدود التناقض أحياناو 

  15:و يقول �� موضع آخر

  ..ابتعدي                

  رفة ا��سدعن ش                

  ال تقر�ي دمي                 

   16:إ�� أن يقول 

  يحاصر�ي سعف النخل               

  و ا��صار جنة ا��لد               

  �ذا جسدي ��رب م��               

  :أع��ف �ن               

  ال فاصل ب�ن ا��ب و املوت                 

الوطيدة ب�نھ و��ن الذات، و�� عالقة حتمية، إذ يرمز ا��سد أيضا �نا إ�� العالقة 

  . إن وجود ا��سد �ع�� وجود الذات، كما أن غيابھ �ستلزم غيا��ا وفناء�ا

  17:و�قول أيضا

  من ذا الذي شرع أبواب جسدي القتيل               

  و مزق اع��افھ �خ��               

  18:و �� موضع آخر

  �عرج نحو عشق�اتذكرتك و الروح                

  و جسدي �سقط �� �نتظار               

يحمل ا��سد �� املثال�ن ثقال دالليا رمز�ا،ف�و جسد ي�تعد عن الذاتية الفردية ل��تقي 

إ�� عالم املثاليات،رغم اع��اف الشاعر بأن �ذا ا��سد ملكھ من خالل ر�ط ال�لمة بياء 

تيل الذي �سقط و يقع �� مأساة �� �نتظار املت�لم، لكنھ يبعده عن ذاتھ،ف�و ا��سد الق

  .الالمحدود، بخالف الروح ال�� �علو و �عرج إ�� السماء

لقد جعل الشاعر ا��سد �نا واقعا ب�ن السماء و �رض،و �� �ذا إشارة إ�� املوت 

و نجد أن �ذه ال�لمة تتكرر �� معظم .الذي يف�� بھ ا��سد �� الق�� و تحيا بھ الروح �� السماء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .76مشري بن خليفة،س�ن ،ص- 15
  .77املصدر نفسھ،ص- 16
  .65،ص املصدر نفسھ - 17
  .67املصدر نفسھ،ص-  18
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   .قصائد الديوان بالرمز�ة ذا��ا وال�شكيل التصو�ري ا��تلف

  :الصورة املتضادة

تقوم ع�� لعبة إنتاج وحدة الصورة من خالل وحدة املتناقض ب�ن العناصر وجدل " 

و �� �ذا التعر�ف إشارة إ�� الصورة املب�ية ". النفي و�ثبات،تحقيقا لصف�� �نز�اح و التجر�د

�عدما  19"السمة ��م �� القصيدة الن��ية" ك ما يحقق البعد الدال��،ألنھع�� املفارقة و ذل

تخلت عن �عض املم��ات ال�� تجعل من القصيدة شعرا،وحاولت البحث عما �عوض�ا فنيا ف�� 

حطمت �يقاع ا��ار�� الستضافة السردي �� الشعري انطالقا من جو�ر�ا الدال�� " مثال

  .أ�مية البعد الدال��،كما أسلفنا و �ذا فيھ �شارة إ��.20"ذاتھ

   21:يقول الشاعر مشري بن خليفة 

  واقف ب�ن الر�ح و املرآة           

  أرسم ع�� املاء طفال يح��ق            

  أفتح بابا �� الغياب           

  و أدعو طائر الورق           

  ليط�� �� �ذا �فق           

عن التضاد فقط ع�� مستوى جز�ي،إنما �شتغل ال يمكننا ا��ديث �� �ذا املقطع 

وحس�نا أن .ع�� مستوى ك�� تتحقق من خاللھ مفارقة داللية تمتد إ�� مقاطع أخرى من النص

نث�ت ذلك من خالل �ذا املقطع،إذ يجمع الشاعر �نا ما ب�ن الر�ح و املرآة أي ما ب�ن ا��ركة و 

�ق مجسدا ثنائية املاء و النار،كما يدعو الس�ون و �ما متناقضان،و يرسم ع�� املاء طفال يح�

و قد وظف الشاعر �ذه الثنائيات لتجتمع �� داللة واحدة �� .طائر الورق ليط�� لكنھ ال يط��

   .الالوجود

�� صورة تت�ون من نواة تصو�ر�ة مولدة تتفرع إ�� غصون أو " :الصورة العنقودية

الصور ا��زئية ألجل تحقيق الصورة ال�لية  و �� �ذا إشارة إ�� تفاعل" دوا�� ت��ض ع�� التوليد

إذ إن مقار�ة �ذا النوع من الصور �عتمد ع�� تحليل الصور و �� مجتمعة، مرتبطة .�� النص

و يمكن أن نمثل ل�ذا من خالل قصيدة ن��ية . �22عض�ا ببعض داخل ذ�ن الشاعر

   ا��ميدشكيل،تتوزعف��ا�لمات للشاعر عبد  23":غسق البنف��"عنوا��ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .87سامح الرواشدة،مغا�ي النص،ص- 19
حاتم الصكر،قصيدة الن�� و الشعر�ة : ،نقال عن87ي النص،صسامح الرواشدة،مغا�- 20

  .78،ص3،1996،ع15العر�ية ا��ديدة،فصول،ج
  .62مشري بن خليفة،س�ن،ص- 21
  .151،ص2008،ا��زاشر1ينظر،رابح ملوك،ر�شة الشاعر،دار ميم لل�شر،ط  22
،ص 2005عبد ا��ميد شكيل،غوايات ا��مر و الياقوت،م�شورات وزارة الثقافة،ا��زائر  23

93 - 106.  
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السماء،سماوا�ي،شموسا،طيورا،�شرق،العا��،رفعت،الشس،الط��،�عالت،ارت(شا��ةدالليام�

ت،عاصفة،�عـفاع،الطيور،مطرا،أصعد،اعت��،صاعدا،طيورا،جنة،أتد��،أسرى،املعـارج،ا��مر 

تلتقي �ذه ال�لمات املش�لة للصور العنقودية �� داللة العلو املرتبطة ).ا��،علق��،العا��

�ذه الصور متماثلة وا�سيابية للداللة ع�� قوة التأمل لدى الشاعر �عيدا  بالسماء،و قد جاءت

عن التوتر و الصراع و الرؤ�ة السوداو�ة،ألن �ل مصادر �ذه العناقيد تنفتح ع�� �مل و 

تمكن من تحديد الرؤى ا��تلفة ال�� " الطمأن�نة وا��ب وا��ياة، ذاك أن الصور العنقودية

  .24"بة أو موجبةتمنح املعطيات قيما سال

و�� �ذا املقام نجد�ا �ش�� إ�� القيمة املوجبة،ألن الشاعر قد ��ن مفرداتھ بظالل 

  .دالالت إيجابية

تمتاز ببعد�ا �س�شرا�� املستقب��،و ت��ض ع�� أدوات و "  :الصور الرؤ�او�ة

ت �� و�ذا النوع من الصور لھ حضوره الالف".عالمات من حروف و أفعال دالة ع�� املستقبل

 :25"خفر السوسنات" القصيدة الن��ية ا��زائر�ة،و من أمثلة ذلك �ذا املقطع من قصيدة

  و إن �رض ست�سع ��ث�نا،                

  !!  كيما تضيق ا���ات                

  و إن الر�ح ست��ل من سرادي��ا،                

  � جنة هللاو تم��� �� الطرقات ال�� ستوصلنا إ�                

  ! !و الرغبات                

  �ل يق�ن ما تدعيھ القصائد �� �زج�ا؟ أم أنھ شيطان                

  الشعر املعاصر،��ذي،و يوسع لنا �رض كيما نمر إ��                 

  ؟  !أرض جديدة تفيض يالبذخ و السلطات                

�ن أن �رض ست�سع،وأن الر�ح ست��ل،و أ��ا �� ينطلق الشاعر �� بداية املقطع من يق

ف�و إذن يب�� مش�دا تصو�ر�ا ت�نامى فيھ �حداث �ش�ل .�خ�� ستوصلنا إ�� جنة هللا

و �عد ذلك،فجأة،يتحول الشاعر عن مساره الدال�� ب�ساؤل .اس�شرا�� مستقب�� و يقي��

ذي قد يصبح جسرا إ�� عوالم م��ون باحتماالت ترتبط بالبناء الشعري ا��ديد و املعاصر ال

جديدة تقع �� املستقبل، ومن ثم فإن الصورة �نا �عتمد ع�� الرؤ�ا �س�شرافية ، ولعل �ذا 

ما يفسر حضور شيطان الشعر، ألنھ �داة الفنية ال�� يتوسل ��ا الشاعر ليجعل صورتھ 

  .صورة احتمالية تقع �� إطار الزمان ��ي

   ورة مرتبطة بالذاكرة و التذكر،تنخرط �� ا��اضر و�� ص": الصورة �س��جاعية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .159رابح ملوك،ر�شة الشاعر،ص 24
  .115عبد ا��ميد شكيل،غوايات ا��مر و الياقوت،ص 25
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وت�ون  وما أك���ا �� �بداع الشعري ألن املأساة تتولد �� املا���، "و املستقبل من خالل املا���

س�با لالنفجار العاطفي �� معظم �حيان والكتابة ع��ا �� الرؤ�ا ال�� يتغيا�ا الشاعر من وراء 

  26:لشكي ذلك،يقول الشاعر عبد ا��ميد

  

  أعطت�� مفاتيح ال��رات �� أقاليم ���ة،                

  ال�� تنوء باملتعة                

  و��ت با��ا السع��،                

  و ملا استو�ت �� معراج برق�ا،                

  :و ارتو�ت من ثجاج ما��ا القراح                

  ال�� خرجت من ما��ا امل��ن زفت�� لزغب الطواو�س                

  :إ�� أن يقول 

  :و ملا دنوت من تخوم�ا الكثار                

  رمت�� بالزقوم، و ا��مأ املسنون،                

  لكن�� ما انث�يت، و ال أرخيت دفة الشراع،                

  و �انت ا��مرة ال�� ��ا اغتو�ت،                

  ة �� قبضة ا���ر ملا تبدى �� السطوعمعلق                

تمثل �ذه �سطر الشعر�ة جملة شعر�ة واحدة،�عزز�ا الب�ية الزمنية املش�لة من 

و�ذه �فعال تر�ط ما ب�ن �نا . أفعال ماضية م�يمنة ع�� املقطع الشعري و ع�� القصيدة �ل�ا

الشاعر إ�� رسم ا��دث و و �خر �ش�ل حواري و جد�� لتحقق محكيا سرديا بامتيازفقد عمد 

جعلھ ينمو إ�� أن يصل الذروة ع�� مرحلت�ن، املرحلة �و�� ح�ن زفتھ ا��ب�بة إ�� الطواو�س 

ال�� ولدت حديثا،واملرحلة الثانية ح�ن رمتھ بالزقوم وا��مأ املسنون  ب�ل ما يحمالن من دالالت 

الرضوخ، رغم إحساسھ الشديد  و�عد ذلك يتحول الشاعر دالليا ليع��ف �عدم �ن�ناء و.سالبة

  .بالغواية و العذاب

ما يز�د من ارتباط ا��دث باملا��� ع�� مستوى �ذا املقطع الشعري �يمنة التناص 

السع��،املعراج، ماء ثجاج، ماء م��ن، الزقوم و : مع القرآن الكر�م عليھ من خالل ال�لمات

د ا��دث الشعري إ�� املا��� و وظيفة ش: ا��مأ املسنون،فالتناص  �نا �شتغل وفق وظيفت�ن

الذكر�ات ليحقق الشاعر الصورة �س��جاعية، ووظيفة استمداد القوة �يمانية من القرآن 

الكر�م لتجاوز املأساة و الضياع العاطفي، و لكن �ذا التجاوز ال يتحقق، ألن الشاعر �ع��يھ 

  .نطالق و ا��ياةاليأس ، ذاك أن آمالھ بقيت معلقة �� قبضة ا���ر الذي �سل��ا � 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46،47عبد ا��ميد شكيل،غوايات ا��مر و الياقوت،ص ص 26
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الصورة ال�� يتوغل الشاعر من خالل�ا �� العناصر  "��  :الصورة �ستكشافية

يتج�� لنا من خالل  وذلك ما".ل�ستكشف ف��ا الذات و العالم بحثا عن املمكن و الالممكن

   :للشاعر مشري بن خليفة 27"س�ن"صور �ذا املقطع الشعري من قصيدة عنوا��ا 

  

  س �سرار ��                  

  و �� عين��ا أولد مرت�ن                  

  أفتح نوافذ الوجع                  

  ع�� أغار�د الطفولة                  

  فت�� صفصافة معبقة با��ن�ن                  

  أفرش القلب ع�� راح��                  

  وأشرع أبواب الشراي�ن                  

  أفال تدخل�ن؟                  

يحاول الشاعر �نا اخ��اق ��ب املا��� تواقا إ�� استعادة صور من طفولتھ لي��ء 

مجاال معبقا با��ن�ن،لعل ذلك �غري ا��اطبة بالدخول، ولكنھ ال يظفر ����ء من مراده، �مر 

  28:الذي يضاعف حزنھ، و�ذا ما يبوح بھ �� مقطع آخرمن القصيدة نفس�ا

  

  ترق ..أح                  

  بصمت الب�اء،،                  

  وعند أسوار املدينة                  

  أعلق حز�ي �� عيون الصبايا                  

  �عود القبائل من ��ر��ا                  

  و�عودين أنت بال انتماء                  

   29:إ�� أن يقول 

  فردايأ�ي جسدي من                  

  أراه،،وال يرا�ي                  

  تمر الر�ح عار�ة أمامي                  

  ..أسقط                  

  �كذا مثل ��ر �� املاء                  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,49مشري بن خليفة،س�ن،ص 27
  .50،ص املصدر نفسھ 28
  .51،ص املصدر نفسھ 29
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إن الشاعر �نا يصل إ�� مرحلة قصوى من التفكك والسقوط والس�ونية،�مر الذي 

ـــــــ س�يل أمامھ إال �نيجعلھ يبحث عن ا��رج من أزمتھ الروحية وال ـــــــــــــ تماء إ�� ذات أخرى يحقق ـــ

  30:�� كنف�ا وجوده 

  ت��ء الشوارع مثقلة                   

  ب��يج �طفال                   

  .�� صباح أحد �يام                   

  حملت جث��،وط��،سري                  

  و تماديت �� ا��ب، والغناء                  

  أع��ف �ن،                  

  .أنك انتما�ي                  

  

لقد �عاملت قصيدة الن�� ا��زائر�ة مع الصورة الشعر�ة �عامال خاصا،فقد حاولت    

تفج�� طاقا��ا املمكنة لتصبح بذلك العنصر امل�يمن واملعوض عن ا��سائر الناجمة عن 

العناية الك��ى �عنصر الصورة و اس�ثمار�ا  العناصر �يقاعية املفقودة ف��ا، و�ذا ما يفسر

  .ب�ل أش�ال�ا

  

  :املصادر و املراجع

  .2005عبد ا��ميد شكيل،غوايات ا��مر و الياقوت،م�شورات وزارة الثقافة،ا��زائر - 1

حاتم الصكر،قصيدة الن�� و الشعر�ة : سامح الرواشدة،مغا�ي النص،نقال عن-  2
  .1996،ع،15ا��ديدة،فصول،ج   العر�ية 

  .2008رئ،ا��زا1رابح ملوك،ر�شة الشاعر،دار ميم لل�شر،ط  - 3

خالد لغر���،�� قضايا النص الشعري العر�ي ا��ديث،مقار�ات نظر�ة و - 4
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  مبادئ �� كتابة البحث العل��

  

  �عيمة بن علية

                                                   

ص
ّ

  :امل��

 �� تقّدم �مم ورقّ��ا، ومن ثّمة �ان ��تمام      
ً
�س�م البحث العل�� �ش�ل كب�� جدا

وقد بات �ذا املوضوع . بھ ضرور�ا لتحقيق التطّور الفكري، و�جتما��، و�قتصادي، واملعر��

رات التخرّج، ورسائل �شغل الطلبة ا��امعي�ن، ب
ّ

صفة خاصة، ذلك أّ��م مطالبون بإعداد مذك

كيف أختار املوضوع؟ ما : الدكتوراه، وغالبا ما يجد الطالب نفسھ أمام أسئلة محّ��ة من قبيل

نجز 
ُ
�و املوضوع الصا�� للبحث؟ و�ل �ناك مجال للبحث �� خضّم البحوث ا��امعية ال�� ت

؟ وكيف أصوغ �ش�الية؟ و 
ً
 أعّد خطة البحث؟ وغ���ا من �سئلة ال�� ت�تظر إجاباتسنوّ�ا

ولذلك  حاولنا من خالل . ع�� الرغم من عدد املراجع ال�� تناولت املوضوع، وأحاطتھ باأل�ّمية

ز
ّ

 �ذه املقالة �جابة عن مختلف �سئلة ال�� �شغل بال الطلبة والباحث�ن، بأسلوب مرك

 .يختصر مبادئ وخطوات البحث العل��

Abstract: 

Scientific research contributes very much to the advancement and the 

progress of nations. Hence, the interest in it is necessary to achieve intellectual, 

social, economic and cognitive development. In particular, they are required to 

prepare graduation thesis and doctoral dissertations. This subject has become 

the subject of university students, in particular, because they often find 

themselves confronted with puzzling questions such as: How do I choose the 

topic? What is a good topic for research? Is there a field for research in the 

midst of university research done annually? How do I ask the problematic? How 

do I prepare my research plan? And other questions that await answers; despite 

the number of references that dealt with the topic. Therefore, in this paper we 

strove to answer the various questions that concern students and researchers, 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 �،لية �دب و اللغات،جامعة البو�رةأستاذة محاضرة أ. 
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in a concentrated manner, summarizing the principles and the steps of scientific 

research.  

  :�عر�ف البحث العل��) 1

م ودقيق ملوضوع معّ�ن، ال�دف منھ الوصول إ��       
ّ
البحث العل�� استقصاء منظ

نتائج وحقائق علمية مدّعمة با���� و�دلة املقنعة، وذلك باستخدام طرق ومنا�� علمية 

مة وجود مش�لة معّينة تدفع الباحث إ�� دراس��ا دراسة علمية <<ف�و �ستلزم إذن . محّددة
ّ
منظ

باع املن�� العل�� لتفس���ا والوصول إ�� حقائق جديدة
ّ
. 1>>يحاول من خالل �ذه الدراسة ات

ب منھ الدقة �� ف�م أف�ار �خر�ن ونقل�ا، 
ّ
ف�دف الباحث البحث عن ا��قيقة، و�و ما يتطل

  .حّ�� يجّنب نفسھ الوقوع �� ا��طأ ن�يجة سوء الف�م

لق ب��ة �ذه �ف�ار، فم�ما �انت قيم��ا ال يجب كما ال يجوز لھ ال�سليم املط      

م ��ا
ّ
و�نا يظ�ر دوره �� فحص �راء ا��تلفة وتمحيص�ا، . التعامل مع�ا ع�� أّ��ا حقائق مسل

د ال��يح م��ا، و�نكر غ��ه
ّ

فم�ّمتھ �و�� �� أن <<وعليھ أن يبذل ج�ده للتأث�� �� قارئھ . فيؤك

ت�ت بأسلوب ط��، يجعل رسالتھ بحيث تجذب ذ�ن القار 
ُ

بة ك
ّ
ئ بما ف��ا من مادة مفيدة مرت

قا ��ا طيلة قراءتھ ل�ا، لوضوح�ا 
ّ
 ل�ا متعل

ً
وأن ت�ون الرسالة بحيث يظل القارئ منجذبا

 مّما قد �شغل 
ً
 أو إ��اما

ً
و�سلسل�ا، إذ أّن ا��اذبية ستضعف، إذا صادف القارئ استطرادا

فمن واجبات الباحث أن ُيحسن التعامل مع . �� البحث 2>>ذ�نھ عن ت�ّبع الفكرة �ساسية

اب، متحاشيا ا��شو والتكرار، 
ّ

ر جذ
ّ
املادة، ف��ّت��ا ترت�با مناسبا، و�صوغ�ا بأسلوب وا�� مؤث

 
ً
  .وغ���ا من �خطاء ال�� سُ�شار إل��ا الحقا

و�ش��ط �� البحث أن �شمل فكرة أو قضية واحدة، فإذا ما �عّددت أف�اره، فال بد       

ولذلك فمن الضروري أن يل��م الباحث بخطة ممن��ة . ت�ون متقار�ة ال تناقض بي��اأن 

و�� . وا��ة، و�� ا��طوة �ساسية قبل البدء �� معا��ة �ش�الية، ومحاولة �جابة    ع��ا

عبارة عن تصّور للموضوع، وتكمن أ�ّمي��ا �� أّ��ا �سّ�ل ع�� الباحث حصر موضوعھ 

نھ من ا��صول ع�� معلومات دقيقة ووا��ة �� ومعا��تھ بطر�قة عل
ّ

مية من��ية، مّما يمك

 .أقّل وقت ممكن، و�ج�د أقل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاطمــــة عــــوض صــــابر، م��فـــــت ع�ــــ� خفاجــــة، أســــس ومبـــــادئ البحــــث العل�ــــ�، مطبعــــة �شـــــعاع  -  1

 .26، 25، ص2002، 1الفنية، �سكندر�ة، ط
أحمـد شـل��، كيــف تكتـب بحثــا أو رسـالة دراســة من��يـة لكتابــة �بحـاث وإعــداد رسـائل املاجســت��  2

 .8، ص 1968، ��6ضة املصر�ة، القا�رة، ط والدكتوراه، مكتبة ال
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  :اختيار املوضوع وتحديد �ش�الية) 2

ة ووضوح، بحيث        
ّ
تّت�� �� ذ�نھ <<ع�� الباحث أن يحّدد موضوع بحثھ بدق

املوضوع فيجّنبھ بذل أسس �ذا املوضوع وعناصره الرئ�سة املالئمة و�جعلھ ال يخرج عن 

نھ من تفس�� الظا�رة 
ّ

ا���د وإضاعة الوقت �� جمع بيانات ال تمّت ملوضوعھ بصلة و�مك

 مادام املوضوع ا��ّدد �شّده إليھ و�ضعھ أمام العناصر 
ً
 وسليما

ً
 وا��ا

ً
املدروسة تفس��ا

  .3>>ا��قيقة للظا�رة

لًعا ع��       
ّ
تب حول املوضوع ا��تار  ولتحديد املوضوع ع�� الباحث أن ي�ون مط

ُ
ما ك

نتائجھ بناًء ع�� <<للبحث، فيقرأ �عمق �ل ما لھ صلة بموضوع بحثھ، ومن �نا يحّدد الباحث 

قراءاتھ، والشك أّن موقفھ سي�ون حرًجا لو واج�ھ املمتحنون بمعلومات فاتتھ ومن شأ��ا أن 

حدث �غي�ً�ا فيما وصل إليھ من نتائج، أو واج�وه ب�تائج أروع
ُ
. 4>>من نتائجھ توّصل ل�ا سواه ت

كما أّن القراءة الواسعة �ساعده �� العمل ع�� إيضاح ا��وانب الغامضة �� املوضوع، وإثرائھ، 

محاولة للتوّصل إ�� س�ب أو <<أو ت��يح أخطاء سابقة، أو إضافة جديد لھ؛ فالبحث العل�� 

ھ محاولة الكشف عن عالقة ب�ن متغ�ّ . أسباب لظا�رة معّينة
ّ
أو محاولة * �ين أو عامل�نإن

  .5>>للوصول إ�� بر�نة ع�� قضية ابتداًء من �عض املقّدمات ال�� ت���ن ع�� �ذه القضية

و�ذا �ع�� أّن �دف البحث إيجاد حلول لإلش�الية ال�� يطرح�ا، إذ �� أساس       

عة ولذلك فطبي. البحث ومنطلقھ، كما أّن �نطالقة ت�ون من حيث انت�� إليھ �خرون

ننا من تحديد �ش�الية، بأ�عاد�ا وجوان��ا
ّ

. املعلومات املك�سبة، و�� معلومات أّولية، تمك

تختار م��ا واحدا ي�ناسب مع قدراتك واستعدادك <<فاإلش�الية قد تطرح جوانب وأ�عاًدا 

حّ�� ، إذ البَد أن يرا�� الباحث اختياراتھ وميولھ، وأن ي�ون املوضوع نا�عا من رغبتھ، 6>>لبحثھ

ن من الوصول إ�� الن�يجة املبتغاة، يدفعھ �� ذلك حّبھ     لھ، ذلك أّن املوضوع املفروض 
ّ

يتمك

عليھ قد �عود عليھ بامللل، وعدم الشعور بالر���، وقد ال �ستمّر �� إنجازه، �عد أن يقطع 

ن أشواطا ال بأس ��ا، و�� ذلك إضاعة للوقت    وا���د، ورّ�ما للمال أيضا، ع�� أن ي�و 

كما عليھ أن يتجّنب املواضيع العاّمة . موضوعيا، متجّردا من ��واء و�نطباعات الذاتية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــروان عبـــد ا��يـــد إبـــرا�يم، أســـس البحـــث العل�ـــ� إلعـــداد الرســـائل ا��امعيـــة، مؤسســـة الـــوّراق،  3

  .25،  ص 2000، �1ردن، ط
  . 7أحمد شل��، كيف تكتب بحثا أو رسالة، ص  4
ســــم العنــــوان بالوضــــوح، بمع�ــــ� بــــروز قضــــية غامضــــة فيــــھ، تث�ــــ� * 

ّ
عالقــــة بــــ�ن عنصــــر�ن أو أي أن ي�

 ضمنيا ملش�لة البحث
ً
 .موضوع�ن، و�ش�ل أدق، أن ي�ون العنوان حامال

 .18مروان عبد ا��يد إبرا�يم، أسس البحث العل�� إلعداد الرسائل ا��امعية، ص   5
محســـــن أحمـــــد ا��ضـــــ��ي، دمحم عبـــــد الغ�ـــــ� ســـــعودي، �ســـــس العلميـــــة لكتابـــــة رســـــائل املاجســـــت��  6

 .15، ص 1992ة �نجلو مصر�ة، القا�رة، والدكتوراه، مكتب
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والفضفاضة، إذ يجب أن ي�ون املوضوع محّددا ووا��ا، جديرا بالبحث، ي�ناسب مع إم�انات 

  .الباحث، وقدراتھ العلمية، ومجال تخّصصھ، ومناسًبا للمساحة الزمنية  ا��ّددة إلعداده

 علميةكما يجب �خذ �ع�ن �عتبار أن ت�ون �ش�الية، أيضا، ذات قيمة         

ما <<�ستحق، �� �خرى، البحث والدراسة، ولذلك فـ 
ّ
ال حرج من إعادة صياغة املش�لة �ل

تقّدمت �� بحثك فالكث�� من الباحث�ن النا�غ�ن �عيدون صياغة مشكالت بحو��م مَرات ومَرات 

، ع�� 7>>ئج �ّولية وتبلور �ف�ار �� أذ�ا��م قبل أن يصلوا إ�� الصيغة ال��ائيةع�� ضوء النتا

  . أن تتّم صياغ��ا صياغة علمية، بأسلوب وصفي تقر�ري مباشر �عيٍد عن املبالغات و��شائيات

 عن        
ً
 �عيدا

ً
وتقوم صياغة �ش�الية ع�� ضرورة أن ي�ون موضوع البحث وا��ا

ـــــــــــصاغ �� ش�ل سؤال، أو أسئلة محّددة، باستعمال ألفاظ ومصالغموض، بحيث ت ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ط��ات ــ

  .ومتا�عتھو�سّ�ل عليھ إدراك معا�ي البحث، ال ل�س ف��ا، و�و ما �س�م �� شّد القارئ،

 وسيلة لالستقصاء       
ّ
ة <<والبحث ما �و إال

ّ
الشامل والدقيق ��ميع الشوا�د و�دل

ق م��ا وال�� تّتصل بمش
ّ

فال�دف من البحث إذن الوصول إ�� . 8>>�لة محّددةال�� يمكن التحق

حل إش�الية ما بأسلوب عل�� دقيق، ولذلك �ان اختيار �ش�الية أصعب من �جابة ع��ا، إذ 

 �� جميع ا��طوات << أّ��ا ا��طوة �ساس �� مس��ة البحث 
ً
 كب��ا

ً
ر تأث��ا

ّ
وتأ�ي أ�ّمي��ا �� أّ��ا تؤث

بعھ ال�� تل��ا ف�� ال�� تحّدد ل
ّ
لباحث نوع الدراسة ال�� يمكن القيام ��ا وطبيعة املن�� الذي ي�

 .9>>وخطة البحث وأدواتھ وكذا نوعية البيانات ال�� يحصل عل��ا

  :كيفية إعداد خطة البحث) 3

بع�ا الباحث من بداية بحثھ وصوال إ�� نقطة       
ّ
خطة البحث �� ا��طوات ال�� ي�

لة �� مجموع الن
ّ
تائج، و�� ضرور�ة إذ تضمن للبحث نظامھ، وتقّيد الباحث ال��اية املتمث

  .بموضوعھ، وتحّدد لھ مساره

وأساس ا��طة التقسيم، و�و ال �ع�� مجّرد التجزيء الفارغ من الداللة واملع��،       

ل وحدة واحدة مت�املة، ال�دف م��ا ت�س�� العمل بالتدرّج �� إنجازه، بحيث 
ّ
بل إّنھ أجزاء �ش�

 إ�� الغاية امل�شودة،  ي�بّوأ  �ل
ً
عنصر م��لتھ، بالش�ل املناسب، و���ت�ب منطقي سليم، وصوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمحم عبــــد الفّتــــاح الصــــ����، البحــــث العل�ــــ� الــــدليل التطبيقــــي للبــــاحث�ن، دار وائــــل لل�شــــر، �ردن،  7

  .47، ص 2001، 1ط
و�مــر نفســھ بال�ســبة للموضــوع، إذ بإم�ــان الباحــث أن �غّ�ــ�ه، إذا لــم يجــد مــادة �افيــة عنــھ، أو علــم (

نـھ مـن ا��صـول ع�ـ� املراجـع �ساسـية لـھأّن �ذا املوضوع قد 
َ

ينظـر . ُدرس من قبـل، أو �ـ� حـال عـدم تمك
 ).32أحمد شل��، كيف تكتب بحثا أو رسالة، ص : �� �ذا ا��ال

 .25فاطمة عوض صابر، م��فت ع�� خفاجة، أسس ومبادئ البحث العل��، ص  8
 .31املرجع نفسھ، ص   9
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  10:و��طة البحث أنموذجان    .وتحقيقا لأل�داف املرجّوة

  :�نموذج �ّول 

  .وفيھ يقّسم البحث إ�� أبواب، و�بواب إ�� فصول، والفصول إ�� مباحث      

  :�نموذج الثا�ي

و�خضع �ذا التقسيم لطبيعة     . فيھ إ�� فصول ومباحث فقطو�قّسم البحث       

البحث؛ فمنھ ما �و قابل للتوّسع والتحليل الطو�ل كما �� بحث الدكتوراه، وم��ا ما�و ضيق، 

رة الل�سا�س
ّ

ھ يجب. كما �� مذك
ّ
وقدراتھ مراعاة اختصاص الباحث  ومستواه، و�ذا �ع�� أن

  .العلمية

الع �ّو�� الواسع عن املوضوع، و�و     ما  وال تتم عملية التقسيم      
ّ
 �عد �ط

ّ
�ذه إال

كما أّن القراءة الواسعة تبعده عن ا��طة ا��ا�زة . �سمح للباحث بتصّور �ي�ل املوضوع

ل وال�� يبذل الباحث ف��ا فا��طة ا��ّيدة �� ا��طة الناجمة عن طول التأّم . املكّررة

  .ومن خالل�ا ت��ز ��ص�تھج�دا،

لتقسيم البحث تقسيًما سليًما نا�ً�ا، �نالك مجموعة من الشروط والقواعد و      

ل ��
ّ
 11:الواجب اّتباع�ا، وتتمث

ننا من تحديد ما �و أسا���   - 1
ّ

تأّمل العناو�ن �ساسية والفرعية تأّمال عميقا يمك

  .وشامل، وما �و فر�� جز�ي

  .اعتماد املوضوعية واملن��ية �� التقسيم والتبو�ب - 2

  .اح��ام التدرّج �� معا��ة املوضوع، وتقسيم البحث - 3

، ال مجّرد تجميع ملضام�ن وعناو�ن فارغة - 4
�
  .يجب أن ي�ون التقسيم منطقيا ود�

  .تجّنب التكرار والتداخل ب�ن العناو�ن �ساسية والفرعية - 5

  .ضرورة تحقيق التوازن ب�ن فصول �بواب، ومباحث الفصول  - 6

ب أن ت�ون معّ��ة بدقة عن املشكالت الرئ�سية والفرعية، فاختيار الع      
ّ
ناو�ن يتطل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .94ــ  92البحث العل�� إلعداد الرسائل ا��امعية، ص مروان عبد ا��يد إبرا�يم ،أسس: ينظر 10
املوقــع . 46، 45ملكــة أبـيض، دون بيانــات �شــر، ص: ، تــر  PDFمــاثيو جيــدير، من��يـة البحــث : ينظـر 11

  :�لك��و�ي
www.scribd.com/30/12/2011  

. 
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ولذلك ع�� والتدرّج �� �جابة عن مشكالتھ،حيث إّن ا��طة طر�قة لعرض مادة البحث 

تھ،الباحث أن يرا�� مسألة ا���ا
ّ
ق التوازن ��ط

ّ
ومدى مالءمة العناو�ن م البحث، و�حق

  .للمضام�ن

سبق �بواب، إن        
ُ
ُوجدت، والفصول واملباحث بمقّدمة ُيحّدد ف��ا املوضوع، مع و�

ذكر أسباب اختياره، وما يحملھ من أ�مية، مع �شارة إ�� أ�م البحوث ال�� تناولتھ، وما الذي 

يمكن أن يضيفھ البحث �� �ذا ا��ال، وكذا �ش�الية، ومحتو�ات فصول  البحث، واملن�� 

صادر واملراجع املعتمدة، كما يمكن ذكر الصعو�ات ال�� اع��ضت املّتبع، مع �شارة إ�� أ�م امل

طر�ق الباحث، وأعاقتھ عن تحقيق �عض ��داف، لُتختتم ب�لمة شكر للمشرف، ول�ل من 

  .قّدم يد املساعدة للباحث

وقد ي�� املقّدمة تم�يد أو مدخل، ُيمّ�د فيھ للموضوع، ب�سليط الضوء ع��   جوانبھ،               

ھ عنصر غ�� ثابت، إذ .. فّياتھ، أو توضيح �عض مصط��اتھ، أو إش�اليتھ، أوغ���اوخل
ّ
غ�� أن

  .بإم�ان الباحث �ستغناء عنھ، إذا لم تكن �ناك ضرورة لوجوده

حيث ش�الية املطروحة ��    املقّدمة،وت�ت�� خطة البحث بخاتمة تحمل إجابات عن �              

توّصل إل��ا، ثم املالحق إن ُوجدت، وقائمة املصادر واملراجع ال�� ُترّتب ُتذكر ف��ا أ�م النتائج امل

ا، وأخ��ا ف�رس املوضوعات  ألفبائي�
ً
  .ترت�با

  :قائمة املصادر واملراجع) 4

ث �� كتابة بحثھ من كتب جميع ما اعتمد عليھ الباح* تتضّمن قائمة املصادر واملراجع          

ت،ودور�ات،ورسائل جامعي
ّ
أو قابالت   تلفز�ونية، أو إذاعية،ومة،ومعاجم،ومحاضرات،ومجال

وع�� . وغ���ا من املصادر واملراجع املعتمدة �� البحثومواقع أن��نت،مقابالت ��صية،

  12:الباحث، عند اعتماده ع�� املصادر واملراجع، أن يأخذ �� ا��سبان �عتبارات �تية

ف العلمية ومجال تخّصصھ) أ ِ
ّ
  :م�انة املؤل

ما �انت      
ّ
ف، ف�ل

ّ
ترتبط قيمة الكتب والبحوث ،عادة، بامل�انة العلمية للمؤل

ف م�انة علمية مرموقة، ُتفّضل أبحاثھ ع�� غ��ه
ّ
كما ُيفّضل الباحث املتخّصص �� . للمؤل

  .مجال معّ�ن عن غ��ه من الباحث�ن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــا )Référence(واملرجــع ) Source(يفــّرق الدارســون بــ�ن املصــدر *  
ّ
، فمصــدر البحــث �ــو أك�ــ� املراجــع �عل

أّمـــا املرجــــع ف�ـــو الــــذي . باملوضـــوع، و�ـــو مــــادة أساســـية للبحـــث، بحيــــث ال يمكـــن للباحـــث �ســــتغناء عنـــھ
و�ّـل مصــدر �ـو مرجـع، والعكـس غ�ــ� . يأخـذ املـادة �صـلية مــن مصـادر�ا، و�عيـد صـياغ��ا �ــ� قالـب جديـد

  .��يح
دمحم الصــاوي دمحم مبــارك، البحــث العل�ــ� أسســھ وطر�قــة كتابتــھ، املكتبــة ��اديميــة، القــا�رة، : ينظــر 12
 .66، ص 1992، 1ط
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  :تار�خ ال�شر) ب

كتاب ما ع�� غ���ما، ألّن  ُيفّضل �لٌّ من املرجع ا��ديث والطبعة ا��ديثة من       

وما يمّ�� الطبعة ا��ديثة أّ��ا طبعة . املرجع ا��ديث �ساير التطّورات ا��اصلة �� عالم البحث

حة، تتّم مراجع��ا وُ�ضاف إل��ا ما استجّد من معلومات، ولكّن �ذا ال �ع�� إ�مال املراجع 
ّ

منق

  .ت ال�� مّر ��االقديمة، إذ �ساعدنا �� معرفة أصول املوضوع، والتطّورا

 :دار ال�شر) ج

فَضل، عادة، الكتب الصادرة عن دور �شر معروفة بم�ان��ا وسمع��ا، مقارنة بكتب صادرة  
ُ
ت

  .عن دور �شر غ�� معروفة، و�� �ذه ا��الة يجب التعامل مع مثل �ذه الكتب بحذر

  :سمعة ا��لة العلمية) د

ة وعمق ما     
ّ
ت متخّصصة تتمّ�� بدق

ّ
ت�نالك مجال

ّ
فّضل ع�� غ���ا من ا��ال

ُ
  .ت�شره، ولذلك ت

  :�خراج ا��ّيد للمراجع) ه

را�� نوعية الورق، وجودة الطباعة  والتجليد،           
ُ
يو�� �خراج ا��ّيد للمرجع بالثقة، إذ ت

ة ا��داول و�ش�ال، ومدى ارتباط ذلك باملوضوع
ّ
  .ودق

فع�� �� ا��قائق العلمية     ال��يحة،ا��وانب الش�لية ع غ�� أّن �ذا ال �ع�� �غليب                  

� ا��قيقة،  الباحث أن يمّ�� ب�ن ��م وامل�م، و��ن ا��ّيد وما دونھ، وأن ي�ون حر�صا ع�� تق��ّ

وذلك بإمعان النظر �� ّصب، وال�سرّع �� إصدار �ح�ام،�عيدا عن �ّتباع و�نفعال، والتع

وال سمعة صاحب الكتاب، وال وا�ا، فال �غّره ش�رة دار ال�شر،محتماّدتھ، وإعمال الفكر لف�م 

فاملفاضلة ب�ن املراجع، ت�ون ع�� أساس قيم��ا العلمية، ومدى صل��ا باملوضوع،إذ ع�� . جّدتھ

 ��مل أّية وثيقة،الباحث أ
ّ
تب حول موضوعھ من م�ما �انت،ال

ُ
انطالقا من املصادر، و�ل ما ك

  .بحوث ودراسات

  :ترت�ب املصادر واملراجع �� الف�رس وفق مجموعات، �اآل�يو�مكن      

  .املصادر - أّوال

  املراجع - ثانيا

  .املراجع العر�ية. 1

  .املراجع امل��جمة. 2

  .املراجع باللغة �جن�ية. 3
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  .الرسائل ا��امعية - ثالثا

  .ا��الت والدور�ات - را�عا

  املعاجم - خامسا

  .املواقع �لك��ونية - سادسا

ال يخضع للتوز�ع <<أّن �ناك نظاما آخر ُيطّبق �� كث�� من الرسائل ا��امعية  ع��     

�� مجموعات بل يقتصر ع�� فرض �افة املراجع أَيا �انت طبيع��ا وج�ة �صدار مندرجة ع�� 

  13>>وفق حروف ال��اء

  :استخدام ال�وامش) 5

د حامال لرقم، ال�امش جزء م�ّم �� البحث، ُ�ستخدم عادة أسفل الصفحة، و�ر       

ل . �و الرقم نفسھ الوارد �� امل�ن، و�و ما ُ�سّ�ل ع�� القارئ قراءة البحث ومتا�عتھ
ّ
وتتمث

وظيفتھ �� إسناد املعلومات إ�� أ��ا��ا، �غرض تحقيق �مانة العلمية، ومساعدة القارئ ع�� 

الع واملناقشة، وما قد تث��ه املعلومة من جدل
ّ
  . �ط

آخر، إذ يحتاج الباحث أحيانا إ�� إضافة معلومات �عّمق املوضوع ولل�وامش دور       

ق ع�� حدث،     أو �عطي 
ّ
أو توّ�� �عض القضايا، أو �شرح فكرة ما، أو موقفا معّينا، وقد ُ�عل

نبذة موجزة عن ��صية أدبية أو سياسية أو فنية، يرى أّنھ من الضروري التعر�ف ��ا، 

كما قد �ش��، أيضا، إ�� . البحث، وُ�بعد الباحث عن �دفھوورود�ا �� امل�ن قد يكسر سياق 

  .مراجع أخرى �عا�� املوضوع ذاتھ، ف�ساعد القارئ ع�� �ستقصاء والتوّسع �� املوضوع

مدى الدقة ال�� <<واستخدام ال�وامش بالطر�قة ال��يحة �عطي تصّورا عن       

ة �� البحث �سّ�ل السيطرة ع�� ي�ب�� توافر�ا �� البحث العل��، و�ذه التقنية وا��رفي

و�� . 14>>معا��تھ من خالل ال�امش) كذا(املوضوعات املتناَولة وأّي خرق مل�ن البحث يأ�ي 

ستخدم النجمة )حاالت الشرح و�يضاح و�ضافة(مثل �ذه ا��االت 
ُ
لل��م�ش بدل (*) ، �

ي يرى فيھ الباحث توضع ب�ن قوس�ن �� م�ن البحث و�� املوقع ا��ّدد الذ<<الرقم، بحيث 

حاجة إليضاحھ، والنجمة نفس�ا بقوس��ا ت�ون بال�امش، وإذا حدث أن استخدم الباحث 

ھ يضع نجمت�ن  ، وأحيانا يضطر الباحث ألك�� من �امش فيضع (**)�امش�ن لإليضاح فإنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .114مروان عبد ا��يد إبرا�يم، أسس البحث العل�� إلعداد الرسائل ا��امعية، ص  13
ز�ـــــع، غســـــان ذيـــــب النمـــــري، منصـــــور �عمـــــان، البحـــــث العل�ـــــ� حرفـــــة وفـــــن، دار الكنـــــدي لل�شـــــر والتو  14

 .69، ص 1998، �1ردن، ط
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  .كما �ستخدم النجمة أيضا فوق العناو�ن. 15>>ثالثة نجوم

  :باسات �� ال�امش، و�� نوعانوتختلف طر�قة إدراج �قت          

  :اقتباس مباشر) أ

من مرجع معّ�ن حرفيا، و�ضعھ ب�ن      مزدوجت�ن، تن��يان ) املادة(و�نقل فيھ ال�اتب النص       

ذكر فيھ بيانات ال�شر بالتفصيل 
ُ
برقم �� أعال�ما، مع وضع الرقم ذاتھ �� أسفل الصفحة، وت

ف، عنوان الكتاب، دار ال�ش(
ّ
كر ). ر، البلد، الطبعة، السنة، الصفحةاسم املؤل

ُ
�ذا إذا ذ

وإذا ورد �ذا . الكتاب أّول مرة، أّما إذا اسُتخدم مرة أخرى، فُيكتفى باالسم والعنوان والصفحة

كتب عبارة 
ُ
املصدر نفسھ، أو "�ستخدام مباشرة �عد �ستخدام �ّول �� الصفحة نفس�ا، ت

  .، والصفحة"املرجع نفسھ

الة ما إذا ذكرنا مرجعا �� ال�امش، وعدنا إليھ مباشرة، �عد أن فصل ب�ن و�� ح       

  :مثال. والصفحة" املرجع السابق"ال�امش�ن مرجع آخر، نكتب عبارة 

  .28س��ا قاسم، بناء الرواية، ص  - 

  .54حسن بحراوي، ب�ية الش�ل الروا�ي، ص  - 

  .125س��ا قاسم، املرجع السابق، ص  - 

  16:�� ا��االت �تيةوُ�فّضل �قتباس املباشر 

إذا �انت لغة ال�اتب جّيدة ووا��ة، فإذا ما صيغت بأسلوب آخر فإّ��ا تفقد  - 

  .معنا�ا

ف �� فكرتھ - 
ّ
  .�� حالة ما إذا رأى الباحث ضرورة مناقشة املؤل

  .إذا �ان النص يحمل فكرة غ�� مّتفق عل��ا، ُتنقل كما �� - 

وإذا رأى . ن حيث الكتابة، وعالمات الوقف، وغ���اع�� أن ُتنقل النصوص بدقة م               

 م��ا ثالث نقاط 
ً
 �عض ال�لمات أو العبارات ال ضرورة ل�ا، فإّنھ يحذف�ا و�ضع بدال

َ
الباحث أن

إضافة �لمةأو أك�� لر�ط <<أّما إذا اضطّر إ�� .للداللة ع�� ذلك(...) متتا�عة ب�ن قوس�ن 

وّ�� ل�سا �� النص املقتَ�س، كتوضيح عودة الضم�� أو �قتباس بما �سبقھ أو بما يليھ، أو لي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .69املرجع نفسھ، ص 15
 .103مروان عبد ا��يد إبرا�يم، أسس البحث العل�� إلعداد الرسائل ا��امعية، ص  16
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ن�ن   إ��، فإّن عليھ...الفاعل أو املفعول 
ّ

  17>>][ أن يضع ذلك ب�ن قوس�ن مرك

  :اقتباس غ�� مباشر) ب

و�نا . و�عتمده الباحث عندما يتصّرف �� اللفظ، و�ستخدم بلغتھ وأسلو�ھ املع�� ذاتھ                

ُينظر أو ُيراجع، ثّم : كتفي بالرقم فقط، و�ضيف �� ال�امش �لمةيحذف املزدوجت�ن، و�

  .البيانات ا��اصة بالكتاب

عندئذ <<وقد يقت�س الباحث فكرة أخذ�ا صاحب املرجع املعتمد من كتاب آخر       

ي�ب�� �شارة �� ال�امش إ�� املصدر�ن، ال املصدر املنقول عنھ مباشرة، بل واملصدر الذي تّم 

ق �مانة العلمية املطلو�ة �� البحثاستقاؤه ل
ّ

  . 18>>لفقرة املقت�سة أيضا، و�ذلك تتحق

 إذا لم       
ّ
ؤخذ من مصادر�ا �صلية، إال

ُ
ولكّن �صل  �� النصوص املس�ش�د ��ا أن ت

تتوفر لدينا، ألّن �خذ عن �خذ قد �غّ�� مع�� النص، و�وقع القارئ �� ا��لط وعدم الف�م، 

لّون �� املراجع فكث�� من امل<<
ُ
تب �� املراجع �صلية، أو أّن املادة ت

ُ
راجع الثانو�ة ����ء ف�م ما ك

مع التن�يھ إ�� ضرورة أن  19>>الثانو�ة بلون خاص ُيبعد�ا عن الفكرة ال�� سيقت ل�ا �� �صل

الستعمال طبعت�ن ملصدر <<�عتمد الباحث طبعة واحدة للمصدر طيلة بحثھ، وإذا ما اضطّر 

إّن من الواجب أن يحّدد الطبعة ال�� اعتمد عل��ا �� �ل اقتباس يورده عن ذلك واحد ف

  .20>>املصدر

ف لم �غّ��       
ّ
د أّن �ذا املؤِل

ّ
ف ما فعليھ أن يتأك ِ

ّ
وإذا أراد الباحث أن يناقش رأي مؤل

شرت �عد ذلك أو �� الطبعات ا��ديدة للكتاب
ُ
  . 21رأيھ، �� بحوث �

النص املقت�س أخطاء إمالئية أو نحو�ة، والبد من كتاب��ا  وأحيانا، قد يحمل      

ستخدم �لمة 
ُ
للفت نظر <<�� النص العر�ي ) كذا(�� النص �جن��، أو �لمة ) sic(كما��، ف�

، منقولة من �صل املقت�س كما )أو كذا( sicالقارئ، إ�� أّن ال�لمة أو ا��ملة السابقة ل�لمة 

م مّما تحملھ من خطأ، ع�� أن ُتكتب مباشرة �عد ال�لمة أو ع�� الرغ 22>>وردت و�دون �عديل

: و�إم�ان الباحث أيضا أن ي�ّ�� ال�لمة ب�ن قوس�ن، كما �� املثال ��ي. العبارة ا��اطئة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 1998، 2م�ـــدي فضــــل هللا، أصــــول كتابــــة البحــــث وقواعــــد التحقيــــق، دار الطليعــــة، ب�ــــ�وت، ط 17
84. 
 .62حرفة وفن، ص  غسان ذيب النمري، منصور �عمان، البحث العل�� 18
 أو رسالة، ص  19

ً
 . 48أحمد شل��، كيف تكتب بحثا

 .44املرجع نفسھ، ص  20
 .91املرجع نفسھ، ص : ينظر 21
 .247دمحم الصاوي دمحم مبارك، البحث العل�� أسسھ وطر�قة كتابتھ، ص  22
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   .23أز�ار صفراء) ذو(النبات ذي 

و�نالك أك�� من طر�قة لتدو�ن ال�وامش، من حيث ترت�ب بيانات ال�شر، فع��     

ار الطر�قة ال�� يرا�ا مناسبة، ولكْن، شرط أن يل��م ��ا من بداية بحثھ إ�� الباحث أن يخت

قة بالش�ادات والوظائف، وغ���ا �� . ��ايتھ
ّ
ھ ال يجوز وضع �لقاب املتعل

ّ
مع التن�يھ إ�� أن

قب عالقة بالفكرة املراد إيضاح�ا .. الدكتور، �ستاذ، الوز�ر: البحث، مثل
ّ
 إذا �ان لل

ّ
إال

ذكر الوظيفة دون أن ي�ون القصد تكر�م ال��ص بل �يضاح وحي�ئذ <<
ُ
ُيذكر اللقب أو ت

�� تار�خ الدولة العر�ية تحت سلطة " الوا��"أو " الباشا"ودعم الرأي؛ مثال ذلك أن تتحّدث عن 

�� - �تراك، فإّن ذلك اللقب و�ذه الوظيفة �ش��ان إ�� النفوذ والظلم و�س�بداد، و�أن تقول 

.. إّن من رأي فالن زعيم �سماعيلية �� ال�ند أو زعيم الشيعة �� النجف - لشيعةحديثك عن ا

  .24>>فإّن ل�ذه امل�انة أ�مية خاصة �� دعم �راء �سماعيلية أو الشيعية

ف �� ال�امش،      
ّ
ف واحد، نكتب اسم املؤل

ّ
وتجدر �شارة إ�� أّن الكتاب إذا �ان ملؤل

ع�ا، أَما إذا �ان ألك�� من الثن�ن أو ثالثة نكتب �سماء جميت�بعھ بيانات ال�شر،وإذا �ان 

ف �ّول مع إضافة �لمة ذلك،
ّ
وإذا �ان الكتاب م��َجما    أو ). وآخرون(فنكتب اسم املؤل

ف والعنوان
ّ
ق �عد اسم املؤل

َ
قا، نضيف اسم امل��جم أو ا��ق

َ
 *.محق

ادة من مصادر�ا فقط، م�ما �انت والواقع أّن البحث ا��ّيد ال يقوم ع�� جمع امل       

أ�ّمية املادة وكثاف��ا، وتنّوع مصادر�ا، بل إّن �نتقاء ا��ّيد للمعلومات، واح��ام أولو�ة �عض�ا 

ع�� البعض �خر، وكيفية �عامل الباحث مع�ا، بحيث يحسن الر�ط        بي��ا، والتعليق عل��ا، 

ھ العل��، وُ���ز ��صية الباحث، و�ضمن والتوّسع �� تحليل�ا، �و ما يمنح البحث طا�ع

  .وصولھ إ�� النتائج املرجّوة

كما مية املقنعة،كما ُ�س�م �� نجاحھ أيضا �عتماد ع�� ا���� وال��ا��ن العل      

ذكرنا سابقا، ولذلك فع�� الباحث أن يبذل ج�دا ال يخلو من التأّمل والقراءة العميقة 

ا لھ صلة بموضوعھ سواء أ�انت صلة مباشرة أم غ�� الواسعة، وأن يحاول �حاطة ب�ل م

  .مباشرة

باإلضافة إ�� ذلك، ع�� الباحث أن يتجّنب، �� تحر�ر بحثھ، �نتقال من فصل إ��       

 ذلك، حّ�� ال يبدو العمل مفكآخر، ومن فكرة إ�� فكرة أخرى، دون أن يمّ�د ل
ّ
ـــــــــــ ــــــــــ ال رابط �ا،ـــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .248دمحم الصاوي، دمحم مبارك، البحث العل�� أسسھ وطر�قة كتابتھ، ص : ينظر 23
�ذا باإلضافة إ�� حاالت أخرى ُتذكر ف��ا . (95أحمد شل��، كيف تكتب بحثا أو رسالة، ص  :ينظر 24

  .). 96املرجع نفسھ، ص : ينظر. �لقاب والوظائف
أحمد شل��، : بال�سبة الستخدام صفحات متتا�عة أثناء ال��م�ش، وغ���ا من أنواع �حاالت ينظر* 

 .وما �عد�ا  108ص 
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  .ير�ط ب�ن فصولھ، وفقراتھ

ھ      
ّ
من الضروري أيضا، تجّنب التكرار وا��شو و�طالة  كما أن

ز وكثيف، قدر �م�اتطراد،و�س
ّ

ن، بحيث يمكن التعب�� عن باستخدام أسلوب مرك

��ت الفكرة، ي�تقل الباحث إ�� الفكرة،
َ
بأقّل عدد ممكن من ال�لمات والعبارات؛ وإذا ما ات

مة، خالية من �خطاء ليو�� �ل ذلك يجب أن ت�ون  اللغة س. فكرة أخرى، و�كذا

عن الر�اكة، و��شائية و�مالئية   وال��كي�ية، بأسلوب عل�� راٍق �عيٍد النحو�ة،

ب�لمات وا��ة محّددة الداللة، مع اح��ام نظام الفقرات، واستخدام عالمات وا��از،

ال��قيم، ووضع�ا �� امل�ان املناسب، والدقة �� استخدام �رقام أو ا��روف ا��اصة 

  .التعر�فاتب

... أعتقد أّن، وأرى أّن، وأنا أظّن : وع�� الباحث أيضا أن يتجّنب استخدام عبارات مثل            

يّت�� مّما :مع، وُ�فَضل استخدام أساليب مثلسواء أ�ان ذلك بصيغة املفرد، أم بصيغة ا��

ستخدام صيغة وإذا اضطر، �� �عض املواضع، إ�� ا... سبق، و�بدو أّن، و�قرب إ�� الصواب

م 
ّ
  25.�� البحث، فعليھ أم يل��م بذلك من بداية بحثھ إ�� ��ايتھ) أنا أو نحن(املت�ل

وأَيا �ان نوع البحث، فال�دف منھ اك�شاف حقائق جديدة، أو التن�يھ إ�� فكرة جديرة            

ايرة، �ل ذلك ، وقراء��ا قراءة جديدة مغ)تراثية مثال(بالبحث، أو �عث ا��ياة �� مواضيع قديمة 

  . لتعميم الفائدة،  وإثراء املعرفة ��سانية

  :املراجع املعتمدة
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Année - N°: 

 
 

  آليزر  "فعل القراءة"�� مفا�يم نظر�ة التلقي من خالل كتاب   قراءة

  لياوس" جمالية التلقي" وكتاب

  

 كر�مة ب��امسة

  :امل��ص

سنحاول �� �ذه الدراسة استقراء �ليات �جرائية لنظر�ة التلقي و البحث ��         

نظر�ة �� -  القراءة فعل"،و ذلك بقراءة كتاب الل العودة ا�� أصول�ا التنظ��يةمفا�يم�ا من خ

عبد الو�اب "الذي ترجم ا�� اللغة العر�ية من طرف "لولفغا�غ آيزر " - "ة�ستجابة ا��مالي

وسنعود أيضا ا�� ال��جمة املغر�ية ال�� قّدم�ا حميد ��مدا�ي و ا��ال�� الكدية لبعض "علوب

ز ع�� كتاب 
ّ

من أجل تأو�ل جديد للنص (التلقي جمالية"فصول �ذا الكتاب،كما س��ك

  .الذي ترجمھ رشيد بنحدو" �ا�س رو�رت ياوس"تأليف  )"�د�ي

حيث أو�� �ذان ف�ما املنبع �ول لنظر�ة التلقي،وسي�ون ترك��نا ع�� �ذين العمل�ن      

ولقد أ�ملت .لعملية �بداعيةالباحثان مف�وم القارئ وعالقتھ بالنص أ�مية كب��ة �� ا

عل التواص�� قبل الدراسات النقدية �دبية ملدة طو�لة عنصر القارئ و أ�ميتھ �� قيام الف

ز ��تمام ع�� النص و مرسلھ،و �ّمش املرس
ّ

ل إليھ وأ�مل ظ�ور نظر�ة التلقي و قد ترك

و �عت�� مدرسة �و�ستا�س �ملانية املنبع �ول لنظر�ة التلقي فقد أعادت �ذه املدرسة .طو�ال

 .من خالل آيزر و ياوس بناء تصور جديد ملف�وم العملية �بداعية

Abstract: 

            This paper describes the theory of reception and its concepts through 

Wolfgang Iser's book "The Act of Reading" and that of Hans Robert Jauss "For 

an Aesthetics of Reception." 

      According to Hans, a literary work is formed only when it becomes the 

object of the literary experience of contemporaries or of posterity (meaning is 

revealed); Unlike him; Iser thinks that the meaning is to be constructed; 

Nevertheless, both agree that this semiosis is possible only on condition that an 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    أستاذ محاضر  ب،جامعة بجاية ،ا��زائر. 
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intention inhabits the reader.. 

 :  التار�خ وجمالية التلقي    

ب�ن العمل  فكرة ا��وار�ة" جمالية التلقي"رو�رت ياوس �� كتابھ لقد طرح الباحث �ا�س     

و قد بّ�ن ال��اجع الكب�� للدراسات التار�خية و تحّول تلقي و عالق��ا بتار�خية �دب ،�د�ي و امل

السيميائية و �ة بصرام��ا و دق��ا �الب�يو�ة و تار�خية املتم�البحث �د�ي نحو املنا�� الال

  .التداولية

بحيث أصبح تار�خ �دب ات التار�خية و تراجعت أ�مي��ا،وضمن �ذا املناخ ��ّمشت الدراس

و عمد ياوس إ��  �� ش�لھ املوروث �ع�ش بصعو�ة ع�� �امش ال�شاط الفكري الرا�ن

و ناقش جوانب النقص ف��ا بدءا من ا��ت تار�خ �دب،نظر�ات ال�� عاستعراض املنا�� و ال

التار�خ �د�ي �� ش�لھ التقليدي البدا�ي إ�� الشكالنية و املاركسية،ووصل إ�� أّن �ذه املقار�ات 

إذ ال يات املتتالية للظا�رة �دبية،التار�خية تلتقي �� نقطة واحدة و�� إ�مال�ا للمتلقي و التلق

  .ال لتار�خ القراءة �ع�� ا�تماما للقارئ و

�ونھ �ع��ض أن ي�ون للفن و �ة،و�ذ�ب إ�� أّن التنظ�� املارك��� لألدب وقع �� مفارقة مث�     

بحيث ال يمكن أن تار�خ خاص،)الدين و امليتاف��يقاو �خالق،( ر أش�ال الو�� �خرى لسائ

قھ باملمارسة التار�خية لإل
ّ
�سان،و �� إطار وظيفتھ يتج�� �دب أو الفن كص��ورة إال �� �عل

،لكّ��ا ة وجود�ا ع�� نظر�ة ا��ا�اةإذن فا��مالية املاركسية أسست �و���ا و عل. �جتماعية

و �ذا ما . اس�بدلت محا�اة الطبيعة بمحا�اة الواقع و �و النموذج ال�امل الذي ي�ب�� احتذاؤه

ر القديم ال يمكن لنظر�ة إّن العالقة ا��دلية ب�ن إنتاج ا��ديد و تكرا"�س�� باال�ع�اس،و

 إذا عّدلت عن املصادرة عن تجا�س امل��امن و أقّرت بوجود تفاوت زم�� 
ّ
��ع�اس تصور�ا إال

  1"�� التطابق ب�ن سلسلة �حوال �جتماعية و سلسلة الظوا�ر �دبية ال�� �عكس�ا

ا�� القديمة و جتمو�رى أّنھ إذا �انت �عض �عمال مجرد ا�ع�اس إلحدى مراحل التطور � 

فلماذا �ستمر �� إمدادنا بمتعة جمالية إ�� ،مما يجعل�ا من اختصاص املؤرخ وحدهال�� ان��ت،

�ن؟و كيف نفسر ظا�رة خلود فن املا��� و صموده أمام تد�ور بن�تھ �قتصادية و 

  �جتماعية و التحتية؟

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشيد بنحدو، ا��لس : من أجل تأو�ل جديد للنص �د�ي تر–ياوس �ا�س رو�رت  ،جمالية التلقي 1

 .32:،ص�2004و�� ، القا�رة �ع�� للثقافة، الطبعة 



كر�مة ب��امسة                                                                                                                                                                      193 

2111 (Decembre 2016)   )2016دیسمبر( 21: ــ  العدد  الحادیة عشرالسنة  
ème

Année - N°:  

ة لألدب و تحصر مف�وم و تركز ا�تمام�ا ع�� السمة ا��مالي، و تأ�ي املدرسة الشكال�ي

ــــــالعم ـــــل �د�ي �� الوظيــــــــ ــــــفة الشـــــــ ـــــــــــمجموع الط"�لية باعتبارهــــــ ـــــــــــــــرائق الفنية الــــ ــــــــ�� تــــ ّم استخدام�ا ـــ

مل �د�ي و متجا�ل�ن بذلك �ل الشروط التار�خية ال�� يمكن أن ت�ون وراء �شأة الع2" فيھ

  .تلقيھ

ورغم ترك�� الشكالنية ع�� الش�ل املم�� للعمل �د�ي �� حّد ذاتھ،إال أّ��ا وجدت نفس�ا قد 

و قد . واج���ا من جديد مسألة تار�خية �دب ال�� سبق ل�ا أن أنكر��ا وأقص��ا �لية أول �مر

�دب ال يتحدد  غ�� �دب عن أن �دبية ال�� تمّ��- و �� تطور من���ا ا��اص –أدركت 

 أيضا )�عاقبيا( أي بالتعارض ب�ن اللغة الشعر�ة و اللغة العادية،بل دياكرونياسانكرونيا فقط،

و ب�ن عمال �دبية ا��ديدة من ج�ة،بواسطة التعارضات الش�لية املتحدة باستمرار ب�ن � ،

ر السائد ضمن ج�س�ا و كذلك من خالل �عارض�ا مع املعياعمال سبق��ا �� السلسلة �دبية،أ

  .)3(ا��اص

. وقد أصبحت �ذه املدرسة جديرة بتحديث الف�م التار��� لألدب من حيث �شوء أجناسھ

علمتنا كيف نرى �ع�ن جديدة العمل الف�� �� �عده التار��� و كيف نموقعھ ضمن "فلقد 

حقيقة  س��ورة التحول الدائمة لألش�ال و �جناس �دبية مم�دة بذلك الس�يل الك�شاف

و �� أن السانكرونية الصرف و�م مادام أن �ل �سق ي�بدى ،ستوظف�ا اللسانيات لصا���ا

  )4"(ينطوي بالضرورة ع�� خاصيات ال�سق حتما �� �يئة تطور و أّن التطور 

ـــــت�ن املاركـــــــــو ال��كيب ب�ن املدرس إّنھ من الضروري الر�ط و�رى ياوس و      النيةـــــسية و الشكــــ

�و املس�� املناسب لبناء تار�خ أد�ي جديد ي�ون بإم�انھ أن ير�ط ب�ن �دب و التار�خ العام 

و�ذا ال �ع�� جعل �دب مجرد ا�ع�اس للواقع �جتما�� و أالقتصادي أو تجر�ده من 

  .خصوصياتھ ا��مالية و إم�انية مشاركتھ �� بناء الواقع التار��� ذاتھ

�ع��يھ املقار�ة ا��مالية و املقار�ة التار�خية للظا�رة �دبية ما زال لكن يبقى �ذا ا��مع ب�ن 

القارئ و السامع و املشا�د و "و �و إ�مال املتلقي و أ�عاد فعل التلقي إذ�عض النقص،

. ا��م�ور من حيث �ونھ عنصرا نوعيا ال يؤدي �� �لتا النظر�ت�ن سوى دور �� غاية ا��دودية

ــــــــــــــــحال عدم تجا�ل�ا للقفا��مالية املاركسية ��  ــــــــــ ـــــ�ع بدون قيد أو شرط،ارئ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ املھ كما ـــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-Hans robert jauss ,pour une esthétique de réception pour une nouvelle 

interprétation du - texte littéraire, éd Gallimard1996,p :44 

  45:املرجع نفسھ،ص:يراجع- 3

ي ،الطبعة �و��، الو�� دمحم،املركز الثقا�� العر�:فيكتور ايرليخ،الشكالنية الروسية، تر - 4
 139:،ص2000الدار البيضاء ،
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،حيث �ستخ�� عن وضعھ �جتما�� أو �س�� إ�� تحديد موقعھ �� النظام ال��ات�� لف�عامل املؤ 

أما املدرسة الشكالنية فال تحتاج إ�� القارئ إال باعتباره . ره �عمال �دبيةللمجتمع الذي تصو 

  ).5"(ذاتا لإلدراك يتع�ن عل��ا تبعا لتحف��ات نصية

ومن �نا يدعو ياوس �� دراستھ �ذه إ�� ضرورة فتح �ذه ا��لقة املغلقة ال�� �ش�ل�ا 

ح�� ننفتح ي إ�� �ن محصورة ف��ا،درس �د�جمالية �نتاج و التصو�ر،و ال�� ظلت من��ية ال

من إدراك كيفية انتظام تتا�ع  - ع�� نحوجيد- و ذلك لنتمكنجمالية التلقي و �ثر املنتج، ع��

  .�عمال ضمن تار�خ أد�ي متماسك

تار�خ "و لن ي�ون سوى باحث التأس�س لتار�خ أد�ي جديد ،ومن �ذا �ساس يحاول �ذا ال

�دل القائم ب�ن �نتاج و التلقي،أو للعالقة ا��وار�ة القائمة ب�ن أو  باألحرى تار�خ ل�"للتلقي

ا��مالية للعمل �ذا ما يحدد ��مية التار�خية و و .العمل �د�ي و ب�ن أجيال القراء املتالحقة

و كما �سمح أيضا بإحياء العالقة ال�� قطع��ا املمارسات التار�خية �خرى ب�ن أعمال �ي،�د

تجر�ة �دبية املعاصرة ،و ذلك من خالل �ستمرار�ة ال�� يخلق�ا ا��وار ب�ن املا��� و ب�ن ال

و من �ذا املنطلق حدد ياوس مجموعة من �سس �جرائية .العمل �د�ي و ا��م�ور املتلقي 

  :ن��ص�ا فيما ي��

  )l’horizon d’attente(أفق �نتظار

 عل��ا جمالية التلقي ال�� �عيد �عتبار اس��اتيجية تقوم"أفق �نتظار"�عت�� مف�وم        

بحيث يدمج املتلقي �� ، جديد للتار�خ �د�ي للقارئ أو املتلقي سواء أ�ان ذلك من خالل تصور 

و  و ��ذا ترفع القارئ إ�� رتبة وسيط ب�ن ا��اضر، الدائرة ال�� �انت ال ت�سع إال للعمل و ال�اتب

  .خاذ تجر�ة القارئ مع��ا لف�م و تأو�ل �عمال املاضيةاملا���،ب�ن العمل و فعلھ أم من خالل ات

من  و�نطلق ياوس �� تحديده ل�ذا املف�وم من نقطة مفاد�ا أن النص �د�ي ال ين�ثق       

ح�� �� ��ظة صدوره ال ي�ون ذا جدة مطلقة تظ�ر فجأة �� "إذ فراغ ،و ال يؤول إ�� فراغ ،

شارات املعلنة أو املضمرة،ومن �حاالت الضمنية فبواسطة مجموعة من القرائن و � ...فضاء

ف�ل عمل . و ا��اصيات ال�� أصبحت مألوفة،ي�ون جم�وره م�ّيأة سلفا لتلقيھ ع�� نحو معّ�ن

ر القارئ بأعمال أخرى  سبق لھ أن ق
ّ

و يكّيف استجابتھ العاطفية لھ،و يخلق منذ رأ�ا،يذك

  ).6"(ابدايتھ توقعا ما لتتمة ا���اية ووسط�ا و��اي��

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 37:�ا�س رو�رت ياوس ، جمالية التلقي ،ص – 5
 45:املرجع نفسھ، ص 6
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ونف�م من �نا أن أفق �نتظار �و ال�سق املرج�� الذي يحيط بالعمل �د�ي ��ظة ظ�وره 

إ�� الوجود،أي �سق املعاي�� و القيم امل��امنة مع ظ�ور العمل �د�ي و ال�� �ش�ل التجر�ة 

  .�دبية و التار�خية و املتعلقة با��ياة ك�ل لدى قرائھ �ول�ن

ار املتبادل ب�ن النص التلقي ال تتحقق إال من خالل �ذا ا��و  فتجر�ة�كذا،        

وقد . ب�ن �سئلة ال�� يث���ا املتلقي و �جو�ة ال�� يقدم�ا النص �� أفق تار��� محددواملتلقي،

زمنھ ا��قيقي، و يمثل إجابة  ��البحث عن السؤال الذي �ان النص،ا�تم ياوس كث��ا بضرورة 

ن يقدمھ النص من إجابات مخالفة عن أسئلة جم�ور العصور ،كما بحث فيما يمكن أعنھ

ش�ئ�ن ضمن تأو�ل النص باعتباره جوابا ،املوالية ح�� العصر ا��ا��، و يجب أن يت

د �د�ي السابق ع�� إجابتھ من ج�ة ع�� انتظارات ش�لية �انت مقررة من قبل التقلي:اثن�ن

مثل تلك ال�� يضع�ا القراء �وائل ��  إجابتھ من ج�ة أخرى ع�� أسئلة املع��وجود النص،و 

  و لن ت�ون إعادة بناء . نطاق عامل�م ا��اص املع�ش تار�خيا

أفق �نتظار �ول إال عودة إ�� ال��عة التار�خية إذا لم ي�تقل التأو�ل التار��� بدوره من         

ما الذي ل �� النص؟ و ماذا يقو :�� السؤال ما الذي �ان قد قالھ النص �� السابق؟إ:طرح السؤال

  ).7(أقولھ أنا بصدد النص؟

ون�ب�ن إذن أن نظرة ياوس إ�� �دب قائمة ع�� أذواق املتلق�ن و ع�� ردود أفعال�م ال��           

 .أفق �نتظار �د�ي و أفق �نتظار �جتما��:يتحكم ف��ا أفق �نتظار �شقيھ

  الذي يحيل ع�� ب�ية القراءة داخل النصو�و أفق انتظارالعمل : �د�ي �نتظار أفق- 

�� للقراء،و يحدد الذي يمس �ستعداد الذ��� أوالس�ن ا��ما:أفق �نتظار �جتما��- 

و بالتا�� �ش�ل الشبكة ال�� ع�� مؤرخ القراءة أن يحاول بناء�ا انطالقا من شروط التلقي،

  .عناصر ثقافية حية

�ذا تلقي العمل �د�ي ��ا، و التأث�� الذي مارسھ  �كذا فاذا أردنا أن نصف الكيفية ال�� تّم 

و مجموع �جيال الالحقة في�ب�� إعادة بناء أفق �نتظار العمل ع�� جم�وره ع�� �ول،

�ع�� لدى ياوس أّن �و س��ورة من التلقي،ا��اص ب�ل جم�ور،و بالتا�� فالقول إّن تار�خ �دب 

ھ ل�ل ،بحيث تمنح املظ�ر نفستعالية ع�� الزمنوا�ر أو حقائق م�عمال �دبية ل�ست ج

بل تتمظ�ر و تتج�� من خالل سلسلة التلقيات املتتالية ال�� �عرف�ا املتلق�ن و �� �ل العصور ،

  .ع�� التار�خ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- Hans robe jauss ,pour une herméneutique littéraire, tra :Maurice 

jacobe,Gallimard,1988,p :11 
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و�فضل �ذا املف�وم يمكننا إذن أن نف�م التجر�ة ا��مالية و التار�خية ال�� تحكم الف�م و 

قة ال�� تقيم�ا مختلف �عمال �دبية مع آفاق �نتظار و �ستوعب طبيعة العال، التلقي

بحيث ت�ون مجرد إعادة إنتاج ل�ا أو �عّدل�ا أو تنحو إ�� خلق انتظار أخرى جديدة ، املستقرة

أو مراوحة �� �نتاج و ، و بالفعل نفسھ نمسك بتار�جية �دب باعتبار�ا تطورا مستمرا. تماما

 .التلقي ع�� حد سواء

  :فق�غي�� � 

و �ي ا��ديد ألفق انتظاره املألوف،قد يتغ�� أفق القارئ عندما ال �ستجيب العمل �د         

�ذا يخلق ما �سميھ ياوس باالنز�اح ا��ما��، و بالتا�� ترتبط القيمة ا��مالية للنص ا��ديد 

زعزعة و  و بمدى �عطيلھ للتجر�ة السابقة، و تحر�ر الو�� من الفكر السائدة انز�احھ،بدرج

املسافة "تضاءلت �ذه و �لما استجاب العمل للمألوف،و . ةاملعاي�� و فتح ا��ال لرؤى جديد

  ).8"(ا��مالية و �ان العمل أقرب من مجال كتب الطبخ أو ال�سلية منھ إ�� مجال فن �دب

لكن يبقى �ذا �نز�اح ا��ما�� الذي �شعر بھ القارئ �ول خاصة كمصدر ل����ة و        

و �لما تحّول �ذا العمل �د�ي إ�� لدى �جيال الالحقة من القراء،ند�اش يتضاءل تدر�جيا � 

ح�ن يفرض التوقع "و.��� مألوف و تندمج آلياتھ و عناصره �� أفق التجر�ة ا��مالية الالحقة

فإن قوة املعيار ا��ما�� املعّدل ��ذا الش�ل تظ�ر بجالء عد ع�� نطاق واسع،ا��ديد نفسھ من �

فكيف معت��ا إيا�ا بالية الغية،ح�ن �غّ�� ا��م�ور رأيھ �� �عمال ال�� حظيت إ�� حي�ئذ برضاه،

لذلك فإن مراعاة تحوالت �فق �ذه لكفيلة وحد�ا يجعل تحليل �ثر �د�ي .عن ارتضا��ا

 يك���� أ�مية تأر�خ أد�ي للقارئ، و يجعل املنحنيات �حصائية املتعلقة بالكتب ذات الرواج

  ).9"(الكب�� تك���� قيمة املعرفة التار�خية

لفلو��� ال�� لقيت اع��اض ا��ميع �� )madame Bovary(و �ش��إ�� رواية مدام بوفاري         

بداي��ا،بحيث انب�ت ع�� مبدأ السرد املوضو�� الذي �عّد تقنية جديدة �� مجال الكتابة 

 - بتعب�� ياوس–، إذ إّن �ذا املبدأ البارد الروائية و قد �وجمت �ذه الطر�قة كث��ا �� البداية

لفيدو بمضمو��ا املب�� )fanny(�ان ضرور�ا أن يصدم نفس ا��م�ور الذي خاطبتھ رواية فا�ي

و فوق ذلك فإن �ذا ا��م�ور بأسلوب يتم�� بھ أدب �ع��افات،املعروض �� ش�ل سلس و 

  .املنظمة للسلوك �جتما��وجد �� أوصاف �ذا الروا�ي أثرا ملعاي�� ا��ياة و �عراف 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 58:املرجع السابق،ص- 8
 .49:�ا�س رو�رت ياوس،جمالية التلقي،ص- 9
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ة الحقا رواية ذات ش�رة عالي" مدام بوفاري "و يتحول أفق �نتظار و يتغ�� الوضع و تصبح  

�عد أن �وجمت و لم يف�م�ا �� البداية سوى عدد قليل من ،و ال تزال إ�� وقتنا ا��اضر،

القارئ الذي اندمج مع املعيار  و حكم�و��ا منعطفا �� تار�خ الرواية،و تّم �ع��اف ��ا ب. العارف�ن

املزخرف و خدعھ املستحبة وقتئذ و��ل�ش��ات و أسلو�ھ "  فييدو"ا��ما�� ا��ديد ع�� رواية 

  .و أصبحت غ�� محتملة و بأن يطو��ا ال�سيان �عد أن لقيت رواجا واسعا من قبلالغنائية ،

عارضھ مع خلفية بتو�رى ياوس أّن النص �د�ي ا��ديد ال يتلقى و يحكم عليھ فقط 

و �ذا ما يفرض ع�� . و لكن باختالفھ عن خلفية تجر�ة ا��ياة اليوميةأش�ال فنية أخرى،

و كما يظ�ر �� السياق خال�� لوظيفة �دب �جتماعية،جمالية التلقي أن تدرس أيضا البعد � 

  .التار��� تبعا لألفق الذي يندرج فيھ أثره

ما�� جديد أن يؤدي كذلك إ�� نتائج �� املستوى كيف يمكن لش�ل ج:و ي�ساءل الباحث

�خال��؟و �عت�� رواية مدام بوفاري و الدعوى ال�� رفعت ع�� مؤلف�ا فلو��� �عد صدور�ا �� 

فالش�ل �د�ي ا��ديد الذي "أحسن مثال ملناقشة �ذه املسألة ) revue de paris 1857(مجلة

�و ا��يانة (ع�ودة موضوع�ا املبتذل فرض ع�� قرا��ا حي�ئذ أن يدر�وا بكيفية غ�� م

�و مبدأ السرد املوضو�� أو ا��ايد بالقياس إ�� تقنية أسلوب ا��طاب غ�� املباشر )الزوجية

  ).10"(ا��ّر ال�� �ان فلو��� �ستعمل�ا بحذق و تناسب تام�ن

 فعتھ أن الرواية جر�مةو �س�ش�د باملقطع الوصفي الذي اعت�� املّد�� العام ب�نار �� مرا

بحيث يصف�ا السارد و�� تتأمل نفس�ا امرأة �عد ا��يانة " إيما"و يتعلق �مر بالبطلة أخالقية،

أصبح عندي عشيق :�انت تردد...أذ�ل�ا منظر وج��ا ح�ن رأت صور��ا �� املرأة،:"ول حيث تق

ت إذن س�نعم أخ��ا بملذا�انت ..�عم عشيق فتلذذ ��ذه الفكرة و �أ��ا استعادت فجأة مرا�ق��ا

ما فيھ ش�وة  �انت تتغلغل �� ��� ما ��يب �ل. ،بح�� السعادة �ذه ال�� ي�ست م��اا��ب �ذه

و قد ثار املّد�� العام غيظا من �ذه ا��مل ال�� تمجد ا��يانة و اعت��ه ،.."و �شوة و �ذيان

  .فسوقا و خطرا

ق ياوس و �شرح رّد الفعل غ�� املتوقع من الرواية بقولھ
ّ
��فل ما �و �ذا ا:"و �عل

القانو�ي املؤ�ل الحتضان محاكمة �ذه الرواية إذا �انت املعاي�� �جتماعية السائدة آنذاك 

قد فقدت صالحية –و�� الرأي العام و الشعور الدي�� و �خالق العامة و �داب الفاضلة 

عام ا��كم عل��ا ؟ إّن �ذه �سئلة الصر�حة أو املضمرة ال تنم إطالقا عن افتقار املد�� ال

  ل��س ا��ما�� و عن أخالقيتھ الظالمية بل �عّ�� باألحرى عن �ثر غ�� املتوقع الذي أحدثھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 67:�ا�س رو�رت ياوس،جمالية التلقي،ص10
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،أن يحرر القارئ رضھ طر�قة مختلفة إلدراك �شياءش�ل ف�� جديد و الذي استطاع �سب ف

من بدائية أح�امھ �خالقية املألوفة و أن �عيد فتح قضية �عتقد �خالق العامة امتالك حّل 

  ).11"(جا�ز ل�ا 

ّي مجال إلدانة إباحية وإّن توظيف ال�اتب لتقنية السرد املوضو�� الذي لم يفتح أ

لذلك فإّن الدعوى القضائية �انت منطقية ح�ن الرواية،فإن ذلك �عت�� نوعا من الفضيحة،

أدبيا مما جعل �ذه تصبح معيارا رسة �دبية املفروضة تمثيلھ ل�ا،تمت ت��ئة فلو��� و إدانة املد

  .جديدا لم يكن مع�ودا من قبل

ع�� أساس الوظيفة �جتماعية ال�� خ �د�ي ا��اص بالتار�خ العام،�كذا يرتبط التار�

،و بالتا�� �عرض معاي�� و �عرض رؤ�ة أخالقية ،و تؤدي �عمال �دبية دورا تحرر�ا .يؤد��ا

رض�ا عليھ الطبيعة والدين ال�� �انت تفو تحرر القارئ من الروابط وقيما جديدة مختلفة،

التار�خ و��ن املعرفة ا��مالية و عندئذ فقط يمكن إلغاء القطيعة ب�ن �دب و . ا��تمعو 

  .املعرفة التار�خيةو 

ه �� س�تم اعتبار صا أو تاف�ا أو باردا أو شاردا،ما �عّد �� ف��ة معينة ناق"�ست�تج إذن أّن 

فالقيمة السالبة للعمل ا��ديد ال ).12"(إيجابيةو سي�ون لھ قيمة ��ظة أخرى �امال أو رفيعا،

ومن ثم . �ستمر بل تنم�� تدر�جيا �لما استأ�س القراء بالعمل و أصبح موضوعا النتظار جديد

�نا يمكن و . جتماعية،أو تصوره لألشياء فإن �ذا العمل يدفع القراء إ�� مراجعة معتقداتھ � 

�دب ا��ديد �س�� إ�� تحر�ر قرائھ �وائل  بمع�� أّن يث عن الوظيفة التحر�ر�ة لألدب،ا��د

  .من العالقات ال�� تر�ط�م بالنصوص السابقة و املعتقدات �جتماعية املألوفة

  :انص�ار �فاق 

ف ياوس �ذا املف�وم لوصف �ذه العالقة ا��وار�ة ب�ن
ّ
أفق �نتظار التار���  يوظ

،بحيث يتم ف�م نص أد�ي ة التفاعلية بي��ماد�ي و العمليو ب�ن �فق املا��� للعمل � الرا�ن ،

انطالقا ،ي�ت�� إ�� املا��� ع�� إعادة بناء عالقاتھ بقرائھ املتعاقب�ن،و س��ورة التلقيات املتتالية

بأن أفق :"و الذي يحدده"باندماج �فاق"و �نا ي��أ ياوس إ�� ما �سميھ غادام�� . من ا��اضر

من مثل �ذا تمرار أن نخت�� أح�امنا املسبقة،اسا��اضر �� �ش�ل دائم ألنھ من واجبنا ب

  .التجر�ب يأ�ي اللقاء مع املا��� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 68:�ا�س رو�رت ياوس،جمالية التلقي ،ص - 11
بحث �� أنماط التلقي ملقامات ال�مذا�ي �� النقد العر�ي ا��ديث،  –نادر �اظم ، املقامات و التلقي - 12

   .90:،ص2003وزارة �عالم و الثقافة و ال��اث الوط��،الطبعة �و��،البحر�ن،
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ال �ستطيع أفق ا��اضر أبدا إذن أن ي�ش�ل دون  وف�م املوروث الذي ي�ت�� إليھ 

املا��� إضافة إ�� ذلك، ال يوجد أفق ل��اضر يمكنھ أن يوجد إذا لم يكن يوجد آفاق تار�خية 

وصف �فق املا��� كما �ان ي�ون مشروطا بالضرورة  عادة بناء وبالتا�� فإ13"نتواصل مع�ا

ومن ذلك فتار�خ التلقي لن ي�ون .باألفق الرا�ن، أو بالتوتر الذي يحدث ب�ن �فق�ن التار�خي�ن

خ،من خالل سوى س��ورة من الف�م املتنامي واملتطور الذي �عرفھ العمل �د�ي ع�� التار�

ل الذي أجاب عنھ العمل عند ظ�وره، و ب�ن �جو�ة ال�� قد فالسؤا،جدلية السؤال وا��واب

  .تؤخذ منھ الحقا بتفاعلھ مع قرائھ املتأخر�ن زمنيا

  : منطق السؤال و ا��واب

�ستع�� ياوس �ذا املف�وم من غادام�� الذي يرى أن ف�م العمل أألد�ي �و بمثابة الف�م        

ألن النص عندما ي�ون ب�ن يدي ه جوابا ،ا العمل للقارئ باعتبار للسؤال الذي يطرحھ �ذ

  ).14(القارئ،يصبح موضوعا للتأو�ل منتظرا جوابا ما عن سؤالھ 

ن السؤال و�ذا ما سيحمل القارئ التار��� إ�� �ستفادة من العالقة ب�
جوابا ضمن أفقھ التار���  للوصول إ�� السؤال �ص�� الذي قّدم لھ النصوا��واب،

� �عاقبت ع�� تار�خ قراءة النص ذلك ع�� �سئلة و �جو�ة ال�،ثم الوقوف �عد املا���
و بذلك .و ي�ت�� �� �خ�� إ�� �سئلة ا��اضرة ال�� يدفعھ تأو�لھ ا��اص إ�� طرح�ا.تأو�لھو 
و بالتا�� )15"(يص�� تار�خ قراءات نص أد�ي ما لعبة حوار�ة مفتوحة ع�� �سئلة و �جو�ة"

و ذلك من خالل ف�م �ذه السلسلة من اره تطورا أدبيا مستمرا،�ي باعتبيتمثل التار�خ �د
�� دراسة - و ل�ي تك�سب الدراسة التعاقبية و ظيف��ا و دالل��ا ال�املة. القراءات املتتالية

تلقي �عمال �دبية  –يرى ياوس أّنھ يجب القيام بدراسة تزامية  –�عمال �دبية  ع�� الزمن 
الذي " ال�سق الك��"ألن �ذه �خ��ة �� ال�� �سمح لنا باك�شاف - �� ��ظة معّينة من الزمن

وص ـــــــــــو ف�م عالقاتھ ال��امنية و التعاقبية مع مختلف النصمّ�� �ل ��ظة من ��ظات التار�خ،ي
ــــــــــــــ�دبية والت ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــمكن من إدراك التـ ــــــــــ ـــــ�ات ال�� �عرف�ا البحوالت و التغ�ّ ـــــــ نيات �دبية ــ

  ).16(ع��التار�خ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غسان السد، ضمن كتاب �� :تارو��س�ي، مقدمة كتاب ياوس من أجل جمالية التلقي، ترجان س- 13

  .21- 20:،ص2000نظر�ة التلقي ،دار الغد،الطبعة �و��،سور�ا 
14 -HG. Gadamer, Vérité et méthode ,les grandes lignes d’une herméneutique                                 

philosophique ,éd seuil ,paris 1976,p :217 
سعيد عمري، الرواية من منظور نظر�ة التلقي مع نموذج تحليل حول رواية أوالد حارتنالنجيب  - 15

محفوظ، م�شورات مشروع البحث النقدي و نظر�ة ال��جمة،�لية �داب ، ظ�ر امل�راز فاس،الطبعة 
  35:، ص�2009و�� ،املغرب

16 -Hans robert jauss, pour une esthétique de réception p :75                
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  : القارئ و فعل التواصل �� النص �د�ي 

لقد استوقفت ولفغا�غ أيزر مجموعة من املفا�يم و �ليات حدد من خالل�ا أ�مية عنصر     
  :القارئ �� قيام الفعل التواص�� و�� �التا��

  : القارئ الضم��

وم القارئ و �عت��ه أ�م �سس �جرائية لوصف العالقة التفاعلية ب�ن يدرس أيزر مف�       

و �و مف�وم يب�� جود متلق دون أن تحدده بالضرورة،ب�ية نصية تتوقع و "النص و القارئ و �و 

و�و ما يصدق ح�� ح�ن �عمد النصوص إ�� تجا�ل لدور الذي يتخذه �ل متلق مسبقا ،ا

لقارئ الضم�� شبكة من الب�� املث��ة لالستجابة    مما يدفع لذا فا. متلق��ا ا��تمل و إقصائھ

بل ت��ّ��  لقارئ الضم�� ال يتجسد خارج النصيف�م من �ذا أن ا)17"(القارئ لف�م النص

،و �و مع�� ال يمكن مطابقتھ تماما مع القارئ ا��قيقي الذي �ستحضر وره داخل النصجذ

  .أساسا �� دراسات تار�خ �ستجابة ا��مالية

و �ستعرض �ذا الباحث �� دراستھ للقارئ الضم�� دائما تص�يفات جديدة من القراء    

لع ، القارئ املقصود :يحدد�ا و يذكر�ا
ّ
  ...القارئ الفذ،القارئ املط

  وج�ة النظر ا��والة

إدراكھ  يضع أيزر مف�وم وج�ة النظر ا��والة انطالقا من فكرة أّن النص �د�ي ال يمكن      

ف�و يختلف من �ذه الناحية عن �شياء العادية ال�� يمكن النظر "دفعة واحدة و اس�يعابھ

  )18"(إل��ا و إدراك�ا ك�ل

الفينومينولو�� لس��ورة و�عت���ذه التقنية �داة �جرائية ا��و�ر�ة �� التحليل     

�� و�� ذلك أن املوضوع ا��ما�� اليمكن رؤ�تھ أو إدراكھ ك�ل ، بل يتج�� أو ي�ش�ل القراءة،

و      .القارئ تدر�جيا خالل مراحل القراءة،إذ ي�تقل �ذا �خ�� ع�� مختلف املنظورات النصية

إ�� منظور من منظور ال��صيات (يمثل �ل انتقال من منظور ن��� مع�ن إ�� منظور آخر

و         و سوف يتحتم ع�� القارئ أن ي�سق.مرحلة جديدة من مراحل القراءة ��ظة أو )السرد

��ا �� ذاكرتھ واملنظور لف عند �ل انتقال جديد ب�ن املنظورات النصية السابقة ال�� يحتفظ يؤ 

�التا�� جميعا،و و أن يقيم بي��ا العالقات الداللية ال�� تضمن ا���ام�ا و توافق�ا ا��ديد،

  .اندماج�ا �� �ش�ل دال�� ك�� يمثل املوضوع ا��ما�� املقصود

من خالل وج�ة النظر ا��والة للقارئ، كعملية ديناميكية  �كذا تظ�ر س��ورة القراءة     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 40:فولفجانج أ�سر،فعل القراءة،ص- 17
  116:املرجع نفسھ ،ص18
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و تمنحھ إم�انية أث�� فيما بي��ا �� و�� القارئ،�سمح للمنظورات النصية أن تتقابل و ت�بادل الت

فيمتد النص بذلك �� ش�ل شبكة من " التوليف بي��ا وف�م�ا ع�� ضوء �عض�ا البعض

  ).19"(العالقات الداللية �� و�� القارئ 

فإّن موقع القارئ حصرا �� أي واحد من املنظورات، و�ما أّن وج�ة النظر ا��والة ال تقع      

  .ال يمكنھ أن يتقرر إال من خالل التآلف و ����ام ب�ن �ذه املنظورات

  :الصورة الذ�نية

يقوم القارئ أثناء عملية القراءة ب�شاط أسا���، بفعل بناء الصورة ضمن عملية       

الذي يتأسس بالضرورة ع��  )la synthèse passive(ال��كيب ألسل��"ب �سم��ا أيزر 

ألن الصورة حسبھ تظ�ر ش�ئا ال يتوافق مع الواقع املعطى لألشياء التجر��ية،و ال الصورة،

و إّن الطا�ع البصري ل�ذه ال��كيبات السلبية يصاحب فعل القراءة . يتوافق مع ال��� املعروض

أي تمثيل املع�� الغائب أو املس�وت عنھ �� عملية تمثيل النص،ذات القارئة �،حيث تقوم ال

  ).20"(و ال ي�ون نتاجا خالصا ��ّيلة القارئ �� يبقى مرتبطا بما يقولھ النص ،النص،و �ذا املع

يبدأ فعل ت�و�ن الصورة انطالقا من مخططات النص ال�� �عت�� جوانب من صورة �لية    

و ب��كي��ا ف�و يوجد سلسلة تؤدي  �� ال��اية إ�� خلق مع�� � القارئ أّن �عمل ع�� تجميع�ا،ع�

بل �� �� ا��قيقة ،و �ذه الرؤ�ة التصو�ر�ة ل�ست رؤ�ة بصر�ة باملع�� ا��قيقي لل�لمة. النص

محاولة تصور ما ال يمكن للمرء أن يراه �� صورتھ الفعلية و تتمثل �ذه الصور �� حقيق��ا �� 

و يتوقف .�انت لتظ�ر من خالل �دراك ا����� املباشر لل���ء أّ��ا تلقي الضوء ع�� جوانب ما

  .التصور ع�� غياب ما يظ�ر �� الصورة

أ��بل الذي ال �ستطيع ��سان �عد : يضع آيزر مجموعة من �مثلة م��ا لتوضيح ذلك،      

غياب حيث إّن فعل بناء صورة ا��بل يف��ض مسبقا مشا�دتھ أن يتخيلھ �� وضعھ ذاك،

ننا من �شكيل صورة و ال��� نفسھ مع العمل �د�ي،ا��بل،
ّ

فا��زء غ�� املكتوب �و الذي يمك

  ي�ون قد قرئ �� ش�ل رواية�ي،كذلك �� مشا�دة فيلم س�نما. عن �شياء

ألن ال��صيات ال �ستطيع حمل الصورة فعل التلقا�ي �و �حباط الك��،سي�ون رّد ال

ل��ظة ال�� يتم ف��ا تض�يق �م�انيات إ�� صورة واحدة ا"ال�� صنع�ا القارئ أثناء القراءة و ��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19 Wolfgang Iser, l’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique ,tra :Evelyne  

sznnycer ;bruxelles,éd :pierre Mardaga1976,p :212 
  257:املرجع نفسھ،ص- 20
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ف�و ال يمكن ب ت�و�ن صورة عنھ ،و إّن البطل �� الرواية يج.. �املة و ثابتة فإّن ا��يال ينطفئ

ل��كيب املعلومات  أن يرى و بناء ع�� ذلك يتع�ن ع�� القارئ أن �ستخدم مع الرواية خيالية

أما مع الفيلم فإّن . غنيا و أك�� خصوصية �� وقت واحد و بذلك ي�ون إدراكھاملقدمة إليھ،

و م�ما يكن ال��� الذي يتذكره عن ك ا����� املادي،و ن�يجة لذلك،القارئ يقتصر ع�� �درا

ھ يتال��� بقسوة
ّ
  ).21" (العالم الذي �ّون صورتھ فإن

�� �ش�ل�ا ورة الو الصب�ن الصورة البصر�ة �� الفيلم ، يت�ن من خالل �مثلة الفرق       

حيث يختلف إدراك املوضوع من حالة �دراك املباشر إ�� حالة �دراك غ�� اللغة �دبية ،

و �ذا ما يجعل�ا . أملباشر ألن الصورة �دبية ت�ون دائما غ�� محددة تحديدا �افيا لإلدراك 

عالم لم النص و ضع �حد و الرد ب�ن عامصدرا لإلثارة أل��ا تحّولھ عن عاملھ الواق�� و تضعھ مو 

و بل �و فضاء دال�� و إم�ان تأو��� ،�� ذاتھ داللة جا�زة و ��ائية ، فالنص ال يحمل" ا��قيقة 

  ).22"(و ال يتحقق دون مسا�متھ أيضالذا ف�و ال ينفصل عن قارئھ ،

و�ندمج أحد�ما �� �خر ،ومن ثّم فمع�� النص فالنص و القارئ مرتبطان معا،،�كذا      

ون القارئ نفسھ مثلما يت�.،و ل�س لھ وجود مستقل ع��احقق إال �� ذات القارئ د�ي ال يت� 

  .   و �نا يكمن املوضوع ا��ما���ية ال�امنة و العميقة �� النص،و إدراك الببت�و�نھ للمع��،

  ب�ية الفراغات

 و يرى أنھوضوع التفاعل و التواصل �د�ي ،يناقش آيزر مف�وم الفراغ �� ضوء دراستھ مل    

ل�ي تن�� عملية التواصل و ي�ت�� القارئ إ�� �شكيل املع�� الن��� الذي غالبا ما يزعزع تجر�تھ 

ل توج��اتھ ا��اصة ، املك�سبة
ّ
و يضبط مس��تھ   أن يقود خطى القارئ "فال بد للنص ،و �عط

 العوامل ال�� �سمح لھ أو أن ينطوي ع�� مجموعة من العناصر أي ي�ب�� ع�� النص، حّد ما إ��

  .بمراقبة س��ورة التفاعل التواص�� القائم ب�نھ و��ن املتلقي

و�قصد ��ذه العناصر تلك الفراغات ال�� تتخلل صفحات النص �د�ي من خالل �ساؤالت 

و ذلك الصمت   القارئ أثناء القراءة و تلك �جزاء الغامضة ال�� تث�� التوتر و القلق �� نفس�تھ 

  . �شكيل املع��الذي يحرضھ ع�� فعل البناء و 

و �ذه التفك�ات و ��طاب ،و يف�م من �نا أن الفراغات �� تلك الصالت املفقودة �� ا               

�نفصاالت ال�� يتضم��ا النص ع�� مستوى السرد أو ا��دث و �ضمارات ال�� �عرف�ا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 125:ضمن نقد استجابة القارئ ، ص - مق��ب ظا�را�ي –أيزر،عملية القراءة  ولفغا�غ- 21
 9:، ص 1995ع�� حرب،التأو�ل و ا��قيقة ، دار التنو�ر،الطبعة الثانية ، ب��وت لبنان،- 22
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 اسطة التخيامل�ونات النصية و �� تث�� القارئ و تحدث التوتر الذي يحّفزه ع�� ما��ا بو 
ّ
ــ و    لـ

و تتمظ�ر الفجوات و الفراغات ع�� مستوى ا��طاب عندما ينكسر مسار �حداث . التمثيل

فمن أجزاء السرد ما يرتكز ع�� ��صية . �ش�ل فجا�ي،و قد �ستمر �� اتجا�ات غ�� متوقعة

  .معينة، ثم �ستمر بالتقديم الفجا�ي ل��صيات جديدة 

بل الب�ية ال�� تقوم عل��ا �ذا التباين �� توظيف الفراغات ،ا ل�س و�رى آيزر أّن الذي ��من     

إذ بتعطيل تماسك النص تتحّول الفراغات تلقائيا إ�� قوة دفع ��يال القارئ تجعلھ يدرك �ذا 

الصمت �� �جزاء ال�� أغفل املؤلف تفصيل�ا عن عمد ح�� إّ��ا ال مع�� ل�ا إال �� أماك��ا من 

ف�� �� �ل املرء �� ��ظة محددة من قراءتھ ،اليصادف�ا ...نھ القراءةاملوضوع الذي تكشف ع

و ��ذا ف�� تلعب دورا أساسيا �� تفعيل �ذه العالقة الالتماثلية ب�ن .."م�ان و ال م�ان ل�ا

  .الطرف�ن 

يضيف الباحث آيزر نوعا آخر من الفراغ يتمثل �� مختلف إم�انات النفي ال��  :طاقة النفي

ملألوفة �� و�� املتلقي و تظ�ر املعاي�� �دبية و �جتماعية التار�خية املنتقاة �� تل�� العناصر ا

لة و مشّو�ة أي منفية و �ذا النفي أو السلب
ّ
�و الذي ) la négation(الرصيد الن��� معط

  .يضع�ا موضع املراجعة و املساءلة و �سمح للقارئ بإدراك ��ز�ا و نقص�ا

لقرن الثامن عشر إ�� ذه التقنية تطورات الرواية الغر�ية من ا�ستعرض آيزر �� تحليلھ ل�   

�عت�� رواية " وصوال إ�� الرواية ا��ديثة و التغ��ات ال�� طرأت عل��ا والتاسع عشر،

حيث تتغ�� ف��ا وج�ة نظر القارئ بصورة مثاال جيدا �� �ذا الصدد ،) انديتر�س��دامش(

�وص و بالتا�� ف�� تبدأ �� التقلب ب�ن رؤى ال�و و فيما ب�ن عدد من الرؤى النصية،متكررة 

إال أّن رواية الثامن عشر .. و تخضع�ا جميعا لعملية تحّول متبادلالرواية و القارئ املف��ض،

ف�انت أح�امھ نقاطا ثابتة �� السرد تحت القارئ ع�� ت الرواية ثابتة ع�� قّمة ال�رم،ترك

  )23..."(ستعاب وج�ة نظر الروايةالتخ�� عن املوقف املقرر لھ بحيث يتمكن من ا

و التغ�� الطفيف الذي طرأ ع�� الرواية �� �ذه املرحلة �و تحّول السارد نفسھ إ�� 

�ال املرج�� لوج�ة ��صية و تفت�ت و تجز�ئ رؤ�ة ال��صية و السارد تحدث تحّوال �� ا�

  .مغزا�ا و �ذا ما يدفعھ إ�� إنتاج مقاي�س جديدة ل��كم ع�� �حداث ونظر القارئ ،

ـــــــو�دأت رواية القرن التاسع عشر �� إعداد قار��ا و مساعدتھ ع�� �ست       ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ             "جابة ـ

و �عددية املواقف القابلة للر�ط تن��ع القارئ مما يألفھ بصورة مستمرة ،إال أن وج�ة نظره ال 

و بالتا�� فاملواقف ال تبدأ �� التكّتل إال ح�ن تبدأ . أّي من �ذه املواقف �سمح ل�ا بالثبات ع��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 204:فولفجانج أ�سر،فعل القراءة ،ص23
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و لكن حي�ئذ يجب ع�� القارئ أن يرفع إ�� مستوى .من خالل شرطّ��ا �� نفي �عض�ا البعض

  )24.."(لالستجابة ال�� يطل��ا منھ عالم يزداد �عقيدا...اك�شافاتھ

بحيث زادت درجة لتفاعل ب�ن النص و القارئ،نمط او يظ�ر التغ�� �� الرواية ا��ديثة ��  

���ام و املساحات ا��يالية �� ب�ية النص ال�� ت�تظر التحديد و التجسيد و يتمظ�ر �ذا 

نجد " أول�س"و إذا أمعّنا النظر �� رؤ�ة السارد �� . بصفة جلية �� رواية أول�س ��يمس جو�س

ھ من الصعب أن �ع�� عليھ و نجد أنفسنا أمام مج
ّ
موعة من تقنيات السرد إال أّ��ا منظمة أن

أو �ا،و �ذا ال�ش�ت يمنع من العثور ع�� نقطة تتجمع عندا فائقا و�� تتداخل فيما بي��ا،تنظيم

و �� من املسلمات �� و�� القّراء،و أيضا تفتقد �ذه الرواية للسارد الذي �عت. يمكن توج���ا م��ا

و �ذا يخلق . ا عادة املؤلف الضم�� للقارئ كذا غياب التوج��ات و التوضيحات ال�� يقدم�

،و التحّول ة مع تفت�ت أنماط السرد املألوفة،و خاصنا �نطباع بالضياع و عدم الف�ملدي

و ال �ستطيع ل إ�� أية نقطة محور�ة �� النص،املكثف لوج�ات النظر يمنع القارئ من الوصو 

ي إ�� �ضطراب و �رتباك �� ذ�ن و �ذا �مر يؤد. أن �ع�� ع�� التوجھ الذي �ان يتوقعھ 

ال �ستجيب ملا يقدمھ النص من مواقف و أف�ار و   القارئ و يفعھ إ�� إثارة خلفية توقعاتھ ال��

  .إحباط مثل �ذه التوقعات �ساسية ي��ك فراغا �ان يملؤه عادة السارد التقليدي

تكنيك تحو�ل الوظائف املتوقعة إذا ل�ي يؤّد النص �د�ي وظائفھ املتوقعة منھ و ��أ إ��      

ل�ي �ستحضر عدم أدا��ا �� و�� القارئ  فإّن من ال  - و�و إغفال متعمد  - إذا وظائف سالبة 

ع�� �عرف �ذه الوظائف التقليدية يفقد تلقائيا ال�دف التواص�� من �ذا التكنيك املطّبق 

ن �لما زادت معرفة القارئ و لك... و �ساوره �حساس باالرتباكنطاق واسع �� �دب ا��ديث ،

،و بالتا�� يزداد إحساسھ بإحباط�ا غ�� مؤّداة زاد تحديد توقعاتھ"ن بالوظائف ال�� أصبحت � 

لذلك ) 25.."(و النصوص ا��ديثة تدرج �ذه التوقعات ضمن ب�ي��ا التواصلية �غرض تحو�ل�ا.

�ان البديل �و  إذ لوي��ره ، فئة دون أخرى ل�س لھ ما فإّن ا��ام �دب بالتعا�� و �قتصار ع��

ل�ان �دب بال قيمة و بال و ظيفة ع�� �طالق و بالتا�� فتحو�ل النصوص تحقيق التوقعات،

و إغفال �ذه الوظائف املتوقعة يفتح النص ع�� رجعية القارئ املألوفة و نف��ا،ا��ديثة مل

  .تخمينات القارئ و �ذا نمط فر�د من التواصل

ض ب�ية فوضو�ة و معقدة و �دامة ،جراء التوتر واية أول�س �� نظر البعو �عت�� ر           

بحيث �عمد ظ�ر التفاعل ب�ن النص و القارئ ،لكن �نا يار��ا ،�ر�اك الذي تحدثھ �� نفسية قو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 206:عبد الو�اب علوب، ص:فولفجانج أ�سر، فعل القراءة ،تر24
 208- 207:ص نفسھ،املرجع 25
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من )و �جتماعية الثقافية �دبيةالتار�خية ،( املرجعية املألوفة �ذا �خ�� إ�� إحضار العناصر 

  .و نف��ا أجل إلغا��ا

تتخذ " ومن ثّم يحدث التعديل ع�� مستوى و�� القارئ ،إذ من خالل �ذه الفراغات إذن 

و�عود املع��  القديم الذي تّم نفيھ إ�� الو�� ح�ن يتم فرض مع�� ية النفي قّو��ا املثمرة ،عمل

ذي تحّول ع�� جديدا عليھ ، و�ذا املع�� ا��ديد غ�� متبلور، لذا ف�و يحتاج إ�� املع�� القديم ال

  )26" (أثر النفي إ�� مادة للتأو�ل يصاغ م��ا املع�� ا��ديد

ما (�كذا تتم�� تقنية النفي بقدر��ا ع�� توصيل تجر�ة جديدة و غ�� مألوفة، و باعتبار�ا       

ف�� تمثل تجر�ة النص ا��ديدة ال�� تختلف عن التجارب السابقة املعروفة )لم يف�م �عد

 .اقع�شأن العالم  أو الو 

ومن �نا تصبح الفراغات و طاقة النفي عند أيزر بمثابة �دوات ا��و�ر�ة و القوة      

�سيج فضاءات بيضاء "و ألن النص �و . �ساسية لقيام عملية التواصل ب�ن القارئ و النص

�ول و�و أّن النص يمثل : ي�ب�� ملؤ�ا،ومن ي�ثھ يتك�ن بأ��ا سوف تمأل في��ك�ا بيضاء لس�ب�ن

و ) إ�� النص(لية كسولة أو مقتصدة، تحيا من قيمة املع�� الزائدة ال�� ي�ون املتلقي قد أدخل�اآ

و إال �� حال بلوغھ ذورة ا��ذلقة، ا��ق أن النص ال يوسم باللغو و ال يك�سب �عي�نات الحقة

  إ�� ا��د الذي تن��كم التعلي��،أو �� حال من الكبت ،ذروة ��تما

التعليمية  ومن ثّم ألّن النص بقدر ما يم��� من وظيفة..دثية املألوفة فيھ القواعد التحا  

  ).27"(فإّنھ ي��ك القارئ املبادرة التأو�ليةإ�� وظيفة ا��مالية ،

و ي�تقل القارئ خالل س��ورة القراءة ب�ن �ذه �جزاء النصية من أجل     

 .انطالقا مما قالھ) املس�وت عنھ(و البحث فيما لم يقلھ مال�ا،و�ناء املع�� ا��ما�� للنص،استك

ق بذلك إم�انيات الرط ب�ن
ّ
�التا�� ة، و تحديد العالقات فيما بي��ا،و �ذه �جزاء النصي و تخل

و . تحر�ك الصمت ، و تفكيك ���ام و  تنظيم مشاركة القارئ �� موضوع القراءة ملء الفراغات

قراءة �س�ب التأث�� ال��اج�� الذي تمارسھ املعطيات النصية يتغ�� �ذا باستمرار خالل فعل ال

و�فاق ا��ديدة ال�� �سمح لھ برؤ�ة ��عاد الداللية ال�� لم يكن ير�ا �� �جزاء النصية خالل 

  .��ظات القراءة السابقة 

�يح أي ت�ما �� اتجاه الت��يح و �دماج ،و سوف ت�ون �ذه التأث��ات دائ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .215:املرجع نفسھ،ص- 26
أنطوان أبوز�د،املركزالثقا�� العر�ي ،الطبعة :أم��طو إي�و، القارئ �� ا���اية تر- 27

 63:،ص�1996و��،املغرب،
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و �نا ما�عطي التواصل ب�ن النص و       . و بناء �شكيالت جديدةلية السابقة،ال�شكيالت الدال

و �لما �عددت الفراغات �عقدت عملية ال��كيب و التوليف ب�ن ).28(القارئ سم��ا التفاعلية

  .مختلف أجزاء النص و �لما زادت حيو�ة و إنتاجية �شاط التخّيل و التمثيل لدى القارئ 

  

  :املراجع بالعر�ية

أنطوان أبو ز�د، املركز الثقا�� العر�ي، الطبعة :م��طو إي�و ، القارئ �� ا���اية ، تر أ- 1
 .�1996و��، املغرب 

غسان السد، : جان ستارو��س�ي ، مقدمة كتاب ياوس من أجل جمالية التلقي ، تر - 2
  . 2000ضمن كتاب �� نظر�ة التلقي، دار الغد،  الطبعة �و��، سور�ا

، الرواية من منظورنظر�ة التلقي مع نموذج تحليل حول رواية أوالد  سعيد عمري   - 3
حارتنا لنجيب محفوظ، م�شورات مشروع البحث النقدي و نظر�ة ال��جمة،�لية �داب ظ�ر امل�راز 

 . 2009،الطبعة �و�� ،فاس املغرب 

ف ، عبد الكر�م شر��، من فلسفات التأو�ل إ�� نظر�ات القراءة ، م�شورات �ختال - 4
  .2007الطبعة �و��           ا��زائر،

  . 1995ع�� حرب ، التأو�ل  و ا��قيقة ، دار التنو�ر ، الطبعة ، الثانية    ، ب��وت لبنان، - 5

عبد الو�اب :، تر - نظر�ة �� �ستجابة ا��مالية- فولفجانج أ�سر ، فعل القراءة ،   - 6
 .2000،)دب (، )دط(علوب ، ا��لس �ع�� للثقافة، 

الو�� دمحم ، املركز الثقا�� العر�ي ، الطبعة :فيكتور ايرليخ ، الشكالنية الروسية ، تر - 7
  .�2000و��، الدار البيضاء،

بحث �� أنماط التلقي ملقامات ال�مذا�ي �� النقد –نادر �اظم ، املقامات و التلقي   - 8
  .2003ة �و��، البحر�ن،العر�ي ا��ديث، وزارة �عالم و الثقافة و ال��اث الوط��،الطبع

  

  :املراجع بالفر�سية

9-  Hans robert jauss ,pour une esthétique de réception, pour une 

nouvelle interprétation du texte littéraire ;éd Gallimard 1996 

10-H G Gadamer ,vérité et méthode ,les grandes lignes d’une 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالكر�م شر�� ،من فلسفات التأو�ل إ�� نظر�ات القراءة ، م�شورات �ختالف، الطبعة :ينظر- 28
 288:،ص2007و�� ، ا��زائر،� 
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herméneutique philosophique ,éd seuil ,paris1976, 

11-Hans Robert  jauss , pour une herméneutique littéraire ,tra : 

Maurice jacobe,gallimard,1988, 

12-Wolfgang  Iser ,l’acte de lecture ,théorie de l’effet esthétique, 

Tra :evelyne sznnycer ,bruxelles,éd :pierre Mardaga1976    
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 ستعارة الكالسيكية و�ستعارة ا��ديدة� 

  

  نادية و�دير                                                                                                           

  

  :�ستعارة �� البالغة الكالسيكية - 

 �عــود أســب   
ً
ســق العــام عرفــت دراســة �ســتعارة �ــ� البالغــة الكالســيكية قصــورا

ّ
ابھ إ�ــ� ال�

،و�ــــذا حـــ�ن اســــ�ند إ�ـــ� مجموعــــة مـــن ا��لفّيــــات (Aristote thales)الـــذي حكـــم فلســــفة أرســـطو

 : و�سس ال�� حالت دون الّنظر إ�� �ستعارة نظرة واسعة،من ب�ن �ذه ا��لفّيات نذكر

غة - 1- 1
ّ
  :جمود الل

غــة مـــن بــ�ن أســـباب قصـــور املنظــور البال�ـــ� الكال    
ّ
ســي�ي لالســـتعارة ،و�ـــذا ُ�عــّد جمـــود الل

غــة والعــالم ال�ــ� فرضــ�ا الّتصــّور �نطولــو�� لل�ــون عنــد أرســطو 
ّ
مــرّده إ�ــ� مســألة الّتطــابق بــ�ن الل

غـة فيـھ صـورة مطابقـة للوجـود، وقـد جـاء �ـذا 
ّ
الذي نظر إ�� العالم باعتباره معطى ثابـت ت�ـون الل

الث
ّ
غة باملبادئ الث

ّ
 : 1ة للمنطق العق�� و��الّتصّور ن�يجة لر�ط تصّوره لب�ية الل

  ).أ(�و ) أ: (مبدأ الّتطابق أو ال�و�ة - 

 ).أ(ل�س ال ) أ: (مبدأ الّتناقض - 

الــــث املرفــــوع - 
ّ
 ) أ(،فإّمــــا أن ي�ــــون )أ(وال ) أ(لـــ�س �نــــاك وســــط ثالــــث بـــ�ن : مبـــدأ الث

ً
مطابقــــا

 ).أ(لذاتھ أو أن يختلف عّما ل�س

ال�ــي ي�ــون العــالم
ّ
 مــن �ــذا الّتقســيم الث

ً
  انطالقــا

ً
 وت�ــون داللتــھ أيضــا

ً
حســب أرســطو ثابتــا

غـــــة �رســــطّية ب�يـــــة محـــــدودة ال تتجــــاوز �ـــــ� �ســــمي��ا لألشـــــياء مـــــا 
ّ
ثابتة،و��ــــذا املع��،ت�ـــــون ب�يــــة الل

غــة والعــالم عالقــة تطــابق مباشــر تحيــل مــن 2يفرضــھ عل��ــا العــالم املغلــق
ّ
،فت�ــون العالقــة بــ�ن الل

غة ع�� ما �و موجود �� الواقع دون 
ّ
  : أّية وساطة وفق العالقة خالل�ا الل

غة          
ّ
  ).أشياء(العالم                                                                 )  مسميات(الل

ر ع�ـــ�       
ّ
ســـق �رســـطي جامـــدة ال �شـــتغل،�ذا مـــا يـــؤث

ّ
غـــة �ـــ� ال�

ّ
تبـــّ�ن �ـــذه العالقـــة أّن الل

ـــــة  غـــ
ّ
ـــــع الل ـــــتعارّ�ة؛فالّتعامل مـــ ـــــة �ســـ ـــــ�ال �لّيـــ ـــــع أشـــ ـــــمح بوضـــ ـــــد �ســـ ـــــة قـــ ـــــة محايثـــ ـــــطّية كب�يـــ �رســـ

ـــــة  ــــ ــــ ـــــيلة معرفّي ــــ ـــــتعارة �وســــ ــــ ـــــع �ســــ ــــ ـــــا وضــــ ــــ ـــــ� ف��ــــ ــــ ـــــة ال يرا�ــــ ــــ ـــــة مّيتــــ ــــ ـــــ�ال قالبّيــــ ــــ ـــــتعارّ�ة،لك��ا أشــــ ــــ اســــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساعد أ، جامعة ت��ي وزو ةأستاذ. 
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لـــھ لھ،وعنـــدما نتأّمـــل 
ّ
لإلدراك،وســ��ورة ابتداعّيـــة �عكـــس تفاعــل ��ســـان مـــع محيطـــھ وكيفّيــة تمث

غـة عنـد أرسـطو ن�بـّ�ن أّن �سـ
ّ
الثّيـة لل

ّ
تعارة تنـدرج ضـمن خانـة الّتطـابق حيـث العالقـة ال الب�ية الث

،ولتجــــاوز �ــــذه 3يحكم�ــــا �بت�ــــار والّتفاعــــل وال توج��مــــا العالقــــة ا��ســــدّية بــــ�ن الفــــرد ومحيطــــھ

غــة،وذلك مــن خــالل 
ّ
ا��دودّيـة عمــل �عــض البــاحث�ن ا��ــدث�ن ع�ــ� ت�يـان قصــور نظــرة أرســطو لل

ســق �رســطي،و�� مقابــل توجيــھ مجموعــة مــن �نتقــادات حــول العالقــة بــ�ن ا
ّ
غــة والعــالم �ــ� ال�

ّ
لل

ـــــفة  ـــــتھ فلســ ـــــذي فرضـ ـــــالق الـ ـــــن ��غـ ـــــروج مـ ـــــة ل��ـ ـــــات البديلـ ـــــض املق��حـ ـــــديم �عـ ـــــاولوا تقـ ـــــك حـ ذلـ

الّداللــــة «مــــن خـــالل كتابــــھ ) M.saucet(أرســـطو،من بــــ�ن �ـــؤالء البــــاحث�ن نـــذكر م�شــــال صو�ـــ�� 

مــن خــالل كتا��مــا  (G.Lakoff et M.Johnson)،وجــورج الي�ــوف ومــارك جو�ســون »العامــة اليــوم

  .  »�ستعارات ال�� نحيا ��ا«املش��ك 

ســــق       
ّ
غــــوي باملبــــادئ املنطقّيــــة �ــــ� ال�

ّ
يــــذ�ب صو�ــــ�� إ�ــــ� القــــول بــــأّن ر�ــــط �شــــتغال الل

ــھ ع�ــ� الــرغم مــن أ�ّميــة أرســطو فــإّن 
ّ
غوّ�ــة، و�ــرى الباحــث أن

ّ
 ع�ــ� الب�يــة الل

ً
�رســطي قــد أثــر ســلبا

�ــــ�� بلغــــة ت�ــــون �ندســــ��ا الّداخلّيــــة مفروضــــة ع�ــــ� �فعال،وقــــد الفكــــر املعاصــــر ال يمكــــن أن ير 

الثــة 
ّ
غو�ــة عنـد أرسـطو مـن خــالل انتقـاده للمبـادئ املنطقّيـة الث

ّ
تنـاول صو�ـ�� محدودّيـة الب�ّيـة الل

  :  �4اآل�ي

  ):أ(�و ) أ(مبدأ ال�و�ة   - 

    
ً
ـــــ�يحا ـــــون �ــــ ـــــذا ال ي�ــــ  لذاتھ،و�ــــ

ً
ـــــا �ء مطابقـــــ

ّ
ـــــ� ـــــة أّن ال�ــــ ــــ ـــــدأ ال�وّ� ـــــرض مبــــ ـــــب  –يفــــ حســـــ

 بحـد،أّما �ــ�  –و�ـ��ص
ً
ـ�ئ�ن املتطـابق�ن حـدا

ّ
 �ـ� مجـال املنطـق ا��ـالص حيـث يمكــن مقارنـة الش

ّ
إال

مجــــال ا��سوســــات فــــإّن �مــــر يختلــــف ألّن الطبيعــــة ال تمــــنح حــــدث�ن متطــــابق�ن �ســــ�ب الّتحــــّول 

الـــــذي يحـــــدث لألشـــــياء �ـــــ� الطبيعـــــة،أي أّن مصـــــداقّية مبـــــدأ ال�وّ�ـــــة �ســـــقط أمـــــام الّصـــــ��ورة ال�ـــــ� 

  . �ا الطبيعةتخضع ل

  ) :أ(ل�س ال) أ(مبدأ الّتناقض  - 

ـــــيغة     ـــــ�� أّن صــ ـــــرى صو�ــ ـــــ�س ال) أ(يــ ـــــل ) أ(لــ ـــــن �ــ ـــــف عــ ـــــا يختلــ  مــ
ً
ـــــوعا ـــــ� أّن موضــ ـــــدل ع�ــ تــ

ــل ال
ّ
 مــا يخــالف ) أ(املوضــوعات �خــرى حيــث تمث

ً
فــظ أن )أ(رمز�ــا

ّ
،ووفــق �ــذه الّصــيغة ال يمكــن لل

 وأشـياًء أخـرى متناقضـة،لكن �ـذه ا
ً
ل �ـ� نفـس �ن شـ�ئا

ّ
لّصـيغة أو الفرضـّية ترفضـ�ا الب�ّيـات يمث

غو�ـة الّداللّيــة املضـادة لألرســطّية،حيث يمكــن 
ّ
غو�ــة أن ي�ــون ال) أ(ل الل

ّ
) أ(حسـب �ــذه الب�ّيـات الل

  .�� سياق�ن مختلف�ن

الث املرفوع  - 
ّ
  : مبدأ الث

ـــــ�ن     ـــــط بـــ ـــــاك وســـ ـــــ�س �نـــ ـــــھ لـــ ـــ ـــــوع أنّ ـــــث املرفـــ الـــ
ّ
ـــــدأ الث ـــــ� مبـــ ـــــل ) أ(وال) أ(�ع�ـــ ـــــدام ا��ـــ أي ا�عـــ

 لذاتــھ أو أن يختلــف عــن لــ�س) أ(فإّما أن ي�ــون الوســط،
ً
،و�ــذلك ُيــدرج �ــذا املبــدأ نمــط )أ(مطابقــا

نــــا�ي 
ّ
 ع�ــــ� )إّمــــا وإّمــــا(الّتوجيــــھ الث

ً
 قائمــــا

ً
 لــــھ مف�ومــــا

ً
،و�ــــذا مــــا يرفضــــھ صو�ــــ�� الــــذي يق�ــــ�ح بــــديال



   211                                                                                                                 لكالسيكية و �ستعارة ا��ديدا  �ستعارة

2111 (Decembre 2016)   )2016دیسمبر( 21: ــ  العدد  الحادیة عشرالسنة  
ème

Année - N°:  

  .�ساس العالئقي

 يتجــاوز الّتصــّور �ر      
ً
ســطي حــول ب�يــة يق�ــ�ح صو�ــ�� �ــ� مقابــل �ــذه �نتقــادات مف�ومــا

غــة املغلقــة،و�و مف�ــوم ا��قــل 
ّ
الــذي �ســمح باالبتعــاد عــن دراســة العــالم متجــزئ » champ le«الل

ـــــذا املق�ــــــ�ح  ـــــة  - حســــــب صو�ــــــ�� - أو متفــــــّرق املوضــــــوعات،وتكمن أ�مّيــــــة �ـ نائّيـ
ّ
ــــــھ يتجــــــاوز الث

ّ
ـــــ� أن �ـ

الــث املرفوع،و�تعــارض مــع تصــّور فضــاء معــّ�ن ممت�ــ� 
ّ
بموضــوعات �رســطّية ال�ــ� فرضــ�ا مبــدأ الث

  .5منفصلة

ابـــت املفـــروض ع�ــــ�      
ّ
يمثـــل مق�ـــ�ح صو�ـــ�� خطـــوة إيجابيـــة �ـــ� محاولـــة تجـــاوز �طـــار الث

ســق �رسطي،خاصــة أّن �ــذا املق�ــ�ح قــد أث�ــت أّن �شــياء ال يمك��ــا أن توجــد 
ّ
غــة داخــل ال�

ّ
ب�يــة الل

 �ــــ� عالق��ــــا بأشــــياء أخــــرى داخــــل فضــــاء معــــ�ن 
ّ
ــــھ أث�ــــت  كمــــا –أو ا��قــــل بمف�ــــوم صو�ــــ�� –إال

ّ
أن

ـــــاره   باعتبــ
ً
ـــــا ـــــا أساســ ـــــّدم إلينــ ـــــا�ي ُيقــ ـــــالم الف��يــ ـــــھ،ألّن العــ ـــــن محيطــ ـــــا عــ ـــــوع مــ ـــــل موضــ ـــــتحالة فصــ اســ

ــھ مـــن الّضــروري مـــنح ��ســان املعاصـــر أداة ثقافّيــة لالنفتـــاح ترتكـــز 
ّ
مجموعــة اتصـــالّية،لذلك فإن

غــوي �عكـس العــالم باعتبـاره 
ّ
فضــاًء داللّيــا ع�ـ� ف�ــم جّيـد للمحــيط،ألّن �نـاك إم�انيــات للّتعب�ـ� الل

 
ً
،و�ّمــا أّن الفــرد �عــ�ش داخــل �ــذا العــالم فيجــب عليــھ اســتغالل �ــذه �م�انــات الّتعب��ّيــة 6واســعا

غوّ�ة ح�� �عّزز قدرتھ ع�� التواصل
ّ
  . الل

ـــا�ي ف�ــو ا��اولــة ال�ـــ� أراد ��ــا صو�ـــ�� تجــاوز املنطــق �رســـطي إ�ــ� منطـــق    
ّ
أّمــا املق�ــ�ح الث

الثـــــة للمنطـــــق العق��،و�ـــــذا مـــــا يوّ�ـــــ�ھ �ـــــ� غ�ـــــ� أرســـــطي مـــــن خـــــالل إعطـــــاء البـــــ
ّ
دائل للمبـــــادئ الث

 :  7ا��دول ��ي

  املنطق غ�� �رسطي      املنطق �رسطي  

  )أ(�و ) أ: (مبدأ ال�وّ�ة - 1

  طب�ب �و طب: مثال

  .ال يبقى مطابق لذاتھ ع�� مرور الزمن) أ(

طب�ب �و �ـ� نفـس الوقـت رب أسـرة وزوج والعـب 

  .شطرنج

ـــــدم - 2 ـــــدأ عـ ـــــاقض مبـ ) أ: (الّتنـ

  )أ(يختلف عن ال

ال يمكــن لز�ــد أن ي�ــون : مثـال

 
ً
 ومنغلقا

ً
  .فوضو�ا

ـــــو) أ( ـــــروف وال) أ(�ــ ــ
ّ
ـــــض الظ ـــــ� �عــ ـــــروف ) أ(�ــ ـــــ� ظــ �ــ

  .أخرى 

  .ز�د فوضوي مع أصدقائھ ومنغلق �� عملھ

لــ�س : مبـدأ الثالــث املرفـوع - 3

  .�ناك حل ثالث

ـــــال ـــــد أو : مثــ ـــــا معتقـــ ـــــرد إّمـــ الفـــ

  .م��د

  .ائّيةيمكن أن ت�ون حلول ال ��

الّروحيــة ال ُتخ�ـــ�ل إ�ـــ� �ـــذه املبادلــة بـــل إ�ـــ� فـــروع 

  . فلسفّية ودي�ّية أو غ���ا
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غـــرات املوجــــودة �ــــ� 
ّ
ي�بـــّ�ن مــــن ا��ـــدول أّن صو�ــــ�� قـــد اســــ�ثمر الّســــياق ��ـــدف تتمــــيم الث

ســـق �رســــطي حيــــث يمكــــن ملبــــدأ ال�وّ�ـــة 
ّ
ــــق �ــــ� ســــياقات أخرى،فالطب�ــــب ) أ(�ــــو ) أ(ال�

ّ
أن ال يتحق

 �ــ� ســياق عملــھ،ورب أســرة وزوج �ــ� الّســياق العائ��،والعــب شــطرنج مـــا�ر يمكنــھ أن ي�ــو 
ً
ن طب�بــا

 �عــــد مــــرور الــــّزمن 
ً
 أن ال يصــــبح طب�بــــا

ً
ب�ــــب أيضــــا

ّ
�ــــ� ســــياق اجتماعــــھ بأصــــدقائھ،و�مكن ل�ــــذا الط

  . وتقاعده عن عملھ

ــــق إذا أخـــــذنا �ــــ� �عتبــــار الّســـــياقات    
ّ

 أن ال يتحق
ً
كمــــا يمكــــن ملبــــدأ عـــــدم الّتنــــاقض أيضــــا

ــــروف وال) أ(�ــــو ) أ(ا��تلفة،وقــــد ورد  �ــــ� ا��ــــدول الــــذي اق��حــــھ صو�ــــ�� أّن 
ّ
�ــــ� ) أ(�ــــ� �عــــض الظ

 �ـــ� ســـياق 
ً
 �ـــ� ســـياق اجتماعــھ بأصـــدقائھ ومنغلقـــا

ً
ظــروف أخـــرى،إذ يمكـــن لز�ـــد أن ي�ــون فوضـــو�ا

 �� املدرسة،وغ�� ��ول �� الب�ت
ً
 أن ي�ون ��وال

ً
  .عملھ،كما يمكن ��مد أيضا

ـــــدأ    ـــــوص مبــ ـــــا بخصــ ـــــ�ن  أّمــ ـــــائط بــ ـــــؤمن بالوســ ـــــطو ال يــ ـــــان أرســ ـــــإذا �ــ ـــــوع فــ ـــــث املرفــ الــ
ّ
) أ(الث

الـــــث باعتبـــــاره )أ(وال
ّ
،فــــإّن البـــــدائل الّداللّيـــــة لألرســـــطّية تتأّســـــس ع�ــــ� ضـــــرورة مراعـــــاة العنصـــــر الث

 مــــن �ــــذا 
ً
غــــة �ــــ� عكســــ�ا للعالم،إضــــافة إ�ــــ� �ــــون البــــدائل املعرفّيــــة تــــرى انطالقــــا

ّ
 تناســــ�ّيا لل

ً
شـــكال

ل �نـا �ـ� املبـدأ الـذي أغفلـھ أرسـطو املنظور أّن �ستعارة
ّ

أي أّ��ـا تحـدث �ـ� سـياق البـ�ن بـ�ن : تتدخ

قــا�� 
ّ
قـة بالوضـع الث

ّ
غـة بــل يجعـل العملّيـة �سـ�ّية ألّ��ـا متعل

ّ
الـذي ال يمـارس ا��كـم �طال�ـ� ع�ـ� الل

 
ً
 ��ائّية

ً
  . 8للمت�لم ول�ست مسألة

ســــق ي�تقــــد جــــورج الي�ــــوف ومــــارك جو�ســــون مــــن ج���مــــا جمــــود الب�ّيــــ    
ّ
غوّ�ــــة �ــــ� ال�

ّ
ة الل

ـــــوعّية  ـــــة املوضــ �عــ
ّ
ـــــ� ال� ـــــ�ما ع�ــ ـــــياق اع��اضــ ـــــ� ســ ـــــك �ــ ـــــطي وذلــ ـــــن ) objectivisme(�رســ ـــــة عــ املوروثــ

ـــــطو،حيث  ــــ ـــــة "أرســـ ــــ �عـــ
ّ
ـــــي ال� ــــ ـــــفة ذا�ـــ ــــ ـــــانّيات والفلســـ ــــ ســـ

ّ
ـــــ� الل ــــ ـــــة �ـــ ــــ غوّ�ـــ

ّ
ـــــارات الل ــــ ـــــا�ي والعبـــ ــــ ـــــّد املعـــ ــــ �عـــ

 عالقـــة ل�ـــا ،وت�ـــون معـــا�ي �ـــذه �شـــياء معـــا�ي وضـــعّية ال9"املوضوعّية،أشـــياء ل�ـــا وجـــود مســـتقل

 وت�ـون دالالت �شـياء فيـھ ثابتـة 
ً
بف�م ال�شر ل�ذه املعا�ي،مما يجعل العالم مـن �ـذا املنظـور ثابتـا

ر ع�ــــ� وضــــع �ســـتعارة ال�ــــ� 
ّ
�عــــة املوضوعّية،مســــألة �امشــــّية �ــــ� "مّمـــا يــــؤث

ّ
عــــّد �ــــ� الّتقليـــد ذي ال�

ُ
�

ـــــوال ـــــن �حـــ ـــــة. أحســ ـــــة الّداللّيــ ـــــن الدراســـ ـــــاة مــ ـــــ� مقصـــ ـــــن10"و�ــ ـــــان  ،إذ ال يمكـــ ـــــود معـــ ـــــول بوجـــ القــ

ـــــوعا�ي  ـــــرح املوضـــ ـــ
ّ
ـــــ� الط ـــــتعارّ�ة �ـــ ـــــون  - اســـ ـــــوف وجو�ســـ ـــــب الي�ـــ ـــــرح  - حســـ ـــ

ّ
ـــــذا الط ـــــ� �ـــ ـــــا�ي �ـــ ألّن املعـــ

 مــن خــالل 
ً
موضــوعّية وتوافــق شــروط الّصــدق املوضــو�� ال�ــ� ال تزودنــا بوســائل نتصــّور ��ــا شــ�ئا

تعارة ال يمكــن أن �ــ��ء آخــر، و��ــذا فاملعــا�ي املوضــوعّية ال يمكــن أن ت�ــون اســتعارّ�ة،و�ما أّن �ســ

غـــة فقــط 
ّ
،واعتبـــار �ســـتعارة 11)أي �لفـــاظ(ت�ــون مســـألة تخـــص املع�ـــ� فإّ��ــا مســـألة تخـــّص الل

مسألة لغوّ�ة فحسب أمر يرفضـھ الي�ـوف وجو�سـون إذ ير�ـا �ـ� �سـتعارة آلّيـة تصـّورّ�ة ال تـرتبط 

 �ــــ� مجملــــھ
ً
ســــق الّتصــــّوري الــــذي �عــــّد اســــتعار�ا

ّ
غــــة فقــــط بــــل بال�

ّ
�عــــة ولتجــــ. بالل

ّ
اوز محدودّيــــة ال�

ــــرح الّتجر��ــــ� الــــذي يــــؤمن بفاعلّيــــة 
ّ
 �ــــو الط

ً
 جديــــدا

ً
املوضــــوعّية،يق��ح الي�ــــوف وجو�ســــون طرحــــا

آلّيـة جو�رّ�ــة �ــ� حصــول "الّتجر�ـة �ــ� بنــاء املع�ـ� وان�ثــاق الف�م،وت�ــون �ســتعارة وفـق �ــذا الطــرح 
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ème

Année - N°:  

ـــــة ��ــــــــــــــــــــــــــــــــالف� ل آلّيـ
ّ
ـــــ� ـــــري،كما �شـ ـــــم ال�شـ ــــ ــــ ــــــلق دالالت جــــــــــــــــــــ ــــ ـــــائق ج  ديدةـــــــــــــــــــــ ــــــوحقـ ــــ ـــــاة   12"ديدةــــــــــــــــــــــــــ ـــــ� حيـ �ـ

  .ال�شر

�رة الفورفورّ�ة 
ّ

  :محدودّية ال�

ـــــة     ـــــ�رة الفورفور�ــ ـ
ّ

ـــــّد ال� عـ
ُ
ـــــوس  –� ـــــ� فورفور�ـ ـــــبة إ�ــ ـــــراح  (Forforeos)�سـ ــ

ُ
ـــــد ش ـــــو أحـ و�ــ

لــــذي ب�ــــ� عليــــھ أرســــطو نظرّ�تــــھ �ــــ� �ســــتعارة،إذ نجــــده �ــــ� �عر�فــــھ �ســــاس ا - أرســــطو ومناقشــــيھ

و�مـــــا مف�ومـــــان ي�تمّيـــــان إ�ـــــ� نظرّ�ـــــة �لفـــــاظ » الّنـــــوع«و» ا��ـــــ�س«للمجـــــاز �عتمـــــد ع�ـــــ� مف�ـــــومي 

ال�� اعتمـد�ا أرسـطو لتحديـد مع�ـ� ال�لمـة أو �سـم، حيـث ذكـر أرسـطو أر�عـة ألفـاظ » ال�لّيات«

: ض،�� حــــــ�ن صــــــّنف فورفور�ــــــوس ال�لّيــــــات إ�ــــــ� خمــــــٍس �ــــــ�ا���س،ا��اصــــــة،الّتحديد،العر : �ــــــ�

ـــــرض ـــــة والعـ ـــــل وا��اصــ ـــــوع والفصـ ـــــ�س والّنـ ـــــھ 13ا��ـ ـــــد وعّوضــ ـــــذف الّتحديـ ـــــد حـ ـــــذلك قــ ـــــون بـ ،و��ـ

ولتوضـــيح كيفيـــة ارتبـــاط �ـــذه ال�لّيـــات �ـــ� مـــا . بالّنوع،واســـتدرك الفصـــل الـــذي لـــم يـــذكره أرســـطو

ــ�رة ال�ــ� وردت �ــ� كتــاب ا�ســاغو�
ّ

 ) (�Isagoge بي��ـا �عــرض دمحم مفتــاح ال�
ً
لفورفور�ــوس شــارحا

ـ�رة  تبـدأ بـا���س العـام أو 
ّ

ف��ا كيفّية �نتقـال مـن ا��ـ�س إ�ـ� الّنوع،حيـث ُيالحـظ مفتـاح أّن ال�

 ل�ــــ��ء آخر،و��بعــــھ نــــوع 
ً
الــــذي يصـــــبح » ا��ســــم«جــــ�س �جنــــاس الــــذي ال يمكنــــھ أن ي�ــــون نوعــــا

 لل��،
ً
ـــــا  ل��ســــــم وج�سـ

ً
ـــــا ـــــذي يصــــــبح نوعـ  للمتــــــنّفس، الـ

ً
ـــــا  بــــــدوره ج�سـ

ً
ـــــا ـــــدوره يصــــــبح نوعـ وال�ــــــ� بـ

 لإل�سان،و��ســان �ــو نــوع �نــواع الــذي 
ً
 للنــاطق الــذي �عــّد نوًعــا لل�ــ� وج�ســا

ً
للمتــنفس وج�ســا

�ل ��ي
ّ

، و�تّم ذلك حسب الش
ً
  :    14ال يص�� أن ي�ون ج�سا

  )ج�س �جناس(ا��و�ر                             

  غ�� جسم                         جســــم                                            

  غ�� املتنفس                    املتنفس                                          

  غ�� ال��                   ا��ــــي                                             

  غ�� الّناطق                   الّناطــق                                           

  )                     نوع �نواع(   ��سان                                            

  سقراط                                       

ـ�رة الفورفور�ـة مـن ج�ـة ترتي��ـا لل�لّيـات ا��مس،و�ـرى أّن    
ّ

�ع��ض أم��تو إي�و ع�ـ� ال�

�ت
ّ
ــــ يوضـــع مـــا �ــو جـــ�س م�ـــان الفصـــل، أو مـــا �ـــو خاص"�ـــب غ�ـــ� مؤّســـس إذ يمكـــن أن �ــذا ال� ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع�ــ� الّتعر�ـــف الــذي �عطيـــھ فورفور�ـــوس 15"أو الزم أو عــرض م�ـــان الفصــل
ً
، كمـــا �ع�ــ�ض أيضـــا

ـ�رة ُ�عـّرف الّنـوع 
ّ

، حيـث يوجـد ا��ـ�س �ـ� عقـدة عليـا مـن ال�
ً
 شـ�لّيا

ً
ل���س والّنوع و�عت��ه �عر�فـا

ـــــ�رة الــــذي يوجــــد تحتـــــھ، و�
ّ

 للّنـــــوع املوجــــود تحتھ،ونجــــد �ـــــ� قمــــة ال�
ً
صــــبح ا��ــــ�س بـــــدوره ج�ســــا

 ل�ــــ��ء أخــــر، ونجــــد �ــــ� أســــفل 
ً
ــــامل أو جــــ�س �جنــــاس الــــذي ال يمكــــن أن ي�ــــون نوعــــا

ّ
ا��ــــ�س الش
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، كمـا أّن العالقـة بـ�ن 
ً
 أي نـوع �نـواع الـذي ال �سـتطيع أن ي�ـون ج�سـا

ً
�رة الّنوع ا��ـاص جـدا

ّ
ال�

ل�ســــت �شــــارطّية؛ أي أّن ا��ــــ�س يحمــــل بالّضــــرورة الّنــــوع، لكــــن  - ويضــــيف إي�ــــ –ا��ــــ�س والّنــــوع 

  . 16الّنوع ال يحمل ا���س بالّضرورة

ـــــھ ال يمكــــن الّتمي�ــــ� بــــ�ن نـــــوع�ن ي�تميــــ�ن إ�ــــ� نفــــس ا��ـــــ�س    
ّ
يّت�ــــ� مــــن اع�ــــ�اض إي�ــــو أن

ـــــ�س  ـــــد ا��ــــ ـــــة، فتحديــــ ـــــ�رة الفورفورّ�ــــ ــــ
ّ

ـــــار ال� ـــــوان«باعتبــــ ـــــ� » حيــــ ـــــوع املع�ــــ ـــــ� الّنــــ ـــــ�� إ�ــــ  ال �شــــ
ً
ـــــثال مــــ

، وعليـــھ »�لـــب«، »قـــط«، »أســـد«شـــرة،ألن �ـــذا ا��ـــ�س قـــد تنطـــوي تحتـــھ أنـــواع مختلفـــة مثـــل مبا

  .يصعب تحديد الّنوع الذي يقصده ا���س حيوان

ـــــل     ـــــة الّتحليــــ ـــــرزت طر�قــــ ـــــ� أفــــ ـــــة ال�ــــ ــــ ـــــ�رة الفورفورّ� ــــ
ّ

ـــــ�ن ال� ـــــض البالغيــــ ـــــد �عــــ ـــــا انتقــــ كمــــ

ر�قــة تقتصــر ع�ــ� املــداخل امل��مّيــة لل�لمــة دون 
ّ
مراعــاة ســياق ا��طــاب  باملقومــات،ألّن �ــذه الط

ر�قــة مــن الّتحليـــل، إذ ) M. Floyed(الــذي تــرد فيھ،وقــد عــرض دمحم مفتــاح رأي م��يــل 
ّ
�ــ� �ــذه الط

ـــــد   تحديــ
ً
ـــــا ـــــة وخصوصــ ـــــدات امل��مّيــ ـــــ� الّتحديــ ـــــر ع�ــ ـــــل يقتصــ ـــــ� رأي م��يــ ـــــات �ــ ـــــل باملقومــ إّن الّتحليــ

ــــل إ�ــــ� مقومــــات ذاتّيــــة �ــــا���س والّنــــوع والفصــــل،د
ّ
ون اعتبــــار ســــياق املفــــردات ال�ــــ� يمكــــن أن تحل

ا��طاب والّداللة �يحائّية، وعليھ فإّن عـدم مراعـاة الّسـياق والّداللـة �يحائّيـة يـؤّدي إ�ـ� تجميـد 

، مّمــــا يجعل�ـــا تنحصـــر �ــــ� إطـــار تجز��ـــ� �ــــو �طـــار القامو�ـــ�� الــــذي 17املفـــردة وإفقاد�ـــا حيو���ـــا

 لعـــدم كفا
ً
يـــة نمـــوذج القـــاموس يق�ـــ�ح يتعامـــل مـــع مع�ـــ� ال�لمـــة كمســـلمة ال يمكـــن �غي���ـــا،ونظرا

إي�ـــــو مف�ـــــوم املوســـــوعة �ـــــإجراء تحلي�ـــــ� �ســـــاعد ع�ـــــ� ا��ـــــروج مـــــن �طـــــار الّضـــــيق الـــــذي فرضـــــھ 

  .مف�وم القاموس

 :         الّنظرّ�ة �س�بدالّية - 3- 1

وا��ــــاز نقــــل : "ينــــدرج �عر�ــــف �ســــتعارة عنــــد أرســــطو ضــــمن �عر�فــــھ للمجــــاز، إذ يقــــول    

والّنقـل يـتّم مـن جـ�س إ�ـ� نـوع، أو مـن نـوع إ�ـ� جـ�س،أو مـن نـوع : راسـم يـدل ع�ـ� �ـ��ء إ�ـ� �ـ��ء آخـ

يّت�ــ� مــن �ــذا الّتعر�ــف أن أرســطو �عتمــد �ــ� �عر�فــھ لالســتعارة . 18"إ�ــ� نــوع أو بحســب الّتمثيــل

ع�ــــ� مف�ــــوم الّنقــــل الــــذي يــــتّم �ــــ� أر�ــــِع مســــتو�ات، و�لمــــة نقــــل يمكــــن أن �ع�ــــ� �ــــ� �عر�ــــف أرســــطو 

  .     19ظ، وقد �ع�� كذلك نقل املع�� من �عب�� إ�� �عب�� آخراس�بدال، أي اس�بدال لفظ بلف

إّن قيـــام �ســـتعارة عنـــد أرســـطو ع�ـــ� الّنقـــل أو �ســـ�بدال يجعـــل مـــن مف�ـــوم �ســـتعارة    

 يخلط�ـــا مـــع مجموعـــة كب�ـــ�ة مـــن الوجـــوه البالغّيـــة، وأقـــل �ـــذا ا��لـــط ا��مـــع بي��ـــا 
ً
 واســـعا

ً
مف�ومـــا

� بـــ�ن الوجـــوه ال�ـــ� ت�ب�ـــ� ع�ـــ� ا��ـــاورة والوجـــوه ال�ـــ� ت�ب�ـــ� ع�ـــ� و�ـــ�ن ال�شـــ�يھ،وأك��ه عـــدم الّتمي�ـــ

،�ــذا مـــا أدى بــالبالغي�ن ا��ــدد إ�ـــ� عــدم �خــذ بالّنظرّ�ـــة �ســ�بدالّية لالســـتعارة،ومن 20املشــا��ة

  : بي��م أم��تو إي�و الذي انتقد الّنقل �� مستو�اتھ �ر�عة �اآل�ي
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ème

Année - N°:  

   ׃) لّنوعالّنقل من ا���س إ�� ا(املستوى �ّول  - أ

يحــــدث الّنقــــل �ــــ� املســــتوى �ّول مــــن ا��ــــ�س إ�ــــ� الّنوع،و�ّت�ــــ� ذلــــك مــــن خــــالل املثــــال    

فــت سـفين��«"الـذي قّدمــھ أرسـطو و�ــو 
ّ
ـف» �رســاء«ألّن » �نـا توق

ّ
،حيــث تــّم 21"ضـرب مــن الّتوق

ــف«�ــ� �ــذا املثــال اســ�بدال ا��ــ�س 
ّ
إي�ــو  انتقــد أم��تــو. بــالّنوع الــذي حــّدده أرســطو باإلرســاء» توق

 �ــــذا الّنــــوع مــــن » مــــن جـــ�س إ�ــــ� نــــوع«فكـــرة الّنقــــل �ــــ� املســــتوى �ول 
ً
ال�ــــ� جــــاء ��ـــا أرســــطو،معت��ا

ـــــ�ادف يـــــرتبط إنتاجـــــھ وتأو�لـــــھ ��ـــــ�رة فورفور�ـــــة،حيث ال تكفـــــي معرفـــــة 
ّ
 مـــــن ال�

ً
�ســــتعارة شـــــكال

 حــول ا��ــ�س 
ً
ن الــذي يتضــّمن مــ» حيــوان«ا��ــ�س لتحديــد الّنــوع، ولتــدعيم رأيــھ قــدم إي�ــو مثــاال

،ولتوضـــيح فكـــرة إي�ــو نق�ـــ�ح �ـــ�رة فورفور�ــة تبـــدأ بـــا���س حيـــوان 22»�شــر«بــ�ن أنواعـــھ الّنـــوع 

  :�األ�ي» حصان«و» إ�سان«وتتفرّع إ�� نوع�ن مختلف�ن 

  )ج�س(حيوان

 

  )نوع(حصان )              نوع( إ�سان 

 +      ��                         +��  

  عاقل -                       عاقل    + 

  ناطق -                       ناطق       + 

 أرجل+                           أرجل   + 

  شعر+                            شعر    + 

  حوافر+                       حوافر         - 

ـــــ�رة الفورفورّ�ـــــة أّن ا��ـــــ�س حيـــــوان يتفـــــرّع إ�ـــــ� نـــــوع�ن مختلفـــــ�ن   
ّ

: نالحـــــظ �ـــــ� �ـــــذه ال�

دون تحديــــد الّنــــوع املقصــــود يجعــــل مــــن » حيــــوان«إ�ســــان وا��صــــان، لــــذلك فاســــتعمال ا��ــــ�س 

، حيـــث ال يمكننـــا أن �عـــرف أي الّنـــوع�ن �ـــو املقصـــود، وع�ـــ� الـــّرغم مـــن أّن صـــفة 
ً
املوقـــف غامضـــا

 أّنــــھ مــــن غ�ــــ� املمكــــن أن »حصــــان«والّنــــوع » إ�ســــان«ا��يوانّيــــة �ــــ� صــــفة مشــــ��كة بــــ�ن الّنــــوع 
ّ
، إال

ـــــ�ة ننطلــــــق م��ــــــ ـــــوع�ن ول�ســــــت ممّ�ـ ـــــفة مالزمــــــة للّنـ ـــــفة �ــــــ� صـ ـــــك ألّن �ــــــذه الّصـ ـــــة الّنــــــوع، وذلـ ا ملعرفـ

ل�ـــذا الّســـ�ب يـــرى إي�ـــو أّن الّتعر�ـــف باعتبــار الّنقـــل أو �ســـ�بدال �ـــ� املســـتوى �ّول �ـــو . ألحــد�ما

 �عينــــھ ال ينجــــّر عنــــھ بالّضــــرورة واحــــد مــــن �نــــواع املوجــــودة 
ً
�عر�ــــف فق�ــــ�، إذ إّن اف�ــــ�اض ج�ســــا

ـد أّن ا��يــوان �ـو إ�سـان يقــوم بنـوع مـن �ســتدالل غ�ـ� املشــروعتحتـھ
ّ

، 23، مـا �ع�ــ� أّن الـذي يؤك

ـــا�ي 
ّ
ســـم بـــھ الّنقـــل مـــن املســـتوى �ّول يفّضـــل إي�ـــو الّنقـــل مـــن املســـتوى الث

ّ
 للـــّنقص الـــذي ي�

ً
ونظـــرا

ھ أك�� مقبولّية عنده من الّنوع �ّول   .ألنّ
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ا�ي  - ب
ّ
     ׃) إ�� ا���سالّنقل من الّنوع (املستوى الث

ــــا�ي    
ّ
 عــــن الّنقــــل �ــــ� املســــتوى الث

ً
�ــــ� العبــــارة ) مــــن الّنــــوع إ�ــــ� ا��ــــ�س(يقــــّدم أرســــطو مثــــاال

، »كث�ــــ�«معنا�ــــا » آالف«، ألّن »أجــــل لقــــد قــــام أودوســــوس بــــآالف مــــن �عمــــال ا��يــــدة«" ׃�تيــــة

ـــاعر اســـتعمل�ا م�ـــان 
ّ

ــــا�ي. 24"»كث�ــــ�«والش
ّ
أك�ـــ� مقبولّيـــة مــــن  يـــرى إي�ـــو أّن الّنقــــل �ـــ� املســـتوى الث

 أّن املســـألة »كث�ـــ�«�ـــا �نـــا يمكـــن أن �عّرفنـــا ع�ـــ� ا��ـــ�س» آالف«املســـتوى �ّول، ألّن الّنـــوع 
ّ
 –، إال

بيعّيـة، ألّن  - حسبھ 
ّ
غـة الط

ّ
�عـّد كميـة كب�ـ�ة فقـط إذا » آالف«غ�� �افية لإلقناع مـن وج�ـة نظـر الل

 مــن الكمّيــ
ً
 معينـــا

ً
كمّيــة كب�ــ�ة، أّمـــا » آالف«ات ت�ــون فيــھ مــا أخــذنا �ــ�رة فورفورّ�ــة  تخــّص ســلما

 آخــر فيــھ كمّيــات �ائلــة، فــإّن 
ً
ســت�ون كميــة » آالف«إذا قمنــا ب�نــاء �ــ�رة فورفورّ�ــة تخــّص ســلما

ل ��ي25ض�يلة مقارنة بالكمّيات �خرى 
ّ
  ׃، ولتوضيح رأي إي�و نق��ح الش�

  )ج�س(كث��                                                                  

  )نوع(مالي�ن              )                                               نوع(مالي��                   

     

                                                 )نوع(آالف                                                                 

 )نـوع(عشـرة آالف                                                                                                                                                

  )نوع(مئات �الف        

                                                                                                                      

ــــ�ل أّنــــھ ع�ــــ� الــــّرغم مــــن أّن    
ّ

 أّ��ــــا »كث�ــــ�«�ــــ� نــــوع مــــن ا��ــــ�س » آالف«يبــــّ�ن �ــــذا الش
ّ
، إال

ـــــوع  ـــــل الّنـ ـــــ�ل مثـ ـ
ّ

ـــــ� الش ـــــة �ـ لـ
ّ
ـــــرى املتمث ـــــاألنواع �خـ ـــــة بـ ـــــ�يلة مقارنـ ـــــبة ضـ ـــــات �الف«�سـ ـــــوع » مئـ والّنـ

 �ـ� إطــار ، ومـن �نــا �سـت�تج أّن »مالي�ـ�«وكـذلك الّنــوع » ماليـ�ن«
ّ
ـل �سـبة كب�ــ�ة إال

ّ
الّنــوع آالف ال يمث

  . مرج�� مع�ن

الث  - ت
ّ
    ׃)الّنقل من الّنوع إ�� الّنوع(املستوى الث

الـث للّنقـل أي الّنقــل    
ّ
�عـرض أرسـطو مثـال�ن مـزدوج�ن بخصـوص ا��ـاز مـن املسـتوى الث

عنـدما « ׃ 2، مثـال »ساسـتّل ا��يـاة �سـيف مـن نحـا« ׃1مثـال  ׃26من الّنوع إ�� الّنـوع، �مـا �ـاآل�ي

» قطـــــع«و» قطــــع«معنا�ــــا  –حســــب أرســـــطو –�ا�نــــا » اســـــتّل «و. »قطــــع ب�ــــأس متـــــ�ن مــــن نحــــاس

  ).املوت(، وكال القول�ن يدّل ع�� تصّرم �جل »استّل «معنا�ا 

الــــث �ــــ� أك�ــــ� �ســــتعارات شــــرعّية، حيــــث يمكــــن    
ّ
يــــرى إي�ــــو أّن �ســــتعارة مــــن الّنــــوع الث

تّل وقطـع �ـ� املثـال�ن الّسـابق�ن، مّمـا يجعـل الب�ّيـة املنطقّيـة وا��ركـة القـول بوجـود مشـا��ة بـ�ن اسـ

الن ع�� الّنحو ��ي
ّ
  ׃27الّتأو�لّية تتمث
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ــ�ل يــتّم مــن الّنــوع إ�ــ� ا��ــ�س ثــم مــن ا��ــ�س إ�ــ�    
ّ

يــرى إي�ــو أّن �نتقــال حســب �ــذا الش

      ׃28و ��ينوع ثان من اليم�ن إ�� ال�سار ومن ال�سار إ�� اليم�ن ع�� الّنح

  ان��ع                                                          

    

  استّل       قطع                                                        

    
ً
 موجــودا

ً
 بيانّيــا

ً
الــث يق�ــ�ح إي�ــو رســما

ّ
ولت�يــ�ن كيفيــة اشــتغال �ســتعارات مــن الــّنمط الث

ـــل  عنـــد الكث�ـــ�
ّ
ف�ن، إذ تمث

ّ
ـــل » س«مـــن املـــؤل

ّ
املســـتعار لـــھ، » ي«�ـــ� �ـــذا الّرســـم املســـتعار منـــھ، وتمث

ــل 
ّ
ــ�س أثنــاء الّتأو�ــل، و��ــون » ز« ب�نمــا تمث

ّ
ا��ــد �وســط أو ا��ــ�س املرج�ــ� الــذي �ســمح برفــع الل

  ׃29الّرسم �اآل�ي

  

  مستعار لھ                                                                                                                    مستعار منھ 

  

  ا���س املرج��                                                         

، حيـــث �شـــ��ك /ســـن ا��بـــل/اســـتعارات مثـــل  - حســـب إي�ـــو- يفّســـر �ـــذا الّرســـم البيـــا�ي   

�ل ��ي، و�مكن أن »ش�ل مذّبب«القمة بالّسن �� ج�س
ّ

  نو�� �ذه �ستعارة �� الش

   

  

  مستعار لھ                                                                                                            ھمستعار من                

  

  ا���س املرج��                                             

   

  

  

 انتزع     
 استلّ  قطع

              س       ي          ز 

 ز

  القمة       شكل الّسن  
          ببمذّ 



نادية و�دير                                                                                                                                                                                              218          

 

  :°2111èmeAnnée - N (Decembre 2016)                                                        )2016 دیسمبر(21:ـ  العدد الحادیة عشرالسنة  

  

، حيـث �شـ��ك الفتـاة والبـان /إّ��ـا غصـن بـان/ا يفّسر الّرسم البيا�ي أيضـا اسـتعارة كم      

  ׃ع�� الّنحو ��ي» جسم لّ�ن«�� ج�س 

  

  ستعار لھم                                                                                                                            مستعار من       

  

                                     

  ا���س املرج��                                                  

ولتفسـ�� كيفيـة اشـتغال �ــذه �سـتعارة، �عـرض إي�ـو رأي الّنظرّ�ــات املعاصـرة ال�ـ� تــرى    

ــــــھ �ــــــ� �لتــــــا »باتيــــــةن«، أو أّن الفتــــــاة تك�ســــــب خاصــــــّية »�شــــــرّ�ة«يك�ســــــب خاصــــــية » البـــــان«أّن 
ّ
،وأن

 مـن خاصـي��ما؛ ومـن أجـل تحديـد ا��اصـّيات ال�ـ� تبقـى 
ً
ا��الت�ن تخسر الوحدتان املعن�تان ش�ئا

تحــــت توجيـــھ عــــالم » للغـــرض«وا��اصـــّيات ال�ـــ� ي�ب�ــــ� أن �ســـقط، يجــــب بنـــاء �ـــ�رة فورفورّ�ــــة 

الّســياق �ــ� تأو�ــل ا��طــاب أو �طــار املرجــع، و�ــ� حديثــھ عــن عــالم ا��طــاب �شــ�� إي�ــو إ�ــ� أ�مّيــة 

الـث إذ �عمـل ع�ـ� إبقـاء ا��اصـّيات القر�بـة و�سـقط ا��اصـّيات البعيـدة 
ّ
�ستعارات من الّنـوع الث

كمــا يتطــّرق إي�ــو إ�ــ� مســألة ثانّيــة و�ــ� أّن �ــ� عملّيــة الّتقــاطع بــ�ن املعــانم تحـــدث . 30أثنــاء الّتأو�ــل

ـــــا�ي، و�ـــــ� ظــــا�رة جديـــــدة بال�ســـــبة إ�ــــ� ا��ـــــازات املرســـــلة أي �ســـــتعارات 
ّ
مــــن الّنمطـــــ�ن �ّول والث

�شـــرح الباحـــث كيفّيـــة / إّ��ـــا غصـــن بـــان/، و�ـــالعودة إ�ـــ� املثـــال الّســـابق »انتقـــال الّســـمات«ظـــا�رة 

ا�رة ا��ديدة
ّ
  .عمل �ذه الظ

ا�ي تفقـد القّمـة �ـ� مجـاز مرسـل تـذكر فيـھ    
ّ
ففي حالة �ستعارات من الّنمط�ن �ّول والث

لتنطـوي تحـت ا��ـ�س  - �ـأن ت�ـون مـثال معدنيـة- ا من سـما��ا ا��اصـة جانب/ ���ء مذبب/ع�� أّ��ا 

الـث فـإّن القمـة تفقـد »ش�ل مذّبب«الذي ت�ت�� إليھ و�و 
ّ
، أّما �� حالة �سـتعارات مـن الـّنمط الث

، وتك�سـب �ـ� املقابـل خصوصـيات أخـرى عنـدما تصـبح »شـ�ئا مـذّببا«�عـض خصوصـيا��ا لتصـبح 

، و�نـــا يمكـــن ا��ـــديث 
ً
عـــن انتقـــال الّســـمات املمّ��ة،حيـــث تصـــبح القمـــة أك�ـــ�  –إي�ـــو يقـــول  –ســـنا

ــرعّية ال�ــ� . �31شــرّ�ة وعضــوّ�ة، وتك�ســب الّســن �ــ� املقابــل م�ــ�ة معدنّيــة
ّ

لكــن ع�ــ� الــّرغم مــن الش

 أّن إي�ـــو �ع�ـــ�ض عل��ـــا مـــن 
ّ
ـــا�ي، إال

ّ
الـــث مقارنـــة بـــالّنمط�ن �ّول والث

ّ
تك�ســ��ا اســـتعارات الـــّنمط الث

  ׃�32عض ا��وانب و��

إّن اشــــ��اك الّســـــن والقّمـــــة �ـــــ� خاصـــــية أّ��مـــــا مــــذّب�تان، ال ينفـــــي مـــــا يتعارضـــــان فيـــــھ مـــــن  - 

  .خصوصيات والذي يمكن إبرازه عن طر�ق املقارنة

مــــن غ�ـــــ� املمكـــــن أن �عــــّرف أثنـــــاء انتقـــــال الّســــمات، مـــــن يك�ســـــب مــــاذا ومـــــن يفقـــــد ع�ـــــ�  - 

ـــم     البان ــ ــ ـــاة                    جســـ ــ ــ الفتـــ

 لّ�ن             
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Année - N°:  

 آخـــر، لـــذلك يق�ـــ�ح إي�ـــو أن نتحـــّدث عــن ذ�ـــاب وإيـــاب 
ً
الّســـمات بـــدل ا��ـــديث عـــن العكــس شـــ�ئا

  .انتقال

الــــــث �ــــــ� �ــــــ� ا��قيقــــــة اســــــتعارات مــــــن الــــــّنمط الّرا�ــــــع، ألّ��ــــــا ال  - 
ّ
إّن اســـــتعارات الــــــّنمط الث

غوي،و�ّت�ــ� 
ّ
 �ــ� �داء الل

ً
�ســتخدم ثالثــة حــدود بــل أر�عــة، ح�ــ� وإن لــم يكــن ا��ــد الّرا�ــع مــذ�ورا

ــل القمــة ب/ســن ا��بــل/ذلــك مــن خــالل املثــال الّســابق 
ّ
ال�ســبة إ�ــ� ا��بــل �الّســن بال�ســـبة ، إذ تمث

ل أر�عـــة حــدود، يمكــن أن ن��صــ�ا �ــ� املعادلـــة �تّيــة
ّ
/ الّســـن= ا��بــل / القمــة ׃إ�ــ� الفــم مّمــا �شــ�

الـــث مـــن اســـتعارة الـــّنمط الّرا�ـــع �ـــو بدايـــة . الفـــم
ّ
وع�ـــ� العمـــوم فـــإّن مـــا يقـــّرب اســـتعارة الـــّنمط الث

الـث مـن �سـ
ّ
تعارة، و�ـذا مـا �ع�ـ� أّن �سـتعارة عنـد إي�ـو تبــدأ ا��ـديث عـن املشـا��ة �ـ� الـّنمط الث

� أك�� �� املستوى الّرا�ع
ّ

الث وتتج�
ّ
    .�� املستوى الث

  ׃) الّنقل التناس�� (املستوى الّرا�ع  - ث

�عـــرض فيمــــا ي�ــــ� الـــّنص الــــذي أورد فيــــھ أرســـطو مجموعــــة مــــن �مثلـــة لتوضــــيح عمليــــة    

جميــع �حــوال ال�ــ� ت�ــون ف��ـــا » بحســـب الّتمثيــل«: ��وأع�ــ� بقــو " ׃الّنقــل الّتناســ��، يقــول أرســطو

ـــاعر س�ســـتعمل الّرا�ـــع بـــدال 
ّ

الـــث، ألّن الش
ّ
ـــا�ي إ�ـــ� ا��ـــد �ّول ك�ســـبة الّرا�ـــع إ�ـــ� الث

ّ
�ســـبة ا��ـــد الث

ـق بــھ ال�لمــة املبــدل 
ّ
ــا�ي بــدال مـن الّرا�ــع، و�ــ� �عــض �حيـان يضــاف ا��ــد الــذي تتعل

ّ
ــا�ي والث

ّ
مـن الث

ســـبة وإليضـــاح مـــ. ��ــا ا��ـــاز
ّ
ـــأس وديو�ســـس �ـــ� نفـــس ال�

ّ
ســبة بـــ�ن ال�

ّ
ا أع�ـــ� باألمثلـــة، أقـــول إّن ال�

ـأس إّ��ـا 
ّ
ـاعر عـن ال�

ّ
�س وأرس؛ ول�ذا يقول الش

ّ
ـ�س إّنـھ »تـرس ديونوسـس«ب�ن ال�

ّ
�ـأس «، وعـن ال�

ســــبة بــــ�ن العشــــّية والّ��ــــار؛ ول�ــــذا  ׃وكــــذلك. »أرس
ّ
ــــيخوخة وا��يــــاة �ــــ� �عي��ــــا ال�

ّ
ســــبة بــــ�ن الش

ّ
ال�

ــــاع
ّ

ــــيخوخة إّ��ــــا »شــــيخوخة ال��ــــار«ر عــــن العشــــّية مــــا قالــــھ أنبــــاذ قلــــ�س إّ��ــــا يقــــول الش
ّ

،وعــــن الش

و�ـــ� �عـــض أحـــوال الّتمثيـــل ال يوجـــد اســـم، ولكـــن �عّ�ـــ� عـــن . »غـــروب العـــ�ش«أو » عشـــية ا��يـــاة«

ســـبة، فمـــثال 
ّ
ـــمس و�ـــ� تن�ـــ� أشــــع��ا ال »ن�ـــ� ا�َ�ـــب �ســــ�� البـــذر«ال�

ّ
، ولكـــن للّتعب�ـــ� عـــن فعــــل الش

ـمس �ـ� �عي��ـا �سـبة البـذر إ�ـ� ا�َ�ـب؛ يوجد لفظ؛ ومـع ذ
ّ

لـك فـإّن �سـبة �ـذا الفعـل إ�ـ� أشـعة الش

 ׃، و�مكـــن أيضـــا اســتعمال �ـــذا الّضـــرب مـــن ا��ـــاز بطر�قـــة أخـــرى »تبـــذر نـــورا إل�ّيـــا« ׃ول�ــذا يقـــال

فبعـــد الّداللـــة ع�ـــ� �ـــ��ء باســـم يـــدّل ع�ـــ� آخـــر، نـــذكر صـــفة  مـــن الّصـــفات ا��اصـــة ��ـــذا �خ�ـــ�؛ 

ھ فمثال، بدال من أن  ھ »�أس أرس«نقول عن ال��س إنّ   .33"»�أس بال خمر«،نقول عنھ إنّ

ُت�ــــ�ز �ــــذه �مثلــــة ال�ــــ� قــــّدم�ا أرســــطو أّن عملّيــــة الّنقــــل الّتناســــ�� �شــــ��ط وجــــود أر�عــــة    

ـــــدود  ـــــة»أ، ب، ج، د« حــ ـــــق املعادلــ ـــــ� د وفــ ـــــب ج إ�ــ ـــــا تن�ســ ـــــ� ب مثلمــ ـــــب أ إ�ــ . د/ ج= ب / أ :  ، إذ ين�ســ

ــــ�س ف�ســــبة ال�ــــأس إ�ــــ� ديونوســــس �ــــ
ّ
يقــــول - � ك�ســــبة الــــّدرع إ�ــــ� أرس، حيــــث يمكــــن أن �عــــّرف ال�

ـــھ  - إي�ـــو ســـبة /تـــرس ديونوســـس/، و�عـــّرف ال�ـــأس ع�ـــ� أّ��ـــا /�ـــأس أرس/ع�ـــ� أنّ
ّ
، وكـــذلك �مـــر بال�
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ــيخوخة وا��يــاة �ــ� �عي��ــا ال�ســبة /العشــّية �ــ� شــيخوخة الّ��ــار: /للمثــال
ّ

ســبة بــ�ن الش
ّ
، حيــث ال�

ـــــذا  ـــــار، ول�ــ ـــــّية والّ��ــ ـــــ�ن العشــ ـــــا بــ ـــــيخوخة أّ��ــ ــ
ّ

ـــــن الش ـــــال عــ ـــــاة/يقــ ـــــية ا��يــ ـــــا / عشــ ـــــّية أّ��ــ ـــــن العشــ وعــ

  .34/شيخوخة الّ��ار/

، و�ــرى أّ��ــا را�عـة مــن حيــث »التناسـ�ية«يقـّر إي�ــو بصـالحّية �ســتعارة مــن الـّنمط الّرا�ــع    

ـن مــن تمثيـل ح�ـ� تلــك ا��ـاالت مـن ا��ــاز بـاملع�� الّضــيق، أو 
ّ

�يجـاز والوضـوح، خاصــة وأّ��ـا تمك

اولـة/عرف با��ـازات �ضـطرارّ�ة مثـل ما �
ّ
، إذ يقـوم ا��ـد املسـتعار /عنـق الّزجاجـة/أو / سـاق الط

ـــل 35س/ ج = ب / أ : منــھ مقــام ا��ــد املســـتعار لــھ غ�ــ� املوجــود م��مّيـــا وفــق املعادلــة
ّ
، حيــث تمث

ولتوضـــــيح فكـــــرة إي�ـــــو �عـــــود إ�ـــــ� املثـــــال الـــــذي اق��حـــــھ . ا��ـــــد املســـــتعار لـــــھ الغائـــــب م��مّيـــــا) س(

 إل�ّيــا«: أرســطو بخصــوص ا��ــازات �ضـــطرارّ�ة �ــ� قولــھ
ً
ــق املعادلــة الّســـابقة » تبــذر نـــورا

ّ
إذ تتحق

ـمس= البـذر/ا�َ�ب: �اآل�ي
ّ

ـل /أشـعة الش
ّ
ـمس و�ـ� تن�ـ� أشـع��ا، و�ـو ) س(س،  حيـث تمث

ّ
فعـل الش

، لـذلك اسـتع�� لـھ بالبـذر ا��ـاص بن�ـ� ا�َ�ـ
ً
 م��مّيـا

ً
ب، ألّن ا��د املستعار لھ الـذي ال يحمـل اسـما

مس 
ّ

  .، �� ك�سبة البذر إ�� ا�َ�ب»املستعار منھ«�سبة �ذا الفعل إ�� الش

ــھ ال يخلـوا مـن �عــض    
ّ
 أن

ّ
وع�ـ� الـّرغم مـن صــالحّية نـوع �سـتعارة الّتناســ�ّية عنـد إي�ـو، إال

ـــــطو  ــــ ـــــال أرســــ ــــ ـــــ� مثــــ ــــ ـــــاء �ـــ ــــ ـــــا جــــ ــــ ـــــة كمــــ ــــ ـــــة كنائّيـــ ــــ ـــــون حالــــ ــــ ـــــد ي�ــــ ــــ ـــــب قـــ ــــ ـــــا أّن الّتناســــ ــــ ـــــرات،من بي��ــــ ــــ غـــ
ّ
الث

العالقـة �ــ� �ـذا املثـال �ــ� عالقـة ذات طبيعـة كنائّيــة حيـث ت�سـب ال�ــأس  ،ألّن »ديونوسـس/�ـأس«

وسـيلة بفعـل عـادة ثقافّيـة مرتبطـة بزمـان / إ�� ديونوسس بفعـل ا��ـاورة ال�ـ� ت�ـ�ز عالقـة �ـ�ص

وم�ـــــان، ال يمكـــــن الوصـــــول إل��ـــــا عـــــن طر�ـــــق بنـــــاء �ـــــ�رة فورفور�ـــــة، بـــــل بـــــالعودة إ�ـــــ� املوســـــوعة 

كمــــــا أّن مف�ــــــوم الّتناســــــب قــــــد يخــــــتلط بــــــبعض املفــــــا�يم . 36الوث�ّيــــــةالّتار�خّيـــــة ا��اصــــــة باآلل�ــــــة 

�خـــرى مثـــل املقارنـــة والّتمثيـــل، وذلـــك ألّن املعرفـــة القياســـّية ال�ـــ� يقـــوم عل��ـــا معرفـــة غ�ـــ� دقيقـــة، 

�ســبة أ إ�ــ� ب ك�ســبة ج إ�ــ� : بــ�ن �ســتعارة والقّيــاس ع�ــ� أســاس الّتناســب"فــالّر�ط الــذي يحــدث 

وإذا �ــــان القّيــــاس و�ســــتعارة . 37"م�ن يقعــــان �ــــ� نفــــس الدرجـــة أو يتطابقــــاند،ال �ع�ـــ� أّن املف�ــــو 

فــإذا �انــت درجــة "م�شـا��ان �ــ� �لّيــات ال�ــ� تحكم�مــا، فإّ��مــا يختلفــان مــن حيــث درجــة املماثلــة، 

ـــرف�ن فــذلك �ــو القّيـــاس،وإن �انــت قليلــة فتلــك �ـــ� اســتعارة
ّ
، و�ــذا مـــا 38"املماثلــة كب�ــ�ة بــ�ن الط

ـــــالن  ـــــّ�ن بطــ ـــــن يبــ ـــــع مــ ـــــتوى الّرا�ــ ـــــ� املســ ـــــل �ــ ـــــاس الّتمثيــ ـــــتعارة وقيــ ـــــ�ن �ســ ـــــّو بــ ـــــذي ســ ـــــطو الــ رأي أرســ
  .مستو�ات الّنقل
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�ســــند أرســـــطو الوظيفــــة ا��مالّيـــــة لالســـــتعارة مــــن خـــــالل حصـــــره لوجود�ــــا �ـــــ� القـــــول�ن    

ـــھ يتحـــدث عـــن �ســـتعارة �ـــ� كتـــاب�ن لـــھ فقـــط و�مـــا  ـــعري، ودليـــل ذلـــك أنّ
ّ

بو�طيقـــا «ا��طـــا�ي والش

poétique «ـــعر،و
ّ

ـــعر» Rhétoriqueر�طور�قــا «أو فــن الش
ّ

 - حســـبھ- أو البالغـــة، ألّن ا��طابــة والش

 زائ
ً
فــــــــــ�مـــا أك�ـــ� �قاو�ـــل حاجـــة لالســـتعارة، ألّ��ـــا تخّيـــل �ـــ� ال�ـــ��ء أمـــرا

ّ
 ع�ـــ� مف�ـــوم الل

ً
، 39ظـــــــــــــــــــــــــــــــــدا
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ème

Année - N°:  

واعتبــار �ســتعارة حيلــة زائـــدة �ع�ــ� أّن ال�ــدف م��ـــا . صـــوصمّمــا �ع�ــ� اعتبار�ــا حيلـــة زائــدة �ــ� النّ 

ــذة واملتعـة،أي أن م�م��ــا تقتصـر ع�ـ� تنميــق الّنصـوص،ومن �نــا فالوظيفـة �ساســّية 
ّ
�ـو إثـارة الل

وا��و�رّ�ــــة لالســــتعارة لــــدى أرســــطو، �ــــ� وظيفــــة ُزخرفّيــــة، ف�ــــ� ال تملــــك �ــــ� ا��طــــاب أي وظيفــــة 

مــا دور�ــا جمــا�� فقــط،
ّ
واقتصــار دور �ســتعارة ع�ــ� ا��انــب ا��مــا�� �ع�ــ� أّ��ــا ل�ســت  معرفّيــة وإن

غة الّراقية
ّ
  .ظا�رة أساسّية �� ا��طاب بل ظا�رة است�نائّية تخص الل

غـــة ال�ســيطة    
ّ
ـــعرّ�ة ال�ــ� تتمّ�ــ� عــن الل

ّ
غــة الش

ّ
غــة الّراقيــة، الل

ّ
 - و�ــ� لغــة الّن�ـــ� - ُيقَصــُد بالل

ــق باالنز�ـــاح، إذ �عـــّد 
ّ

 �ـــ� الّتصـــّور (Ecart) مصــط�� �نز�ـــاح  بكثافــة شـــعرّ�ة تتحق
ً
مف�ومـــا أساســّيا

�كي�ّيـــــة 
ّ
ـــــعر، وإذ �ـــــان البـــــاحثون الب�يو�ـــــون �عت�ـــــ�ون �نز�احـــــات الّصـــــوتّية وال�

ّ
الب�يـــــوي للغـــــة الش

ـھ 
ّ
ـزوا عليـھ �ـو �نز�ـاح �سـتعاري ألن

ّ
ـعر�ة، فـإّن أ�ـم مـا رك

ّ
ـ� �ـ� الّتعـاب�� الش

ّ
والّدالليـة ظـا�رة تتج�

ل أر�� درجا
ّ
غة الّراقّية�ش�

ّ
  .40ت بروز الل

غـــــة عـــــن املعيـــــار أو القاعـــــدة، لـــــذلك جـــــاء �ـــــ�    
ّ
�عمـــــل �نز�ـــــاح �ســـــتعاري ع�ـــــ� إخـــــراج الل

إّ��ــــا قــــول مخــــرج غ�ــــ� مخــــرج العــــادة، و�ــــو مــــا يجعــــل جمالي��ــــا �امنــــة �ــــ� �ــــذا "�عر�ــــف �ســــتعارة 

 Jean)صــّور جــون �ــو�ن؛ وارتبـاط �ســتعارة باالنز�ــاح نجــده �ـ� ت41"�نز�ـاح عــن القــول املــألوف

Cohen)   غــة م�مــا �ــان شــ�لھ أو مســتواه أوكيفمــا
ّ
قــھ الل

ّ
لالســتعارة، ف�ــو�ن �عت�ــ� �ــل انز�ــاح تحق

ــ� مـا لالسـتعارة، و�قــول �ـ� �ــذا الّصـدد
ّ

إّن �ــل الّصـور، و�ــ� أي : "�انـت صـورتھ �ــو �ـ� حــد ذاتـھ تج�

ـــــة �ــــــ� ـــــافرة والقافّيـ ـــــتعارة، إّن القلــــــب واملنـ ـــــق وتــــــتم �سـ ـــــمن  مســــــتوى تتحّقـ ـــــ� ضـ ـــــرد ��ظــــــة أو�ـ مجـ

انّية
ّ
�ظة الث

ّ
ل فيھ �ستعارة ال�

ّ
  .               42"مي�ان��م �ش�

ــعر يكمــن �ــ� مــدى    
ّ

ــد �ــو�ن �ــ� عبارتــھ الّســابقة أّن �نز�ــاح الــذي يتحّقــق �ــ� لغــة الش
ّ

يؤك

غـة 
ّ
ــ –ال نقـول �نــا أن �نز�ـاح يحـدث فقــط باالسـتعارة –حضـور �سـتعارة �ـ� �ــذه الل

ّ
ل و��ـذا يمث

غــة املعيــار 
ّ
ــعر،مقارنة بالل

ّ
�نز�ـاح �ســتعاري املقيــاس الــذي نقــ�س بــھ درجـة ا��مالّيــة �ــ� لغــة الش

)Norme (ـعر . �� اصطالح �و�ن
ّ

غة املعيار عند �و�ن �ـ� لغـة الّن�ـ� ال�ـ� تختلـف عـن لغـة الش
ّ
والل

أّنــھ يـذكر �ــ� موقــع  ،غ�ـ�)إ�ـ� جانــب �سـاليب �خــرى (ال�ـ� تتمّ�ــ� باالنز�ـاح الــذي تحّققـھ �ســتعارة 

ــعر�ة«آخــر �ــ� كتابــھ 
ّ

غـــة الش
ّ
غــة املعيــار �ــ� لغـــة العلماء،وقــد جــاءت �ــذه الّدقــة �ـــ� » ب�يــة الل

ّ
أّن الل

 لتعقيـــد مف�ــوم �نز�ـــاح،يقول  - حســـب �ـــو�ن- الّتحديــد 
ً
إّن مف�ـــوم �نز�ـــاح مف�ـــوم معّقـــد : "نظـــرا

بـــدءا ألجـــل إقامـــة املعيـــار ع�ـــ�  ومتغّ�ـــ� ال �ســـتطيع اســـتعمالھ دون احتياط،ول�ـــذا كنـــا دائمـــا �عمـــل

غة ال�ـ� يكت��ـا العلمـاء أن ت�ـون مرجعـا لنـا
ّ
ص 43"قاعدة إيجابّية فنطلب من الل

ّ
؛ و�مكـن أن ��ـ�

 مّمــــا ورد عنــــد �ــــو�ن –�نز�ــــاح �ســــتعاري       
ً
ــــل طرفــــاه قطبـــــ�ن،  –انطالقــــا

ّ
بخــــط مســــتقيم يمث

ــــــ
ّ

عري الــــــذي يصــــــل فيــــــھ �نز�ــــــاح القطـــــب الّن�ــــــ�ي ا��ــــــا�� مــــــن �نز�ــــــاح �ســــــتعاري، والقطــــــب الش

، إذ تقـــع لغـــة . �ســـتعاري إ�ـــ� أق�ـــ�� درجـــة
ً
غـــة املســـتعملة فعلّيـــا

ّ
وتتـــوّزع بي��مـــا مختلـــف أنمـــاط الل

ـــرف �ق�ـــ�� حيـــث يصـــل �نز�ـــاح �ســـتعاري إ�ـــ� ذروتـــھ، كمـــا تقـــع لغـــة العلمـــاء 
ّ
ـــعر قـــرب الط

ّ
الش
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مـا
ّ
ـ�ل  44يق�ـ�ب مـن الّصـفر قرب القطب �خر إذ ال ينعدم ف��ا �نز�ـاح �سـتعاري إن

ّ
حسـب الش

  :    ��45ي

  

عر                                                                            )% 0(لغة العلم                 
ّ

  ) (100%لغة الش

  

  

  

  

ـــعر حيـــث يقــــارب    
ّ

 مــــن لغـــة الش
ً
يبـــّ�ن �ـــذا الشـــ�ل أّن حضــــور �ســـتعارة َيـــنقُص تـــدر�جيا

 حيث ي�اد أن ينعدم بدرجة ) (100%ا درجة حضور�
ً
  )% 0(، إ�� لغة العلم أو الّن�� عموما

ــد أّن �ســتعارة �ــ� املنظـــور البال�ــ� الّتقليــدي مرتبطــة بــاألثر ا��مــا�� والّتـــأث�� 
ّ

و�ــذا مــا يؤك

ــي
ّ

غــة مــن مســتوى راق، ال يقــوى عل��ــا عامــة الّنــاس، و�ــذا معنــاه أّن القــ. �ــ� املتلق
ّ
ول إّ��ــا تؤّســس لل

باالنز�ــــاح �ســــتعاري ال يق�ــــ�� وجــــود �ســــتعارة �ــــ� لغــــة الّن�ــــ� فقــــط، بــــل يق�ــــ�� كــــذلك إم�انّيــــة 

وجود�ـا �ــ� لغـة الّنــاس العـادي�ن، حيــث ينظــر إ�ـ� �ســتعارة �ـ� الّتصــّور ا��مـا�� باعتبار�ــا اســت�ناء 

غـة ال�سـيطة غ�ـ� املوسـومة، وغ�ـ� امللت�سـة، وا��الّيـة مـن ا��يـال
ّ
الواقـع أّن �ـذا و . 46ي��اح عن الل

ر عل��ـا �ــل 
ّ
الّتصـّور يفّنـده املنظـور البال�ــ� ا��ديـد الـذي يــرى �ـ� �سـتعارة خاصـّية خطابّيــة، تتـوف

ـــعري وا��طـــاب الّن�ـــ�ي بأنواعـــھ(أنـــواع ا��طابـــات 
ّ

غـــة ال�ـــ� )ا��طـــاب الش
ّ
،كمـــا أّ��ـــا موجـــودة �ـــ� الل

ما يتعـــداه إ�ــ� اعتبار�ـــا أســـاس يتحــدث ��ـــا الّنــاس،وال يقـــف �مــر عنـــد اعتبار�ــا خاصـــّية لغوّ�ــة،إنّ 

ـــــة مث ـــــت جمالّيـ ـــــا ل�ســ ـــــري،ألّن وظيف��ـ ـــــ� ال�شـ ــــــالّتفك�ـ ــــ ـــــل ـــــــــــــ ـــــدي، بــ ـــــ� الّتقليـ ـــــور البال�ـ ـــــ� املنظــ لما ورد �ـ

  .    معرفّية

 :�ستعارة �� البالغة ا��ديدة - 2

اســـــتفاد الــــــّدرس البال�ــــــ� �ـــــ� مجــــــال �ســــــتعارة مــــــن معطيـــــات جديــــــدة أفرز��ــــــا املنــــــا��     

ـــــد دي النّ  ــــ ــــ ـــــد��ا فردينانــــ ــــ ــــ ـــــ� أحــــ ــــ ــــ ـــــانّية ال�ــــ ــــ ــــ ســــ
ّ
ـــــورة الل ــــ ــــ ـــ

ّ
ـــــب الث ــــ ــــ ـــــاءت عقــــ ــــ ــــ ـــــرة،ال�� جــــ ــــ ــــ ـــــة املعاصــــ ــــ ــــ قدّيـــ

 مــن املفــا�يم  )saussure de firdinand(سوســور 
ً
حيــث اســ�ثمر أ�ــ�اب البالغــة ا��ديــدة زخمــا

ـــــيميائّيات،والّتداولّية،ونظر�ة  ــــ ــــ ــــ ـــــل ا��طاب،والّســ ــــ ــــ ــــ ـــــال تحليــ ــــ ــــ ــــ ـــــن مجــ ــــ ــــ ــــ ـــــتقاة مــ ــــ ــــ ــــ ـــــراءات املســ ــــ ــــ ــــ و�جــ

� �ســتعارة نظــرة واســعة تتجــاوز ا��مــود الــذي عرفتــھ �ــ� املنظـــور القراءة،ســاعدت ع�ــ� الّنظــر إ�ــ

  .الّسيمّيا�ي والّتداو��: البال�� الّتقليدي سواًء من ناحية وظيف��ا، أو آلية اشتغال�ا،أو �عد��ا

  

  :الوظيفة املعرفية لالستعارة - 1- 2

 االن��اح االس�عار�    
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ème

Année - N°:  

ـــــت�نائّية    ـــــتعارة حالــــــة اسـ ـــــ� �سـ ـــــذي �عت�ـ ـــــ� الّتقليــــــدي الـ ـــــور البال�ـ ـــــة  عكــــــس املنظـ غـ
ّ
ـــــ� الل �ـ

ـــــة  ـــــد وظيفــــ ـــــ� ا��ديــــ ـــــور البال�ــــ ـــــ� املنظــــ ـــــتعارة �ــــ ـــــب �ســــ ـــــدة، تك�ســــ ـــــار أو القاعــــ ـــــن املعيــــ ـــــاح عــــ وانز�ــــ

 فقــط : "معرفّية،يتأكـد ذلـك �ـ� قـول إي�ــو
ً
، ألّ��ــا لـو �انـت زخرفـا

ً
ال ��منـا �سـتعارة باعتبار�ـا زخرفـا

 » أي أن نقـــــول �عبــــــارات جميلـــــة مــــــا يمكـــــن قولــــــھ بطر�قـــــة أخــــــرى «
ً
تفســــــ���ا  ل�ـــــان باإلم�ــــــان تمامـــــا

ـــــ�س  ـــــافّية ولــــ ـــــة �ضـــ ـــــا أداة املعرفـــ ـــــا باعتبار�ــــ ـــــا ��منـــ ـــــل إّ��ـــ ـــــر�حة، بـــ ـــــة الّصــــ ـــــة الّداللـــ ـــــارات نظرّ�ـــ �عبـــ

  .47"�س�بدالّية

غــة �ــ� حيــاة    
ّ
تظ�ــر الوظيفــة املعرفّيــة لالســتعارة �ــ� �غطّيــة جانــب الــّنقص الــذي ت��كــھ الل

� ذلـــك مـــن خـــالل �ســـتعارات �ضـــطرارّ�ة أو امليتـــة
ّ

ال�ـــ� ���ـــز الفكـــر ال�شـــري ع�ـــ�  ال�شــر،و�تج�

غـــة م�مـــا : إيجــاد مســـميات ل�ـــا، مـــن مثــل
ّ
رجـــل الكر�ـــ��، عنـــق الّزجاجــة، رجـــل املائـــدة،وذلك ألّن الل

غــة اســتعارات ح�ــ� خــارج : "تطــّورت تبقــى عــاجزة عــن اســتعاب الفكــر، لــذلك يقــول إي�ــو
ّ
تخلــق الل

ــــــعر، وذلــــــك لضــــــرورة �ســــــمّية �شــــــياء
ّ

ــــــق الّتواصــــــل بــــــ�ن ، ف�ســــــمية �شــــــياء �ــــــ� ال�ــــــ48"الش
ّ

� تحق

ال�شـــر، وعليــــھ يمكــــن القــــول بأ�ميــــة �ســــتعارة �ــــ� حيــــاة ��سان،فاالســــتعارة ل�ســــت عالمــــة مــــن 

عالمـــات العبقر�ـــة عنــــد ��ســـان، وال �ــــ� صـــفة مــــن صـــفات أســــلو�ھ الّســـامي والعظــــيم، بقـــدر مــــا 

ھ يحيا باالستعارة
ّ
ھ حيوان استعاري، ألن

ّ
  .وجو�سون ع�� حد �عب�� ال ي�وف  49تدل ع�� أن

يبّ�ن الي�وف وجو�سون كيف تلعب �سـتعارة الـدور �سا�ـ�� �ـ� حيـاة الفـرد، إ�ـ� درجـة    

غـة، "فأّنـھ يحيـا ��ـا، 
ّ
�سـتعارة حاضـرة �ـ� �ـل مجـاالت حياتنـا اليوميـة، إّ��ـا ل�سـت مقتصـرة ع�ـ� الل

ســـق الّتصـــّوري
ّ
العـــادي الـــذي  بـــل توجـــد �ـــ� تفك��نـــا و�ـــ� �عمـــال ال�ـــ� نقـــوم ��ـــا أيضـــا حيـــث أّن ال�

�ســّ�� تفك��نــا وســلوكنا لـــھ طبيعــة اســتعار�ة باألســـاس �عمــل مــن خالل�ــا ع�ـــ� نقــل حقــائق ال�ـــون، 

لكــــن �ســــتعارة عنــــد الي�ــــوف وجو�ســــون ال �عمــــل ع�ــــ� نقــــل ا��قــــائق ال�ونيــــة ألّ��ــــا �ــــ� حــــد ذا��ــــا 

 مــــــن تجار�نـــــا وســــــلوكنا وانفعاالتنـــــا اســــــتعاري 
ً
 �امـــــا

ً
مـــــن حيــــــث  حقيقـــــة، ومـــــرّد ذلــــــك إ�ـــــ� أّن جــــــزءا

  . 50طبيعتھ

  :           �شتغال الّتفاع�� لالستعارة - 2- 2

عـــّد الّنظرّ�ـــة الّتفاعلّيــــة البـــديل الــــذي اق��حـــھ البالغيــــون ا��ـــدد لدراســــة املع�ـــ� بصــــفة    
ُ
�

تتجـــاوز الـــّنقص الـــذي عرفــــھ �ـــ� الّدراســـات الّتقليدّيــــة، و�عـــود أصـــول �ــــذه الّنظرّ�ـــة إ�ـــ� ر��شــــاردز 

)Richards (ع إطار�ــا العـام �ــ� كتابـھ فلســفة البالغـةالـذي وضـ . 
ً
لقيــت �ـذه الّنظر�ــة صـدى واســعا

، الــذي �عــّد مــن أشــ�ر مــن توّســعوا )(�Max Blackــ� أوســاط البالغــ�ن ا��ــدد أمثــال مــاكس بــالك 

، )Ortony(، جــــورج الي�ــــوف ومــــارك جو�ســــون، أرطــــو�ي )Paul Ricœur(�ـــ� عرضــــ�ا، بــــول ر��ــــو 

   .وأم��تو إي�و

ز ضـــرورة الّنظــــر �ـــ� وظيفـــة البالغــــة �رســـطّية ال�ـــ� �انــــت تقـــوم ع�ـــ� فكــــرة يـــرى ر��شـــارد   
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ابـت، ع�ــ� أن ت�ـون وظيفــة البالغـة ا��ديــدة 
ّ
 –�قنـاع والّتأث��،وذلــك ل��ـروج مــن مـأزق املع�ــ� الث

 مــن �ـذا املنظــور 51"دراسـة ��ــاالت سـوء الف�ــم وطـرق معا����ــا"�ــ�  - حسـب ر��شـاردز
ً
،وانطالقـا

دز ع�ــــ� تأســــ�س بالغــــة داللّيــــة منطقّيــــة تحتــــل نظرّ�ــــة �ســــتعارة ف��ــــا مركــــز ا��ديــــد عمــــل ر��شــــار 

قـــل،إذ يقـــّدم �ــــ� كتابـــھ 
ّ
 للبالغـــة ين�ثــــق مـــن تصــــّور دال�ـــ� �عــــّد  - فلســــفة البالغـــة- الث

ً
 جديـــدا

ً
مف�ومــــا

ـھ يبعـث ا��يـاة �ـ� 
ّ
 ملا يدعو إليھ البالغيون ا��دد اليـوم، و�ـان باإلضـافة إ�ـ� ذلـك �شـعر بأن

ً
إر�اصا

غـــوي موضــع قـــ
ّ
 ع�ـــ� تحليــل لغـــوي جديــد، �ـــون البالغــة عنـــده دراســة لطرائـــق الف�ــم الل

ً
ديم ارت�ــازا

وعــــدم الف�ــــم وســــبل عالجــــھ، و�الحــــظ عــــالوة ع�ــــ� ذلــــك أّن �ــــذا املشــــروع ال يختلــــف عــــن البالغــــة 

ــــديد فحســــب، بــــل يتجـــــاوز ذلــــك إ�ــــ� املنعطــــف العــــام ل�ــــل نــــزوع اســـــ�� 
ّ

القديمــــة �ــــ� طموحــــھ الش

كتــاب ر��شــاردز أيــة محاولــة لتصــ�يف �شــ�ال البالغّيــة، ثــم إّن ا��ــديث  تصــ�يفي، إذ ال توجــد �ــ�

عــــن �ســــتعارة يحتــــل املقــــام �ول، دون أّيــــة مزاحمــــة مــــن الكنايــــة أو ا��ــــاز املرســــل أو غ���ــــا مــــن 

  . 52بقية �ش�ال البالغّية

بـذلك أن �عامل بالغة ر��شاردز الّداللّيـة املع�ـ� كمعطـى متغّ�ـ� خاضـع للّسـياق، رافضـة    

، يقــول 
ً
فل�ــي نحســب حســاب الف�ــم وســوء الف�م،ونــدرس : "ي�ــون لل�لمــات معــا�ي محــّددة مســبقا

ـــــّددة  ـــــان محـــ ـــــات معــ ـــــون لل�لمــ ـــــ�ن، أن ت�ــ ـــــ� حــ ـــــو إ�ــ ـــــرفض ولـــ ـــــ� أن نــ ـــــروط�ا، ي�ب�ــ ـــــة وشــ غــ
ّ
ـــــة الل كفايــ

 كمــا ي�ـتظم ا��ـدار مــن مجمـوع أ��ــاره، 
ً
فقـط،وأن ي�ـون ا��طــاب مجـرد نظـم ل�ــذه املعـا�ي تمامـا

���ــار ال تبــا��،�� مختلــف �غــراض العمليــة، حيــث ترصــف ومــع أي �ــ��ء آخــر، فــإّن  وإذا �انــت

املعا�ي تبا�� و��تم �شدة  ورّ�ما أك�� من أي ���ء آخـر، فمـن خـواص املعـا�ي أّ��ـا ��ـتّم بمـا يجاور�ـا 

 
ً
 بالغـا

ً
ل ع�ــ� أسـاس تفاعــل53"ا�تمامـا

ّ
 ، لــذلك يفّضـل ر��شــاردز أن نتعامـل مــع الّداللـة ال�ــ� ت�شـ�

ال�لمــة مــع مـــا يجاور�ــا مـــن �لمــات أخــرى داخـــل الّســياق، حيـــث تك�ســب �ــل �لمـــة خاصــيات مـــن 

ل مع�ـ� جديـد، فمـا نجـده مـن مع�ـ� ألّي �لمـة إّنمـا يأت��ـا مـن 
ّ
�لمات �خرى و�� �ذه املنطقة ي�ش�

معـا�ي ال�لمـات �خــرى ال�ـ� ترافق�ـا، وال تقــف �ـذه ال�لمــات عنـد ال�لمـات املنطوقــة فحسـب، بــل 

دى ذلــك ل�شــمل ال�لمــات غ�ــ� املنطوقــة ال�ــ� تمــارس ســلط��ا ح�ــ� وإن �انــت غائبــة، و�ــذا مـــا تتعــ

ر �ــــذه ال�لمــــات ع�ــــ� معــــا�ي ال�لمــــات 
ّ
�عــــرف عنــــد ر��شــــاردز بالفاعلّيــــة البديلــــة للمع��،حيــــث تــــؤث

�خــرى بطر�قــة ال شــعورّ�ة وتجعــل ال�لمــة املفــردة ال�ــ� تــأ�ي معزولــة عــن بقّيــة ال�لمــات املنطوقــة 

 أو أو 
ً
املف��ضـــة لـــ�س ل�ـــا مع�ـــ� �ـــ� ذا��ـــا، شـــأ��ا شـــأن أّيـــة رقعـــة ملّونـــة �ـــ� لوحـــة ال تك�ســـب ��مــــا

 �ــ� 54مسـاحة مــا لــم توضــع �ــ� إطــار معــّ�ن
ً
 م�مــا

ً
؛ �ــو �طــار الّن�ــ�� الــذي يلعــب فيــھ الّســياق دورا

  .     �شكيل الّداللة

سـتعارة إلثـارة معــا�ي يمـارس الّسـياق دوره �ـ� عملّيــة الّتفاعـل �شـ�ل أسـاس ع�ــ� بـؤرة �    
 لــــ�س �ــــو 

ً
 جديــــدا

ً
ــــھ �ــــ� ســـياق كــــالم محــــدد معطـــى تأخــــذ ال�لمــــات معنـــا جديـــدة، و�ــــذا مــــا �ع�ـــ� أنّ

ــــــمعنا�ــــا �صـــــ�� �ـــــ� �ستعم  االت �دبيـــــــــــــــــــــــ
ّ
ــ ــــ ــــــة؛ ولقـــــد بيّ ـــــــــــــــــــ فقـــــط عارة ل�ســـــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــن ر��شـــــاردز أّن �ستــــ
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Année - N°:  

 لف
ً
 أو نقـــــال

ً
ــــــتحـــــو�ال مـــــا �ـــــ� كـــــذلك تفاعـــــل بـــــ�ن الّســـــياقات ا��تلفـــــة،ع�� ـــــــــــــــــــــــــــ

ّ
 ل�لمـــــات معّينـــــة، إن

ً
ظيا

أســاس أّن الّنغمـــة الواحـــدة �ـــ� أيـــة قطعـــة موســـيقّية ال �ســـتمد ��صـــي��ا وال خاصـــي��ا املمّ�ـــ�ة ل�ـــا 
ـــون الـــذي نـــر 

ّ
 مـــن الّنغمـــات ا��ـــاورة ل�ـــا، وأّن الل

ّ
اه أمامنـــا �ـــ� أيـــة لوحـــة فنّيـــة ال يك�ســـب صـــفتھ إال

�سب،وطولھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبھ وتظ�ـــر معـــھ، و��ـــم أي �ـــ��ء ال يكــــــــــــــــــــــــــــوان و�جـــزاء ال�ـــ� تصــــــــــــــــــــــــــــــــــســـوى مـــن �ل
 بمقارنتـــھ ب��ـــم �شـــ

ّ
اظ ــــــــــــــ،كـــذلك ا��ـــال �ـــ� �لفوأطوال�اياء ال�ـــ� تـــرى معـــھ ال يمكــن أن يقـــّدر إال

ــــــفمع ــــ ـــــن أن يتحـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــة ال يمكــــ ـــــة �لمــــ ــــ ــــــ�� أّي ــــ ـــــ� أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع�ــــ
ّ
ــــــّدد إال ــــ ــــــاس عـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــن  الق��اــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــا مــــ ـــــا يجاور�ــــ بمــــ
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ـــــة     ــــ ـــــ� بالغـــ ــــ ـــــتعارة ع�ــــ ــــ ـــــيطرت �ســـ ــــ ـــــاردز«ســـ ــــ ـــــا » ر��شـــ ــــ ـــــة ألّ��ـــ ــــ ـــــياقّية «ن�يجــــ ــــ ـــــدة الّســــ ــــ الوحـــ

،فعنـدما ت�ـون ال�لمـة �ــ� البـديل لتوليفـة مـن املظـا�ر، وت�ــون نفـس �ـذه املظـا�ر أجــزاء »للّداللـة

غــوي، فــإذا منقوصــة مــن ســياقا��ا ا��تلفــة، فــإّن مبــدأ �ســتعارة ي�ــون م��تبــا ع�ــ� �ــذا الو 
ّ
ضــع الل

�انــــت �ســــتعارة تحــــتفظ بفكــــرت�ن م�ــــ�امنت�ن عــــن شــــ�ئ�ن مختلفــــ�ن يتفــــاعالن �ــــ� مجــــال �لمــــة أو 

ـــھ ل�ـــي يتطـــابق �ـــذا الوصـــف مـــع 
ّ
�عب�ـــ� �ســـيط، حيـــث تصـــبح دالل��مـــا �ـــ� نـــاتج �ـــذا الّتفاعـــل، فإن

ال�ســـيط ذاتـــھ ، علينـــا أّن نقــول أّن �ســـتعارة تحـــتفظ �ـــ� داخــل املع�ـــ� »الوحــدة الّنظر�ـــة للمع�ـــ�«

ـــق بنقــــل 
ّ
بجـــزئ�ن منقوصـــ�ن مـــن ســـياق�ن مختلفـــ�ن ل�ـــذا املع�ـــ�، ومـــن �نـــا فـــإّن �مـــر لـــم �عـــد يتعل

�ســيط لل�لمــة، وإّنمــا ب�بــادل تجــاري بـــ�ن �ف�ــار، أي تفاعــل بــ�ن الّســياقات؛وإذا �انــت �ســـتعارة 

مـــــل �ـــــذه املو�بـــــة داللـــــة ع�ـــــ� امل�ـــــارة واملو�بـــــة فـــــإّن مو�بـــــة الفكـــــر والبالغـــــة عنـــــد ر��شـــــاردز �ـــــ� تأ

ـــــاز  ـــــ�ال ا��ـ ـــــباب الّتوليدّيــــــة ألشـ ـــــتعارة ��ــــــتم باألسـ ـــــ�ة؛ خاصــــــة وأّن �سـ ـــــ� معرفــــــة متمّ�ـ وترجم��ــــــا إ�ـ

و�شـــرح قيام�ـــا بوظائف�ــــا الفعلّيـــة، لــــذلك فإّ��ـــا ال يمكـــن أن �عتــــّد بال�لمـــة فحســــب بـــل با��طــــاب 

ـــــھ
ّ
ـــــة إلنتـــــاج الّداللـــــة ومـــــن �نـــــا فـــــإّن نظرّ�ـــــة القـــــول �ســـــتعاري ال بـــــد أن ت�ـــــون  بالّضـــــرورة ن. �ل ظرّ�
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يـــــرى البالغيــــــون ا��ـــــدد أّن �ــــــذا املنظـــــور الــــــّدال�� الـــــذي أدخلــــــھ ر��شـــــاردز ع�ــــــ� مف�ــــــوم     

 �ــــ� تجــــاوز 
ً
 م�مــــا

ً
 �ــــ� املنظــــور البال�ــــ� » الّتعر�ــــف �ســــ��«�ســــتعارة  لعــــب دورا

ً
الــــذي �ــــان ســــائدا

ـــــھ  ـــــق عليــ ـــــا يطلـ ـــــ� مـ ـــــدي، إ�ـ ـــــواق«الّتقليـ ـــــف الـ ـــــة » ��الّتعر�ـ ـــــاج الّداللــ ـــــة إنتـ ـــــرح كيفيـ ـــــ� �شـ ـــــذي ُ�ع�ــ الـ

، فب�نمـــا �انـــت ال�لمــــة �ـــ� نقطـــة �رت�ـــاز �ـــ� �غّ�ـــ� املع�ـــ� الــــذي �57ســـتعارّ�ة وتلق��ـــا �ـــ� �ن ذاتـــھ

ـــ�ل البال�ـــ� املســـ�� باالســـتعارة عنـــد القـــدماء، حيـــث يـــتم �عر�ف�ـــا بطر�قـــة تجعلـــھ 
ّ

ـــل فيـــھ الش
ّ
يتمث

لـــ�س لـــھ اســـم حقيقـــي، فإّنـــھ قـــد تبـــّ�ن أّن البحـــث عـــن يتطـــابق مـــع نقـــل اســـم أجن�ـــ� إ�ـــ� �ـــ��ء آخـــر 

ـــد مــــن نقـــل �ســــم فحســـب يــــدّمر دائمـــا لوحــــة ال�لمـــة وعليــــھ لوحـــة �ســــم،ل�ي 
ّ
عمـــل املع�ــــ� املتول

 ل�ما اتخاذ القول وسيلة سـياقّية وحيـدة �عـرض ل�ـا نقـل املع�ـ�، إذ يـؤّدي �ـذا القـول 
ً
يفرض بديال

 كحامــل ملع�ــ� تــام ومكتمــل �ــ
ً
 مباشــرا

ً
ــھ مــن الّضــروري دورا � إنتــاج الّداللــة �ســتعارّ�ة، ومــن ثــّم فإنّ

ل ن�يجـة الّتفاعـل والّتـوتر بـ�ن مـا يطلـق عليـھ 
ّ
 عن القول �ستعاري الـذي ي�شـ�

ً
« أن نتحّدث دائما

: ،و�طــــار ا��ــــيط ��ا،و�ــــذا الّتفاعــــل �عتمــــد عــــل نــــوع مــــن الّتــــداخل بــــ�ن طرف��ــــا»بــــؤرة �ســــتعارة
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عنــــدما �ســـتعمل اســــتعارة مــــا،فنحن : "�شـــرح مــــاكس بـــالك طبيعــــة �ــــذا الّتفاعـــل بقولــــھ   

فكـرت�ن حـول أشـياء مختلفــة وحركّيـة �ـ� �ن ذاتـھ، و�مـا ترتكـزان ع�ـ� لفـظ واحـد أو عبــارة  حيـال

، تــرتبط �اتـــان الفكرتــان باملشـــّبھ بــھ واملشـــّبھ، 58"واحــدة، بحيــث ت�ـــون دالل��ــا ن�يجـــة لتــداخل�ما

ـــــاردز ـــــطالح ر��شـــ ـــــب اصـــ ـــــل «: أو حســـ ـــــول «، و»vehicleا��امـــ ـــــّد » Tenorا��مـــ ـــــذي �عـــ ـــــرة "الـــ الفكـــ

، حيـث ت�ــون الفكــرة الناتجــة عــن تفاعــل 59"الّضـمنية أو املضــمون �سا�ــ�� الــذي �عنيــھ ا��امــل

ـــــا  ـــــظ �نـــ ـــــابقت�ن، واملالحـــ ـــــرت�ن الّســـ ـــــن الفكـــ ـــــة عـــ ـــــة مختلفـــ ـــــن طبيعـــ ـــــّدين مـــ ـــــذين ا��ـــ ـــــا�ع "�ـــ ــــ
ّ
أن الط

ـــــ� ف ـــــا�ر �ــ ـــــطل�� ظــ ـــــت ا��شــ ـــــة ل�ســ ـــــرى أّن الب�يــ ـــــطلتّية تــ ـــــة ا��شــ ـــــك أّن الّنظر�ــ ـــــاردز، ذلــ ـــــرة ر��شــ كــ

، ولت�يـــ�ن كيفيـــة 60"بالّضـــرورة حاصـــل جمـــع أجزا��ـــا، بـــل �ـــ� مـــن طينـــة مختلفـــة عـــن �ـــذا ا��مـــع

�سيمة �تّية
ّ
  :  اشتغال �ستعارة عن طر�ق الّتفاعل نق��ح ال�

  أ                 ب               تفاعلب                             أ               

                                                            

    

  

  

  محمول            حامل                حامل                                     محمول                

          منطقة التوتر                                                        

                                                                       

  

ـــل العنصـــر      
ّ
، )ا��امـــل) (ب(، ب�نمـــا يمثـــل العنصـــر)ا��مـــول (مـــا أســـماه ر��شـــاردز) أ(يمث

ــــــ�ل املق�ــــــ�ح يّت�ـــــ� أّن ا��مــــــول 
ّ

ن الّســــــمات، كمــــــا يتمّ�ــــــ� يتمّ�ــــــ� بمجموعــــــة مـــــ) أ(ومـــــن خــــــالل الش

بمجموعـــة مـــن الّســـمات املغـــايرة، أمـــا الّســـ�مان املتعاكســـان           فيمـــثالن الّتـــداخل ) ب(ا��امـــل

ال�ــ� » منطقــة التــوّتر«الــذي يحــدث بــ�ن ا��مــول وا��امــل، والــذي يــتم �ــ� املنطقــة ا��ططــة و�ــ� 

ســـمة مـــن ) أ(يك�ســـب ا��مـــول يحــدث ف��ـــا الّتفاعـــل بـــ�ن طر�ـــ� �ســـتعارة، ون�يجــة ل�ـــذا التـــداخل 

  ).ب(ا��امل
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غــــة، "�شـــ�� أم��تـــو إي�ــــو إ�ـــ� أّن �ســـتعارة و   
ّ
با��صــــوص عنـــدما يقـــع درســــ�ا �ـــ� مجـــال الل

ـــ� �ــــ� 
ّ

ســـانّية، ألّ��ـــا بالفعــــل آلّيـــة ســـيميائّية تتج�
ّ
�عطـــي شـــعورا بالفضـــيحة �ـــ� جميــــع الّدراســـات الل

غــوي إ�ــ� آلّيــات ســيميائّية، ل�ســت مــن جميــع أنظمــة العال 
ّ
مــات، ولكــن ع�ــ� نحــو يحيــل الّتفســ�� الل

  الّتحليل الّتفاع�� لالستعارة   

  سمة     +

ــــــــمة +   ــــ ســ

  سمة     +

ــــــــمة  + ــــ ــــ          ســــ

  سمة+

 سمة+ 

  سمة   

  سمة+

 سمة+ 

ــــــــمة        +      ــــ ســ

  سمة    .        +

 سمة +
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Année - N°:  

 مـــا ت�ـــون 
ً
غـــة املســـتعملة �ـــ� الكـــالم، و�كفـــي أن نفكـــر �ـــ� طبيعـــة صـــور ا��لـــم، ال�ـــ� غالبـــا

ّ
طبيعــة الل

ـــــد إي�ـــــو مـــــن خـــــالل �ـــــذا الـــــرأي أّن �ســـــتعارة . 61"اســـــتعارّ�ة
ّ

آلّيـــــة  - باعتبار�ـــــا عالمـــــة لغو�ـــــة  - يؤك

تحتــــل دراســــ��ا مجــــاال واســــعا �ــــ� �شــــتغال الّســــيميا�ي؛ حيــــث تنظــــر الّســــيميائّيات إ�ــــ�  ســــيميائّية

غــة كعالمــة ك�ــ�ى تنطــوي 
ّ
غــة ع�ــ� أّ��ــا مجموعــة مــن العالمــات و�شــارات، ولعــّل الّتعامــل مــع الل

ّ
الل

تح��ــا أنظمــة أخـــرى مــن العالمــات، يجعـــل م��ــا نظــام عالمـــي قــادر ع�ــ� اســـتعاب مختلــف �نظمـــة 

 أو العالمّيـــ
ً
 (ة �خـــرى والّتعب�ـــ� ع��ـــا �عب�ـــ�ا تـــداولّيا

ً
غـــة )تواصـــلّيا

ّ
، فـــال غرابـــة إذن �ـــ� أن ُينظـــر إ�ـــ� الل

غـــة �ـــ� الّنظـــام الّســـيميا�ي الوحيـــد  �اســـتعارة ك�ـــ�ى �ـــ� الّتفك�ـــ� الّســـيميا�ي ا��ـــديث، ذلـــك ألّن 
ّ
الل

مجــــردة تــــومئ القــــادر ع�ــــ� �ســــتعارة ألنظمــــة ال �عّ�ــــ� عــــن نفســــ�ا بطر�قــــة مباشــــرة، ف�ــــ� عالمــــات 

غـــة ال�ــــ� �عّ�ـــ� ع��ــــا و�ســـتع�� ل�ــــا
ّ
ـــده إي�ــــو الـــذي يــــرى أّن 62بـــدالل��ا، فتنصـــ�ر �ــــ� الل

ّ
، و�ـــذا مــــا يؤك

غة بطبيع��ا و�� �صل استعارّ�ة
ّ
  .الل

غــة ف��ــا مــن درجــة ثانّيــة، أي درجــة مجازّ�ــة، و�ـــ�    
ّ
 للعالمــة ألّن الل

ً
ل �ســتعارة ميــدانا

ّ
شــ�

ُ
�

 : "�ـذا الّصـدد يقـول إي�ـو
ّ
غـة ال �شـتمل إال ع�ـ� ا��ـازات ف�ـ� تبـدي عكـس مـا تخفـي، فبقـدر مــا الل

غـــــة 63"ت�ـــــون غامضـــــة ومتعـــــّددة، بقـــــدر مـــــا ت�ـــــون غنيـــــة بـــــالّرموز و�ســـــتعارات
ّ
، حيـــــث تحتـــــاج الل

غـــة مـــن دالالت عميقـــة، 
ّ
ا��ازّ�ـــة أن ينظـــر إل��ـــا مـــن منظـــور ســـيميا�ي، يبحـــث فيمـــا تخفـــي �ـــذه الل

 دراسـة �سـتعار  حيـث ال نكتفـي �ـ�
ً
ة بـاملع��، بـل نتعــداه إ�ـ� مع�ـ� املع�ـ� أي الّداللـة وذلـك تحديــدا

  .ما تقوم بھ الّسيميائّيات

 :�ستعارة والّسيميوز�س - أ

: �عـــّرف بــــورس الّســــيميوز�س بأّ��ـــا حركــــة أو ســــ��ورة تف�ــــ�ض �شـــارك ثالثــــة عناصــــر �ــــ�   

ــل، املوضــوع، املــؤّول، إذ ال يمكــن ل��ركــة املتداخلــة بــ�ن �ــده ال
ّ
الثــة بــأي شــ�ل مــن املمث

ّ
عناصــر الث

؛ �عــود أصــل �ــذا الّتعر�ــف إ�ــ� مف�ــوم العالمــة و�نا��ــا �64شــ�ال، أن تختصــر �ــ� عالقــات زوجّيــة

ــل واملوضــوع 
ّ
الثّيــة ال�ــ� تجمــع بــ�ن املمث

ّ
ال�ــي عنــد بــورس، وقــد تطّرقنــا فيمــا ســبق إ�ــ� العالقــة الث

ّ
الث

ـــــورس ال ـــــ� بـــ ـــــيميائّية، إذ �عت�ــ ـــــة الّســ ـــــ� العالمـــ ـــــؤّول �ــ ـــــيميوز�س واملــ ـــــو "ّســ ـــــذي �ـــ ـــــر الــ ـــــل أو �ثـــ الفعــ

ـل ع�ـ� موضـوع ع�ـ� مـؤّول، و�ـذا معنـاه الّنظـر  65"�شارك
ّ
الثـة، حيـث يحيـل املمث

ّ
�ذه �طراف الث

 يوجـــد خــارج الفعـــل 
ً
إ�ــ� الّداللــة باعتبار�ـــا ســ��ورة �ــ� الوجـــود و�ــ� �شــتغال، ولـــ�س معطــى جــا�زا

  .  ��سا�ي

يحيلنــا ع�ــ� حركيــة الّتأو�ــل، "ملــؤّول الــّدينامي الــذي تبــدأ الّســيميوز�س �ــ� �شــتغال مــع ا   

، و�ســــتمر �ــــذه ا��ركيــــة مــــع املــــؤّول الّ��ــــا�ي 66"ال�ــــ� �عــــّد أصــــل الّســــيميوز�س وطبيع��ــــا الفعلّيــــة

بأشـــ�الھ ا��تلفــــة، حيــــث �عيــــد �ــــل مــــؤّول قــــراءة املوضــــوع املباشــــر أو محتــــوى الــــّدليل و�وّســــع �ــــ� 

 مـــن املعلومـــات 
ً
�نتقـــال مـــن مـــؤّول إ�ـــ� آخـــر "ا��ديـــدة ال�ـــ� يك�ســـ��ا، و�ـــذا �ـــذه القـــراءة انطالقـــا

، ســـواًء أ�ـــان ذلـــك ع�ـــ� مســـتوى الّتقر�ـــر أو ع�ـــ� مســـتوى 
ً
يكســـب العالمـــة تحديـــدات أك�ـــ� ا�ســـاعا
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، و�جعل�ا تـدور �ـ� حركـة تأو�لّيـة غ�ـ� متنا�ّيـة، لكـن �نتقـال مـن مـؤّول إ�ـ� آخـر يجعـل 67"�يحاء

 مــ
ً
 فشــ�ئا

ً
ن املــؤّول املنطقــي الّ��ــا�ي الــذي تحكمــھ العــادة، ال�ــ� تحــّدد الّســـياق الّتأو�ــل يق�ــ�ب شــ�ئا

ا��ـــاص الشـــتغال املـــؤّوالت وإدراج�ـــا ضـــمن منطــــق خـــاص للّتـــدليل، فـــإذا �انـــت حركـــة الّتــــأو�الت 

غ�� ��ائّية من الّناحّية الّنظرّ�ة كما ورد عنـد بـورس، فإّ��ـا مـن ناحيـة املمارسـة تخضـع للعـادة ال�ـ� 

و�مــــا أّن �ســــتعارة تتمّ�ــــ� بــــنفس . �3ورة الّســــيميائّية ع�ــــ� مســــتوى املــــؤّول الّ��ــــا�ي�شــــّل �ــــذه الّســــ�

ـــــ� ��ـــــا العالمـــــة الّســـــيميائّية بصـــــفة عامـــــة، أي خاصـــــّية الّتحـــــّول ع�ـــــ� مســـــتوى  ا��اصـــــية ال�ـــــ� تتمّ�

 للعالمــــة "املــــدلول، فإّ��ــــا ســــتدخل �ــــ� ســــ��ورة ســــيميائّية ال متنا�ّيــــة، �ــــون 
ً
�ســــتعارة �عــــّد ميــــدانا

در��ا ع�� الّتحّول ع�ـ� مسـتوى املـدلول، ل�ـي يصـبح بـدوره عالمـة مـن نـوع آخـر �شـ�� إ�ـ� مـدلول بق

  . أو الّسيميوز�س 68"آخر فيما �عرف بالّتحّول الّدال��

  :�ستعارة و�يقونة - ب

ـــــدرج بــــــورس �ســـــتعارة ضــــــمن العالمـــــات �يقونيــــــة، و�يقونـــــة     عنــــــده ت�شــــــأ ) L’icône(ُي

المـــــة باملوضـــــوع �ـــــ� املرتبـــــة �والنّيـــــة مـــــن مراتـــــب الوجـــــود، حيـــــث �عـــــّد �يقونـــــة ن�يجـــــة ارتبـــــاط الع

لــھ"
ّ
 مــن  69"عالمــة فرعّيــة أو�ــ� لبعــد املوضــوع، و�ــ� �شــبھ املوضــوع الــذي تمث

ً
وتحيــل عليــھ انطالقــا

تتج�ــ� �يقونـة �ـ� العديـد مـن �شـ�ال الّتصــو�رّ�ة . �شـابھ خصائصـ�ا مـع خصـائص �ـذا املوضـوع

س �ــــ� قســـم �يقونــــات بــــ�ن الّصــــور ال�ـــ� �شــــبھ املوضــــوع مـــن �عــــض ا��وانــــب، و�ــــ�ن يمّ�ـــ� بــــور "إذ 

الّرســـوم البيانيـــة ال�ـــ� �عيـــد إنتـــاج �عـــض العالقـــات بـــ�ن أجـــزاء املوضـــوع، و�ـــ�ن �ســـتعارات ال�ـــ� ال 

ـــل �ــــ�ص مــــا 70"نـــدرك داخل�ــــا ســـوى تــــواز عــــام
ّ
، فالّصـــور الفوتوغرافّيــــة �ـــ� عالمــــة أيقونّيــــة ُتمث

وتنــــوب عنــــھ �ــــ� غيابــــھ، وإطــــالق اســــم أيقونــــة ع�ــــ� صــــورة فوتوغرافيــــة ال يــــراه ) صــــاحب الّصــــورة(

ــــدة عــــن �ــــذه: "إي�ـــو ســــوى اســــتعارة لــــذلك يقــــول 
ّ
 إّن �يقونــــة �ــــ� ب�ــــل دقــــة صـــورة ذ�نيــــة متول

، وعليـــــھ ف�ـــــ� مثـــــل �ســـــتعارة موجـــــودة ع�ـــــ� مســـــتوى الـــــو��، ونفـــــس 71"الّصـــــورة الفوتوغرافيـــــة

ســـــبة للّرســــــم البيـــــا�ي ف�ـــــو
ّ
�ء املرســـــوم و�نـــــوب عنــــــھ �ـــــ� غيابــــــھ   ال�ـــــ��ء بال�

ّ
ـــــل ال�ــــــ�

ّ
ـــــھ يمث أيقونــــــة ألّن

و�مكـــن أن �عت�ــــ� . 72/"س=ب/ فالرســـوم البيانّيـــة، شـــأ��ا شــــأن �ســـتعارات تؤســـس لقضــــية  أ"

 بـــــ�ن طرف��ــــا بمع�ـــــ� أّ��ــــا عالمــــة تحيـــــل ع�ــــ� �ـــــ��ٍء 
ً
�ســــتعارة أيقونــــة �ـــــ� حــــدود أّ��ـــــا تفــــرض �شــــا��ا

  . �ش��ھ) موضوع(

جــُد إّن �ســتعارات    
َ
ال�ــ� تقبــل �نطــواء تحــت قســم �يقونــات، �ــ� �ســتعارات ال�ــ� ال ت

وحـــة 
ّ
 يحــول دون انفتاح�ـــا ع�ــ� عــدة موضــوعات دينامّيـــة، أي تلــك ال�ــ� تماثــل الل

ً
 موســوعيا

ً
مــؤّوال

 ، وال نجــد �ــ� أذ�اننــا مــؤّوال ��ائّيــا ل�ــا»خطــوط، ألــوان أشــ�ال«الفنيــة ال�ــ� وإن كنــا نــرى نوعيا��ــا 

ـــل  - ذلـــكمــع - �ســتطيع 
ّ
أن نحــدس بموضــوع�ا عـــن طر�ــق اختالقنـــا ملــؤّول خــار�� يقـــوم بــر�ط املمث

 
ً
 أو �اذبـا

ً
 أّن �نـاك �عـض �سـتعارات ال�ـ� يصـعب علينـا . ��ـذا املوضـوع، الـذي قـد ي�ـون صـادقا

ّ
إال

ــــي �ســــتطيع أن ير�ط�ــــا بموضـــوع�ا الــــّدينامي، وت�ت�ــــ� �ــــذه  أن نضـــع�ا �ــــ� حافــــة �يقونـــة ألّن املتلقّ
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ات إ�ــ� نــوع �ســتعارات املســ��لكة أو امليتــة، ال�ـ� تحــت مفعــول الّتكــرار والــّزمن، أصــبحت �سـتعار 

ـــــن م ـــــا عــــ ـــــم انز�اح�ــــ ــــــرغــــ ــــــؤّوالت أدلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــة �ـــــ ـــــة، ممتلكــــ ــــ ــــــ�ا ا��زئّي ــــ ــــــــــــــليا��ا ملـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــو�� ـــــــــــــــ ؤّول موســـــ

 .73مباشر

  :�ستعارة والّرمز - ت

 أل�ّميــــة نظرّ�ـــة �ســــتعارة �ــــ� تجــــاوز    
ً
�عقـــد بــــول ر��ــــور صـــلة بــــ�ن �ســــتعارة والّرمـــز نظــــرا

الّصـــــعو�ة ال�ـــــ� تتم�ـــــ� ��ـــــا الّرمـــــوز؛ والّرمـــــوز �ـــــ� عبـــــارة عـــــن عالمـــــات تق�ـــــ�ن بموضـــــوع�ا �ـــــ� املرتبـــــة 

الثانّيـــة مـــن مراتـــب الوجـــ
ّ
ـــھ عالمــــة تحيـــل ع�ـــ� املوضـــوع الــــذي الث

ّ
ود، حيــــث ُ�عـــّرف بـــورس الّرمـــز بأن

ــھ �ــو ذاتــھ 
ّ
�عّينــھ بموجــب تالزمــات أف�ــار عامــة تحــّدد مــؤّول الّرمــز باإلحالــة ع�ــ� �ــذا املوضــوع، إن

، واشــتغال العالمــة كرمــز أو كقــانون يــتم ع�ــ� Legisine(74(نمــط عــام أو قــانون أي عالمــة قــانون 

ة اعتباطيــــة، �ســــ�ند �ـــ� ارتباط�ــــا مــــع موضـــوع�ا إ�ــــ� عــــرف، وأبـــرز مثــــال ع�ــــ� فــــالّرمز عالمـــ" ُعـــرف، 

ســانية
ّ
، �ــذا مــا يجعــل الّرمــز يّتصــف بالعمومّيــة ال�ــ� تجعــل مــن �ــل �لمــة 75"ذلــك �ــو العالمــة الل

 
ً
مــن �نــا يــرى ر��ــور أّن �ســتعارة تــرتبط بــالّرمز �ــ� جانبــھ الــّدال��، لــذلك . و�ــل عالمــة اتفاقيــة رمــزا

عـــّد العنصـــ
ّ
غـــة، حيـــث تقـــّدم لنــــا �

ّ
ر ال�اشـــف املناســـب إلضـــاءة �ـــذا ا��انـــب الـــذي لـــھ مســـاس بالل

 ي�ـــيح لنـــا أن نحـــّدد 
ً
 مناســـبا

ً
العالقــة بـــ�ن املع�ـــ� ا��ر�ـــ� واملع�ــ� ا��ـــازي �ـــ� منطـــوق اســـتعاري دلــيال

غــة، وعليـــھ 
ّ
ع�ــ� نحــو �ـــ�يح الّســمات الّداللّيــة للّرمـــز، و�ــذه الّســمات �ـــ� ال�ــ� تــر�ط �ـــل رمــز بالل

ـــد تضــمن 
ّ

ــق الـــّدال�� للّرمــز يؤك
ّ

وحــدة الّرمـــوز، ول�ــي تـــؤّدي �ســتعارة وظيف��ـــا �ــ� الكشــف عـــن الش

ر��ـــو ع�ـــ� ضـــرورة دراســـ��ا وفـــق الّنظر�ـــة الّتفاعليـــة ال �ســـ�بدالية، حيـــث �عمـــل الّتـــوتر القـــائم �ـــ� 

ع�ـــ� �ــــ� �ســـتعارة ع�ـــ� إيجـــاد �ـــل الـــّدالالت املمكنـــة عـــن طر�ــــق الّتفاعـــل، مّمـــا ُيـــؤدي إ�ـــ� ا�ســـاع امل

�ســـــتعارة، و�ـــــذا مـــــا يحـــــدث �ـــــ� الّرمـــــز، إذ �عمـــــل بمعنـــــاه العـــــام بصـــــفتھ فـــــائض داللـــــة، ودراســـــة 

�ســتعارة وفـــق الّنظر�ـــة الّتفاعليـــة، يّبـــ�ن كــذلك عمـــل �ســـتعارات كسلســـلة أو كشـــبكة متالحمـــة 

ـــــة  ر ف��ـــــا عـــــن طر�ـــــق الّتفاعـــــل، مّمـــــا يضـــــمن ل�ـــــا ا��يوّ�
ّ
�ســـــتد�� ف��ـــــا �ـــــل اســـــتعارات أخـــــرى وتـــــؤث

ـــبكة الّدالليـــة و 
ّ

�ســـتمرارّ�ة، حيـــث تبقـــى �ســـتعارة حّيـــة با��فـــاظ ع�ـــ� قـــدر��ا �ـــ� اســـتحداث الش

غو�ـــــة . وتوليـــــد معـــــا�ي جديـــــدة تمنع�ـــــا مـــــن �ضـــــمحالل
ّ
أّمـــــا �ســـــتعارة حـــــ�ن ت�ناول�ـــــا ا��ماعـــــة الل

مـة، ثــم �ـ� البدايــة، ت�تـذل ال�ل. وتقّر��ـا، تخـتلط بامتـداد ال حصــر لـھ مـن ال�لمــات املتعـددة املعـا�ي

و�ـــــ� املقابـــــل، ألّن الّرمـــــوز تمـــــّد جـــــذور�ا �ـــــ� أصـــــقاع ا��يـــــاة والشــــــعور . تتحـــــّول إ�ـــــ� اســـــتعارة ميتـــــة

والعــــالم، وألن ل�ــــا ثباتــــا اســــت�نائيا، فإّ��ــــا تف�ــــ�� بنــــا إ�ــــ� الّتفك�ــــ� بــــأّن الّرمــــز ال يمــــوت، بــــل يتحــــّول 

ــــــفق ـــــ ـــــا، إذا �ش. طــــــــــــــــــ ـــــن �نـــ ــــــــــــــــــــــــــــمــ ــــ ـــــار �ستــــ ــــــب�نا بمعيــ ـــ ـــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــعارة، فــ ـــــ ـــــتعارات ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــوز اســـ ـــــون الّرمــ ّد أن ت�ـــ

  .  76ميتة
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كـــد ر��ــــو    
ّ

�ــــ� �ــــذا املقــــام عالقــــة �ســــتعارة بــــالّرمز و�ــــ� عالقــــة تــــداخل تبــــّ�ن ا��انــــب ر يؤ

ســـــتعاري �ـــــ� الّرمـــــز، لـــــذلك يخلـــــص إ�ـــــ� وجـــــوب تقّبـــــل قضـــــ�ت�ن الّرمـــــزي �ـــــ� �ســـــتعارة وا��انـــــب � 

 مــن 
ً
متعاكســ�ن حــول العالقــة بــ�ن �ســتعارات والّرمــوز، فمــن جانــب نجــد �ســتعارة أك�ــ� ا�ســاعا

 مـــن 
ً
غـــة �علـــم داللـــة ضـــم�� للرمـــوز، ومـــن جانـــب آخـــر نجـــد الّرمـــز أك�ـــ� ا�ســـاعا

ّ
الرمــز ألّ��ـــا تـــزّود الل

غــوي؛ أي شــ�ل غر�ــب مــن أشــ�ال �ســناد، يخ�ــ�ن �ــ� داخلــھ �ســتعارة ف�ــ� ل�ســت ســوى إجــراء ل

دال�ــ�، و�ــو - و�ظــّل الّرمــز ظــا�رة ذات �عـدين، حيــث �شــ�� وج�ــھ الــّدال�� إ�ـ� وج�ــھ  الــال. قـوة رمزّ�ــة

أّمـا �سـتعارات، . مقّيد بطر�قة ال تتقّيـد ��ـا �سـتعارة، فللّرمـوز جـذور تـدخلنا إ�ـ� تجـارب غامضـة

ر�قــــة �ع�ــــ� ارتبــــاط 77للرمــــوز فل�ســـت ســــوى ســــطوح لغوّ�ــــة 
ّ
، وارتبــــاط �ســـتعارة بــــالّرمز ��ــــذه الط

قافيـــــة ال�ـــــ� أنتجـــــت �ـــــذا الّرمـــــز، و�ـــــذا مـــــا �ســـــمح برؤ�ـــــة �ســـــتعارة كعالمـــــة 
ّ
�ســـــتعارة بالب�ئـــــة الث

قافية للقّراء
ّ
  .  ثقافية، يرتبط تأو�ل�ا باملوسوعة الث

  :البعد الّتداو�� �ستعارة - 4- 2 

ـق الّتواصـل بـ�ن ال�شـر ��تم الّتداولّية ب   
ّ

دراسة �ستعارة من حيث �ـ� �شـاط لغـوي يحق

وخاضـــع لظـــروف إنتـــاج ا��طـــاب بصـــفة عامـــة، متجـــاوزة بـــذلك حـــدود الّنظرّ�ـــة الّداللّيـــة ال�ـــ� لـــم 

ـــــ�  ـــــا آلّيــــــة لغوّ�ــــــة دون �خــــــذ �ـ �ا الــــــّدال��، أي اعتبار�ـ
ّ

ـــــة �ســــــتعار�ة شــــــق تتعــــــدى �ــــــ� تفســــــ���ا لآللّيـ

سق العام 
ّ
الـذي يحكـم �لّيـة �سـتعار�ة وا��اضـع بـدوره لشـروط تداولّيـة، وفيمـا ي�ـ� �عتبار ال�

  :سنعرص �عض املظا�ر الّتداولية لالستعارة و��

   :  مقصدّية �ستعارة - أ

قضـّية �سـتعارة وعالق��ــا » املع�ـ� والّتعب�ـ�«�ـ� كتابـھ ) jean Searle(عـرض جـون سـ��ل    

 مــن مشــ�لة لغوّ�ــة عامــة �ــ� تفســ�� بمقصــدّية املــت�لم، فمشــ�لة �ســتعارة �
ً
عــّد عنــد ســ��ل جــزءا

  :الكيفيـــة ال�ـــ� ينعـــزل ف��ـــا مع�ـــ� املـــت�لم وا��ملـــة، أو �عبـــارة أخـــرى 
ً
 و�ع�ـــ� شـــ�ئا

ً
كيـــف تقـــول شـــ�ئا

  . 78آخر؟

ال يــــؤمن ســــ��ل بازدواجيــــة املع�ــــ� �ــــ� العبــــارة، وا��ملــــة بحســــبھ ال تتضــــّمن ســــوى مع�ــــ�    

ـــــا امل ـــــ�، أّمــ ـــــ� ا��ر�ــ ـــــو املع�ــ ـــــد و�ــ ـــــت�لم، واحــ ـــــد املــ ـــــالّتلفظ أي بقصــ ـــــرتبط بــ ـــــو مــ ـــــتعاري ف�ــ ـــــ� �ســ ع�ــ

ـــــة . فاالســــــتعارة �ــــــ� تصــــــور ســــــ��ل ال تــــــرتبط بمع�ــــــ� ا��ملــــــة بــــــل تــــــرتبط بمع�ــــــ� املــــــت�لم" بيعـ
ّ
إّن الط

ــــــف واختيـــــاره، ولــــــ�س إ�ـــــ� أســــــباب داخلّيـــــة للب�يــــــة 
ّ
�ســـــتعار�ة مللفـــــوظ مــــــا �عـــــود إ�ــــــ� قصـــــدّية املؤل

  .�ستعارة مرتبط بقرار صادر عن قصدّية املت�لم ول�ذا الس�ب فإّن تأو�ل 79"املوسوعّية

ـــــا   ـــــط���ن �مـ ـــــتعاري بمصــ ـــــ� �سـ ـــــ� واملع�ــ ـــــ� ا��ر�ـ ـــــ�ن املع�ــ ـــــ��ل بـ ـــــّرق ســ  speaker): يفـ

meaning) و�ــو مع�ــ� املــت�لم، و (sentence meaning)  و�ــو مع�ــ� ا��ملــة، ور�ط�مــا بقاعــدة

ـــق الّتطـــابق بـــ�ن مع�ـــ� ا��ملـــة واملع�ـــ� الـــذي ي: مفاد�ــا قصـــده املـــت�لم ن�ـــون أمـــام املنطـــوق إذا تحقّ

نــا ســن�ون إزاء املنطــوق �ســتعاري  لكــن ع�ــ� الــرغم . ا��ر�ــ�، أّمــا �ــ� حالــة عــدم الّتطــابق بي��مــا فإنّ
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Année - N°:  

�ـ�ز �نجـاز �سـتعاري 
ُ
ـرح الـذي 80من أّن املقصدّية من الظوا�ر الّتداولّية ال�ـ� ت

ّ
 أّن �ـذا الط

ّ
، إال

ج �ســـتعارة بقصـــدّية املـــت�لم، غ�ـــ� صـــائب �ـــ� تفســـ�� يقّدمـــھ ســـ��ل والـــذي يـــر�ط مـــن خاللـــھ إنتـــا

  :�شتغال �ستعاري وذلك لألسباب �تية

إّن عــدم قبـــول ســ��ل بازدواجيـــة املع�ـــ� وتحديــده للمع�ـــ� ا��ر�ـــ� كمع�ــ� وحيـــد ل��ملـــة،  - 

لة ل��ملــة، دون أن ��ــتم بــاملع�� املقــامي
ّ
ــھ اقتصــر ع�ــ� املــداخل امل��مّيــة لل�لمــات املشــ�

ّ
 معنــاه أن

الـذي تك�ســبھ ال�لمـات �ــ� الوضــعيات الّسـياقية ا��ــّددة، إضـافة إ�ــ� أن �ــذا الطـرح يوقــف �عــّدد 

غــة وا��طـــاب، و�مكــن أن �ســـت�تج مــن �نـــا، انحصــار ســـ��ل �ــ� املســـتوى 
ّ
املع�ــ� املف�ــ�ض داخـــل الل

غـة مـن خاللـھ اسـتعاب د
ّ
ـا�ع �بت�ـاري  الـذي تحـاول الل

ّ
غـة، وعـدم الّتفاتـھ إ�ـ� الط

ّ
يناميــة العـادي لل

  .  الواقع 

ـي ودوره �ــ� عمليــة الّتأو�ــل، فــاملع�� الــذي  - 
ّ

إّن ارتبـاط �ســتعارة بــاملت�لم ينفــي وجــود املتلق

 عـــن قصـــدية الّنــــاطق 
ً
ـــي، وقـــد يؤّولـــھ �عيـــدا

ّ
يقصـــده النـــاطق باالســـتعارة ال يف�مـــھ بالّضـــرورة املتلق

ل والـــــّنص، ولكـــــن ن�يجـــــة �ــــــذا فالّتأو�ـــــل �ســـــتعاري ين�ثــــــق مـــــن الّتفاعـــــل بـــــ�ن املــــــؤّو "باالســـــتعارة، 

الّتأو�ــل تفرضـــ�ا طبيعـــة الـــّنص وطبيعــة �طـــار العـــام للمعـــارف املوســوعّية لثقافـــة مـــا، و�ـــ� جميـــع 

ا��ـــــاالت، فـــــإّن �ـــــذه الن�يجـــــة ال عالقـــــة ل�ـــــا بقصـــــدّية املـــــت�لم، فبإم�ـــــان املـــــؤّول أن ينظـــــر إ�ـــــ� أي 

ق
ّ
، و�ــذلك �شــارك �ـــ� 81"افّيــةملفــوظ نظــرة اســتعارّ�ة، شــر�طة أن �ســعفھ �ـــ� ذلــك موســوعتھ الث

  .عملية بناء الّداللة وتأو�ل�ا، و�شارك �� العملية �ستعارّ�ة

 إذا �انـــــا ي�تميــــــ�ن إ�ـــــ� نفــــــس الب�ئــــــة  - 
ّ
ال تتفـــــق مقصــــــدّية الّنـــــاطق باالســــــتعارة ومتلق��ــــــا، إال

ـــــن  ـــــف عــ ـــــد تختلــ ـــــ� قــ ـــــاطق ال�ــ ـــــة للنــ قافّيــ
ّ
ـــــوعة الث ـــــرتبط باملوســ ـــــتعاري مــ ـــــاملنطوق �ســ ـــــة، فــ قافيــ

ّ
الث

قـا�� للمـت�لم، و�ـذه املوسـ
ّ
قافيـة للمتلّقـي، مـا يجعـل �سـتعارة ال تتعـدى حـدود �نتمـاء الث

ّ
وعة الث

ا��دودّيــــة مـــــن الضـــــروري تجاوز�ـــــا ألّن املتلقـــــي �عطـــــي تـــــأو�الت ال يقصـــــد�ا املـــــت�لم بـــــل قصـــــد��ا 

ـــــو ـــــول إي�ــ ـــــك يقـ ـــــ� ذلـ ـــــت�لم، و�ـ ـــــدّية املــ ـــــن مقصـ ـــــوى مـ ـــــة أقـ غــ
ّ
ـــــدّية الل ـــــ�ا ألّن مقصـ ـــــة نفسـ غـ

ّ
 إّن :    " الل

�ســتعارة ل�ســت بالضــرورة ظــا�رة مقصــودة، فمــن املمكــن أّن نتصــّور حاســوب ّي�ــتج، مــن خــالل 

وع�ـــ� . وســط درب حياتنــا، ليقـــوم مــؤّول مــا بمنح�ــا مع�ــ� اســتعاري : تراكيــب عفو�ــة، عبــارات مثــل

العكـــس مـــن ذلـــك، إذا رغـــب ا��اســـوب، بقصـــدّية ســـاذجة، �ـــ� إنتـــاج اســـتعارة مـــا، فســـي�ون مــــن 

سانية الصعب منح �ذه
ّ
  .      82"العبارة مع�� استعار�ا مالئما �� سياق معارفنا الل

   :  مقبولية �ستعارة - ب

ـــــار      قــــــاس بمــــــدى صــــــدق�ا أو كــــــذ��ا، واعتبـ ـــــتعارة ال تُ يــــــرى أم��تــــــو إي�ــــــو أّن مقبولّيــــــة �سـ

 �ســـتعارة عرفانّيـــة ال �ع�ـــ� أن ندرســـ�ا �عبـــارات شـــروط الّصـــدق، ول�ـــذا الّســـ�ب  لـــن نأخـــذ �عـــ�ن

�عتبـــــار الّنقاشـــــات حـــــول صـــــدق �ســـــتعارة، أي �ـــــل �ســـــتعارة تقـــــول الّصـــــدق أم ال؟ و�ـــــل مـــــن 

املمكـــــن اســـــتمداد اســـــتدالالت صـــــادقة مـــــن قـــــول اســـــتعاري، فمســـــتعمل �ســـــتعارة يخفـــــي املع�ـــــ� 



نادية و�دير                                                                                                                                                                                              232          

 

  :°2111èmeAnnée - N (Decembre 2016)                                                        )2016 دیسمبر(21:ـ  العدد الحادیة عشرالسنة  

ا��قيقـي لل�لمـة و�ظ�ــر مع�ـ� آخــر و�ـو املع�ــ� ا��ـازي ل�ــا، وعليـھ ف�ــو يكـذب، لــذلك �عتقـد إي�ــو 

ھ من البد
ّ
، وا��ميـع �علـم ذلـك، لكـن املسـألة أن

ً
ي�� أّن من �سـتعمل �سـتعارة، ف�ـو يكـذب حرفيـا

تـــرتبط بمســــألة أشـــمل تخـــّص الوضــــع  عنـــد إي�ـــو ال تقـــف عنــــد حـــدود مســـتعمل �ســــتعارة، بـــل

نـا نتظـا�ر بقـول �ـ��ء مـا،ومع ذلـك نر�ـد بجديـة قـول �ـ��ء   »للتخّيـل« الّصد�� والكيفـي
ّ
أي كيـف أن

 يكــذب، ف�ــو ع�ـــ� صــادق يتعــدى نطــاق ا��ق
ً
يقــة ا��رفّيــة، فــإذا �ــان مســتعمل �ســتعارة ظا�ر�ــا

ھ ير�ـد أن يوصـل لنـا حقيقـة،لكن �ـذه ا��قيقـة تتعـدى املع�ـ� ا��ر�ـ� 
ّ
، ألن

ً
مستوى التخّيل صادقا

ـا�ر يكـذب و�ـت�لم  لل�لمة إ�� معنا�ا ا��ازي، لـذلك يـرى إي�ـو أّن 
ّ
مـن يقـوم باالسـتعارة ف�ـو �ـ� الظ

ـــــة،و�و ـــــة غامضــ ـــــذا  بطر�قــ ـــــة، و�ـــ ـــــة ملت�ســ  معلومـــ
ً
ـــــدما ـــــ��ء آخر،مقــ ـــــن �ــ ـــــدث عـــ ـــــوص يتحــ با��صـــ

ي، ذلك مـا يجعـل مسـألة دراسـة �سـتعارة �عبـارات 
ّ

 من الغموض عند املتلق
ً
�لتباس يضفي نوعا

مــــن �نــــا يـــــرى إي�ــــو أّن مقبولّيــــة �ســــتعارة تتحــــّدد بمــــدى خضـــــوع�ا . 83شــــروط الّصــــدق عقيمــــة

،واملتفّرعــة عــن مبـدأ الّتعــاون و�ــو املبــدأ Paul Grice)(لقواعـد ا��ادثــة ال�ــ� وضـع�ا بــول غــرا�س 

فـــرّع غـــرا�س ع�ـــ� مبدئـــھ �ـــ� الّتعـــاون، قواعـــد تخاطبّيـــة مختلفـــة "الّتـــداو�� �ّول للّتخاطـــب، حيـــث 

الكـّم والكيـف و�ضـافة   :قّسـم�ا أر�عـة أقسـام ينـدرج �ـل قسـم م��ـا تحـت مقولـة مخصوصـة، و�ـ�

ُينظــر إ�ــ� �ســتعارة ع�ــ� أّ��ــا نــوع خــاص مــن اســتغالل مبــدأ ، إذ يمكــن أن 84"وا���ــة) أو العالقـة(

  .أو أك�� من املبادىء �ر�عة ال�� وضع�ا غرا�س

، إذ ت�ــــون املعــــا�ي    
ً
 وصـــر�حا

ً
إّن اح�ـــ�ام القواعــــد الّتخاطبّيـــة يجعــــل مــــن ا��ـــديث وا�ــــ�ا

 أن املتخـــاطب�ن قـــد 
ّ
يخالفـــان �عـــض ال�ـــ� ي�ناقل�ـــا املـــت�لم وا��اطـــب معـــا�ي صـــر�حة وحقيقّيـــة، إال

�ــــذه القواعــــد رغــــم أّ��مــــا يــــداومان ع�ــــ� حفـــــظ مبــــدأ الّتعــــاون، فــــإذا وقعــــت �ــــذه ا��الفــــة، فـــــإن 

�فـــادة �ـــ� ا��اطبـــة ت�تقـــل مـــن ظا�ر�ـــا الّصـــر�ح وا��قيقـــي إ�ـــ� وجـــھ غ�ـــ� �ـــ�يح وغ�ـــ� حقيقـــي، 

. ســتعارة،و�ــذا مــا يحــدث �ــ� � 85فت�ــون املعــا�ي املتناقلــة بــ�ن املتخــاطب�ن معــا�ي ضــمنّية ومجازّ�ــة

كمــا أّن �ســتعارة ال تتوافــق مــع مبــدأ الكــم ، ألّن �ــذا املبــدأ يف�ــ�ض أن ت�ــون املســا�مة �ــ� ا��ــوار 

بــھ الوضــعّية التبادلّيــة �ـ� الّتخاطــب،�� حــ�ن تــرتبط �ســتعارة باإليجــاز 
ّ
إخبار�ـة بالقــدر الــذي تتطل

ـــــوع أو وتخ�ــــــ�ق �ســــــتعا. و�ختصــــــار،مّما ال يناســــــب وضــــــعية ا��ــــــوار وا��ادثــــــة  مبــــــدأ الّنـ
ً
رة أيضــــــا

يكــذب  - كمـا ســبقت �شــارة إ�ـ� ذلــك  - الــذي �شــ��ط الصـدق �ــ� ا��ـديث ألّن مســتعمل�ا  الكيـف

م،فــإذا �ــان �ــذا املبــدأ يف�ــ�ض  بــاملع�� �د�ي،وذلــك 
ّ
لعــدم وجــود تطــابق بــ�ن القــول وقصــد املت�ل

كــــس ذلـــــك إذ إّنـــــھ ضــــرورة الّصـــــدق عنــــد املســـــا�مة �ــــ� ا��وار،فـــــإّن مســـــتعمل �ســــتعارة يفعـــــل ع

ّيظ�ــر عكــس مــا يخفي،و�ــو بــذلك يحتــال ع�ــ� املتلّقــي الــذي يقــّدم لــھ معلومــة ملت�ســة ���ــز عــن 

ر�قــــة ال�ــــ� . تفســــ���ا
ّ
ر�قــــة أو �ســــلوب،حيث تف�ــــ�ض الط

ّ
و�ــــذا �لتبــــاس يخــــرق بــــدوره مبــــدأ الط

،
ً
ســم  يجـب أن ت�ــون عل��ــا ا��ادثة،كشـرط لنجــاح عمليــة الّتواصــل،أن ي�ـون املــت�لم وا�ــ�ا

ّ
ال ي�

قــھ �ســتعارة،�ون الّتعب�ــ� �ســـتعاري  كالمــھ بــالغموض وال باالزدواجيــة �ــ� املع��،و�ــذا مــا ال تحقّ

 ع�ـــــ� ازدواجيـــــة املع��،ومّمـــــا يجعـــــل 
ً
ـــــھ �عتمـــــد أساســـــا يتمّ�ـــــ� �عـــــدم ظ�ـــــور الّداللـــــة �شـــــ�ل ج��،ألنّ
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ً
ا�س، �ع�ــــ� أن ي�ــــون واح�ــــ�ام مبــــدأ املناســـبة أو العالقــــة بال�ســــبة لغــــر . الّتعب�ـــ� �ــــ� عمومــــھ غامضــــا

 لل�ــــدف املتـــو�� مــــن ا��ــــديث، 
ً
ي ومناســـبا

ّ
 للموضــــوع الـــذي يجمعــــھ بــــاملتلق

ً
م مناســـبا

ّ
حـــديث املــــت�ل

 أيضـــا ملقـــام ا��ـــديث، و�مـــا أّن مســـتعمل �ســتعارة ��ـــدف إ�ـــ� مع�ـــ� غ�ـــ� املع�ـــ� ا��قيقـــي 
ً
ومناســبا

ـھ يخــرج عـن املوضـوع مـدار
ّ
ا��ــديث ألنـھ يحضـر أثنــاء  لل�لمـة، و�عمـد إ�ـ� �زدواجيــة �ـ� املع�ـ�، فإن

 خارج املوضوع، و��ون بذلك قـد ان��ـك قاعـدة املناسـبة
ً
م . كالمھ ش�ئا

ّ
وتبعـا ل�ـل �ـذا فعنـدما يـت�ل

ـــھ أحمـــق أو أخـــرق، 
ّ
�ـــ�ص من���ـــا جميـــع �ـــذه القواعـــد، و�فعـــل ذلـــك بطر�قـــة تجعلنـــا ال نظـــّن أن

 آخــــر
ً
ــــھ ير�ــــد أن يقصــــد شــــ�ئا

ّ
؛ ور�ــــط املع�ــــ� بقصــــد 86نجــــد أنفســــنا إزاء اســــتلزام مــــن الوا�ــــ� أن

  .املت�لم �ا �نا �عود بنا إ�� عالقة �ستعارة بمقصدّية املت�لم ال�� رأينا�ا من قبل مع س��ل 

وال تقـف مقبولّيـة �سـتعارة ع�ـ� خـرق قواعــد ا��ادثـة ال�ـ� وضـع�ا غـرا�س فحسـب بــل    

 
ّ
غــــة مـــــن تتجــــاوز ذلــــك إ�ـــــ� مجموعــــة مــــن ا��صـــــائص املوســــوعّية ال�ـــــ� يفرضــــ�ا الّســــياق الث

ّ
قـــــا�� لل

غـــات، حيـــث 
ّ
 مـــن بـــ�ن القـــوان�ن الّتداولّيـــة ال�ـــ� تـــنظم قبـــول �ســـتعارات "الل

ً
وقـــرارات (توجـــد أيضـــا

م �ــــ� مقبولّيــــة �ســــتعارة مــــن عــــدم�ا 87"قــــوان�ن اجتماعّيــــة، ثقافّيــــة) تأو�ل�ــــا
ّ

ــــل �ــــذه . تــــتحك
ّ
وتتمث

قافّيـــة ال�ـــ� تحكـــم جماعـــة لغوّ�ـــة معّينـــة؛ حيـــ
ّ
ث تفـــرض �ـــذه املعطيـــات القـــوان�ن �ـــ� املعطيـــات الث

ـــــب  ـــــ�بعد مــــــا ال ُيناسـ غو�ــــــة، و�سـ
ّ
ـــــة ل��ماعــــــة الل قافيـ

ّ
ـــــب��ات تناســــــب الب�ئــــــة الث شـ

ّ
مجموعــــــة مــــــن ال�

غـــة العر�يـــة، ك�شــــ�يھ 
ّ
قـــا��، و�ـــذا مـــا يفّســــر مجموعـــة مـــن �ســـتعارات املوجــــودة �ـــ� الل

ّ
ســـياق�ا الث

ــــ�اع باألســــد، و�شــــ�يھ املـــرأة ا��ميلــــة بــــالوردة، و�شــــ�يھ الّرجـــ
ّ

ل الكــــر�م بــــالبحر، ف�ــــذه الّرجـــل ال�

قافّيـــة فرضــت ذلـــك مـــن خـــالل 
ّ
�نيــة العر�يـــة ألّن الب�ئـــة الث

ّ
شــب��ات اك�ســـ�ت خصوصـــّية �ـــ� الذ

ّ
ال�

ــــعري 
ّ

شــــا��ات . املــــوروث الش
ّ
 لتقّبــــل �عــــض ال�

ً
 مقياســــا

ً
كمــــا يفــــرض �نتمــــاء الــــّدي�� والعر�ــــ� أيضــــا

 لديـ
ً
ھ سـتة أقطـاب بنجمـة داوود �ــ� واسـ�بعاد أخـرى، إذ ال  يمكـن ع�ـ� سـ�يل املثـال أن �شـّبھ شـ�ئا

ـــــال��ود،  قافــــــة ال يــــــؤمن بنجمــــــة داوود ا��اصــــــة بـ
ّ
ـــــذه الث قافــــــة �ســــــالمية، ألّن الّســــــياق العــــــام ل�ـ

ّ
الث

ـــــة  ــــ ـــــألة املقبولّي ـــــ�يھ فمســـــ ـــــذا ال�شــــ ـــــرفض �ــــ ـــــھ يــــ ـــــة "وعليــــ قافيـــــ
ّ
ـــــددات الث ـــــا با��ــــ ـــــق أساســــ إذن تتعلــــ

�نيــة
ّ

ل �ــذه ا��ــددات  ال�ــ� أ�شــأت �ســتعارة، 88"�جتماعيــة ا���ومــة بــالّزمن والذ
ّ
حيــث �شــ�

قـــا��، 
ّ
قافيــة �ـــ� مجموع�ـــا خصــائص أو ســـمات املـــدلول ال�ــ� يكســـ��ا إيـــاه الّســياق الث

ّ
فاملـــدلول "الث

 إذا قـــــّدمت املوســـــوعة 
ّ
 إال

ً
الّســـــيا�� يـــــذ�ب أ�عـــــد مـــــن املـــــدلوالت امل��مّيـــــة، وذلـــــك ال ي�ـــــون ممكنـــــا

لّيــــة ا��صـــائص الّســــياقّية توّجـــھ مقبو  89"ســـ�نار�و�ات ومــــدلوالت م��مّيـــة ع�ــــ� شـــ�ل �عليمــــات

قـا��، وتحتــاج �ـذه الّتعليمـات إ�ــ� قـارئ ي�ت�ــ� 
ّ
ســق الفكـري العـام لــنفس �نتمـاء الث

ّ
بمـا يناسـب ال�

غوّ�ة، حيـث 
ّ
قافّية والل

ّ
يـتم تقّبـل �سـتعارة مـن قبـل قار��ـا �ـ� لغ��ـا �صـلّية مـن "إ�� نفس الب�ئة الث

��� ل�ــا، إضــافة إ�ــ� قــدرة �ــذ
ّ

قافّيــةخــالل الّتقبــل الــذ
ّ
غوّ�ــة والث

ّ
، فتصــ�� العوامــل ال�ــ� "ا القــارئ الل

العوامــل العامــة ال�ــ� تحكــم تقّبــل "تجعــل مــن القــارئ يتقبــل اســتعارة و�ســ�بعد أخــرى، �ــ� نفســ�ا 

 مـــن ا��تمـــع يحمـــل نفـــس ذ�نّيـــة 90"ا��تمـــع بأســـره ل�ـــذه �ســـتعارة
ً
،وذلـــك باعتبـــار القـــارئ فـــردا

قافّية
ّ
  .مجتمعھ ومعطياتھ الث
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  :�ستعارة وإحيا��اموت  - ت

ـــــة     ـــــر فاعلّيــ ـــــث تظ�ــ ـــــاز، حيـ  بامتيــ
ً
ـــــداوليا  تـ

ً
ـــــرا ـــــا مظ�ــ ـــــتعارة وإحيا��ـ ـــــوت �ســ ـــــا�رة مـ ـــــّد ظــ �عـ

ـــــتعارة  ـــــ� اســ ـــــة �ــ ـــــتعارة املّيتــ ـــــذال�ا، و�ســ ـــــتعارات وابتــ ـــــداع �ســ ـــــة ابتــ ـــــ� عمليــ ـــــة �ــ ـــــروط الّتداولّيــ الشــ

رنا ف��ـا بـالفرق استخدم�ا الّناس لف��ة طو�لة مـن الـّزمن فأصـبحت شـا�عة، مـا أدى إ�ـ� عـدم شـعو 

ــــع أن �شــــعر ال�اتــــب أو القــــارئ بوجــــود أي صــــورة 
ّ
ــــھ مــــن غ�ــــ� املتوق

ّ
بــــ�ن املوضــــوع والّصــــورة، أي أن

و�شـــ�� أم��تـــو إي�ـــو إ�ـــ� أن مـــوت . اســـتعارّ�ة، ألّن �ـــذه الّصـــورة اختفـــت ن�يجـــة �ســـتخدام املتكـــّرر 

وتوليــد�ا وإعــادة تأو�ل�ــا  �ســتعارة متعلــق بتار�خ�ــا الّسوسّيولســا�ي، ولــ�س بب�ي��ــا الّســيميوطيقة

املمكــــن، إذ �شــــتغل �ــــذا الّنــــوع مــــن �ســــتعارات كبــــدائل ألف�ــــار وا�ــــ�ة ع�ــــ� نحــــو عــــاطفي ع�ــــ� 

�غلــب، ولكــن دونمــا تجــا�س مــع حقــائق �مــور، و�ــدخل ضــمن �ــذا الّنــوع �ســتعارات، العلمّيــة، 

للّتعب�ـــ� عـــن �عـــض حـــاالت ثابتـــة » �ل�شـــ�ات«والّدعائّيـــة، و�ســـتعارات املألوفـــة ال�ـــ� تـــأ�ي لتصـــبح 

  .91الّتواصل اليومي ب�ن الّناس

" إّن مـــا يمّ�ـــ� �ســـتعارة املّيتـــة عـــن �ســـتعارة ا��يـــة، �ـــو أّن �ســـتعارة املّيتـــة أو املبتذلـــة    

، فالوحـــــدة عالمـــــة املـــــوت و�بتــــــذال، 
ً
 ح�ــــــ� عـــــدنا ال نـــــرى بي��ـــــا فرقــــــا

ً
تلـــــتحم ف��ـــــا ا��ـــــدود التحامـــــا

شـــاط وا��يــــاة والّتـــوتروالتمّ�ـــ�، و�ثن�نيــــة عال 
ّ
، و�ــــذلك فاالســـتعارة املّيتــــة تختلــــف 92"مـــة ع�ــــ� ال�

كمــا تختلــف �ســـتعارة .عــن �ســتعارة ا��ّيــة �ــ� أّن �ســتعارة ا��ّيــة تتمّ�ــ� �عــدم التحــام حــدود�ا

املّيتـــة �شــــ�ل وا�ــــ� �ــــ� املنظــــور الّتــــداو��، عــــن �ســــتعارات ا��يــــة ال�ــــ� يتقّبل�ــــا املتلّقــــي محتفظــــة 

د�ا ا��ــازي، فاالســتعارة ا��ّيــة تبقــى محتفظــة بطراف��ــا وجــد��ا، و�ــو مــا يمّ���ــا عــن بتحقيــق �عــ

يتـة، ومــن ثـم تكمـن صــعو�ة تحو�ل�ـا إ�ـ� منطــوق حر�ـ�، أو تحو�ل�ـا إ�ــ� لغـة أخـرى عــن 
ّ
�سـتعارة امل

�جمــــة
ّ
، إ�ــــ� أّن إنتــــاج �ســـتعارة �ــــ� �ســــاس ال يــــرتبط . 93طر�ـــق ال�

ً
و�عــــود صــــعو�ة الّتحو�ـــل أيضــــا

غــــة وقابلي��ــــا الســـ�يعاب �نجــــازات املتعــــّددة فقـــ
ّ
ط برغبــــة املنـــتج الفرديــــة املســــتقلة، أو بمرونـــة الل

ـــــة  ـــــروط ا��مالّيـ ـ
ّ

ـــــّددات بالعــــــالم، و�الش ـــــر�ط �ــــــذه ا��ـ ـــــ� تـ  بــــــالعالئق ال�ـ
ً
ـــــا ـــــل يــــــرتبط أيضـ املع�ــــــ�، بـ

ـــــائدة ـــــة الّسـ قافـ
ّ
ـــــة و�يديولو . 94و�يديولوجّيــــــة للث ـــــروط ا��مالّيـ ـ

ّ
ـــــ� أّن الش ـــــذلك نخلــــــص إ�ـ ـــــة لـ جّيـ

ـــروط الّتداولّيـــة ال�ـــ� تحكـــم 
ّ

ـــل �ـــ� مجمل�ـــا الش
ّ
قافـــة الّســـائدة، مضـــافا إل��ـــا شـــرط الّســـياق، تمث

ّ
للث

  . موت �ستعارة وإحيا��ا من جديد

  

   :ف�م �ستعارة وترجم��ا - ث

شـــــاط �ســـــتعاري أثنـــــاء �ســـــتعمال    
ّ
قافّيـــــة املتحكمـــــة �ــــ� ال�

ّ
ـــــروط الث

ّ
تّت�ــــ� فّعاليـــــة الش

،من خـــــالل ف�ـــــم
ً
�ســـــتعارة وترجم��ـــــا، حيـــــث ��ـــــتم الّدراســـــة الّتداولّيـــــة لالســـــتعارة باألف�ـــــار  أيضـــــا

ـــــتو��ن  ـــــ� مســــ ـــــ���ا ع�ـــ ـــــلّية، وتفســـ ـــــة تواصــــ ـــــيلة لغوّ�ـــ ـــــف�ا وســـ ـــــتعارة بوصـــ ـــــم �ســــ ـــــن ف�ـــ ـــــة مـــ الّتداولّيـــ

ـــــ�ن ـــــة :بالغيــــ ـــــتم ب��جمـــــ ـــــا ��ــــ ـــــي والف��،كمــــ ـــــتوى �د�ـــــ ـــــل ال�شري،واملســــ ـــــل والّتفاعــــ ـــــتوى الّتواصـــــ مســــ
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ـــــب ع��ـــــا أ
ّ
نتجـــــت فيـــــھ �ســـــتعارة إ�ـــــ� ســـــياق �ســـــتعارة ومـــــا ي��ت

ُ
ثنـــــاء �نتقـــــال مـــــن الّســـــياق الـــــذي أ

  .95آخر

ســـانّية ��ماعــة لغوّ�ــة معّينـــة،حيث    
ّ
�شــ��ط ف�ــم �ســتعارة معرفـــة مشــ��كة للقواعــد الل

سانّية ع�� الّتمي�� بـ�ن املع�ـ� ا��ر�ـ� واملع�ـ� ا��ـازي للمفـردة، و��ـون ذلـك 
ّ
�عمل �ذه القواعد الل

 �ـــ� املد
ً
 ف��ـــا، ذلـــك ألّن مـــدلول ال�لمـــة يحمـــل، معروفـــا

ً
غـــة وســـائدا

ّ
غوّ�ـــة ملســـتعم�� نفـــس الل

ّ
ّونـــة الل

قافّيــة و�جتماعّيــة، 
ّ
ــروط الث

ّ
م ف��ــا الش

ّ
 ســياقّية تــتحك

ً
ز�ــادة ع�ــ� خصائصــھ امل��مّيــة، خصائصــا

فيعمــــل �ــــل ســــياق ثقــــا�� ع�ــــ� تنمّيــــة خصــــائص معينــــة وتث�ــــيط أخــــرى، و�ــــذا مــــا يفســــر اخــــتالف 

ـــــ� ت ـــــمات ال�ــ ـــــھ الّســ ـــــيا�� تحكمــ ـــــدلول الّســ ـــــھ فاملــ ـــــرى، وعليــ ـــــ� أخــ ـــــة إ�ــ ـــــن ثقافــ ـــــة مــ ـــــدلول ال�لمــ ـــــ� مــ مّ�ــ

ــــــل مــــــن ف�ـــــم �ســــــتعارة، وذلــــــك ألّن 
ّ
قافيـــــة �عط

ّ
ف�ــــــم "املوســـــوعة،حيث إّن اخــــــتالف املوســــــوعة الث

ـي
ّ

قـا�� للمتلق
ّ
،ثـم إّن 96"�ستعارة ي�ب�� أن يرتبط �سـ��ورات إدراكيـة و�طبيعـة الوضـع البي�ـ� والث

قــا�� و�جتمــا�� يــؤّول دون ف�ــم �ســتعارة باعتبــاره أ�ــم العناصــر الّتداولّيــة الّســياق  اخــتالف
ّ
الث

غو�ــة و�دبيـة والّتجر�ــة ا��ياتيــة دورا "�ـ� تفســ���ا، كمــا 
ّ
�صــية مثـل امل�ــارة الل

ّ
تلعـب العوامــل ال�

 ذو خ�ـــ�ة واســــعة97"م�مـــا �ـــ� تفســــ�� �ســـتعارة
ً
 ، و�ــــذا مـــا �ع�ــــ� أّن عمليـــة الّتفســــ�� �شـــ��ط قارئــــا

م �ــ� ف�ــم �ســتعارة، . وكفــاءة لغوّ�ــة عالّيــة
ّ

ــروط ال�ــ� تــتحك
ّ

ــروف والش
ّ
ومــا يمكــن أن يقــال عــن الظ

ــروط ال�ــ� تحكـم ترجم��ــا، وذلــك ألّن ترجمــة �ســتعارة ال يمكــن أن 
ّ

ــروف والش
ّ
يقـال أيضــا عــن الظ

  . تتحّقق دون ف�م�ا

ل ترجمــة �ســتعارة �عــدا مــن أ�عــاد الّرؤ�ــة الّتداولّيــة امل�ت
ّ
مــة بدراســة �ســتعارة أثنــاء �شــ�

�جمــــة ع�ــــ� 
ّ
غــــة ال�ــــ� ت�شــــأ ف��ــــا إ�ــــ� لغــــة أخــــرى، وتــــتم عمليــــة ال�

ّ
انتقال�ــــا مــــن لغ��ــــا �صــــلية، أي الل

ـــــد  ـــــ� القواعــ ـــــية �ــ ـــــذه ا��صوصـ ـــــل �ــ ـــــأ، وتتمثــ ـــــل أو امل�شـ ـــــة �صــ غــ
ّ
ـــــيات الل ـــــاة خصوصـ ـــــاس مراعــ أسـ

قــا�� الــذي يحكم�ــا
ّ
ســق الث

ّ
غــة، إضــافة إ�ــ� ال�

ّ
ســانية ال�ــ� تضــبط الل

ّ
�جمــة، الل

ّ
، مــا يجعــل عمليــة ال�

  . صعبة ومقيدة �شروط

ـــــأ  ـــــذي ي�شـــــ ـــــة الــــ غـــــ
ّ
ـــــ� الل ـــــردة �ــــ ـــــازي للمفـــــ ـــــدلول ا��ــــ ـــــب املـــــ ـــــتعارة يك�ســــ ـــــة �ســـــ ـــــي ترجمــــ ففــــ

غـة، �ـذا ألّن م�شـأ 
ّ
قـا�� ل�ـذه الل

ّ
ف��ا،مجموعة من ا��صائص والّسـمات يفرضـ�ا عليـھ الّسـياق الث

قــــا�� 
ّ
غــــات مــــرتبط بالّســــياق الث

ّ
غــــة�ســـتعارة �ــــ� لغــــة مــــن الل

ّ
، وعنــــد انتقــــال 98للمت�لمــــ�ن ��ــــذه الل

إ�ـــ� لغـــة أخـــرى، ي�ـــون م�ـــ�ونا بحمولـــة ثقافيـــة » لغـــة امل�شـــأ«املـــدلول ا��ـــازي مـــن لغتـــھ �صـــلية 

غــة املســـتقبلة لـــھ، ل�ــي يخلـــق �ـــذا املــدلول ا��ـــازي نفـــس 
ّ
وإيديولوجيــة يجـــب أن ترا�ــ� �ـــ� �ـــذه الل

  . التأث�� ا��ما�� الذي يخلقھ �� لغتھ �م
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    :امشال�و 

  

عر العر�ي ا��ديث، دار: ُينظر - 1
ّ

، 1تو�قال لل�شر، ط سعيد ا��نصا��، �ستعارات والش
  .22.، ص2005الّر�اط 

  .64.ن ، ص. م: ُينظر - 2
   .ن.ن، ص. م: ُينظر - 3
             .61- 59.ص. ن، ص. م: ُينظر - 4
  .62.ن، ص. م - 5
                     .                           64.ن، ص .م: ُينظر - 6
  . 63.ن، ص. م: ُينظر - 7
  .65- 64. ص.ن، ص. م: ُينظر - 8
عبد ا��يد ��فة، : جورج الي�وف ومارك جو�سون، �ستعارات ال�� نحيا ��ا، ترجمة - 9

  .196.، ص1996، الّر�اط 1دار تو�قال لل�شر، ط
  .201.ن، ص. م - 10
  .198.ن، ص. م: ُينظر - 11
  .189.ن، ص. م: ُينظر - 12
  .13.، ص1990، الّر�اط 1دمحم مفتاح، مج�ول البيان، دار تو�قال لل�شر، ط - 13
  .27.ن، ص. م - 14
غة، ترجمة - 15

ّ
مة العر�ّية : أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

ّ
أحمد الّصم��، املنظ

�جمة، ط
ّ
  . 167- 166.ص.، ص2005، ب��وت1لل�

  .12.دمحم مفتاح، مج�ول البيان، ص: ُينظر - 16
عر، ترجمة وتحقيق - 17

ّ
قافة، : أرسطو طال�س، فن الش

ّ
عبد الرحمن بدوي، دار الث

  .58.ب��وت دت، ص
��عاد املعرفّية (يوسف أبو العدوس، �ستعارة �� الّنقد العر�ي ا��ديث : ُينظر - 18

  .47.، ص1997، عمان 1، ��لّية لل�شر والّتوز�ع، ط)وا��مالّية
 : ُينظر - 19

ّ
رق، الّر�اطعمر أو�ان، الل

ّ
  .126.، ص2001غة وا��طاب، أفر�قيا الش

عر، ص - 20
ّ

  .58.أرسطو طال�س، فن الش
غة، ص: ُينظر - 21

ّ
  .247.أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

  .247.ن، ص. م: ُينظر - 22
عر، ص - 23

ّ
  .58.أرسطو طال�س، فن الش

غة، ص: ُينظر - 24
ّ
  .248- 247.ص. أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

عر، ص: ُينظر - 25
ّ

  .58.أرسطو طال�س، فن الش
غة ، ص - 26

ّ
  .249. أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل
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  .ن. ن، ص. م: ُينظر - 27
  .250.ن، ص. م: ُينظر - 28
غة، ص: ُينظر - 29

ّ
  .251- 250.ص. أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

  .251.ن، ص. م: ُينظر - 30
  .252- 251.ص. ، صن. م: ُينظر - 31
عر، ص - 32

ّ
    .59.أرسطو طال�س، فن الش

غة، ص: ُينظر - 33
ّ
  .252.أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

  .253- 252.ص. ن، ص. م: ُينظر - 34
  .254- 253.ص. ن، ص. م: ُينظر - 35
عر العر�ي ا��ديث، ص - 36

ّ
  .42.سعيد ا��نصا��، �ستعارات والش

  .43- 42.ص.ن، ص. م - 37
غة وا��طاب، ص: ُينظر - 38

ّ
  .123.عمر أو�ان، الل

غة العر�ّية : ُينظر - 39
ّ
، دار تو�قال )مقار�ة معرفّية(عبد �لھ سليم، ب�ّيات املشا��ة �� الل

  . 49.، ص200، الّر�اط 1لل�شر، ط
   . 126.س، ص. م - 40
عر�ة، ترجمة - 41

ّ
غة الش

ّ
�قال لل�شر، دمحم الو�� ودمحم العمري، دار تو : جون �و�ن، ب�ية الل

  . 190.، ص1986، الدار البيضاء 1ط
  . 187.ن، ص. م - 42
    .24.ن ، ص. م: ُينظر - 43
غة العر�ّية : ُينظر - 44

ّ
  .50.، ص)مقار�ة معرفّية(عبد �لھ سليم، ب�ّيات املشا��ة �� الل

  .52.ن، ص. م: ُينظر - 45
غة، ص - 46

ّ
 .237.أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

 .264. ، صن. م - 47
غة وا��طاب، ص: ُينظر - 48

ّ
 .132.عمر أو�ان، الل

  . 21.جورج الي�وف، مارك جو�سون، �ستعارات ال�� نحيا ��ا، ص - 49
 . 5.أرمس��و�غ ر��شاردز، فلسفة البالغة ، ص - 50
صالح فضل، بالغة ا��طاب وعلم الّنص، سلسلة عالم املعرفة، ال�و�ت : ُينظر - 51

 .150-149.ص.، ص1992
 .19- 18.ص.أيفور أرمس��و�غ ر��شاردز، فلسفة البالغة، ص - 52
 .74.ن، ص. م: ُينظر - 53
 .153- 150.صالح فضل، بالغة ا��طاب وعلم النص، ص: ُينظر - 54

55- voir: Paul Ricœur, la métaphore vive, Edition du seuil, paris, 1975, p105. 
 152. - 151.ص.ص، صصالح فضل، بالغة ا��طاب وعلم النّ : ُينظر - 56
 .152.ن، ص.م: ُينظر - 57
 .98.أيفور أرمس��و�غ ر��شاردز، فلسفة البالغة، ص - 58
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غة العر�ية  - 59
ّ
 .64.، ص)مقار�ة معرفّية(سليم عبد �لھ، ب�يات املشا��ة �� الل

غة، ص - 60
ّ
 .236.أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

غة: ُينظر - 61
ّ
وال محدودية الّداللة، مقالة �� مجلة ا��طاب  حس�ن خالفي، �سقية الل

غة و�دب(
ّ
، م�شورات مخ�� 2، ع)دور�ة أ�ادمية محكمة �ع�� بالدرسات والبحوث العلمية �� الل

 .333.، ص2007تحليل ا��طاب جامعة مولود معمري، ت��ي وزو
غة، ص - 62

ّ
   .235.أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

مدخل إ�� (ودال وجو�ل ر�طوري، الّسيميائّيات أو نظر�ة العالمات ج��اردول: ُينظر - 63
 .  20.، ص)ب��س.سيميوطيقا شال س

 .41.ن، ص. م - 64
                                      . سعيد بنكراد، املؤّول والعالمة والّتأو�ل - 65
 .120.أم��تو إي�و، الّتأو�ل ب�ن الّسيميائّيات والّتفكيكّية، ص - 66
الّتحليل الّسيميا�ي للنقد البال��، ا��رجا�ي (دمحم سالم سعد هللا، مملكة الّنص  - 67

 .58.، ص2007، عّمان 1، عالم الكتب ا��ديث  لل�شر والّتوز�ع، ط)نموذجا
سيميوطيقا شال (ج��اردولودال وجو�ل ر�طوري، الّسيميائّيات أو نظر�ة العالمات  - 68

 .17.، ص)ب��س.س
 .96.، ص)تحلبل املف�وم وتار�خھ(، العالمة أم��تو إي�و - 69
   .245.ن، ص. م - 70
   .100- 99.ص.ن، ص. م - 71
، )نحو تصّور سيميا�ي( محفوظ عبد اللطيف، آليات إنتاج الّنص الّروا�ي : ُينظر - 72

 87.ص
�ل وا��طاب: ُينظر  - 73

ّ
 .51.، ص)مدخل لتحليل ظا�را�ي( دمحم املاكري، الش

   .91.، ص)تحليل املف�وم وتار�خھ( مةأم��تو إي�و، العال  - 74
 .109- 96.ص.، ص)ا��طاب وفائض املع��(بول ر��و، نظر�ة الّتأو�ل : ُينظر - 75
 .  103- 102.ن، ص. م - 76

77-voir: Jean searle, sens et expression, les éditions de minuit, paris,1979, 
p.122 . 

   .159.ات والّتفكيكّية، صأم��تو إي�و، الّتأو�ل ب�ن الّسيميائيّ  - 78
 .عيد بلبع، الّرؤ�ة الّتداولية لالستعارة: ُينظر - 79
   .160.أم��تو إي�و، الّتأو�ل ب�ن الّسيميائّيات والّتفكيكّية، ص - 80
 .162.أم��تو إي�و، الّتأو�ل ب�ن الّسيميائّيات والّتفكيكّية، ص: ُينظر - 81
 .238- 237.ص.ن، ص. م: ُينظر - 82
سان وامل��ان أو الّت�وثر العق��، ص: ُينظر - 83

ّ
  .238.طھ عبد الرحمن، الل

 .239.ن، ص. م: ُينظر - 84
غة، ص: ُينظر - 85

ّ
 .283.أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل

غة، ص - 86
ّ
 .241.أم��تو إي�و، الّسيميائّية وفلسفة الل
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 .س. م: ُينظر - 94
عر العر�ي ا��ديث، ص - 95
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 مقررات النظام النحوي و�داء اللغوي  ب�ن

 .دراسة �� �عض ظوا�ر مخالفة �عراب

 إلياس جوادي

 :��صامل 

و�و ��ة،ية، وخاصية من خصائص�ا املتم�عد �عراب مظ�را  تركي�يا �� العر� 

غ�� أن الكالم العر�ي �ا نظام اللغة العر�ية القياسية،يخضع إ�� جملة من الضوابط ال�� يقر 

عن �ذه الضوابط �� أحاي�ن قد �ع��يھ من املقتضيات اللغو�ة ما يدعو إ�� ا��روج 

من يمكن وصف أمثلتھ اللغو�ة با��طأ،ومع ذلك ال كث��ة،فيؤدي ذلك إ�� حدوث ا��الفة،

عيار�ة، بل إن م��ا ما �عد مظ�را من مظا�ر جمالية اللغة العر�ية وإ��از�ا الف�� �� الوج�ة امل

و�و ما يطرح جملة من ال�ساؤالت �� �ذا الشأن تتعلق بما�ية �عراب وحدوده .آن معا

املعيار�ة �� ال��امھ، من ج�ة الصواب وا��طأ، و�املساحات املتاحة لغو�ا ��الفتھ من الوج�ة 

ع�� مطالب �عود إ�� النظام القيا���،  - بطبيع��ا  –ا �ع�� بأن اللغة العر�ية تنطوي نفس�ا، مم

و�� مقابل ذلك، ع�� مقتضيات استعمالية، �س�ند إ�� دواع مختلفة، ت�يح للمت�لم قدرا من 

  .ا��ر�ة �� مخالفة ضوابط �ذا النظام، و�� ما �عرف باملسّوغات �� عرف النحاة

وكيف ظا�رة ا��الفة �� الفكر اللغوي،ولة التأصيل ل�س�� �ذه الورقة �� محا

و�يان . تر��ت �� تراثنا ممارسة ثم دراسة، وعالقة ذلك بمقررات النظام النحوي وأسسھ

وال�� نجد كث��ا من صور�ا �� . �عض مسوغات ا��الفة �عرابية ال�� يتطل��ا �ستعمال269

والضرورة والشذوذ،مع محاولة تخر�ج فروع  مدونة تراثنا اللغوي من خالل �عض ظوا�ر ال��ن

 .وأصولھ مقررات النظام النحوي  �عض مسائل�ا ع��

  .�عراب، النظام النحوي، ال��ن، الضرورة، الشذوذ: ال�لمات املفتاحية

  

Abstract:  

Syntax is a structural aspect in Arabic language, and a feature of its 

particular traits. It is subject to a set of rules adopted by the standard Arabic 

language system. However, the Arabic language may be subject to linguistic 

requirements that lead to a deviation from these constraints in frequent stances. 

Consequently, this case gives rise to violation of the norm. On the other hand, 

its linguistic samples should not be considered ill-formed from the standard 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية �داب واللغات،جامعة البو�رةإلياس جوادي،أستاذ مساعد أ،�ل. 
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usage, yet some of these samples appear to be distinctive features of Arabic 

language aesthetics and artistic inimitability. This fact raises a set of questions 

inherent to the nature of syntax and its normative limits in view of accuracy and 

inaccuracy, and the linguistic tolerance available for its deviation from the 

standard. This means that the Arabic language intrinsically involves 

requirements bound to the standard system, concurrently, to performative 

exigencies that rest on various motives which tolerate users to infringe the 

standard of the system, known among grammarians as rationale. 

This dissertation seeks to implement the concept of violation in the 

linguistic scope, and to show to what extent it is fossilized in our linguistic 

heritage in use and study; moreover, its relationship with the rules of the 

syntactic system. The study shed the light on some of the syntactic violation 

grounds required by the use in which most of its samples are found in the 

corpus of our linguistic heritage via some aspects of melody, necessity, and 

discrepancy; along with realising branches of its issues on the syntactic system 

rules and its background.  

Key words: syntax, syntactic system, melody, necessity, discrepancy  

  :ع�� س�يل التم�يد:أوال

رات النظام اللغوي باللغة �شأة وتطورا، ع�� اعتبار  ترتبط ظا�رة     مخالفة مقرَّ

� غ�طا �ستقر �� أذ�ان الناطق�ن ��ا،تك�سب أنظمة وأنماقال�ا من طور إ�� آخر،أن اللغة �� انت

أن املمارسة ل�ا �ستد�� أداءات مستحدثة مخالفة للسائد، وفق ما تقتضيھ �عض املطالب 

أو�ستدعيھ الضرورات، و�� �� ذلك �شمل مستو�ات اللغة جميع�ا؛ صوتا وصيغة وتركيبا 

  .وداللة

ومما يتع�ن عدم إغفالھ �� دراسة أي جانب من جوانب العر�ية، أنھ لم تحظ لغة �� 

خاصة و�� بھ من العناية من لدن أ��ا��ا،لق هللا ��سان بما حظيت �الدنيا منذ أن خ

ومن أعظم ما وّرثوه لنا ذلك الوصف املستفيض لألداء القرآ�ي من اللغو��ن م��م وأ�ل �داء،

ج�ة وللغات العرب من ج�ة أخرى، أي الكيفيات املتنوعة �� �داءات الصوتية والصرفية 

و ج�د ارتبط منذ بداياتھ بفكرة الصواب وا��طأ، ع�� اعتبار أن و�. 1والنحو�ة لعناصر اللغة

ظوا�ر ا��روج عن النظام اللغوي �� تلك املستو�ات، عديدة �� استعماالت العرب قديما 

وم��ا امللفوظ املردود الذي ي��ء  - كيف �ان -وحديثا، وم��ا السا�غ املقبول الذي ي��ء ع�� وجھ 

  .ع�� غ�� وجھ محتمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الرحمان حاج صا��،اللغة العر�ية ب�ن املشاف�ة والتحر�ر، من كتاب بحوث ودراسات �� اللغة : ينظر 1

 .74العر�ية، ص 
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�عرابية ع�� �ذا ظا�رة مجانبة ملعيار�ة اللغة، إذ إن �ذه املعاي�� قواعد  فا��الفة

جاءت منظما ملا استقرئ من منظوم ومنثور، و�ذا ما �ع�� من الوج�ة النظر�ة وجود فروق ب�ن 

فإذا �ان ا��از �و كسر . النظام اللغوي؛ أي املعيار، و��ن ظوا�ر �ستعمال اللغوي؛ أي �داء

، فإن ظا�رة مخالفة �عراب كسر 1لعرفية ب�ن اللفظ واملع�� الذي وضع لھ �� �صلالعالقة ا

كسر "�ل �عد : ولنا أن �سأل.لنمطية ال��كيب النحوي �� أ�م تجلياتھ؛ متمثلة �� �عراب

للتعب�� عن  كما ع�� عنھ ابن ج��، ضعفا �� اللسان العر�ي �� حد ذاتھ؟ أم �و وسيلة" �عراب

فيغدو مرجع . كما �� الشعر مثال، ز�ادة ع�� ����ام املوسيقي و�ساوي القوا�� معان خاصة

إ�� �غاير فنون القول وتنوع خصائص - وإن بدا ع�� أك���ا مظ�ر �قتضاء–ا��الفة بالتا�� 

الكالم، بما ي�يح للمت�لم مساحات شاسعة للتعب�� عن أغراضھ بصورة لغو�ة ُ�عت�� ال��خص 

ا�ر النظام �� حد ذاتھ، و�و ما يفسر سر قناعة س�بو�ھ وابن ج�� وغ���ما ف��ا مظ�را من مظ

بضرورة ال��ام القياس ع�� كالم العرب الذي يحتج بھ �� ا��الفة نفس�ا، ال�� لم تكن إال 

  .لغرض أسلو�ي عدو�� مقصود

�ذه الزاو�ة بالتا�� �� ما �س�� �ذا البحث �� استجالء �عض جوان��ا قدر �م�ان 

لغة ونحوا و�ش�ت تخر�جا��ا �� نصوص ال��اث؛إشارة، إذ ال يخفى سعة املدونة اللغو�ة  ولو

ورغم ما قد يبدو من أن املوضوع قُتل درسا، باعتباره ي�ناول مسألة ال��ن .وأصوال وأعار�ب

الذي مس �عراب، والذي �عد أشد ما ابتليت بھ اللغة العر�ية ع�� �امل عصور�ا، فإن الزاو�ة 

�ع�� البحث بدرس�ا وكشف مال�سا��ا �� زاو�ة متم��ة، ول�ا تأث���ا الكب�� ع�� صورة ال�� 

�عراب اللغو�ة �� العر�ية، باعتباره خاصية من خصائص�ا املتم��ة ذات التأث�� الكب�� �� ألسنة 

س�ن دعا  �عض الدار  - ور�ما فكر�ا- املت�لم�ن، إ�� ا��د الذي بلغ فيھ درجة اعتباره عائقا لسانيا

ا��دث�ن إ�� التخلص منھ، والواقع أنھ يمثل أحد أبرز سما��ا ا��مالية والفنية ال�� ت��ين ��ا 

العر�ية، وتتفاضل ��ا ألسنة املت�لم�ن �� فن الصياغة وجمالية القول، �ل ذلك انطالقا من 

 املساحات املتاحة وال�� تتوفر ع�� قدر كب�� من حر�ة �عراب ضمن ما ت�يحھ مقتضيات

  .القول من مسوغات ا��الفة

ى  
ّ
وا��الفة حينذاك لن ت�ون بحال من �حوال س�يال للطعن �� �عراب، ولن يتأ�

ــــــــ�ذا، إال ح�ن تب�ن دواع��ا من ج�ة، و�زاح الس�� عن محاسن استعماال��ا من ج�ة أخ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ . رى ـــ

��ا نحاتنا �وائل، فمضت �� أو لنقل معا����ا � � �سق�ا العام، ع�� اعتبار أ��ا توازي أنماطا قنَّ

مظا�ر قائمة بذا��ا، تحتاج إ�� كشف وتحّر ح�� ال  - والشك  –�ذ�ان قبل �لسنة، و�� 

  .ُ�غَفل ���ء مما نطق بھ لسان عر�ي فصيح وإن قّل استعمالھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .104: العر�ية والوظائف النحو�ة، عبد هللا الرما��، دار املعرفة ا��امعية، ص: ينظر - 1
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  :ة السائدة�� النظام اللغوي ومخالفة أنماط اللغ: ثانيا 

و�ل ���ء قرنتھ بآخر فقد التأليف وضم ���ء إ�� آخر، : النظم لغة

): �نتظام(ونظم من لؤلؤ،: وصف باملصدر، يقالاملنظوم باللؤلؤ وا��رز؛ ): النظم(و،)نظمتھ(

ساق، و�� حديث أشراط الساعة  ِ
ّ
تناظمت (و). وآيات تتا�ع كنظام بال قطع سلكھ: ��

ل�س ل�ذا �مر من نظام؛إذا لم : ، تقول ، مالك �مر) النظام: (�ازومن ا�. تالصقت): ال��ور 

م( :وجمعھ�ستقم طر�قتھ،
ُ
ظ

ُ
 الس��ة وال�دى والعادة، يقالبضمت�ن،) أنظمة وأناظيم ون

ً
: وأيضا

ــــــــــأي عادة، ول�س ألمر�م ن: ما يزال ع�� نظام واحد ــــأي مت: ظامـــــــ   1.علق وال استقامةــــــ

ام النحوي �و ا�ساق ب�ً� من القواعد واملعاي�� املستقرة �� أذ�ان ا��ماعة والنظ

اللغو�ة الواحدة، يقاس عل��ا �� عملي�� التوليد والتحليل، أي أنھ مجموعة أسس ي�ب�� عل��ا 

 وتراكيب، ثم �و أمارات يحال 
ً
توليد املعا�ي وأداء الكالم �� مختلف مستو�اتھ؛ أصواتا وصيغا

بالصواب من عدمھ خالل ممارسة اللغة، فالنظام ��ذا، سلطان يحكم الالشعور عل��ا ا��كم 

فإذا ما نظرنا �� أمر �ذه القواعد؛ طبيع��ا وم�ش��ا، وجدنا�ا .ا��م�� ألفراد ا��ماعة اللغو�ة

ساق�ا النظام ال��كي�� �� مجموعة من �ح�ام استخلصت من �نماط ال��كي�ية ال�� تمثل با�

�ة �� أداءات املت�لم�ن ظ النحاة أن �ناك أنماطا تركي�ية معينة تتكرر م�شا�فقد الحاللغة،

الم�م، فجردوا وع�� منوال�ا ي���ون ك��ا،ع�� حذو�ا يصدرون �عاب���م،وتتحكم فالفردية،

. القواعد، و�و ال�ي�ل الذي نحا�ي من خاللھ النظام املطرد �� اللغة: سموهم��ا �يكال نظر�ا،

� أو قط�� النظر�ة اللغو�ة عامة والنحو�ة خاصة، و��سم بالعموم و�كتمال النظام أحد رك�"و

والثبات، ي�ش�ل من مجموع القوان�ن أو القواعد ال�لية املست�بطة من ديوان السماع 

باالستقراء من اللغو��ن والنحاة، و�� محض اج��اد بإعمال العقل �� املنقول، فم��ا ما يختص 

و�� بال�سبة للعر�ي قوان�ن عرفية ضمنية مطردة �� الزمان . باملعا�يباملبا�ي وم��ا ما يختص 

  .2"وامل�ان وا��تمع، ال علم لھ ��ا �� �صل

�و العر�ية �� مرحلة التأس�س و�عده،ومما �و ثابت أن �ذا النظام النحوي للغة 

 الوعاء الذي كفل للسان العر�ي ثباتھ واستمراره، ح�� أمكن أن ي�بّدى العر�ي � 
ً
ول أنموذجا

وج إ��  وال �غ��ات امل�ان، بل غ�� �عا�ش لسانيا واقعنا اليوم، غ�� آبھ بصروف الزمن
ُ
محـ

عمر يظ�ر �� (ترجمان، فقد تمثلھ كث��ون �� مؤلفا��م، �الذي فعلھ نجيب الكيال�ي �� روايتھ 

و��صيات الرواية صية عمر بن ا��طاب �،، إذ �انت �لفة اللغو�ة جامعة ب�ن ��)القدس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م�دي :ل��ليل بن أحمد الفرا�يدي، تحقيق وس للز�يدي، وكتاب الع�نتاج العروس من جوا�ر القام 1

  ).8/166(ا��زومي وإبرا�يم السامرا�ي
 .325، ص2010، 1املدخل ا��امع �� أصول نظر�ة النحو العر�ي، فصيح مقران، م�شورات ز�ن، ب��وت، ط - 2
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، فقد )�ا�ن ال��(�� مقاماتھ ي جاء ع�� لسان �ا�ن �برا�ي��؛،أو �الذ1من العصر ا��ديث

، ع�� أنموذج النظام 
ً
�عثھ من رمم املا��� ال��يق، ليح�ي آالم أحفاده و�شرذم�م شيعا

 لغو�ا
ً
  .، أو وحشة �� اللساناللغوي الثابت ا��فوظ، فال نجد �� كالمھ بونا

��ة؛ قدما وأصالة من حيث ظام اللغوي �� العر�ية ذو خصائص فر�دة ومتمنالإن 

فصال �� ت�يان ) فق�ھ(وا�ساعا وتفر�عا من حيث �داء، وقد عقد الثعال�� �� الوجود،

خصائص كالم العرب، و�يان أسرار العر�ية، ومعرفة مجاري كالم�ا، و�ذا الفصل ع�� غاية 

بيقي مشفوع بالشوا�د املأثورة دقائق ا��مال ومفاخر من ��مية ألنھ ي��ز لنا �ش�ل تط

بع، وُصوى يؤتم ��ا ��  النظام اللغوي للعر�ية
ّ
�

ُ
ومن ذلك قولھ �� . ا��الل ملا م��� س�نا ت

توسعا واقتدارا واختصارا، وثقة بف�م  - أي الكناية- العرب تقدم عل��ا (: - 2مواضع متفرقة

العرب تفعل (، و)تقول العرب(، و)العرب تقول (، و)العرب ت�تدئ بذكر ال���ء(، و)ا��اطب

العرب (، و)من س�ن العرب(، و)�� خصائص كالم العرب(، و)للعرب كالم تخص بھ(، و)ذلك

و�كفي . )وللعرب فعل ال يقولھ غ���م( :من ذلك قولھ. )العرب تز�د(و )العرب �س��(، و)تضيف

عاد فالن : (تقول "بة؛العر�ص تقدممما امتازت بھ خصائأن نقف عند �ذا القول تمثيال ملا 

أطعُت   :، و�و لم يكن قط شيخا، وعاد املاء آجنا، و�و لم يكن كذلك، قال ال�ذ��)شيخا

 عبـَد غيــري 
ً
  3.الِعرَس �� الش�واِت ح��       أعادتنـي أسيفـا

وِر : ولم يكن قبُل أسيفا ح�� �عود إ�� تلك ا��ال، و�� كتاب هللا ِرُجوَ�ُ�ْم ِمَن النُّ
ْ

 ُيخ

َماِت 
ُ
ل
ُّ
� الظ

َ
ْم َمْن : ومثلھ قولھ، عز وجل. ، و�م لم ي�ونوا �� نور من قبل]257البقرة [ ِإ�

ُ
َوِمْنك

ِل الُعُمِر 
َ
ْرذ

َ
� أ

َ
  .4"، و�م لم يبلغوا إ�� أرذل العمر، ف��دوا إليھ] 05ا��� [ ُيَردُّ ِإ�

، ع�� )ُ��ا��ل(برفع ) �ل شاٍة و��لُ��ا بدر�م: (وع�� �ذا ارت��� س�بو�ھ أن يقال

تھ) �ل شاة و��لِ��ا بدر�م: (قول 
ّ
أي �ذا َسَن��م ومرجع ، 5"ألن �ذا أك�� كالم�م: "با��ر، وعل

  .انتظام لغ��م، والغالب عليھ

يت�� مما تقدم أن العر�ية تتم�� بوجود خصائص ذاتية �� طبيعة ب�ي��ا الت�و��ية، 

ر�ي اعتمادا ع�� ما جاء �� مؤلفات النظام أو الس�ن اللغوي الع: و�و ما يمكن أن نطلق عليھ

النحاة واللغو��ن والبالغي�ن، وما جاء ف��ا من إطالق أوصاف �قتدار والتوسع و�ختصار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ينظر امل�ارات اللغو�ة وعرو�ة اللسان، فخر الدين قباوة، ص  - 1

    ).479ص(فقھ اللغة، الثعال��، - 2

 عبد عبد** أطعت العرس �� الش�وات ح�� :  و�و �� البخالء البن أذينة الثقفي، برواية - 3
ً
 .أعادتنـي عسيفا

  ).577،578ص (فقھ اللغة، الثعال��، - 4

 ).2/82(الكتاب، س�بو�ھ،   - 5
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، و�� مصط��ات �ل�ا تنّم عن نظر وعبقر�ة �� فلسفة اللغة للعقل والثقة بف�م ا��اطب

  .اللغوي العر�ي

  :ةظوا�ر لغو�ة متعلقة با��الفة �عرابي:  ثالثا

و�تقاطع�ا وثيقة الصلة فيما بي��ا من ج�ة، �� �ذا املبحث أتحدث عن ظوا�ر ثالث

مع مساحة ا��الفة من ج�ة أخرى؛ �� الشذوذ والضرورة وال��ن، إذ �ل�ا معدودة م��ا، 

فالشذوذ مخالفة �س�ية ملا اطرد من قواعد النظام النحوي وشاع استعمالھ �� �داء اللغوي، 

يقتض��ا الوزن الشعري و���أ إل��ا بدافع نمطية العمود املقررة �� عرف  والضرورة مخالفة

ولي�ن
ُ
ومع . أ��اب النظم، وال��ن مخالفة تقفز إ�� ألسنة املت�لم�ن عن غ�� قصد بخالف �

ذلك فا��الفة ل�ست بالضرورة إحدى �ذه املظا�ر الثالث، بمع�� أن �ل شذوذ مخالفة 

رورة مخالفة، وما �ل مخالفة ضرورة، و�ل ��ن مخالفة ول�ست �ل مخالفة شذوذا،و�ل ض

  .غ�� أنھ ل�ست �ل مخالفة ��نا

كث��ا من اج��اد  -مطوالت وشروحا ومختصرات ومتونا- ونحن نطالع �� كتب النحو 

أي تلك � النمط املستقر والنظام السائد،النحاة �� تخر�ج �مثلة والشوا�د مما جاء ع�� غ�

� اقتضا�ا �ستعمال بوجھ من الوجوه،و�سر�ت إ�� �لسنة أثناء �داء ا��الفات النحو�ة ال�

اللغوي، و�و ما يؤكد سلطان الرؤ�ة املعيار�ة،وغلبة التصور النمطي �� نحونا العر�ي،و�و 

ما لقيناه إال دمحمة، أوليناه حقھ من التع�د و�ثراء،التصور الذي إن أحطناه �ع�ن الفحص،و 

  .اعتورتھ أو أقحمت فيھ خالل كث�� من حقب تلك ا��ضارة الناصعة برغم �عض ال�نات ال��

 :الشذوذ ظا�رة - 1

 :مدلولھ - 

فجعل أ�ل علم العرب ما « :الشذوذ مصط�� يطلق �� مقابل �طراد؛ قال ابن ج��

، وجعلوا ما فارق ما عليھ بقية 
ً
ردا

َّ
استمر من الكالم �� �عراب وغ��ه من مواضع الصناعة مط

  بابھ وانفرد عن
ً
التتا�ع و�ستمرار، : �� اللغة) ط ر د(، إذ أصل مواضع مادة »ذلك إ�� غ��ه شاذا

طردت الطر�دة، إذا اتبع��ا واستمرت ب�ن يديك، ومنھ مطاردة الفرسان �عض�م : (وعليھ قول�م

رد ا��دول إذا تتا�ع ماؤه بالر�ح
ّ
رد رمح قص�� ُيطرد بھ الوحش واط

ْ
، ومنھ اِملط

ً
 وفرا

ً
. �عضا كرا

� : (�� كالم�م ف�و التفرق والتفرد، ومن ذلك قول�م) ش ذ ذ (ما مواضع وأ انَ ا�َ���َ
َّ

ذ
َ

ي��كن ش

 
َ
  .1أي ما تطاير و��افت منھ) َجَواِفال

: وزاد ابن ج��. ما فارق ما عليھ بقية بابھ، وانفرد عن ذلك إ�� غ��ه: و�� �صطالح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). 1/96( ا��صائص،   - 1



   247                                                                                                        ب�ن مقررات النظام النحوي  و�داء اللغوي       

2111 (Decembre 2016)   )2016دیسمبر( 21: ــ  العدد  الحادیة عشرالسنة  
ème

Année - N°:  

  1.اعةأنھ ما استمر من الكالم �� �عراب وغ��ه من مواضع الصن

تق��ب منھ �� تراثنا النحوي مرادفات عديدة،وقد استعمل ملدلول لفظ الشذوذ 

، وم��ا
ً
قال ع��ا السيوطي �� ،2النادر، والقليل، والتفرد والغامض: مضامي��ا وت�تعد �س�يا

  .   3»إن �ذه �لفاظ متقار�ة« :معرفة ا��و��� والغرائب والشواذ والنوادر

 �و لفظولعل أقر��ا داللة، وأوفر�
ً
وقد «: النادر، قال �� ظا�رة الشذوذ: ا استعماال

 قد استخدموا لفظة شاذ، مرادفة للفظة نادر، وذلك عند حدي��م عن 
ً
وجدنا النحو��ن فعال

 أجازوا ز�اد��ا �� ش�ئ�ن وأك�� ما ي�ون ذلك ب�ن )�ان(ظا�رة الشذوذ �� ز�ادة 
ْ
وفعل ) ما(، ِإذ

 (الت��ب، نحو 
ً
  .4»)ما �ان أحسن ز�دا

والنادر أقل من القليل، فالعشرون «: ونقل السيوطي عن ابن �شام أنھ قال

�ا كث�� ال غالب، والثالثة بال�سبة إ�� ثالثة وعشر�ن غال��ا وا��مسة عشر بال�سبة إل�

  5».والواحد نادر، فعلم ��ذا مراتب ما يقال �� ذلكقليل،

  :علة وجوده �� كالم العرب - 

أن ي�ون العر�ي : �ول : ر�� �و��ما وراء ظ�وره؛ و�ما إ�� علت�ن 6أشار ابن السراج

  .أن �س��وي العر�ي أمٌر غلطھ: حاول بھ مذ�با ونحا بھ نحوا من الوجوه، والثا�ي

أما ابن ج�� فقد أرجع علة وقوع ما شذ قياسا �� كالم العرب إ�� واحد من �مور 

أن يقصر السامع عن إدراك وجھ : الثا�ي.�ول أن ال ُيحكم العر�ي القياس ع�� لغة آبائھ: التالية

أن �سمع العر�ي ممن ل�س فصيحا، وقد طالت عليھ وك�� ل�ا استماعھ : أما الثالث.��تھ

  7.ف�سري �� كالمھ، و�ذا قليل

  :أنواعھ - 

ضد �طراد �� العقل والنقل، إذ نظر النحاة �� املدونة اللغو�ة الغز�رة ال��  الشذوذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).58ص (، �ق��اح �� أصول النحو، السيوطي، )1/254(، �شباه والنظائر، )1/97(ا��صائص،   - 1

 ).28ص (ظا�رة الشذوذ �� النحو العر�ي، الدج��،   - 2

 ).1/233(املز�ر �� علوم اللغة، السيوطي،   - 3

  ).28ص (ظا�رة الشذوذ �� النحو العر�ي، الدج��،   - 4

  ).1/234(املز�ر �� علوم اللغة، السيوطي،   - 5

 ).1/232(املز�ر للسيوطي، : ، كما ينظر ��)1/57(، �صول �� النحو  - 6

 ).2/26(ينظر �� ا��صائص،  - 7
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اعتبار الك��ة أو بوا ف��ا صنوفا من �نماط باختالف �عتبارات، فدو��ا جامعو اللغة وم��

فما �ان .و�اعتبار أصالة الكالم وحداثتھ؛ م��وا السماع والقياس .القلة؛ م��وا املطرد والشاذ

مطردا استعماال وقياسا �ان �سلم، وتوجب �حتذاء بھ، وما شذ استعماال وقياسا �ان 

  .املطروح �ليا

 املطرد أما الفئتا
ً
، والشاذ استعماال

ً
ن �خر�ان؛ أي املطرد استعماال الشاذ قياسا

 و�ما اللتان يمكن أن 
ً
 أو منعا

ً
ُر، وعل��ما مدار ا��الف ب�ن النحاة ترخيصا

َ
ظ  فف��ما النَّ

ً
قياسا

نطلق عل��ما وصف ا��الفة ال�� �عن��ا �� دراس�نا �ذه؛ أي ا��الفة ال�� تأ�ي ع�� مسموع 

  .بوجھ من الوجوه ال�� اعت���ا النحاة مقبول ولو

إن النحاة ملا استقرؤوا « :وقد أجمل القول �� �ذه املسألة دمحم ا��ضر حس�ن بقولھ

 ◌ً
َ
كالم العرب وجدوه قسم�ن؛ قسم اش��ر استعمالھ وك��ت نظائره فجعلوه قياسا

،
ً
ه فوصفو يظ�ر ل�م فيھ وجھ القياس لقلتھ،وك��ة ما يخالفھ، وقسم لممطردا

وأوقفوه ع�� السماع، ال ألنھ غ�� فصيح بل أل��م علموا أن العرب لم تقصد بذلك شذوذ،بال

واملعروف أن اللغة العر�ية أوسع من النحو العر�ي، ألن النحو قواعد  1».القليل أن يقاس عليھ

أنيط ��ا تنظيم ما اطرد من اللغة، ثم يبقى �عد ذلك جزء من اللغة ال يخضع لقواعد النحو، 

فمن قواعد �صول ـة ي�ساوى مع املطرد �� الفصاحة،دم اطراده، و�و جـزء من اللغ�س�ب ع

  2).الشذوذ ال ي�نا�� مع الفصاحة: (عند النحاة قاعدة تقول 

و�االعتبارات السابقة، نجد أن مصط�� الشذوذ �� عرف النحاة يرتبط ارتباطا 

 بمساحة الشوا�د النحو�ة وعالق��ا بالقياس، ف�و ابتد
ً
ضمن ما سمعھ  –وال شك  –اًء وثيقا

جامعو اللغة �وائل، غ�� أن عدد تلك الشوا�د ال ير�� إ�� حد �طراد، وملا �ان النحو قياسا 

إن إن�ار القياس ال يتحقق، ألن من أنكر «] �ـ 527ت [ي�بع، ل��د الذي قال عنھ ابن �نباري 

 ندرك حي��ا علة طرح القسم الر . 3»القياس فقد أنكر النحو
ً
ا�ع املتعلق بالشاذ قياسا

،واستعم
ً
  .ونك�� العلماء ع�� �خذ بھاال

  :أمثلتھ - 

 �� القياس شاذا �� �ستعمال، ف�و نحو
ً
ــــــيَ ( املا��� من : 4فأما ما �ان مطردا ُر ــــــــــــ

َ
كقول ،)َيَدعُ (و) ذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 33ص ( دراسات �� العر�ية، دمحم ا��ضر حس�ن،   - 1

 ). 283ص ( ينظر �� البيان �� روا�ع القرآن، تمام حسان،   - 2

  ).37ص (ظا�رة الشذوذ �� النحو العر�ي، الدج��،   - 3

 ).98- 96/ 1(��، ينظر ا��صائص ابن ج  - 4
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  :أ�ي �سود الدو��

ِلي�� َما الذي               
َ

 ِشْعِري َعْن خ
َ

ْيت
َ
� َوَدَعـھ      ل ـُھ �� ا�ُ�بَّ َح�َّ

َ
ال

َ
  .غ

�: وكذلك قراءة
َ

�
َ
ك َوَما ق  ر�ُّ

َ
اٌن ُمْبِقل: (وقول�م. ]03:الض��[ َما َوَدَعك

َ
�ذا ؛)َم�

  1)باقل: (�و القياس، و�ك�� �� السماع

 :وعن أصالة �ذا النوع من الشـذوذ ومدى استعمالھ �� اللغـة والنحـو، قـال ابن جـ��

 �� �ستعمال، مطردا �� القياس، تحاميت ما تحامت العرب من ذلك، فإن �ا «
ً
ن ال���ء شـاذا

َر (ناعك من امت: وجر�ت �� نظ��ه علـى الواجب �� أمثالـھ، ومـن ذلك
َ
 (،و )َوذ

َ
أل��م لم ،)َوَدع

ْرَو عليك أن �ستعمل نظ���ما؛ نحو
َ
، ثم يم��� 2»لو لم �سمع�ما) َوَعَد (و) وزن:(يقولو�ا، وال غ

 ع�� ب�ت أ�ي �سود السابـق بقولـھمع
ً
  .3»فشاذفأما قول أ�ي �سود،«: لقا

�و قليل ،)�اد ز�د أن يقوم:(�عد �اد نحو )أْن (ومن ذلك استعمالك «: و�قول �عد�ا 

 �� القياس
َّ
 �� �ستعمال وإن لم يكن قبيحا وال َمأِبيا

ّ
أقائٌم أخواك :(العربومن ذلك قول . شاذ

أن العرب ال تقولھ إال إال ) أقائٌم أخواك أم قاعٌد �ما:(يوجب أن تقول والقياس ،)أم قاعدان

  .4»والقياس يوجب فصلھ، ليعادل ا��ملة �و��،فتصل الضم��،)قاعدان(

 �� �ستعمال شاذا �� القيـاس، ف�ـو نحو قول�ـم
ً
استصو�ت : (5وأما ما �ان مطردا

، و�ختم ابن ج�� كالمھ عن �ذا النوع من )أغيلت املـرأة(، و)استص�ت �مر: (�مر، والقيـاس

إتباع السمع فال ُبدَّ من طرد �� �ستعمال وشذ �� القياس،واعلم أنَّ ال���ء إذا ا«:الشـذوذ بقـولھ

ذ استحو : لكنھ ال يتخذ أصال يقاس عليھ غ��ه، أال ترى أنك إذا سمعتالوارد بھ فيھ نفسھ،

ف�و يفسر الشذوذ ،6»َوَرَد ِبھ السمع ف��ما إ�� غ���ما   ولم تتجاوز ماواستصوب أدي��ما ِبَحِاِل�َما،

  .من خالل مقابلتھ ملع�� �طراد والك��ة

دون �طراد ع�� الشا�د  وال يمكننا �� �ذا املقام أن �غفل �س�يھ ا��كم بالشذوذ

ن�يجة ما نحاة البصرة وال�وفة �وائل،باعتبار ا��الف املعروف ب�ن النحاة، ال سيالواحد،

ل�ا ) �قليات(املفكر البصري يدين بفكره �غلبية و�خضع «إذ جعية �ل �� إصدار �ح�ام؛ مر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/228(املز�ر �� علوم اللغة، السيوطي،   - 1

 ).1/99(ا��صائص، ابن ج��،   - 2

 ).1/99(نفسھ،  املرجع  - 3

 ).1/100(املرجع نفسھ،   - 4

 ).1/100(ينظر �� ا��صائص البن ج��،   - 5

  . ، فإنھ نوع من املتصل)قاعدان(أي الضم�� املست�� ��   - 6
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�� قسوة، وفردية النص �� نظره من املمكن التخلص م��ا بأن �عت�� ضرورة أو شذوذا ال يقاس 

ال : "قال س�بو�ھ. 1»وع�� خالف ذلك طر�قة ال�وفي�نالبصري �عطي استقالال للنص،. ليھع

فيفسر ظا�رة  - كما مر آنفا- أما ابن ج�� .  2"ك أن تق�س ع�� الشاذ املنكر �� القياسي�ب�� ل

 �� �ذا 
ً
 �� الصور ال��يحة واستمرارا

ً
الشذوذ �� ضوء تفس��ه ملع�� �طراد الذي جعلھ تتا�عا

، وما خرج عن ه إذا جاء الكالم ع�� قياس واحد؛ونرا. التتا�ع ال��يح
ً
  صوابا

ً
جعلھ مطردا

، و�ذا القياس يجنح إ�� رأي البصر��ن القياس
َ
  3.جعلھ شاذا

ب إال : (ومن أمثلة ما اختِلف �� شذوذه ب�ن النحاة، قول �عض العرب ل�س الطّيِ

، وذلك أل��ا لم تنصب )ل�س(، فقد استدل بھ أبو ع�� الفار��� ع�� عدم فعلية )املسُك 

ح�اية شاذة شذوذا ال يث�ت بمثلھ واع��ض العك��ي بأ��ا . �� عدم العمل) ما(، فأش��ت )املسك(

رح كث��
ّ
و�و اع��اض وجيھ، إذ لم يرد من �ذا ما يقف أمام م��ء . أصل، قال والشذوذ املط

ومنع ف�� حمل منھ ع�� ا��فظ والسماع، ناصبة ل���� �� جم�ور كالم العرب،) ل�س(

  4.القياس عليھ

 : (ومنھ قول �عض العرب
َ

ك
ُ

ز قول ال�وفي�ن  �� جوا؛ فقد رد �نباري )أتا�ي ِسَواؤ

ة رواي"إذ جاءت �نا مرفوعة، وقال بأ��ا ،وعدم لزوم�ا الظرفية،)غ��(اسما بم��لة ) سوى (م��ء 

و ـــــــ، و�5"فال ي�ون ف��ا ��ةتفرد ��ا الفراء عن أ�ي ثروان،و�� رواية شاذة غر�بة،

ـــــــــاع ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــوي لك��اض قـ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــفتع�َّن حمل�ا ع�� الشو��ا رواية ال �سند�ا نظ��،ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ذوذ و�قتصار ــــ

  .ف��ا ع�� ا��فظ

الن�� دون فة، مما جاء �� إن الشذوذ من حيث �صل معدود �� ا��ال: وجملة القول 

غ�� أنھ، ، ُيضاد �طراد أو يخالف القاعدة . ف�� حي�ئذ مخالفة معدودة �� الضرورةالشعر،

 �� النظام اللغوي والنحوي، 
ً
 من وجھ من الوجوه، في�ون مقبوال

ً
وإن ورد �� كالم �عض - أحيانا

 غ�� -من يحتج ��م من العرب
ً
 أخرى في�ون مطروحا

ً
معتَ��  و�ضاد�ا من جميع الوجوه أحيانا

  .بإطالق

  : الضرورة - 2

ح�ن وجد النحاة أنفس�م أمام مادة لغو�ة �ع��ي �عض تراكي��ا خالف ما اتفقت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).31ص(لنقد العر�ي، مصطفى ناصف، نظر�ة املع�� �� ا - 1

 ).2/402(الكتاب،  - 2

  ). 24ص (ينظر �� ظا�رة الشذوذ �� النحو العر�ي، الدج��،  - 3

 ).3/94(�شباه والنظائر، السيوطي،   - 4

 ).1/298(�نصاف، �نباري،   - 5
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قواعد النحو عليھ، اج��دوا �� ت��ير ذلك وتخر�جھ ع�� وجھ صائب، فإن أعوز��م ا���� ع�� 

اعلم أن «ابن ج�� قال �� الن�� شذوذ، و�� الشعر ضرورة،إن �ذه ا��الفة : إيفاء �قناع، قالوا

ولو جلنا . 1»وإن لم يرد بھ استعمالاز لھ أن ينطق بما ي�يحھ القياس،الشاعر إذا اضطر ج

بالطرف �� �عض كتب النحاة �وائل لوجدنا�م أصلوا ل�ذه الظا�رة، وإن اختلفوا فيما بي��م 

  .�� حد�ا و�عددت آراؤ�م �� حدود�ا

 �، إذ ذك)الكتاب(فقد تحدث ع��ا س�بو�ھ �� 
ً
�ذا باب ما يحتمل (عنوان ر بابا

من صرف ما ال ينصرف من  اعلم أنھ يجوز �� الشعر ما ال يجوز �� الكالم«: وقال،)الشعر

 كما قال ال��اج�سماء،
ً
  :وحذف ما ال يحذف �سمونھ بما قد حذف واستعمل محذوفا

 
ً
َواِطنا

َ
 من ُوْرِق ا�ِ�َ�� ق

َّ
  : دبة السل��ا��مام، وكما قال خفاف بن ن: ير�د.. مكة

 ِ�ثِمِد  كنواِح 
َ

ت�ن َعْصف
ْ
ث

َ
  ِر�ِش َحَمامٍة نجدية           َوَمَ�ْ�ِت بالل

  :وكما قال

                   
ْ
  ِ�ـداٌر ِلسْعَدى ِإذ

َ
  .2»من َ�َوا�ا

ففي ظا�ر �ذه �مثلة الثالث ال�� أورد�ا س�بو�ھ مخالفات نحو�ة خرجت عن 

 ق(ف القياس، إذ نرى الشاعر ال��اج صر 
ً
و�و اسم ممنوع من الصرف،كذلك ا��ال �� ) واطنا

،) نوا��(يث حذف الياء من حب�ت خفاف بن ندبة،
ً
 ل�ـا �� حضرورة

ً
ال �فراد والتنو�ن ش��ا

 �( ، فقد أراد )دار لسعدى(أما القول الثالث �� ب�ت وحال الوقف،
ْ
أوال ) الياء(فسكن ،)� ِإذ

  .    3نضرورة ثم حذف�ا ضرورة أخرى �عد �س�ا

إنما �عنون «: وحول اختصاص الضرورة بالشعر دون الن��، يقول السيوطي

  .4»وال يقع �� كالم�م الن��ي �م الواقعة �� الشعر ا��تصة بھ،بالضرورة، أن ذلك من تراكي�

و�و ما ذ�ب إليھ ا��م�ور، أي أن الضرورة ما وقع �� الشعـر مما ال يقع �� النثـر، 

  .5مندوحة أم ال  سواء أ�ان للشاعـر عنھ

ف�ذا �ع�� أنھ أي أن الشاعر إذا وقع فيما �س�� بالضرورة، و�انت لھ ع��ا مندوحة، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 1/396(ا��صائص، ابن ج��،   - 1

 ).  27، 26/  1( الكتاب، س�بو�ھ،   - 2

 ).40، 39ص (ر �� ظا�رة  الشذوذ �� النحو العر�ي، فت�� عبد الفتاح الدج��، ينظ - 3

 ). 225/ 1(�شباه والنظائر، السيوطي،    - 4

  ).41ص(ظا�رة الشذوذ �� النحو العر�ي، فت�� عبد الفتاح الدج��،    - 5



الياس جوادي                                                                                                                                                                                        252          

 

  :°2111èmeAnnée - N (Decembre 2016)                                                        )2016 دیسمبر(21:ـ  العدد الحادیة عشرالسنة  

،وأن لھ من ورا��ا غاية،
ً
يمكن للباحث أن �ستكنھ خفاء�ا بطول اج��اد ودقة يقصد إل��ا قصدا

ورغم موقفھ امل�شدد من غ�� أن أحمد بن فارس ح�ن �عرض ألقوال الشعراء،. نظر

�ا كما سيأ�ي الحقا، إال أنھ يتوسع فيما يجوز �س�يا ل�م، ف�س�ث�� مسائل �سلم ع�� أ�ة،الضرور 

بل �عت���ا مروقا و��نا، خاصة إذا ما �علق با��الفة ال تدخل ضمن ما �س�� الضرورة،

ء أمراء الكالم، فالشعرا: "�عرابية ال�� ت��ء مضادة للصواب من جميع الوجوه، يقول 

مدون املقصـور و�قدمون و�ؤخرون،وُ�وِمئـون و�ش��ون ال يو يقصرون املمدود،

فل�س راب،أو إزالة �لمة عن ن�� صواب،فأما �� ��ن �� إعو�ختلسون،و�ع��ون و�ستع��ون،

  " ل�م ذلك

وقد صرح س�بو�ھ �� كث�� من آرائھ النحو�ة بأن الشاعر يجوز لھ ا��روج عن 

 ..الدار؟ وكيف ز�د أخذ؟ و�ل ز�د ��«: القياس �� �ساليب الشعر�ـة؛ قال
ً
فإن قلت كيف ز�دا

ُبـح ولم يجز إال �� الشعر
َ
الشعر «: ، وقر�ب منھ جدا قول ابن ج��1»رأيت؟ و�ل ز�د يذ�ب ؟ ق

 ما تحرف فيھ ال�لم عن أبن�تھ، وتحال فيھ املثل عن 
ً
موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكث��ا

، ضرب من ضرو . 2»أوضاع صيغ�ا ألجلھ
ً
 �� فالضرورة إذا

َّ
ب ا��الفة غيـر أنھ ال ي�ون إال

  .الشعر

�ذا وإن البن ج�� تأو�ال آخر غاية �� اللطف والدقة، ملا روي من ضرائر �� الشعر،  

د غ��ه عل�� ثم يفارق�ا، ح�� ا أحيانا،يخرج�ا فيھ ع�� اعتبار�ا مالذ املضطر من الشعراء، �عّوِ

و�� تفعل ذلك «: ع غ��ه أو �س�نكر، يقول إذا ما قارف�ا حينا و�و محتاج ل�ا، لم يمج�ا سم

 لك بإجازة الوجھ �ضعف لت�� بھ طر�قك، و�رحب
ً
بھ خناقك إذا لم تجد وج�ا  تأن�سا

فنقول، إذا أجازوا نحو �ذا ومنھ بدُّ وعنھ مندوحة؛ فما ظنك ��م إذا لم يجدوا منھ بدال، غ��ه،

ليعدو�ا مع قدر��م ع�� ترك�ا،بح الضرورة وال عنھ معدال، أال ترا�م كيف يدخلون تحت ق

د ع�� ذلك بجملة أبيات من الشعر،�علق �عد �ل واحد ثم �س�ش�،3»لوقت ا��اجة إل��ا 

م رغبة �� بأن الوزن ل�س �و وحده ما أ��أ الشعراء إ�� الضرورة، وإنما �ان ذلك م��م��ا،

 أخف ع�� الناس وط�عتياد عل��ا،
ً
ــــــح�� ي�ون وقع�ا عند ارت�ا��ا اضطرارا ــــــــــ ـــــــــــــ أة مما لو لم ـ

  4.�عتادوا سماع�ا

عة،يرتك��ا الشاعر و�ذ�ب ابن ج�� إ�� أ�عد من ذلك، ح�ن يرى �� الضرورة ��ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 27/ 1(الكتاب، س�بو�ھ،    - 1

 ).3/188(ا��صائص، ابن ج��،    - 2

  ).3/60(ا��صائص، ابن ج��،  ينظر ��   - 3

  ).3/61(ا��صائص، ابن ج��،    - 4
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فم�� رأيت «: ال عن ضعف أو ��ز، وإنما عن قوة طبع ور�اطة جأش؛ يقول ح�ن يرتك��ا،

، فاعلم أن ذلك ع�� ما ق �صول ��اوانخراتكب مثل �ذه الضرورات ع�� قبح�ا،الشاعر قد ار 

وإن دل من وجھ ع�� جوره و�عسفھ فإنھ من وجھ آخر مؤذن بصيالھ جشمھ منھ،

الناطق وال قصوره عن اختيار الوجھ ،ول�س بقاطع دليل ع�� ضعف لغتھ،وتخمطھ

 ووارد ا��عندي مثل مجري ا��موح بال ��ام، بل مثلھ �� ذلكبفصاحتھ،
ً
رب الضروس حاسرا

 �� عنفھ و��الكـھ،فإنھ مش�ود لھ ���اعتھ،وفيض ف�و و اح�شام،من غ�� 
ً
إن �ان ملوما

ِتھ، ب إ�� ل�ان أقر ال يج�ـل أن لـو تكفر �� سالحھ،أو اعتصم ب��ام جواده، أال تراهُمنَّ

 بقوة  لكنھ جشم ما جشمھالنحاة،وأ�عد عن امل��اة،
ً
ع�� علمھ بما �عقب اقتحام مثلھ،إدالال

  1».مـة نفسھوداللة ع�� ش�اطبعھ،

،وإذ يرى ابن ج�� أن الشاعر لم يرتكب ا
ً
 مختارا

ً
، بل حرا

ً
فإنھ لضرورة مضطرا

ف�أنھ أل�سھ « :يردف الكالم السابق بتأو�ل آخر ينفذ من خاللھ إ�� ذ�نية الشاعر وذ�نھ؛ يقول 

، �علم غرضھ
ً
 لھ،وال جسم وسفور مراده،لم يرتكب صعبا

ً
 وافق بذلك قابال

ً
أو صادف إال أَمما

،�� آ�ٍس بغ
ً
ف�و �نا يذ�ب إ�� ،2»و��� �مر ع�� أنھ ل�س ملت�ساھ،إال أنھ �و قد اس��سل واثقا

  .غ�� مدرك ل�الشاعر يجعلھ ح�ن يقع �� الضرورة،أن انجالء املع�� �� ذ�ن ا

 �عرض�ما ابن ج�� الرت�اب ما سماه اللغو�ون والنحاة والبالغيون 
ً
�ما تفسـ��ان إذا

 بما يفعل، ومدال بقوة طبعھ، وآخر يجعلھ غ�� واع بما ؛ تفس�� يجعل )ضرورة(
ً
الشاعر واعيا

يفعل، ح�ن ت��ال عليھ �لفاظ، فيصوغ�ا �� ش�ل يظنھ وا��ا لغ��ه مثلما �و وا�� �� 

 للشاعر 
ً
 سا�غا

ً
نفسھ، ع�� أن امل�م �� كالم ابن ج��، ميلھ إ�� اعتبار ما س�� بالضرورة أمرا

، ور�ما أمكن عقد صلة ب�ن ما أورده ابن 3صاحة واقتدار لغوي ارت�ابھ، خاصة من �ان ذا ف

 من مظا�ر 
ً
 يمكن عّد �ذه الضرورة مظ�را

ْ
ج�� �نا، و��ن بحثھ املمتع �� ��اعة العر�ية، إذ

  4.��اعة العر�ية

 عند 
ً
 واقعا

ً
غ�� أنھ ومع �ـذا الذي مر مما استقر �� عرف النحاة، نجد خالفا

و الضرورة ع�� الشا�د الواحد ومثال ذلك؛ اختالف�م �� �عض�م �� إطالق وصف الشذوذ أ

  :دخول الم �بتداء ع�� ا���� �� مثلھ قول الشاعر

� من ال��ِم �عظم الرقبة               ر��َ
َ
ْ�َرَ�ـھ        ت

َ
َ�ُ�وٌز ش

َ
  .أم ا��ل�س ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).2/392(، املرجع نفسھ    - 1

  ). 2/393( املرجع نفسھ،    - 2

 ).64ص (، 68الضرورة الشعر�ة ومف�وم �نز�اح، أحمد دمحم و�س، مقال مجلة ال��اث العر�ي، عدد    - 3

 .عد�اوما �)  2/360( ينظر �� ا��صائص، البن ج��،    - 4



الياس جوادي                                                                                                                                                                                        254          

 

  :°2111èmeAnnée - N (Decembre 2016)                                                        )2016 دیسمبر(21:ـ  العدد الحادیة عشرالسنة  

ف�ذا ابن ج�� وابن عصفور اعت��اه ضرورة أ��أت إل��ا موسيقى الوزن، وذ�ب ابن 

، أما ابن �شام فاعت���ا زائدةعق
ً
وع�� أمثال �ذا؛ ،1يل والر��� إ�� خالف ذلك واعتبـراه شذوذا

 �س�� ضرورة إال �� حالة ذ�ب النحاة إ�� أن ا��روج عن القياس �� ميدان الشعر ال

ر، و�س�� شذوذا إذا ورد لھ نظ��،وقد وجد كث�� و�� ما لم يرد لھ نظ�� �� كالم م�شو واحدة،

ع�� ) ال(حكم عل��ا نحاة متأخرون بالشذوذ ف�ذا الر��� يحكم ع�� دخول لشعر،من شوا�د ا

  : �� الشعر بالشذوذ، كما �� قولھ) املنادي(

ـي                 بالودَّ عّنِ
ُ
مِت قل��         وأنِت بخيلة   .من أجلك يال�� تيَّ

  .��2 ح�ن نجد س�بو�ھ حكم بأ��ا ضرورة 

ا صر�حا، ومن الضرورة ��ن) 395تـ (بن فارس وع�� خالف من سبق، �ُعد أحمد 

، «ف�و،3)ذم ا��طأ �� الشعر(كما �� رسالتھ قبيل ا��طأ الش�يع،
ً
 صراحا

ً
�س�� الضرائر ��نا

ولم �سبقھ إ�� �ذه الصراحة إال امل��د �� اس،و�قول عن الشعراء إ��م يخطئون كما يخطئ الن

وأق��� ع�� و�� من امل��د وأصرح،فارس �ان أ حديثھ عن الضرائر القبيحة، غ�� أن ابن

والشعراء طأ،وا��طأ �� اللغة والنحو ��ن،الشعراء وأع��  فالضرائر �ل�ا قبيحة، والقبح �لھ خ

  4».والكتاب سواء أمام القضاء

وإنما استعمل�ا «: ، ف�و يقول )�ـ 395ت (وع�� نحو منھ رأي أ�ي �الل العسكري 

ة، القدماء �� أشعار�م، لعدم علم�م بقباح��ا
َّ
، وألن �عض�م �ان صاحب بداية، والبداية مزل

 تنقد عل��م أشعار�م، ولو قد نقدت، و��رج من املعيب كما تنقد ع�� شعراء �ذه 
ً
وما �ان أيضا

وإن �ان �ذا املوقف من أ�ي �الل . 5»�زمنة، و���رج من كالم�م ما فيھ عيب، لتجنبو�ا

احل الشعراء ونوا�غ �دباء �� ذوق�م الشعري العسكري فيھ نظر، إذ لو سلمنا بھ، ال��منا فط

  .املش�ود لھ باالرتقاء

نجد م��م من أنكر �ذه الضرورة وشنع ع�� القائل�ن وح�� عند ا��دث�ن،             

��ا فجة من صور إذ ذ�ب إ�� أالغفور عطار محقق ��اح ا��و�ري، ��ا، وم��م أحمد عبد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).  44ص ( ينظر �� ظا�رة الشذوذ �� النحو العر�ي، فت�� عبد الفتاح الدج��،    - 1

 ). 44، 43ص ( ينظر �� املرجع السابق،   - 2

؛ رسالة من أصغر ما ألفھ أحمد بن فارس، ورد ذكر�ا �� أك�� من كتاب، وطبعت عام )ذم ا��طأ �� الشعر(  - 3
عر�ية بتحقيق رمضان عند التواب، ذكره غازي مختار طليمات �� مجلة �� مجلة مع�د ا��طوطات ال) م1979(

 .، دمشق98ال��اث العر�ي، عدد 

  )127ص (، ، مقال لغازي مختار طليمات، 98مجلة ال��اث العر�ي، عدد   - 4

 ). 150ص ( كتاب الصناعت�ن أل�ي �الل العسكري،   - 5
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 مم«: و�قول التعب�� القديمة،
ً
�� ال تج��ه قواعد النحو ا عد من الضرائر �� الشعر ا��ا�إن كث��ا

، وعلل مصطنعة،و�عض�ا ال تج��ه القواعد إوالصرف،
ّ

  1».واعتذار مفتعلال �عد تأو�ل مسف

ومن املعاصر�ن القائل�ن �عدم �لتفات إ�� ما ورد �� الشعر من ��ون، عدت من 

إن ا��الفات النحو�ة اعت��ت « :ل الضرائر �� شعرنا العر�ي؛ نجد م��م مصطفى ناصف؛ يقو 

 �فوات ومن أجل ذلك �عقبوا ما سموه سقطات املتن�� وسقطات 
ً
ع�� أيدي النقاد جميعا

  2».ا��ا�لي�ن

وإنما ل�ست من باب ا��طأ،«أن الضرورة  –بإزاء من تقدم  –وقد رأى كمال �شر 

ت��ء ع�� وفاق  أوالقاعدة ال�� سمو�ا قاعدة عامة، �� ت��ء ع�� قاعدة جزئية تختلف مع

  3».أو ت��ء ع�� وفاق مستوى لغوي مع�نل��ة من الل��ات،

مخالفة أصل القاعدة أو خروج عن القياس مما سمح بھ النظام فالضرورة إجماال،

و�� بالتا�� خصيصة من خصائص اللغة الشاعرة؛ إذا ي، وا�سعت لھ أداءات املت�لميـن،النحو 

،ب
ً
دليل ع�� عبقر�ة اللغة ل �� �� الغالب مظ�ر اقتدار ف�� و ما تقررت �� ب�ت ف�� ال �عد عيبا

ولعل �ذه الفكرة �� ال�� جعلت الفرزدق يقرر مذ�بھ �� ا��كم ع�� الشعر وما ي�� و��اع��ا،

ع�� أن أقول، وعليكم «فقد قال حوي أال يخطئ الشاعر،كيفما �ان،فيھ من ضرورات، وع�� الن

  :وأ�شد الفرزدق« :جالسھ، وكما ح�اه عنھ �علب �� م»أن تتأولوا

  يا أ��ا املشت�ي عكال وما جرمت       ع�� القبائل من قتل وإبـآُس          

  .�س�� ونقتل ح�� �سلم الناُس              إنا كذلك إذ �انت �ـمرجـة          

) قتل(و�� معطوفة ع�� ) إبآس(؛ أي برفع )من قتل وإبآُس : (لم قلت: قلت لھ: قال

: قلت: قال،)الناس(؛ أي برفع )� �سلم الناسح�: (و�حك فكيف أصنع وقد قلت: لا��رورة، قا

  4».بما �سوؤ�و�نوؤك: فبم رفعتھ؟ قال

�ل �� القرآن ضرورة، مما جاء فيھ الو�� ع�� خالف �طراد؟، : ولسائل أن يقول 

رة، و�د�� أن ذلك محاٌل وقوعھ، إذ املستقر أن الضرورة اضطرار الشاعر ح�ن �عوزه العبا

وحاشاه ما أ��أ صوب، و�عا�� هللا عز وجل عن ذلك،فيخرج عن أصل القياس و�حيد عن � 

  .ال�شر إ�� تمحالت القول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .) 15ص ( مقدمة ال��اح، أحمد عبد الغفور عطار،    - 1

  ). 67ص ( نظر�ة املع�� �� النقد العر�ي، مصطفى ناصف،    - 2

 ).  2/215( دراسات �� علم اللغة، كمال �شر،    - 3

 ). 239ص (اللغة و�ناء الشعر، دمحم حماسة عبد اللطيف، : ، نقال عن )50ص (مجالس �علب،    - 4
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ومن أمثلـة ما نجـده �� كالم هللا عز وجل من مظا�ر تبدو ع�� �سق الشعراء �� 

ا ضرائر�م أن القرآن الكـر�م،يضمر لغ�� الواحد بضم�� �فراد، و�ضمر ملا ل�س مجموع

بضم�� ا��موع، و�ضمر لغ�� العقالء بضم�� العقالء، و�جمع صفات غ�� العقالء جمع مذكر 

ء املنقوص املعرف باأللف والالم،و�ز�د �اء السكت سالم، و�صرف ما ال ينصرف، و�حذف يا

،
ً
 ووقفا

ً
و�� وإن جاءت بخالف وعا،وغ�� ذلك من أنماط تركي�ية،مرف) إنَّ (وقد ورد اسم وصال

تأو�ال نتصور من خاللھ املسألة داخل ب�ية النظام  - وال شك- ل�ل م��ا  الغالب فإن

 وال ترد عليھ الضرورة،ول�س الق«:يقول تمام حسانوي؛النح
ً
ولكن ال��خص �� رآن شعرا

سباب أخرى فنية، وإنما أل عند أمن الل�س،ال �س�ب الضرورة،القرائن شا�ع �� تراكيب القرآن 

 وتية،كرعاية الفاصلة،و�املناسبة الص
ً
�� مثل الذي سبق ذكره �� بابھ من �ذا . 1» ..و�لم جرا

  .البحث

  :القياس ع�� الضرورة - 

للضرورة،أمٌر لھ كب��  إن معرفة املقاصد ال�� يجنح إل��ا الشعراء عند ارت�ا��م

م��ان التفرقة بي��ا و��ن وما من شك �� أن قيام الضرورة ع�� �ذه املقاصد �و الفائدة،

 يب�ن مقاصد�ا،إال أن  غ�� أنناا��طأ،
ً
وإن كنا ال نملك ل�ل ضرورة وقعت من شاعر تفس��ا

رائر، يدفعنا إ�� �ست�ناس توجيھ العلماء لتلك النصوص الكث��ة ما �و معدود �� الض

  .وجعل�ا مظنة التماس �ذه املقاصد��ا،

الشعر الضرورة الشعر�ة وقد رفض ابن فارس �� رسالة ذم ا��طأ �� 

ف ع��  وقاسبأنواع�ا، �ون ��طأ ناس من أ�ل العر�ية يُ "املمنوع م��ا ع�� ا��ائز وعنَّ وّجِ

،الشعراء وجو�ا،
ً
وصنفوا �� ضرورات و�تمّحلون لذلك تأو�الت، ح�� وضعوا فيما ذكرناه أبوابا

 
ً
اعلم أنھ يجوز �� الشعر ما :" وضرب املثل ع�� �ؤالء �س�بو�ھ �� الكتاب إذ يقول ،"الشعر كتبا

  .2"لكالمال يجوز �� ا

وممن أنكر�ا كذلك أبو �الل العسكري �� الصناعت�ن، فقد عد�ا من عيوب 

فإ��ا قبيحة : "قالجاءت ف��ا رخصة من أ�ل العر�ية، اللفظ ورأي أ��ا ي�ب�� أن تجت�ب،وإن

�ش�ن الكالم وتذ�ب بمائھ، وإنما استعمل�ا القدماء �� أشعار�م لعدم علم�م بقباح��ا، وألن 

  3.."بداية، والبداية مزلة �عض�م �ان صاحب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 224ص ( البيان �� روا�ع القرآن، تمام حسان،    - 1

 ).1/26(، الكتاب   - 2

 ).156ص(كتاب الصناعت�ن، أبو �الل العسكري،    - 3
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، �سلم القياد ملمتطي الضرورة من الشعراء 
ً
غ�� أن ابن ج�� �� كالمھ الذي مر آنفا

 يفضل عن غ��ه بما ��أ إليھ
ً
  .بدون تحفظ، بل يجعلھ بطال

مذ�ب ا��ليل وس�بو�ھ ومن �عد�ما ابن ج��، التوسعة �� �لتجاء إ�� الضرائر 

 من من قبل الشعراء، لكن دون إسفا
ً
ف وانفالت قيد، إذ ردَّ س�بو�ھ �عض ما �ستقبح كث��ا

و�و ح�ن يج�� �عض أوجھ ا��الفة . 1"ف�ذا اضطرار، و�و �� الكالم خطأ: " الضرائر، قال

، نحو قولھ ع�� �عض ا��الفات
ً
  2"وقد يجوز �� الشعر و�� ضعف من الكالم: " �سم��ا ضعفا

ا �� ا��سن والقبح، فم��ا ما ال ف�أن الضرورة عنده ع�� درجات بحسب م��ل��

  .�سوغ بإطالق، وم��ا ما ي�� وقوعھ �� الكالم ع�� وجھ ضعيف

:" لذلك أجاز ابن ج�� للمحدث�ن ما جاز للقدامى ارت�ابھ من تلك الضرورات قال

فكما جاز لنا أن نق�س منثورنا ع�� منثور�م، فكذلك يجوز لنا أن نق�س شعرنا ع�� شعر�م 

رتھ عل��م حظرتھ عليناوإذا �ان كذلك فما �ان من فما أجازتھ الضرو 
َ
رة ل�م أجازتھ لنا وما حظ

أحسن ضرورا��م فليكن من أحسن ضروراتنا وما �ان من أقبح�ا عند�م فليكن من أقبح�ا 

  .3"عندنا وما ب�ن ذلك ب�ن ذلك 

 إن نقول ع�� ما ارتكبھ �ولون و�م �حفظ ملاء العر�ية، بيد أنھ      
ً
ي�ب�� فلنا إذا

أال ير�� العنان ل�ل ممتِط ظ�ور الكالم أو خابط خبط عشواء، كما يقول ابن ج�� عنھ �ذا 

 :" الوجھ
ً
 عن أن نتخذه للمولدين رسما

ً
، فضال

ً
  .4"ال نج��ه للعر�ي أصال

  :ال��ن: ثالثا

 صورة من صور ا��الفة .5»��ن الرجل؛ إذا أخطأ �� �عراب«: تقول العرب
ً
ف�و إذا

: وال��ن«: ع ال ملقصد خفي للمت�لم، وإنما أداء ع�� وجھ غ�� صائب، قال ابن فارسغ�� أ��ا تق

  6».إزالة �عراب عن ج�تھ

: بمعاٍن عدة ذكر م��ا أبو عبيد القاسم بن سالم) ال��ن(وقد عرفت العرب �لمة 
» 

ً
َ�َن الرجل ي��ُن ��نا

َ
� : 

ً
لـم بلغتھ، و��نت لھ ��نا

َّ
 يفق: إذا ت�

ً
َفى إذا قلت لو قوال

ْ
�ھ عنك وَ�خ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).3/62(الكتاب،    - 1

 ).1/48(املرجع السابق،    - 2

 ).1/323(ا��صائص،    - 3

 ) 1/330(املرجع نفسھ،    - 4

 ). 325ص (كتاب مجمل اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق ش�اب الدين أبو عمرو،    - 5

 ). 13/380(العرب  ، ولسان)6/193(ال��اح،    - 6
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ً
� ��نا َحْنُت الناَس : ع�� غ��ه، و��نھ ع�َّ

َ
، وال

ً
  1».فاطن��م: أي ف�مھ، وأ��نتھ أنا إياه إ��انا

و�ذا من الكالم املولد، ألن ال��ن محدث لم .. إمالة ال���ء من ج�تھ«: و�� املقاي�س

ب ال��ن، : �ميكن �� العرب العار�ة الذين ت�لموا بطباع�م السليمة، ومن �ذا الباب قول �و طيَّ

ھ إذا قرأ كذلك، أزال ال���ء عن ج�تھ ال��يحة بالز�ادة  و�و يقرأ باأل��ان، وذلك أنَّ

ول :فحوى الكالم ومعناه، قال �عا��: والنقصان �� ترنمھ، ومنھ ال��ن
ْ

ق
َ
ْ�ِن ال

َ
ُ�ْم ِ�� � َّ�

َ
ْعرِف

َ
ت

َ
 َول

  2».�ة �ستقامة والظ�ور ، و�ذا �و الكالم املروّي بھ، املزال عن ج]30:سورة دمحم[

�و مخالفة العر�ية الفص�� �� : "وعرفھ رمضان عبد التواب �عر�فا وافيا فقال

�صوات أو �� الصيغ أو �� تركيب ا��ملة وحر�ات �عراب، أو �� داللة �لفاظ و�ذا �و ما 

�ات �داء ، ف�و إذا يجتال مستو �3ان �عنيھ �ل من ألف �� ��ن العامة من القدامى وا��دث�ن

  .صوتا؛ من حيث طبيعتھ و مخرجھ و خصائصھ - : اللغوي جميع�ا دون است�ناء

  .ب�ية؛ من حيث صيغ��ا ووز��ا الصر�� -   

  . تركيبا؛ من حيث حركة أواخر ال�لم �� ا��ملة -   

  .داللة؛ من حيث معا�ي املفردات و ال��اكيب -   

�� ا��طأ �� ، و و�� اللسان كذلك جاء ع�� �ذه املعا�ي و غ���ا

  .4والغناء، والفطنة، والتعر�ض، واملع���عراب،واللغة،

ون��ظ أن مف�وم ا��طأ لم يكن قد تمت لھ الغلبة و ال��وز ع�� سائر املعا�ي من 

يلت�س �مر عليھ ع�� ما �ة بن أ�ي سفيان �،حيث �صطالح �� القرن �ول ال��ري، فمعاو 

ظر�ف إال : كيف ابن ز�اد فيكم ؟ قالوا: قال معاو�ة للناس: (بن عمررواه �صم�� عن ع���� 

ذ�ب معاو�ة إ�� ال��ن  الذي : "و�علق أبو ع�� القا�� ع�� ذلك.) فذاك أظرف لھ: قال: أنھ ي��ن

  . 5"�و الفطنة، وذ�بوا �م إ�� ال��ن الذي �و ا��طأ

أنا (�، كما �� حديث ��ذا املصط�: و�بدو أن ما روي من أحاديث ال��ن �� ا��ا�لية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 34ص (، نقال عن الدراسات اللغو�ة عند العرب، دمحم حس�ن آل ياس�ن، )649ص (الغر�ب املصنف،    - 1

 ). 5/239(م��م مقاي�س اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق عبد السالم �ارون،   - 2

  ).9ص(ينظر �� ��ن العامة، رمضان عبد التواب،    - 3

  ).��ن( ادة ، م)13/380(اللسان     - 4

، نقال عن علم 1958ط دار الكتب املصر�ة، طبعة) 1/28(القصة ذكر�ا أبو ع�� القا�� �� �ما��    - 5
  .128الداللة العر�ي فايز الداية، ص
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ى �� ال��ن(، أو )أف�� من نطق بالضاد
ّ
فإنھ يفسر ،1)أنا من قر�ش و�شأت �� ب�� سعد، فأ�

و��ن الل��ات �خرى ،- أي فص�� قر�ش - الفص�� العالية بأنھ راجع إ�� اختالف املستوى ب�ن 

  2.املتباعدة

  :طر�قھ إ�� العر�ية - 

وقد ذ�ب إ�� . 3سالم أو �عده بقليليحدد الدارسون ظ�ور ال��ن بحدود ظ�ور � 

فاختلط العر�ي ": ذلك مصطفى صادق الراف�� من ا��دث�ن �عد نقلھ كالم أ�ي بكر الز�يدي

فوقع ا��لل ين أخـالط �مم وسواقط البلدان،بالنبطي، والتقى ا���ازي بالفار���، ودخل الد

  4".�� الكـالم، بدأ ال��ن �� ألسنة العوام

امى ع�� أنھ ال ��ن �� ا��ا�لية، إذ العر�ي ال �سبق لسانھ إ�� و��اد يجمع القد

ا��طأ، ومما يحفظ عن �عراب من جر�ان نطق�م ع�� الصواب لد��م، و�عذر نفاذ ال��ن إ�� 

وسألت يوما أبا عبد :"ألسن��م ح�� مع الت�لف، ما رواه ابن ج�� �� ا��صائص �� ذلك؛ يقول 

ضر�ت : كيف تقول : فقلت لھ –من تميم جوثة –و�ي التمي�� هللا دمحم بن العساف العقي�� ا��

، فقلت: ضر�ت أخاك، فأدرتھ ع�� الرفع فأ�ي، وقال: أقول : أخوك؟ فقال
ً
: ال أقول أخوك أبدا

ك ال تقول : ضر��� أخوك، فرفع، فقلت: فكيف تقول  ، فقال: ألست زعمت أنَّ
ً
أ�ش : أخوك أبدا

اه �� لَّ ���ء ع�� تأمل�م مواقع الكالم، و ف�ل �ذا إال أدلفت ج�تا الكالم،�ذا؟ اخت إعطا��م إيَّ

  5."وحّصتھ من �عراب، عن م��ة وع�� بص��ة، وأنھ ل�س اس��ساال وال ترجيما�ل موضع حّقھ،

غ�� أن �ذا النص من ابن ج�� ال يمكن أن نرتاح من خاللھ إ�� القول باستحالة 

ل مت�لم للعر�ية، إذ مر معنا �� تأر�خ وقوع ال��ن من العرب بإطالق، ف�و قول ال يتفق مع �

ا��الفة أن القبائل العر�ية ال�� �انت ع�� كب�� صالت وكث�� اختالط، �س�ب من جوار أو اتجار 

  .مع �مم �خرى قبل �سالم، لم تكن �ل�ا ع�� �يئة واحدة من صيانة أداءا��ا للغة

إزالة : �صطال��؛ أيلذا نجد من يخالف �ذا الرأي، فيجزم بأن ال��ن بمعناه 

يقول ت �عض أمارا��ا �� حقب ا��ا�لية،�عراب عن ج�تھ دون قصد من املت�لم ظا�رة بد

و�� �ا�لي�ن �انوا �� نجوة من ا��طأ،كما أن من ا��طأ أن يف�م أحدنا أن ا�«: محقق ال��اح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  209/ 1(ذكره السيوطي �� املز�ر �� علوم اللغة    - 1

  )127ص(ينظر �� علم الداللة العر�ي، فايز الداية    - 2

 )35، 34ص (الدراسات اللغو�ة عند العرب، دمحم حس�ن آل ياس�ن،  ينظر ��   - 3

، نقال عن تار�خ آداب العرب، مصطفى صادق الراف��، )4ص (��ن العوام، أبو بكر الز�يدي،    - 4
)1/239 .( 

  ).1/76(ا��صائص،     - 5
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ال تج���ا  عصمة من ال��ن، بل �ان ف��م من ي��ن و�خطئ  وقد جاء �� الشعر ا��ا��� أبيات

قواعد النحو والصرف، و�عض�ا ال تج��ه القواعد إال �عد تأو�ل مسف وعلل مصطنعة 

و�ذا برأيھ أمر ال مناص منھ، و�اعتبار اللغة نتاج �شر، وما ف��م ال�امل إال  1».واعتذار مفتعل

ل�ا �� و�ذا طبي�� �� اللغات، وطبي�� �� اللغة العر�ية ال�� تتفق مع أخوات «: من عصم، يقـول 

 أن �سلم لسانھ من ا��طأ �� �ل ما ينطق، 
ً
كث�� من القواعد والصيغ وال��اكيب، وال �سع أحدا

  2».إال الرسل عل��م الصالة والسالم، وإال �قحاح من العرب ذوو السالئق السليمة

 قال ابن خالو�ھ �� الفصيح
ً
ان(�ان الفّراء يج�� كسر النون �� « :وقديما تَّ

َ
�شب��ا بـ ) ش

ان( ھ سمعھ، فا��واب: ، و�و خطأ باإلجماع، فإن قيل)سيَّ
َّ
إن �ان الفراء قالھ : الفراء ثقة، ولعل

 فقد أخطأ القياس، وإن �ان سمعھ من عر�ي، فإن الغلط ع�� ذلك العر�ي، ألنھ خالف 
ً
قياسا

  3».سائر العرب، وأ�ى بلغة مرغوب ع��ا

: ة العر�ية �و��، وم��او�ذكر محقق ال��اح أسباب الوقوع �� ال��ن �� الب�ئ

البد أن مصدر�ا �ول بلغات سامية كث��ة،إن لغة تتصل �� :"اختالط غ�� العرب بالعرب؛ يقول 

البد تتأثر وإن لغة �شارك غ�� أ�ل�ا أ�ل�ا، يدخل ع�� ألسنة �عض الناطق�ن ��ا �عض ا��طأ 

�فاق وال�ار��ن من وإذا عرف أن كث��ا من شذاذ .. ألسنة أ��ا��ا بما تلتقط من الدخيل

الظلم �� مصر والشام والعراق وفارس وال�ند، تر�وا أوطا��م إ�� جز�رة العرب ح�� ي�ونوا �� 

مأمن من الشر الذي ير�د أن يتخطف�م، ألن ا��ز�رة ��راء تحول بي��م و��ن ح�وما��م أو 

.. �ختالط يؤثر �� اللغة طالب��م، وتمنع الوصول إل��م؛ عرفنا أ��م انتقلوا بلغا��م، وا��اورة أو

ح�� اضطر د ال�لدان، وأر�ق الغزاة س�ا��ا،و�� القرن ا��امس قبل امليالد، اك��� الفرس بال 

ــــوا وط��م �ص�� إ�� بالد العرب،حيعدد كب�� م��م أن ي��ر  ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــث يجدون �مـ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ و��تعدون  ن،ـــ

  4."عن املوت

 
ً
غ�� معت�� ��  لذلك �ان رأيھ اس�ن�ار �خذ بالضرورة والشذوذ، و�عد�ما ��نا

: قالاملن�� من رواسب التطور اللغوي، بل عد ما وجد من شوا�د تنحو �ذاالقياس والتقعيد،
�لغ أوجھ �� ونجد �ذا ا��طأ النحوي أو الصر�� �� �عصر ال�� استقام ف��ا اللسان العر�ي، و «

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 15ص (مقدمة ال��اح، أحمد عبد الغفور عطار،    - 1

 ). 15ص (املرجع نفسھ،    - 2

 ). 114ص (الفصيح، ابن خالو�ھ، نقال عن التطور اللغوي، مظا�ره وعللھ وقوان�نھ، رمضان عبد التواب،    - 3

 ). 16ص (مقدمة ال��اح، أحمد عبد الغفور عطار،    - 4
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 من آثار 
ً
السالمة و�عراب وال��ة والقوة وال��اء، وغ�� �عيد عندي أن ي�ون �ذا ا��طأ أثرا

  1».رواسب اللغة العر�ية قبل كمال�ا و�لوغ�ا مرتبة الصقل وال��ذيب

ثم إنھ مع شيوع �سالم وا�ساع رقعة الفتح إ�� أطراف ا��ز�رة العر�ية، و�� 

ة ا��طأ، ومع دخول �عاجم �� �سالم، واس�يطا��م �مصار مواطن ضعف �لسنة ومظن

َ��َّ (إن أول ��ن سمع باألمصار قول�م «�سالمية، أخذ ال��ن ين�شر ع�� نطاق واسع وقيل 

أول ��ن سمع «، كما ذكر أن 2»).سقطت عصا�ي(، وأول ��ن سمع بالبادية قول�م )ع�� الصالة

لھ عذٌر وأنت تلوم:(بالبصرة
َّ
  3»).لعل

  :ال��ن �� ال��اث اللغوي  - 

إن ظ�رت آفة ال��ن و��مت ع�� �لسنة ح�� انتفض علماء اللغة الغ�� ينفون ما 

عن لغة القرآن ا��طأ والز�غ، و�ان أول ما انت��وه أن أزالوا من مرسوم�ا �ش�ال والت��يف، 

، 4)رشدوا أخاكمأ: (إمام�م �� ذلك التوجيھ النبوي لل��ابة بإرشاد الالحن بحضرتھ بقولھ

فعمدوا ينفون ع��ا ا��بث، وال يف��ون عن النقد والتمحيص، وتن�يھ الناس إ�� ا��طأ، ح�� 

يجت�بوه، ورد�م إ�� الصواب �ي يل��موه، وأشاروا �� كت��م إ�� ذلك كما ألف �عض�م كتبا 

ت��ن فيھ ما ( :�ااسم) �ـ 192تـ (أقدم�ا رسالة م�سو�ة إ�� الكسا�ي ف، )ال��ن(ورساالت �� 

تـ (، وأبو عثمان بكر بن عثمان املاز�ي )�ـ 209تـ (وممن ألفوا �� �ذا ا��انب أبو عبيدة  ،)العامة

 �عنوان واحد ،)�ـ 379تـ (ن الز�يدي �ش�ي�� ، وأبو بكر دمحم بن ا��س)248
ً
وكتب �ؤالء جميعا

كتابھ ) 207تـ (الفراء ، وألف )��ن ا��اصة(؛)�ـ 395تـ (وأل�ي �الل العسكري ) ��ن العامة(�و 

  5).ال��اء فيما ت��ن فيھ العامة(

فيما جاء من آثار، إذ وردت �� حديث لعثمان ر��� ) ��ن(وقد أش�ل مدلول �لمة 

هللا عنھ وآخر لعا�شة �، خاصة وأن ا��ديث�ن يردان �� معرض الكالم عن ��ية �عض 

 عرضت عليھ (بتة، فقد �وجھ القرآنية، وال�� جاءت �� القراءات الثا
َّ
روي عن عثمان أنھ قال ملا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 17ص (املرجع نفسھ،    - 1

 ). 2/219(البيان والت�ي�ن، ا��احظ،    - 2

 ). 33ص (س�ن آل ياس�ن، الدراسات اللغو�ة عند العرب، دمحم ح   - 3

سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجال قرأ : (، عن أ�ي الدرداء �)3601(رقم ) 2/439(رواه ا��اكم �� املستدرك : ا��ديث   - 4
��يح �سناد ولم يخرجاه، وذكره : ، قال ا��كم)43أرشدوا أخاكم : (ف��ن، فقال رسول هللا عليھ وسلم

  .ضعيف: ، وقال)2/315(السلسلة الضعيفة واملوضوعة  �لبا�ي ��

  )   31ص (ينظر �� مقدمة ال��اح، أحمد عبد الغفور عطار،    - 5
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 ستقيمھ العرب بألسن��ا: املصاحف
ً
  1).إن فيھ ��نا

ِإْن سألت عا�شة عـن ��ن القرآن، عن قولـھ : عن عروة قال(وا��ديث الثا�ي،

َساِحـَراِن 
َ
اِن ل

َ
ا: وعن قولھ]  63طھ [ َ�ذ

َ
�  الزَّ

َ
ون

ُ
ت

ْ
ؤ

ُ
 َوامل

َ
ة

َ
صال

َّ
 ال

َ
ِقيِم�ن

ُ
 َوامل

َ
وعن ،]162ال�ساء [ ة

 : قولھ
َ

ون
ُ
اِبئ َصاَرى َوالصَّ ِذيَن َ�اُدوا َوالنَّ

َّ
َمُنوا َوال

َ
ِذيَن أ

َّ
يا ابن أخ�� : لتفقا،]62البقرة [ ِإنَّ ال

  2).أخطأوا �� الكتاب�ذا عمل الكتاب،

  �و بمع�� ا��طأ أو ا��الفة غ�� املقصودة ؟ ) ��ن(ف�ل ما ورد �� ا��ديث�ن من �لمة 

�ب السيوطي �� ردَّ ما قد يطرأ ع�� الذ�ن من ش��ة عارضة �س�ب الل�س لقد أس

 بال��ابة أ��م ي��نون �� « :ا��اصل �� معنا�ا، قال
ً
 وكيف يظن أوال

ً
و�ذه �ثار مش�لة جدا

 
ً
 عن القرآن، و�م الف��اء اللّد؟ ثم كيف يظن ��م ثانيا

ً
�� القرآن الذي تلقوه من : الكالم فضال

 الن�� ملسو هيلع هللا ىلص
ً
اجتماع�م �ل�م ع�� : ، كما أنزل وضبطوه وحفظوه وأتقنوه ؟ ثم كيف يظن ��م ثالثا

 
ً
عدم ت�ب���م ورجوع�م عنھ ؟ ثم كيف يظن �عثمان : ا��طأ وكتابتھ ؟ ثم كيف يظن ��م را�عا

أن يقرأه وال �غ��ه ؟ ثم كيف يظن أن القراءات استمرت ع�� مقت��� ذلك ا��طأ، و�و مروي 

 عن سلف؟ �ذا مما �ستحيل عقال وشرعا وعادةبالتوات
ً
  3».ر؟ خلفا

قال ء الصناعة ا��ديثة وحكموا بضعفھ،فأما حديث عثمان فقد ت�لم فيھ علما

�عد تضعيفھ، �ضطراب الواقع �� إسناده  –�  –وأحسن ما يقال �� أثر عثمان «: السيوطي

أشتھ أخرجھ �� كتاب املصاحف من طر�ق و�نقطاع، وأنھ حدث �� روايتھ تحر�ف فإن ابن 

: ملا فرغ من ال��ف أ�ي بھ عثمان، فنظر فيھ فقال: عبد �ع�� بن عبد هللا بن عامر، قال

، ف�ذا �ثر ال إش�ال فيھ، ف�أنھ ملا عرض )أحس�تم وأجملتم، أرى ش�ئا سنقيمھ بألسن�نا(

 ع�� غ�� لسان قر 
ً
�ش، ثم و�� بذلك، كما ورد من عليھ عند الفراغ من كتابتھ رأى فيھ ش�ئا

، ولعل من روى ذلك �ثر حرفھ، ولم يتقن اللفظ الذي )�تقان(طر�ق آخر أورد��ا �� كتاب 

  4».صدر من عثمان فلزم ما لزم من �ش�ال

��يح «: قال السيوطيفال مطعن فيھ من ج�ة سنده، – � –أما حديث عا�شة 

كتاب (أشتة ��  الواردة فيھ البن) ال��ن وا��طأ(و�ال ملدلول ثم ذكر تأ،5».ع�� شرط الشيخ�ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).26ص (و�ق��اح �� علم أصول النحو للسيوطي كذلك ) 2/269(�تقان للسيوطي    - 1

  ).27ص (و�ق��اح ) 2/269(�تقان للسيوطي    - 2

 ). 27ص (ق��اح �� علم أصول النحو، و �) 2/269(�تقان    - 3

 ). 27ص (�ق��اح،    - 4

 ). 2/270(�تقان،    - 5
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 الناس أي �� اختيار �و�� من �حرف السبعة ��مع،)أخطأوا(،وأقره عليھ،فـ )املصاحف

حرف ال��اء : فمع�� قول عا�شة: قالتبوا من ذلك خطأ خارج عن القرآن،ال أن الذي كعليھ،

  1».�ألقى إ�� ال�اتب ��اء غ�� ما �ان �و�

وقد أنكر ابن قت�بة ع�� من اعت�� جواز قرار الوجھ غ�� الصائب فيما دونھ الكتاب 

مش�ل من كالم هللا عز وجل وثبوتھ، ذكره �� باب ما اد�� ع�� القرآن من ال��ن �� كتابھ 

 –وحديث عثمان ،)�� غلط ال�اتب( – � –وأما ما �علقوا بھ من حديث عا�شة «:قالالقرآن،

� – ) 
ً
واعتلوا ل�ل حرف م��ا، واس�ش�دوا قد ت�لم النحو�ون �� �ذه ا��روف،، ف)أرى فيھ ��نا

  2».بالشعر

ولم ير السيوطي �� قول ابن �نباري الرأي الصائب ح�ن جنح إ�� تضعيف 

  3.الروايات ومعارض��ا بروايات أخرى عن ابن عباس وغ��ه ب�بوت �ذه �حرف �� القراءة

، فقد أخرج ابن �نباري من )��ن(نھ قد جاء �� آثار �عض التا�ع�ن �لمة كما إ

 طر�ق أ�ي �شر عن سعيد بن جب�� أنھ �ان يقرأ 
َ
ة

َ
ال  الصَّ

َ
ِقيم�ن

ُ
�و «: و�قول ] 162:ال�ساء[ َوامل

وف��ا قراءة واللغة، لغة الذي كت��ا وقراءتھ،، غ�� أنھ �ان �ع�� بال��ن القراءة »��ن من الكتاب

  4.أخرى 

عند �عض العلماء، وم��م  ا��احظ �� البيان ) ��ن(�لمة  مدلول  وقد أش�ل

��ن «والت�ي�ن ل��د الذي اعت�� �عض ا��الفات �� �ستعمال مما ي��ء ع�� لغة 

وقد استحسن ا��الفة باعتبار أ��ا �� ال�� عنا�ا الشاعر مالك بن أسماء �� شعره ،»ا��واري 

  :ئھ�� استمالح ال��ن من �عض �سا

ن ا��واري الظراف، ومن ال�واعب النوا�د، وال��ن م«: فقد علق �ذا الب�ت بقولھ

ومن الشواب املالح  ومن ذوات ا��دور الغرائر أ�سر، ور�ما استم�� الرجل ذلك م��م، ما لم 

  5».تكن ا��ار�ة صاحبة ت�لف، ولكن إذا �ان ال��ن ع�� ��ية س�ان البلد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). 1/271(�تقان السيوطي،    - 1

 ). 50ص (تأو�ل مش�ل القرآن، ابن قت�بة الدينوري،    - 2

 ).50ص(ينظر �� املرجع السابق،    - 3

 ).1/272(لسيوطي ، و�تقان، ا)28ص (�ق��اح، السيوطي، : ينظر ��   - 4

 ).1/146(البيان والت�ي�ن، ا��احظ،    - 5

  ٍث يَوَحِد 
ُّ

لذ
َ
ا هأ    �َو ِممَّ

ــــــَمْنِطُق صَ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ
ً
ْحَيـانا

َ
َ�ُن أ

ْ
�

َ
  اِئُب َوت

ا 
ً
اِعُتوَن ُيـوَزُن َوْزن يْنَعت النَّ

 
َ

ْ�ُ� الك
َ

ــــــَوخ ـــ ـــــــ  ــ
َ
اَن ل

َ
ِم َما �

َ
ـــــال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

َ
  ْحنا
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ف�ذا الذي ف�مھ ا��احظ من مع�� ال��ن ع�� أنھ الغلط وا��طأ وا��الفة 

فالشاعر قصد أن من مقصد الشاعر �� الب�ت السابق،لألصل، �و خالف ما ذ�ب إليھ غ��ه 

 
ً
،�ذه ا��ار�ة تنطق الكالم ع�� وجھ الصواب حينا

ً
 أحيانا

ً
و�عد أن اش��ر ، وترتلھ ترتيال منغما

ھ ع�� خطئھ �عد مراجعتھ غ��ه لھ فيھ، فقال كيف �� بإصالحھ وقد ان�شر �� «: الكتاب، نبَّ

  1».فكيف بما سارت بھ الركبان، ف�و �� كتابھ ع�� خطئھ«وقولھ ،»�فاق

  :ال��ن والت��يف - 

املتعلق بحفظ كتاب هللا  ومن خالل �طالع ع�� ما ذكره العلماء �� مسألة ال��ن

 لھ �� بابھ،عز وجل؛
ً
 بإزائھ، قسيما

ً
يتعلق و�تصل بموضوع ا��الفة،نجد مصط��ا آخر قائما

رسم ا��روف با��ط العر�ي  إذ �لتباس ��ق من ال��يفة،لت��يف الذي �و مشتبا

قديما،أدى إ�� ال��ن من أوجھ عدة،�س�ب �شابھ كث�� من ا��روف رسما،قبل ابتداع نقط 

 أو الل�س ا��اصل ب�ن الس�ن والش�ن أو ا��يم وا��اء وا��اء،���ام،�الباء والتاء والثاء،

لت��يف و�و غ�� دار بھ، قد �س�م �� فشو وخطورة ذلك تتمثل �� أن الناقل ح�ن ينقل ا

عيوب : "؛قال 2وقد أو�� ل�ا ا��احظ جانبا من الدرس �� كتابھ البيان والت�ي�نا��الفة �عد�ا،

ن من وجوه من فالت��يفي�و : وا��طأ �� ال��جمةاملنطق الت��يف،وسوء التأو�ل،

من �سماء : التأو�لوسوء .ومن �شابھ صور ا��روفالتخفيف،والتثقيل،ومن قبل �عراب،

 ملعان،امل
ً
  ".وكذلك سوء ال��جمة.فتتأول ع�� غ�� املرادتواطئة أي أنك تجد اسما

قراء��ا تحتمل و وال شك أن املصاحف العثمانية �انت خالية من النقط و ���ام، 

جملة �حرف السبعة ال�� نزل ��ا القرآن الكر�م، وظلت خالل ع�د ا��ليفت�ن و�داية ع�د ب�� 

أن الكتابة لم تكن تتمتع قبل عصر "مية وألك�� من أر�ع�ن سنة كذلك، ومعلوم وال شك، أ

ولعل �ذا ما أدى بال��ابة والتا�ع�ن . 3".التدو�ن ع�� �قل بما يكفي من ا��صانة واملصداقية

بكتابة القرآن �� املصاحف، بل �انوا يحرصون شديد ا��رص ع�� حفظھ  إ�� عدم �كتفاء

  .عن ظ�ر قلب، وضبط روايتھ وقراءتھواستظ�اره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و�نظر كذلك �� الدراسات اللغو�ة عند العرب إ�� ��اية القرن الثالث، دمحم حس�ن ). 2/216(املرجع السابق،    - 1

 ). 35ص(آل ياس�ن، 

 ).219- 1/216(، ا��احظ، املرجع السابق    - 2

، نقال عن إر�اصات ال�شأة �� النحو العر�ي، دمحم زغوان، )123ص (ابري، ب�ية العقل العر�ي، دمحم عابد ا��   - 3
 ). 40،41ص (، 2005، سنة 99مقال بمجلة ال��اث      العر�ي، عدد 
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ومما جاء من أدلة البصر��ن �� تضعيف �عض أوجھ القراءات، ع�� اعتبار ا��طأ من              

): �ـ118تـ ( 1الناقل صاحب الرواية من ج�ة الت��يف �� رسم القرآن، قراءة ابن عامر

 
َ
ْتُل أ

َ
 ق

َ
ِرِك�ن

ْ
ش

ُ
ِث�ٍ� ِمَن امل

َ
َن ِلك ِلَك ُزّ�ِ

َ
ذ

َ
ِ�ِ�ْم َوك

َ
َر�ا

ُ
َدُ�ْم ش

َ
الذي : "قال الزمخشري . 2)��137عام( ْوال

فجعلھ �عتمد �� روايتھ ،3"مكتو�ا بالياء) شر�ا��م(حملھ ع�� ذلك أن رأى �� �عض املصاحف 

وإن �ان �� �ذا الرأي منھ فيھ مقال، ع�� اعتبار أنھ ال ي�ب�� . ع�� ال��ف ولم ينقل�ا سماعا

قال ابن ا��زري دون تحقيق وال بص��ة وال توقيف؛ نقل حروف القرآنأن ي��م �ئمة والقراء ب

إن من يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غ�� تحقيق وال : "�� ال�شر) �ـ 833تـ(

  4."بص��ة وال توقيف، فقد ظن ��م ما �م م��ؤون منھ، وعنھ م���ون 

 ء �� كتاب تقو�م اللسان، ومنھ ما جاوقد نبھ العلماء ع�� خطورة ��ن الت��يف

فإنھ أول ما يجب ع�� طالب اللغة ت��يح :"، قال �� مقدمة كتابھ]�ـ 577تـ [البن �شام ال���� 

�لفاظ العر�ية املستعملة ال�� حرف��ا العامة عن موضع�ا، وت�لمت ��ا ع�� غ�� ما ت�لمت ��ا 

نفي ع��ا الت��يف، وأقام�ا العرب �� ناد��ا ومجتمع�ا، فإذا ����ا وأزال م��ا التحر�ف، و 

�القدح �� التثقيف، ولفظ ��ا كما لفظت ��ا العرب �� املشتاة وا��ر�ف، واملر�ع واملصيف، 

  5."�ان ما وراء ذلك عليھ أقرَب، وأس�َل للطلب

 �ذا 
ً
وال شك أن كال املصط���ن ارتبط مدلول�ا با��الفة ال�� �ع�� ��ا درسا

الكالم، والت��يف يتعلق با��طأ �� الكتابة، و�و خطأ البحث، فال��ن يتعلق با��طأ �� 

أي أن نمط ا��الفة  ،و�ضاّد الصواب من جميع الوجوه .ي��ءع�� غ�� مقررات النظام النحوي 

ح�� يحفظ جانب العر�ية من . ف��ما مفتوح ال تحده ضوابط، فحقھ بالتا�� ال��ر والنبذ

  .ضرره

  : خاتمة

أ�مية العناية �سبل توظيف فكرة ا��الفة �� : ومما نخلص لھ خاتمة �ذا البحث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عبد هللا بن عامر بن يز�د اليحص��، تا���، أحد القراء السبعة ومن رواة ا��ديث  - 1

لنحو�ة �� ضوء �ع��اض ع�� الدليل النق��، دمحم بن عبد �نصاف البن املنّ��، نقال عن مسائل ا��الف ا -  2
  ).110ص(الرحمن السب���ن، 

  ).2/70(الكشاف،   - 3

  ).2/214(ال�شر �� القراءات العشر، ابن ا��زري،   - 4

  ).08ص(حاتم صا�� الضامن، : تقو�م اللسان، ابن �شام ال����، تحقيق  - 5
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شيوع م�ارات �داء اللغوي السليم نحو�ا، من خالل �فادة م��ا �� العناية بالقواعد ال�� ت��ء 

ن املت�لم من ا��روج عن القاعدة . ع�� س�ن العرب �� غ�� شطط وال تفر�ط وال �عسف ِ
ّ

ما يمك

جر�ا ع�� س�ن  . تقرر �� النظام النحوي خالفھلغرض مقصود، أي ما يتطلبھ �ستعمال وقد 

عر�ية �حتجاج، من القرآن الكر�م وكالم العرب، شعره ون��ه، مما صيغ وفقا لنظام اللغة 

  .العر�ية ال�� لم تفقد جملة القرائن املعنو�ة واللفظية ف��ا خصائص�ا �بالغية 
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  ما تقولھ العتبات النصية

  ف��وز رشام                                                                  

  :امل��ص

ي�ناول �ذا املقال موضوع العتبات النصية أو النص املوازي بنوعيھ املصاحب   

 الن��� وا��يط الن��� حسب رؤ�ة ج��ار جين�ت مع ال��ك�� ع�� عرض عتبات املصاحب

الغالف، الصور ير،��داء،اسم املؤلف،العنوان،املقدمة،التصد: الن��� املتمثلة ��

    .والرسومات، الطبع و�خراج

 . املصاحب الن���. النص املوازي . العتبات: ال�لمات املفتاحية

Le Résumé:  

Le thème de cet article est les seuils de texte ou le Paratexte qui se 

divise au Peritexte et Epitexte selon Gérard Genêt, et il expose spécialement les 

seuils du Peritexte. 

Les  mots clés: Seuils. Paratexte. Peritexte.  

  )Paratexte(عتبات النص أو النص املوازي  - 1

�� �ل التفاصيل الطباعية ال�� ترافق العمل " ج��ار جين�ت"العتبات حسب        

مجموع «و��  Paratexteھ �د�ي والنصوص ا��يطة بامل�ن، وال�� تندرج تحت ما �سمي

حواش و�وامش وعناو�ن رئ�سية وأخرى : النصوص ال�� تحيط بم�ن الكتاب من جميع جوانبھ

  .(1)»فرعية وف�ارس ومقدمات وخاتمة وغ���ا من بيانات ال�شر املعروفة

 Seuils" عتبات"ل�ذا املوضوع كتابا �امال �عنوان " ج��ار جين�ت"خصص   

وكذا �� ) 1982( Palimpsestes" أطراس"يث عنھ قبل ذلك �� كتاب و�ان قد بدأ ا��د،)1987(

و�ان ترك��ه منصبا ع�� ). Introduction à L’architexte )1979" مدخل ��امع النص"كتاب 

إظ�ار أ�مية العتبات ومسا�م��ا القو�ة �� ف�م ا��طاب باعتبار�ا مدخل �ل نص وأول ما 

  . ل إ�� النصيبصر فيھ، ممثلة بذلك الطر�ق الذي يوص

أي �ل ،Transtextualité" ع�� النصية"أو " التعا�� الن���"عندما تحدث جين�ت عن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، جامعة البو�رةأستاذة محاضرة أ،�لية �داب و اللغات. 

دراسة �� مقدمات النقد العر�ي القديم، أفر�قيا : عبد الرزاق بالل، مدخل إ�� عتبات النص-1
  . 16، ص 2000، )ط.د(ب��وت، / الشرق، الدار البيضاء
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قسمھ إ�� خمسة ة ظا�رة أو خفية مع با�� النصوص،ما يجعل من النص يدخل �� عالق

والذي تختلف ة لھ،النوع الثا�ي من �ذه �نواع امل�ون Paratexteأنواع،واعت�� عتبات النص 

وتتمثل �ذه ". النص املوازي "، وإن �ان أك���م يتفق ع�� �سميتھ بــ (1)احث آلخرترجمتھ من ب

  :(2)�نواع ا��مسة فيما ي��

  Intertextualité) التناص أوالتناصية(التداخل الن���  - 1  

   Paratexte) و�� العتبات(النص املوازي  - 2  

   Métatextualité  النص الواصف - 3  

    Hypertextualité   النص املتفرع - 4  

    Architextualité النص ا��امع - 5  

�� ال�� " الباحة"أو " العتبة"و ،النص املوازي �� العتبات ال�� تقدم النص للقارئ 

: �� وعليھ فإن أ�م ما يدرج ضمن العتبات. (3)�سمح ل�ل واحد بالدخول إليھ أو ا��روج منھ

 أسماء املؤلف�ن، ا��اتمات، الف�ارساملقدمات،املالحظات، ،التوقيعات،��داءاتالعناو�ن،

وقد      وجود ع�� صفحة غالف الكتاب وظ�رها��وا���، ال�وامش، بيانات ال�شر، و�ل ما �و م

: وحدد�ا فيما ي��" طروس"أشار جين�ت إ�� العناصر امل�ونة للنص املوازي �� كتابھ 

 التصديرات،ت�ب��ات، التذييالت،الالعنوان،العنوان الفر��،العناو�ن الداخلية،املقدمات،

الرسوم، نوع الغالف،املالحق الزخرفات،�شرطة،العبارات التوج��يةا��وا���،ال�وامش،

  .(1)إ��...وا��طوطات الذاتية والغ��ية

  :�ما(2) والنص املوازي حسب جين�ت قسم�ن أساسي�ن

ق بالنص من اسم �و ما يتعل: Peritexteاملصاحب الن���  - 1

  ...�لمة الناشرغالف،الصور املصاحبة لل�ن الفرعية،��داء،التصدير،او العنال�اتب،العنوان،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوسف وغل����، إش�الية املصط�� �� ا��طاب : ينظر ال��جمات ا��تلفة ل�ذا املصط�� ��-1

 ،2008، 01ر العر�ية للعلوم ناشرون، ب��وت، وم�شورات �ختالف، ا��زائر، طالدا النقدي العر�ي ا��ديد،
  .395ص 

2 - Voir: Gérard Genette, Palimpsestes: La littérature au second degré, Seuil, Paris, 1982, 
à partir de P08. 

Voir: Gérard Genette, Seuils, Seuil, Paris, 1987, P07,08. 

(1) Voir : Gérard Genette, Palimpsestes, P10. 

(2) Voir: Gérard Genette, Seuils, P10,11 
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ودة خارج الكتاب لك��ا تتعلق �� ا��طابات املوج :Epitexteا��يط الن���  - 2

  ...�االستجوابات وا��وارات، املراسالت ا��اصة، التعليقات، املؤتمرات، الندواتبھ،

. نمر بھ قبل الوصول إ�� الداخل تلعب عتبات النص دور عتبات الدار، ف�� أول ما

تكمن أ�مي��ا �� �ون قراءة امل�ن «وعليھ . و�� ال�� تتكفل بتقديم النص للقارئ دون سوا�ا

فكذلك ال فناء الدار قبل املرور �عتباتھ، فكما أننا ال ن��. تص�� مشروطة بقراءة �ذه النصوص

بدور الوشاية تقوم،من ب�ن ما تقوم بھ،أل��ا  يمكننا الدخول �� عالم امل�ن قبل املرور �عتباتھ،

و�� غيا��ا قد �ع��ي . ومن شأن �ذه الوظيفة أن �ساعد �� ضمان قراءة سليمة للكتاب. والبوح

  . (3)»قراءة امل�ن �عض ال�شو�شات

وعھ، وكذا �سميتھ وتحديد وتت��ص م�ام العتبات أساسا �� تحديد ج�س العمل ون

والظروف املرافقة لصدور  العمل والناشرباإلضافة للتعرف ع�� صاحب مضمونھ،

وتتغ��  .ف�� بمثابة مرشد للقارئ �� رحلتھ الستكشاف العمل من ا��ارج إ�� الداخلالكتاب،

من (حسب املراحل والثقافات و�جناس �دبية، وح�� عند الكتاب أنفس�م «طبيعة العتبات 

ي��تب من �ذه التباينات  مع مابقة إ�� أخرى،ومن ناشر إ�� آخر،ومن ط،)�اتب إ�� آخر

  .(1)»و�ختالفات من نتائج ع�� مستوى �نتاج والتلقي

ومن الناحية �جناسية تحمل العتبات أو�� املؤشرات ال�� تجعل القارئ أو متصفح 

و�� حالة عدم ذكره �� . الكتاب يتعرف ع�� نوع العمل، وذلك ع�� املؤشر �جنا��� أو املقدمة

عنھ القارئ �� العتبات �خرى وال يطم�ن لھ بال ح�� يتعرف ع�� نوع �ذين املوضع�ن يبحث 

وعادة ال ُيقبل القارئ ع�� م�ن لم �ستطع إدراك نوعھ من خالل العتبات، و�� حالة . العمل

  .غياب أي إشارة أجناسية يحدث �عض �ضطراب �� تلقي النص

  )Peritexte(عتبات املصاحب الن���  - 1

�� بالضرورة العتبات �ك�� حضورا �� أي كتاب أل��ا ترافق  عتبات املصاحب الن���

�داءات الغالف � اسم املؤلف، العناو�ن،املقدمات،التصديرات،: النص عن قرب، وتتمثل ��

باإلضافة إ�� �ل ما يتعلق بتفاصيل الطبع، و�� �ل�ا عتبات الرسومات،الصور و و�يانات ال�شر،

وعليھ فإ��ا �ك�� مرافقة للنص من عتبات . أو �� غالفھمرافقة للنص وتوجد �� ثنايا الكتاب 

ا��يط الن��� ال�� قد ال ت�ون موجودة أصال، وإذا وجدت ر�ما ال ين�بھ إل��ا القارئ لعدم 

  : و�ذه وقفة مع أ�م عتبات املصاحب الن���. حضور�ا �� فضاء قر�ب من النص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 24، 23عبد الرزاق بالل، مدخل إ�� عتبات النص، ص  (3)

، م 58، مجلة عالمات، ج "عتبات الكتابة �� النقد العر�ي ا��ديث"عبد املالك أش�بون، مقال  (1)
  .280، ص 2005د�سم��  النادي �د�ي الثقا��، جدة،، 15
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  اسم املؤلف- 

وأشد�ا تأث��ا، أل��ا أ�م ما يم�� ب�ن �عد اسم املؤلف من أقوى العتبات النصية 

�عمال �دبية ا��تلفة، ف�� ال�� تفرق ب�ن �اتب وآخر وتحقق ملكية ال�اتب �دبية 

إذن، عن أن ي�ون مجرد اسم علم يحيل ع�� ��ص، باتجاه " املؤلف"�علو «والفكر�ة، لذلك 

متعاضدة مع " وظيفة وصفية" تركيب وظيفة ب�يو�ة، قائمة �� جزء م��ا، ع�� فرضية إنجازه لـ

يمكن السم املؤلف ن �ذا امل�ان التحلي�� بالتحديد،م. فرضية إحالتھ ع�� مبدأ وحدة كتابية

  . (1)»أن ي��ض بوظيفتھ كنص مواز

القارئ، من خالل العالئق ا��دلية ال�� تر�ط /يمنح سلطة توجيھ املتلقي«وعليھ فإنھ 

يع أن يحدد �و�ة ا���س �د�ي الذي يبدع فيھ القارئ �ستط/فاملتلقي. اسم املؤلف بنصھ

املؤلف، كما �ستطيع أن يحدد ا��صائص �سلو�ية والفكر�ة ل�ذا املؤلف أو ذاك، وال سيما 

و�أ�ي م�ان . (2)»إذا �ان اسم املؤلف اسما معروفا ولھ حضور ع�� الساحة الثقافية و�دبية

و أسفل�ا بجانب عنوان العمل، ثم يتكرر �� اسم املؤلف عادة �� أع�� صفحة الغالف �مامي أ

  .     الصفحات الداخلية �و�� و�� صفحة الغالف ا��لفي للكتاب

وجود اسم املؤلف �امال كما �و م��ل مدنيا، يث�ت �و�ة العمل ل�اتبھ بإعطائھ 

�� اسمھ ا��قيقي، ما يمنحھ حق امللكية الشرعية، �� ح�ن قد يحيل �سم املستعار إ�� الرغبة 

  .  التخفي أو الرغبة �� الظ�ور ��و�ة رمز�ة قد ت�ون أقوى �عب��ا من ال�و�ة ا��قيقية

  العنوان- 

ومن املؤكد أن . (3)»بطاقة �عر�ف النص، و�و�تھ ال�� �ش�ل وجوده«يمثل العنوان  

ور�ما . أي شاعر أو �اتب إال و�عطي أ�مية وعناية بالغت�ن للعنوان كما يفعل للعمل �� حد ذاتھ

�ان اختيار العنوان أك�� �عقيدا ألنھ أول ما يتلقاه القارئ من العمل �د�ي ومن ثمة �و من 

ال�سو�ق النا�� للكتاب، باعتبار أن القراء ال �عرفون من الكتاب ��  -�� خطوة أو�� - يحدد 

  .بداية �مر سوى عنوانھ، و�ذا ���ء ال �غفلھ ال�اتب والشعراء بال شك

مجموع الدالئل «العنوان ع�� أنھ ) د مؤس��� علم العنوانأح" (ليو�وك"�عّرف 

اللسانية، من �لمات وجمل، وح�� من نصوص، قد تظ�ر ع�� رأس النص لتدل عليھ و�عّينھ، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 01ن�يل منصر، ا��طاب املوازي للقصيدة العر�ية املعاصرة، دار تو�قال، الدار البيضاء، ط  (1)
  .38، ص 2007

النادي �د�ي الثقا��، ، 16، مج61، مجلة عالمات، ج"عتبات النص"باسمة درمش، مقال  (2)
  .74، ص 2007مايو  جدة،

  .41نفسھ، ص  -3
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وكتابة العنوان �و بمثابة عمل ثا�ي، لھ . (1)»و�ش�� ��تواه الك��، ولتجذب جم�وره املس��دف

وال شك أن ال�اتب د ما عن العمل الذي سيعنونھ،ة ��فعالياتھ وشروطھ ال�� قد ت�ون مستقل

  .يضع املتلقي نصب عي�يھ أثناء اختياره للعنوان

أما القارئ فعمليتھ . عادة يبدأ ال�اتب بإنجاز العمل �د�ي أوال ثم يضع لھ عنوانا

عكسية، حيث ت�ون انطالقتھ بدءا من العنوان ثم ي�تقل إ�� العمل، و�و ما يجعل العنوان 

را �اما �� توجيھ أفق التوقع وتحديد نمط التلقي، و�� شد �ن�باه وإثارة الفضول يلعب دو 

وقد يحدث أحيانا أن ي�ون العنوان أشد شعر�ة وجمالية من العمل �� . حول محتوى العمل

  .حد ذاتھ

العنوان محطة إبداعية يقف عند�ا املؤلف طو�ال كما العمل �د�ي، و�ختلف 

ما �ع�� مال العمل أمامھ،ف�ناك من يضع العنوان �عد اكتاتب آلخر،توقيت وضع العنوان من �

 أو أثناء كتابة النصالنص �و ا��دد �ك�� للعنوان، أن
ً
لكن ا��الة . و�ناك من يضعھ قبال

غالبا ما يضع عنوان مرسلتھ �عد ان��ائھ م��ا و�ش�ل�ا عمال «فاملرسل �و�� �� الشا�عة،

واقع تحت تأث�� العمل نفسھ �ش�ل ما من  يبدعھ / العنوان إذ يضع  بمع�� أنھ . مكتمال

  .(2)»�ش�ال و�أن املرسل يتلقى عملھ ليتمكن من عنونتھ

العنوان لل�اتب �االسم «ر امل�مة �و�� للعنوان �� أن يدل ع�� العمل، حيث ي�ون دو 

توجب كثافة وترك�� ذلك �سل. (3)»بھ ُ�عرف و�فضلھ ُيتداول، ُ�شار إليھ، وُ�دل بھ عليھلل���ء،

ح�� يظل �ناك فضول للمرور ن موحيا فقط، ال أن يقول �ل ���ء،و�فضل فيھ أن ي�و عالي�ن،

.و��ذا الش�ل يدخل العنوان �� تناص مع عملھ ومع با�� العناو�ن من نفس الكتاب. إ�� امل�ن

    

  :�� ثالثة وظائف ��" شارل غر�فيل"وتتحدد وظائف العنوان �ساسية حسب 

لكن جين�ت قدم . (1)»قيمة منحھ - 3. تحديد مضمونھ - 2. تعر�ف ��و�ة العملال - 1«

  :(2)مجموعة من املالحظات ع�� �ذه الوظائف، واق��ح وظائف أخرى تتمثل ��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قراءات �� شعر�ة القصيدة ا��ديثة، دار الشروق، عمان، : لة املرئيةع�� جعفر العالق، الدال -1

  .55، ص 2002، 01ط

، )ب.د(دمحم فكري ا��زار، العنوان وسميوطيقا �تصال �د�ي، ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب،  -2
  .61، ص 1998، )ط.د(

  .15نفسھ، ص  (3)

(1) Gérard Genette, Seuils, P 73 

(2) Voir: Ibid, P88, 89  
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  الوظيفة الوصفية  -2الوظيفة التحديدية ل�و�ة العمل       - 1                  

    .وظيفة �غوائيةال - 4الوظيفة �يحائية                    - 3

أما ج�از . وحسب جين�ت فإنھ ل�س ضرور�ا أن تجتمع �ذه الوظائف مرة واحدة

�عرف (� والعنوان الثانوي، والعنوان الفر�العنوان،: ادة من ثالثة عناصر ��العنوان فيت�ون ع

بحيث يمكن قد تحضر مجتمعة أو متفرقة،«ناصر ، و�� ع...)شعررواية،قصة،:بج�س العمل

اء عن أحد عنصر��ا �خ��ين، وذلك بحسب إرادة املؤلف والناشر وال�سق الثقا�� الذي �ستغن

  .(3)»يصدران عنھ

. عنوان خار�� ضروري ل�ل عمل، و�و عنوان الكتاب: و�تفرع العنوان عموما إ��

وعناو�ن داخلية ل�ست ضرور�ة، وتتمثل �� عناو�ن القصائد �� الشعر، أو عناو�ن �قسام 

  .� الن��والفصول �

  عناو�ن الكتب والدواو�ن: العنوان ا��ار��- أ

عالمة ع�� تلك الب�ية �ك�� ال�� ت�تظم ف��ا «�� حالة الشعر يمثل عنوان الديوان 

الب�يات الداللية ل�افة القصائد، ومن ثم �ان ال بد أن يخ��ق عنوان الديوان �افة القصائد 

آخر إن عنوان الديوان ي��دد، ��ذا الش�ل أوذاك، بتعب�� . ليتمكن من رد اختالف عناو���ا إليھ

  . (1)»داخل جميع القصائد، �مر الذي يخلق نواة أولية للب�ية الداللية �ك��

وتكمن فاعلية العناو�ن ا��ارجية القصوى، �� �و��ا تتوجھ إ�� جم�ور أك�� من عدد 

: وثان��ما. ار�� ع�� الغالفموقع�ا ا��: أول�ما«: قراء النص الفعلي�ن وذلك لس�ب�ن أساسي�ن

،. ثارة ان�با�ھوظيف��ا �ساسية ال�� تتمثل �� جلب ا�تمام القارئ وإ
ً
إ�� ما يمكن إ��ا تتوجھ،إذا

�� ح�ن تخاطب با�� العتبات املوجودة �� . (2)»)ا��تمل(أو ) القارئ ال�امن(�سميتھ بـ 

بالفعل، الذين فتحوا، ينحصر أساسا �� فئةالصفحات الداخلية للكتاب جم�ورا أقل، 

  .(3)الكتاب أو قرؤوه

املؤشر "أما العنوان الفر�� الذي يحدد النوع �جنا��� للكتاب، أو ما �س�� بـ 

و�كذا . ف�و الذي يقوم بم�مة إخبار القارئ بج�س أو نوع العمل الذي ينوي قراءتھ" �جنا���

من أجل ) القراء(املرسل إليھ و ) الشاعر(ي�بادل�ا املرسل " رسالة"ي�ون العنوان �ش�ل عام 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41ن�يل منصر، ا��طاب املوازي للقصيدة العر�ية املعاصرة، ص  (3)

  .85دمحم فكري ا��زار، العنوان وسميوطيقا �تصال �د�ي، ص  (1)

  .280، ص "عتبات الكتابة �� النقد العر�ي ا��ديث"عبد املالك أش�بون، مقال  (2)

  .280نفسھ، ص : ينظر (3)
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  . (4)التواصل املعر�� وا��ما��

  عناو�ن القصائد أو الفصول : العناو�ن الداخلية - ب

العناو�ن الداخلية �� العناو�ن املصاحبة للنص كعناو�ن القصائد أو الفصول 

من قرأ  و�� عناو�ن قد ت�ون أقل مقروئية من العنوان �ص��، ألنھ ال يصل إل��ا سوى . و�جزاء

  . الكتاب فعال أو ع�� �قل تصفح ف�رسھ

يظ�ر العنوان الداخ�� �� بداية �ل نص، و�الضبط �� أعاله، و�و بذلك يمثل نصا 

مواز�ا آخر للعمل، �عّرف بھ و�حيل إليھ، و�أ�ي النص تفس��ا للدالالت التعب��ية واللغو�ة ال�� 

�عتمد ع�� «ا يجعل العنوان خطابا رمز�ا و�ذا م. (1)ي�ون العنوان قد اخ��ل�ا ب�ساطة وتم��

ادخاره ��زون وافر من التأو�الت ال�� تحمل كّما من �ف�ار واملعا�ي ذات الصلة الوثيقة 

  .(2)»با��مولة الداللية للنص وجمالياتھ

ال�اتب ا��يد �و الذي ين�بھ أل�مية العنوان �� عملية التلقي والذي تؤكد عليھ 

وذلك ة العنوان �� دراسة النص �د�ي،بحث السيميولو�� مثال أ�ميفقد أظ�ر ال. الدراسات

ل�� تر�طھ ��ذا �خ�� ا) املرجعية و�ف�امية والتناصية(نظرا للوظائف �ساسية 

لذلك ل�س من املبالغة القول أن العنوان �عت�� مفتاحا إجرائيا �� التعامل مع النص و�القارئ،

  .(3)الدال�� والرمزي : �� �عديھ

  املقدمة- 

ملصاحب امن أ�م العتبات ال�� تندرج ضمن   Préfaceاعت�� جين�ت املقدمة

و�� تضم �ل نص اس��ال�� ذا�ي أو غ��ي يصاحب النص، لذلك قد ترد ع�� أش�ال الن���،

املقدمة، التم�يد،التوطئة،فاتحة،إشارة،رأي،تقديم، تن�يھ،خطاب : ء مختلفة مثلوأسما

   .(4) وغ���ا...قبل البدءأو��،

و�� . ومع أن مقدمة الكتاب �� آخر ما يكتبھ املؤلف، إال أ��ا أول ما يفتتح بھ الكتاب

و�شتغل املقدمة عموما كمساحة �عمل . م�مة لدرجة أنھ قد ال �ستقيم قراءة امل�ن وف�مھ دو��ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ا��لس 03، مجلة عالم الفكر، العدد "السيميوطيقا والعنونة"ال جميل حمداوي، مق: ينظر (4)

  .100، ص 1997مارس /، يناير25الوط�� للثقافة والفنون و�داب، ال�و�ت، ا��لد 

  .52، ص "عتبات النص"باسمة درمش، مقال : ينظر  (1)

  .40نفسھ، ص   (2)

  .97، ص "السيميوطيقا والعنونة"جميل حمداوي، مقال : ينظر  (3)

(4) Voir: Gérard Genette, Seuils, P 150. 
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نموذج ا���س الذي «يح ال�اتب من خالل�ا ع�� ر�ط امل�ن بالقارئ، حيث �س�� ف��ا لتوض

وع �عينھ، أو ور�ما �علل ف��ا أسباب توج�ھ ملوض. (1)»وكشف نموذج قراء��اھ،تتحدث عن

  . لذلك ف�� موج�ة أساسا للقارئ وقد يخاطبھ ف��ا مباشرة�عرض ف��ا قضية ما،

املقدمة خطاب موجھ للقارئ، قصد بناء أو تحديد نمط من القراءة املتوخاة، ف�� 

ش�ل�ا فال�اتب حر �� اختياره، فقد ت�ون ن��ية أو  أما. (2)إذن تمنح للقارئ من�� قراءة املؤلف

كما يمكن أن يكت��ا صاحب  .و�مكن أن ترد �� أسلوب حوار أو رسالة أو مقدمة نقدية. شعر�ة

  .أو يكت��ا ��ص آخر غ�� املؤلفامل�ن،

. ، تختلف وظائف�ا باختالف سياق التأليف(3)و�� ع�� أصناف وأنواع متعددة

. املتلقي، وإخباره بأصل الكتاب وظروفھ ومراحل تأليفھ والقصد منھ وتنحصر عموما �� توجيھ

وكذا توجيھ القراءة وتنظيم�ا وإعداد القارئ الستقبال امل�ن الذي ت�ون قد قامت باخ��الھ 

أو لھ،وقد تأ�ي ع�� ش�ل خطاب دفا�� يرد فيھ ال�اتب ع�� �نتقادات املوج�ة . وتكثيفھ

  .(4)�ستخدم لشرح العنوان وتحليلھ

قا منطل«ولذلك �عد . ومشروعھ من الكتابإذن تخ��ل رؤ�ة املؤلف،وموقفھ، فاملقدمة             

بما �� عتبة وخطاب أساس ل�سط املفا�يم و�طر النظر�ة لف�م تصورات الكتاب و�دباء،

  . (5)»ا��اصة باإلبداع والكتابة والتأليف

  التصدير- 

�س�ش�اد �� حد  ش�اد، إن لم نقل أنھ�و نوع من �س�Epigraphe  التصدير  

مقولة ل�اتب ما توضع ع�� رأس كتاب أو « Larousse،و�و كما ورد �عر�فھ �� م��م (1)ذاتھ

اب �عد �أن يضع املؤلف قوال أو عدة أقوال ل�اتب ما أو لنفسھ �� بداية الكت،(2)»فصل

فالتصدير ي�ون . عملمس�ش�دا ��ا من أجل توجيھ أو توضيح الصفحة العنوان وقبل امل�ن،

، و�و بذلك يقع خارج العمل ومحاذيا )نص أو عدة نصوص(ع�� رأس العمل أو جزء منھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41عبد الرزاق بالل، مدخل إ�� عتبات النص، ص  (1)

، 61مجلة عالمات، ج ،"آفاق املع�� خارج النص: النص املوازي "أحمد املنادي، مقال : ينظر (2)
  .145ص  ،2007، النادي �د�ي الثقا��، جدة، مايو 16مج

  .148نفسھ، ص : ينظر (3)

  .52، 51عبد الرزاق بالل، مدخل إ�� عتبات النص، ص : ينظر (4)

  .144، ص "آفاق املع�� خارج النص: النص املوازي "أحمد املنادي، مقال  (5)

(1)  Voir: Gérard Genette, Seuils, P134  

(2)  Dictionnaire de français, Larousse, France, 2003, P 152  
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  . (3)��افتھ

ومع أن التصدير قد ال ي�ون للمؤلف، وال ي�ون لھ عالقة قر�بة بامل�ن، إال أنھ يو�� 

. صول إليھللتوجھ الذي يذ�ب إليھ، باعتبار أن اختياره جاء ليوافق ما ير�د املؤلف الو 

�و �ك�� شيوعا، ي�ون (التصدير الغ��ي : والتصدير حسب املؤلف ع�� ثالثة أنواع و��

، )الذي يكتبھ مؤلف العمل بنفسھ(، والتصدير الذا�ي )م�سو�ا ملؤلف غ�� مؤلف العمل

  . (4))�و التصدير غ�� امل�سوب(والتصدير ا���ول 

 التعليق ع�� - 1: تت��ص �� (5)و�ؤدي التصدير أر�ع وظائف أساسية حسب جين�ت

  .الكفالة النصية - 4. تصعيد حساسية القارئ  - 3. التعليق ع�� النص - 2. العنوان

  

  ��داء  - 

��داء من العتبات �ختيار�ة ال�� يمكن أن �ستغ�� ع��ا ال�اتب، و�� متعلقة 

�� ت�ون بصيغة �و : بالسياق الثقا�� والتار��� لفعل ��داء الذي يأ�ي ع�� صيغت�ن عامت�ن

) مخطوط(ب ظر�� خطاب رس�� مطبوع يتصل بطبعة الكتاب ذا��ا، والثانية بصيغة خطا

  . (1)و�تصل ب���ة واحدة من الكتاب املطبوعموقع بخط املؤلف،

وفعل ) و��ون مطبوعا مع النص( Dédierومن �نا يم�� جين�ت ب�ن فعل إ�داء كتاب 

و�غض النظر ملن وّجھ ��داء . (2) )بخط املؤلفو��ون (Dédicacer إ�داء ���ة من الكتاب 

أما �� حالة غياب . فإنھ �ع�� القارئ أيضا ولو �ش�ل ضم��) ��ص أو جماعة أو ج�ة معينة(

حيث يقول �ذا " مثل درجة الصفر"��داء رغم إم�انية وجوده فإن ذلك برأي جين�ت دال 

ال أجد أحدا �ستحقھ "أو " ا الكتابال أجد أحدا �ستحق �ذ"الغياب إ�ي لم أ�ده ألحد أل�ي 

  . (3)"�ذا الكتاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) Voir: Gérard Genette, Seuils,  P134  

(4) Voir: Ibid, P140, 141, 142  

(5) Voir: Ibid, à partir de P145  

  

  .48ن�يل منصر، ا��طاب املوازي للقصيدة العر�ية املعاصرة، ص : ينظر -1

  :للمز�د حول �ل ما يتعلق �عتبة ��داء ينظر-2

Gérard Genette, Seuils, à partir de P110  

(3) Voir: Ibid, P126 



ف��وز  رشام                                                                                                                                                                                              276          

 

  :°2111èmeAnnée - N (Decembre 2016)                                                        )2016 دیسمبر(21:ـ  العدد الحادیة عشرالسنة  

  الغالف و�يانات ال�شر - 

وغالف الكتاب �و وج�ھ . (4)»العتبة �و�� ال�� تصافح بصر املتلقي«�عد الغالف 

فإما �و�تھ ال�� تحدد ردة فعل القارئ،و�طاقة �عر�فھ ال�� تتج�� ف��ا املالمح �و�� للعمل و 

الغالف جزء من داللة النص لذا ال يمكن النظر إ�� غالف الديوان . ناعتدفعھ للطلب أو لالمت

ع�� أنھ قوسان دالليان يحتضنان نصوصھ الشعر�ة «الشعري مثال بجزأيھ �مامي وا��لفي 

  . (5)»و�حددان لنا بؤر��ا الداللية فقط، بل ومدخل�ما إ�� �ذه النصوص وتحليل�ا أيضا

ة ال�� �ع�� ال�سمية والتص�يف و�سبة النص وظيفتھ التداولي«و�تجاوز الغالف 

منذ �عّد املتلقي،: وم بم�مة إيحائيةإنھ �نا يق. لصاحبھ وتوثيق ال�شر زمانا وم�انا

و�و مساحة . (1)»و��يئھ منذ العنوان ألفق تأو��� خصباية،لقراءة الكتاب قراءة محددة،البد

ثرات ليجلب القارئ لشراء أن �عرف كيف يختار املؤ «تحمل ذوق الناشر الذي يجب عليھ 

فعندما ي�ون رسم الغالف موفقا واختيار اللون مناسبا، فإن ذلك يمكنھ من  (2)»الكتاب

  .تحقيق مبيعات عالية

�و�� تحمل . أمامية وخلفيةار�� للكتاب من صفحت�ن أساس�ت�ن،يت�ون الغالف ا��

ة منتقاة �عناية ح�� وقد ت�ون ف��ا صورة أو لوحة �شكيلي. اسم املؤلف وعنوان الكتاب

 اسم(والثانية تحمل البيانات ا��اصة بدار ال�شر . ت���م مع محتوى العمل

�� مدى مؤشر ع«رقم الطبعة كما �و معروف ). �لمة الناشرالدار،العنوان،الطبعة،السنة،

�� ح�ن يمكن أن يحيل اسم ،(3)»وم�انة الشاعر ب�ن جم�ور املتلق�نان�شار ومقروئية الديوان،

أما �لمة الناشر فتصب عموما �� التعر�ف �ا �� مجال ال�شر وتوج��ا العام،ر إ�� م�ان�الدا

فالغالف إذن ل�س مجرد قالب،إنما �و ش�ل دال . ءتھبالكتاب والتحف�� ع�� شرائھ وقرا

  . ألنھ يحمل الكث�� من �يحاءات امل�مة عن امل�ن وصاحبھأيضا،

  الصور والرسومات- 

ات ي�ون عادة �� �عمال الشعر�ة، وقد عرف تزو�ق استخدام الصور والرسوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، النادي �د�ي )م2004 -1950(الصفرا�ي، ال�شكيل البصري �� الشعر العر�ي ا��ديث دمحم -4

  .133، ص 2008، 01ب��وت، ط/بالر�اض واملركز الثقا�� العر�ي، الدار البيضاء

  .58قراءات �� شعر�ة القصيدة ا��ديثة، ص : الداللة املرئية، ع�� جعفر العالق-5

  .64قراءات �� شعر�ة القصيدة ا��ديثة، ص : ةالداللة املرئي، ع�� جعفر العالق-1

/ رو��� اس�ار��ت، سوسيولوجيا �دب، تر أمال أنطوان عرمو�ي، م�شورات عو�دات، ب��وت-2
  .101، ص 1978، 01بار�س، ط

  .43دمحم الصفرا�ي، ال�شكيل البصري �� الشعر العر�ي ا��ديث، ص -3
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الدواو�ن الشعر�ة بالصور منذ القدم خاصة عند الفرس وح�� عند العرب، وقد تحتل ف��ا 

صفحة م��اجعة أمام �يمنة �بيات الشعر�ة أحيانا ح��ا م�انيا صغ��ا ع�� طرف ال

�ا �ألف ليلة اكما وظفت الصورة �� غ�� الشعر من كتب �دب أو سو الصورة،

  .  (1)و�ليلة ودمنةوليلة،واملقامات،

وقد استعملت . الصور املرافقة للشعر تجعلھ ممتعا للقراءة واملشا�دة أيضا

الصورة وال�ار��ات�� �� الشعر ا��ديث مصاحب�ن للمكتوب بصيغ متعددة، ولك��ا تلتقي �ل�ا «

. أو يتقارآن، أو املكتوب يقرأ الصورة،توبالصورة تقرأ املك: �� �و��ا قراءة متبادلة ب�ن الطرف�ن

  . (2)»ب�ن ا��ا�اة والتفاعل: وتتدرج العالقة بي��ما �� مستو�ات من املباشرة والتأو�ل

وظا�رة إرفاق القصائد بالرسوم والصور الفوتوغرافية �� �� ا��قيقة ظا�رة 

الع�د "يدة إ�� للقص" الع�د الشفوي "بمع�� من املعا�ي، ومقرونة باالنتقال من " ناشئة"«

  . (4)»إطار النص وإطار الصورة ليقرأ�ما«: و�� تجعل للقارئ إطار�ن (3)»"الصنا��- الكتا�ي

�و وجھ آخر من أوجھ  (5)�ذا ا��مع ب�ن الشعر والرسم �� الطبع و�خراج  

و�و تداخل يؤثر بال شك ع�� نمط �ستقبال والتلقي، و�وجھ . تداخل الفنون مع �عض�ا

  .وص و�دعم�ادالالت النص

  الطبع و�خراج- 

ل�ل عمل أد�ي �يئة لغو�ة وأخرى طباعية، ول�ست الثانية أقل أ�مية من �و��، ألن 

ومع تطور الطباعة وتقنيا��ا أصبح الناشرون �عرضون . أي كتاب ال بد أن يرى قبل أن يقرأ

التفاصيل وذلك من خالل اشتغال�م ع�� متنوعة من أش�ال الطبع و�خراج،علينا فنونا 

الورق الناعم، وش�ل واختيار لبصري للكتاب، �استخدام �لوان،الدقيقة والصغ��ة ل��انب ا

وال�� توظف من أجل جلب أك�� عدد من القراء وشد ان�با��م، و�التا�� ح��م ا��ط ا��ميل،

  .ع�� الشراء

الكتاب، الكتاب امل�شور ا��ا�ز للقراءة، �و �ذا الكالم املطبوع ب�ن دف�� «فلم �عد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قراءة النقد العر�ي القديم، إفر�قيا الشرق، الدار �� : رشيد يحياوي، شعر�ة النوع �د�ي: ينظر -1

  .152، ص 1994، 01البيضاء، ط
، 53، ج"عالمات"، مجلة "بالغة املكتوب و�شكيل النص الشعري ا��ديث"دمحم العمري، مقال -2

  .64، ص 2004، النادي �د�ي الثقا��، جدة، س�تم�� 14م
  .19، ص 2006، �01، دار أزمنة، عمان، طتحليل ن��: شر�ل داغر، الشعر�ة العر�ية ا��ديثة-3

  .76دمحم الصفرا�ي، ال�شكيل البصري �� الشعر العر�ي ا��ديث، ص -4
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أي الكالم املعروض بصر�ا للقراءة فقط، بل أصبحت العناية �شمل مجموع مظا�ره كنتاج 

بدءا من ا���م مرورا بنوعية الورق والتقنيات الطباعية املوظفة �� تنظيم الصفحة وان��اًء 

إذ لم �عد املعروض نصا ...) ألوان/رسوم/صور /عناو�ن(بالغالف وتركيبھ العالمي البصري 

�ذه الدالالت قد تحكم�ا . بل �و إ�� جانب النص فضاء صوري شك�� ال يخلو من داللةفقط، 

  .(1)»مقصدية منتج ا��طاب أو ال تحكم�ا، ولك��ا تبقى مع ذلك واردة

�شتغل ع�� ب�ية «و�خراج الطبا�� ل�س مجرد ز�نة خارجية، ألنھ �� حقيقة �مر 

قوى القرائية نحو محفزات التلقي ا��طاب الشعري ب�شكيالت بصر�ة تروم توجيھ ال

و�ذلك يصبح �خراج الطبا�� جزءا أساسيا من ب�ية . و�ندغام �� عالم النص من بوابة الع�ن

  . (2)»ا��طاب الشعري نفسھ

خراج،نوع ا��ط والورق ومن ب�ن التفاصيل امل�مة أيضا �� ش�ل الطبع و� 

�عد أول مظ�ر كتابة كتجسيد شك�� للغة،فال. لنصحيث يلعبان دورا م�ما �� تلقي او��م�ما،

. و�قدم نوع ا��ط و��مھ إيحاًء ل���ء ماة قبل استقبال أي مع�� أو داللة،يبصر �� الصفح

وأيضا لطر�قة توز�ع الكتابة ع�� ال�سبة لنوع الورق و��مھ وملمسھ،وكذلك �و الشأن ب

ات ال�� تفصل بي��ا، ف�� الورقة من حيث ميل �سطر و�ساو��ا و�دايا��ا و��ايا��ا والفراغ

  . �سا�م �ش�ل ما �� توجيھ نمط القراءة ال�� ت�بع �يقاع البصري الناتج ع��ا

أما نوع ا��ط فتمنح تقنيات الطبع إم�انات متعددة لنوع ا��ط، ما يوفر   

وعادة يختار ال�اتب والناشر نوع ا��ط املناسب لنوع النص �عد . خيارات متنوعة ومختلفة

مما ي�يح ل�ما العديد من دم�ا وسائل الطباعة �� رسم ا��ط،�ال املتنوعة ال�� تقدراسة �ش

ف لم �عد يخضع ملقتضيات الطباعة،« والشاعر املعاصر. ا��يارات ا��مالية
ّ
بل بات يوظ

" ��ولة"رغم أن �ذه ا��اوالت تبقى محدودة جدا والطباعية لشد ان�باه املتلقي،" امؤثرا��"

  .(1)»التجارب الشعر�ة �ورو�ية �� �ذا ا��الإذا ما قورنت ببعض 

وطبعا يمكن . و�ناك من الكتاب من يفضل طبع الكتاب مخطوطا باليد ول�س باآللة

مالحظة الفرق ا��ما�� سر�عا ب�ن ا��ط ��� وا��ط اليدوي، ما يجعل ا��ط د� سيميائيا 

ية الفنية الداللية للنص يدخل اليوم �� الب�«فتخطيط الشعر مثال . م�ما �� بناء النص

وذلك . باعتباره اختيار للشاعر نفسھ، سواء قام بھ ��صيا أو �لف بھ خطاطا ذا اختصاص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدار /ب��وتمدخل لتحليل ظا�را�ي، املركز الثقا�� العر�ي، : دمحم املاكري، الش�ل وا��طاب-1

  .06، ص 1991، 01البيضاء، ط

  .130دمحم الصفرا�ي، ال�شكيل البصري �� الشعر العر�ي ا��ديث، ص -2

  .20شر�ل داغر، الشعر�ة العر�ية ا��ديثة، ص -1
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أو حاجة ،)قبل ظ�ور املطبعة(ضرورة تقنية بخالف ما �ان يتم �� القديم حيث �ان التخطيط 

ذوق اجتماعية �ستجيب لرغبات املقتن�ن من طال�� ال��� املفردة، حسب ال/ زخرفية 

  . (2)»و�م�انيات املادية

�ذه �� أ�م العتبات املندرجة ضمن املصاحب الن��� وما تحملھ من وظائف 

أصبحت عتبات الكتب اليوم، خاصة �دبية م��ا، مجاال خصبا للدراسة لقد . ودالالت

والتحليل مع ما �ش�ده من تطورات �� تقنيات الطبع وحرص الكتاب ع�� تقديم نصوص�م �� 

وسي�ون من املفيد أيضا دراسة نتائج إ�مال . اب ومبتكر برعاية من الناشر�ن طبعاش�ل جذ

ال�اتب والناشر للعتبات وما ينجر عن ذلك من إضعاف للمبيعات أو عدم تلقي الكتاب ما 

يكفي من القراءة والنجاح رغم ما �� نصھ من إبداع وابت�ار، و�مكن ح�� دراسة �عض ا��االت 

  .ذلك ال�� يحدث ف��ا عكس

  

  املصادر واملراجع

�� قراءة النقد العر�ي القديم، إفر�قيا الشرق، : رشيد يحياوي، شعر�ة النوع �د�ي .1
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اد القدماءأ
ّ

  غراض الشعر العر�ّي عند النق

  )املصط��ات والتقسيمات والبواعث النفسّية ( 

  جمال قالم

صامل
ّ

��:  

اد العرب    
ّ

يحاول �ذا البحث املتواضع أن يث�� مسألة طاملا أثارت نقاشا ب�ن نق

فا��م وتحليال��م،ا
ّ
لت محور ا�تمام" أغراض الشعر" و�� مسألة لقدماء �� مؤل

ّ
الكث��  فقد ش�

تحمل من دالالت وتو�� من  ملارشيق وحازم القرطاّجّ�� وغ���م، م��م كقدامة بن جعفر وابن

ق بال�سمية أم بالعمقاصد،
ّ
ففي دد،ففي دراس��م ل�ا اختلفت وج�ات نظر�م، سواء ما �عل

فباإلضافة إ�� مصط�� �غراض،�ناك �سمية يصادفنا زخم من املصط��ات،جانب ال

أّما . املقاصد والفنون واملوضوعات و�صناف و�نواع واملعا�ي وغ���ا: ��امصط��ات أخرى، م

اد ع�� حصر�ا، فم��م من يختصر�ا �� غرض�ن وم��م من يفّرع 
ّ

�� جانب العدد فلم يّتفق النق

  .ع��ما أغراضا أخرى، تجاوزت عند �عض�م العشرة

نب النفسّية لدى ض با��واوقد ر�ط �عض النّقاد كحازم القرطاجّ�ّ� �ذه �غرا

ل وفقا ل�ذه فاعت��و�ا نتاج عواطف وانفعاالت الشاعر، فالشاعر،
ّ
�� ت�ش�

  . كما حاول �عض�م أن يجد صلة ب�ن أغراض الشعر وأوزانھ�نفعاالت،

Abstract  

The purposes of Arabic poetry in ancient critics 

(Terms, divisions, connotations and psychological motives)                      

This research attempts to raise the question of poetry  purposes which  has 

promoted  a debate among the ancient Arab critics in their writings and 

analyzes. It has been the focus of many of them, such as Qodamah ibn 

Jaafar, Ibn Rashiq , the  Qarthageny and others due to the  meanings that it 

carries and for the motives it provides. Their views differed towards the study 

, whether on the label or the number. On the label side, we have a huge 

number of terms. In addition to the term of objectives, there are other terms, 

such as: purposes, types, subjects, groups, sorts, meanings, etc. Regarding 

the number, the critics did not agree on counting them. Some of them 

contract it in two purposes, while others had divided different ones which can ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 أستاذ مساعد،جمال قالم ،  
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be more than a dozen                                        . 

           Some critics, such as Hazem Qarthageny, have linked these 

purposes to the psychological aspects of the poet considering them  as  a  

result of the poet’s emotions. These purposes  are formed according to 

these emotions, while some of the critics tried to find a link between the 

purposes of poetry and its metres. 

 

  :مقّدمة

ألغراض الشعر وموضوعاتھ تأث�� كب�� ع�� نفسية الشاعر وع�� طبيعة الشعر 

يھ، باعتبار أّن �غراض مرتبط
ّ

لذلك ،ة أساسا بال�دف املرجو من نظم الشعر ذاتھوع�� متلق

اد القدماء من ج�ة 
ّ

�انت محّل ا�تمام بالغ من ِقبل الشعراء من ج�ة ومن طرف النق

أخرى،فقد عا���ا �ؤالء من جوانب عديدة تّتصل بتقسيما��ا تارة وتنصرف إ�� بواع��ا 

ما خلق زحمة يال��م وتفر�عا��م،�ا اختلفت تأصوتأث��ا��ا النفسّية تارة أخرى،ففي دراسا��م ل

اد القدماء : �مر الذي يدفع لل�ساؤل املصط��ات،وزخما من التقسيمات، من
ّ

كيف عا�� النق

موضوع أغراض الشعر؟ و�ل اتفقوا ع�� �سمية واحدة ل�ا أم �عددت وتباي�ت من ناقد إ�� 

عر واملتلقّي؟ و�ل آخر؟ ثّم كيف ر�ط �ؤالء النّقاد �غراض با��وانب النفسّية عند الشا

  �ناك عالقة ب�ن أغراض الشعر وأوزانھ �� نظر�م؟ 

�ّل �ذه �سئلة وغ���ا سأحاول أن أجيب ع��ا �� �ذا املقال املتواضع معتمدا ع�� 

ال منا�� أخرى قد �ستدع��ا السياق، وع��ّ� مّرة وع�� املقارن مّرة أخرى،املن�� التار��
ّ
ومحل

لذلك وجب ع�ّ� ،�عد استخالص�ا من مضاّ��ا وإرجاع�ا ألصول�النّقاد ومناقشا ل�ا،ألقوال ا

 البن رشيق" العمدة " لقدامة بن جعفر و" نقد الشعر: " العودة إ�� أّم�ات الكتب النقدّية مثل

كما اميع الشعرّ�ة كحماسة أ�ي تّمام،والعودة إ�� �عض ا��للقرطاج�ّ� وغ���ا،" امل��اج" و

ق �مر بمعاجم اللغة أم بمعاجم استد�� املقام العودة إ�� �ع
ّ
ض املعاجم سواء �عل

املصط��ات، �ون البحث �� مسألة �غراض تفرض ع�� الباحث التعر�ج ع�� املعا�ي اللغوّ�ة 

ــــــــــــــــــلي�س�� �عد ذلك عرض آراء النّقاد وتحال ثّم ا��وض �� دالالت املصط��،أوّ  ــــــــــ ــــــــــ ن ليل�ا و�ياــــــ

مواطن �بداع والتفّرد لدى �ؤالء واك�شاف ما يمكن م��ا ومحاولة إجال��ا للقارئ ليك�شف ما 

  . يزخر بھ تراثنا من كنوز ال يزال الزمن يفاجئنا ��ا �ّل ح�ن
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  :�� مف�وم الغرض .1

 :الغرض �� اللغة .1.1

َرُض « :جاء �� لسان العرب البن منظور 
َ
�اِع نحو ال���ء والشْوِق : الغ ِ

ّ
. ِإليھشّدة ال�

ِرٌض 
َ
، ف�و غ

ً
َرضا

َ
َرُض غ

ْ
ِرض ِإ�� ِلقاِئھ َ�غ

َ
 : وغ

َ
َرُض ... اشتاق

َ
 الذي ُيْنَصُب ف��مى : والغ

ُ
�و ال�َدف

راٌض 
ْ
غ

َ
 فيضر�ھ بالسيف : و�� حديث الدجال. فيھ، وا��مع أ

ً
بابا

َ
 ش

ً
ِلئا

َ
 ُمْمت

ً
نھ يدُعو شاّبا

َ
أ

 ا
َ
َرُض ��نافيقطعھ جزلت�ن َرْمية

َ
َرِض؛الغ

َ
ر ال�َدف،: لغ

َ
نھ ي�ون ُ�ْعُد ما ب�ن الِقطعت�ن بقدر أ

َ
اد أ

 رميِة الغَرض: َرْميِة الس�م ِإ�� ال�دف، وقيل
َ
ي تص�بھ ِإصابة

َ
و�� حديث . معناه وصف الضر�ة أ

نت شيخ كب��: عقبة بن عامر
َ
َرَضْ�ِن وأ

َ
َيُتھ. تختلف ب�ن �ذين الغ

ْ
ي حاَجُتھ وُ�غ

َ
َرُضھ كذا أ

َ
. وغ

ْصَدك
َ
ي ق

َ
�مت غرضك أ

َ
 . وف

ْ
َ�َض ال���ءَ واغ
َ
َرَضھ: �

َ
ا يبدو من �عض معا�ي �لمة . )1(»جعلھ غ

ً
إذ

  . اللغوّ�ة أّ��ا تدّل ع�� �ش�ياق إ�� ال���ء وع�� ال�دف والبغية والقصد" غرض"

  :الغرض �� �صطالح .2.1

لذي �س�� إليھ ال�دف ا« :الغرض �� �صطالح ال ي�تعد كث��ا عن املعا�ي اللغو�ة ف�و                

لذلك . )2(»واملدح والعتابي ير�د أن �عرضھ �الوصف،والغزل،أو الفّن الذعر �� قصيدتھ،الشا

ا يكن معرفة قصد الشاعر من كمر �عود إ�� غايتھ ومبتغاه وقصده،ملعرفة غرض الشاع

بنفسّية الشاعر ومقاصده ومراميھ،فإذا أ��ب ���صية ما قصد فاألغراض مرتبطة شعره،

: عذلوقد جاء �� العمدة قول عبد الصمد بن املي��وه و�كذا، إذا غضب من أحد راحو مدح�ا،

دحت قلت أنت، وإذا فإذا م: ول�س �ل إ�سان يحسن تأليف�االشعر �لھ �� ثالث لفظات،« 

ن أّن . )3(»وإذا رث�ت قلت كنت��وت قلت لست،
ّ
و�� إشارة بارعة من �ذا الناقد، حيث تفط

ب، باستعما
َ
باملدح �و إرسال الكالم إ�� مخاط

َ
أّما �� ال��اء فينفي ،"أنت"  ل ضم�� ا��اط

وذلك من خالق وغ���ا من الصفات ا��سنة،الشاعر عن امل��و �ّل صفات ا��سن وم�ارم � 

ــــــــرض الرثاء ف�و مدح ملفقود و�أّما �� غ،"لست" ل توظيفھ النفي باألداة خال ــــــــــ ــــــــــ فال يمكن  الك،ـ

ــــــــــاضر واملسأن ي�ون ا��طاب �� ا�� ــــــــــتقبل بــــــــــ ــــــــــ ـــــــــل يــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ".      كنت" �ون بما يفيد املا��� باستعمال ــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد هللا ع�� الكب�� و�خران، دار املعارف، القا�رة، دت، : ، تح36: ، ج05: لسان العرب، مجـ ابن منظور،  1

  .3242:ص

 .301: ، ص2001ـ أحمد مطلوب، م��م مصط��ات النقد العر�ّي القديم، مكتبة لبنان ناشرون، ب��وت،  2

: الدين عبد ا��ميد، دار ا��يل ط دمحم م��: ، تح01: ـ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج 3
  .123: ، ص1981، ب��وت، 05
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اد القدماء ع�� �سمّية واحدة لألغراض، ف��ا�م �ستعمل
ّ

ون أك�� من ولم يّتفق النق

�صناف و�ر�ان : م��اواصطالحا��م، لك �عّددت �سميا��ملذمصط�� دال ع�� الغرض،

�ذه ال�سميات �� إطار ا��ديث عن  وسأش�� إ��. ن و�قسام واملعا�يواملقاصد والفنو 

  . تقسيما��م ألغراض الشعر

  

اد ألغراض الشعر .2
ّ

  :تقسيمات النق

اد القدماء لألغراض الشعرّ�ة فم��م من يرّد�ا إ�� أصل 
ّ

تباي�ت تقسيمات النق

�� الشعر يرجع إ�� الوصف الذي يرى أّن أك) ه 456( ابن رشيق واحد، من �ؤالء

ھ راجع إ�� باب الوصف، وال س�يل إ�� حصره واستقصائھ«:فيقول 
ّ
 أقل

ّ
و�وافقھ . )4(»الشعر إال

ر�ن ع�� بن أ�ي الفرج البصري 
ّ

و�فّصل �� �ذا ،صاحب ا��ماسة البصرّ�ة) ه 659( من املتأخ

� اختالف معانيھ، وأصولھ ومبانيھ، ينقسم إ�� �عوٍت إّن الشعر ع�« :شرحا و�يانا بقولھ

فما وصف بھ ��سان من ال��اعة والشدة �� ا��رب والص�� �� مواط��ا س�� : وأوصاف

 
ً
 و�سالة

ً
 وما أث�� . حماسة

ً
 وفخرا

ً
 وتقر�ظا

ً
وما وصف بھ من حسب وكرم وطيب محتد س�� مدحا

 �س�� رثاء وتأب�نا
ً
وصفت بھ أخالقھ ا��مودة من حياء وعفة وما . عليھ ����ٍء من ذلك ميتا

 
ً
وما وصف بھ ال�ساء من حسن وجمال . وإغضاء عن الفحشاء ومسامحة زالت �خالء س�� أدبا

 
ً
 و�س�با

ً
. وما وصف بھ من إيقاد الن��ان ونباح الكالب س�� ِقرًى وضيافة. وغرام ��ن س�� غزال

ما وصفت بھ �شياء ع�� و . وما وصف بھ من بخل وج�ن وسوء خلق ونميمة س�� ��اء

 وما ذكر من �نابة إ�� هللا ورفض الدنيا 
ً
 وم��ا

ً
 ووصفا

ً
اختالف أجناس�ا وأنواع�ا س�� �عتا

 
ً

 وعظة
ً
  . فال يخلو غرض من وصففالوصف إذا �و أساس �ّل �غراض،. )5(»س�� ز�دا

فإ�� « وال��اء؛املدح : ب�نما �ناك من النّقاد من يرجع �غراض إ�� أصل�ن �ما            

كصفات : املدح يرجع الرثاء،و�فتخار،وال�شب�ب،وما �علق بذلك من محمود الوصف

ــــــــالطل ـــــــــو�ث ول ــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــار،وال�شب��ــــ ــــــات ا��ســ ـــــــــان،وكــــ ــــــــــ ــــــــــــــــس�ن �خـــــــــــذلك تحـ : القـ

ھ،غ�� أن العتاب وال��اء ضد ذلك �لثال،وا��كم،واملواعظ،والز�د �� الدنيا،والقناعة،ــــــــ�األم

ألنك ال �غرى اء؛ــــس بمدح وال ��ــــــوكذلك �غراء ليف ل�ل واحد م��ما،ف�و طر حال ب�ن حال�ن؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .294: ، ص02: ـ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج 4

عادل سليمان جمال، مطا�ع ��رام التجار�ة، : ، تح01: ـ ع�� بن أ�ي الفرج البصري، ا��ماسة البصر�ة، ج 5
 .04: ، ص1987القا�رة، 
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 بمدحھ  إنھ حق�� وال ذليل،إال �ان عليك وع�� املغري الدرك،وال تقصد:بإ�سان فتقول 
ً
أيضا

  . )6( »الثناء عليھ في�ون ذلك ع�� وج�ھ

من . )7( والرثاءاء،وال�س�ب،املدح،وال��:فيعت���ا أر�عة أغراض و��وم��م من يتوّسع،    

�عة أصول و�ختصر�ا �� أر الذي �سّم��ا أصناف وفنون الشعر،) ه335(�ؤالء ابن و�ب ال�اتب

اف من الشعر كث��ة يجمع�ا �� �صل أصن ون فن وللشعراء« :فيقول تتفرّع م��ا فنون أخرى،

ن من فنون،في�و  ثم يتفرع عن �ل صنف من ذلكاملديح،وال��اء،وا��كمة،والل�و،: أر�عة،و��

 وقارب معناه معناه؛،وغ�� ذلك مما أش��ھخار،والشكر،واللطف �� املسألة،و�فتي،املرا�:املديح

ا�سھ؛ و��ون من ب وما أشبھ ذلك وجوالتأن�الذم،والعتب،و�س�بطاء،: و��ون من ال��اء

: و��ون من الل�وو�ان من نوعھ؛�مثال،وال���يد،واملواعظ، وما شا�ل ذلك،: ا��كمة

و�و �نا يأ�ي . )8(»وصفة ا��مر وا��ون، وما أشبھ ذلك وقار�ھالغزل،والطرد،

فرعية ت���ما أصل�ن ألغراض ا��كمة والل�و واع: �ما�غرض�ن،باإلضافة إ�� املدح وال��اء،

  .تصل إ�� أك�� من خمسة عشر غرضاأخرى،

ر ��ذا الرأي الناقد عبد الكر�م
ّ
،و�طلق عل��ا )ه 405(ال��ش�ّ�  وقد تأث

ثم يتفرع املديح،وال��اء،وا��كمة،والل�و،: ف الشعر أر�عةيجمع أصنا« :حيث يقول �صناف،

ال��اء و��ون من من �ل صنف من ذلك فنون؛ في�ون من املديح املرا�ي و�فتخار والشكر،

و��ون من الل�و الغزل �كمة �مثال وال���يد واملواعظ،و��ون من ا�الذم والعتاب و�س�بطاء،

مد تقسيما و�ظ�ر من تقسيمات ال��ش�ّ� لألغراض أّنھ اعت.)9(»والطرد وصفة ا��مر وا��مور 

 تحت �ّل غرض،
�
ــــــل�وتحت املديح املرا�ي و�فتخار والشكر،فتحت اثالثيا تاب ــــــــجاء الذّم والعـــ

وأّما تحت الل�و فنجد الغزل ظ،ــــــــمة �مثال وال���يد واملواعــــــضوي تحت ا��كـــو�نو�س�بطاء،

ألفينا�ا تصل إ�� ستة عشر والطرد وصفة ا��مر وا��مور، فإذا حس�نا التفر�عات جميع�ا 

،
ً
  .   اضو�و تقسيم ينّم عن فكر ودراية ��ذه �غر غرضا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .121: ، ص01: العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج ـ ابن رشيق، 6

  . 120: نفسھ، ص: ـ ينظر 7

 .135: ، ص1969حف�� دمحم شرف، مكتبة الشباب، القا�رة، : ـ ابن و�ب ال�اتب، ال���ان �� وجوه البيان، تح 8

  .121:، ص01: ـ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج 9
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أبياتا أل�ي العباس النا��� " �� أغراض الشعر وصنوفھ"وأورد ابن رشيق �� باب 

  :قال ف��ا )10(،)ه293(�ك��

ما الشعر ما تناسب �� النظ    
ّ
  م، وإن �ان �� الصفات فنونا            إن

         
ً
  قد أقامت لھ الصدور املتونا               فأ�ى �عضھ �شا�ل �عضا

ــــــــــــــتتم�� لو لم يكن أن يك                �� أتاك منھ ع�� ما         �ل مع ــــــــــ ـــــــــــــ   وناـــ

ــــفتنا�� عن البي ــــ ــــــــــ ــــــــــــــــك         ان إ�� أن            ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  يب�ن للناظر�ناـــــــ
ً
  اد حسنا

ـــــواملع           لفاظ فيھ وجوه             ف�ان � ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ا�ي رك�ن فيھ عيوناــــــــ

ـــــــــرم         فإذا ما مدحت بالشعر حرا          ــــــــــ ــــــــــ   فيھ مذا�ب املس�ب�نات ــــ

         
ً
 قر�با

ً
ـــــــــــــوج      فجعلت ال�س�ب س�ال ـــــــــــــ ــــــــــ   علت املديح صدقا مب�ناــ

ــــــــع، وإن �ان لفـ                   ـوتنكبت ما ت��ن �� السم ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ظھ موزوناـــــــــــــ

ـــــــــــوإذا ما قرضتھ �� ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــعف        جاء        ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ   ت فيھ مذا�ب املرفث�ناـــــــــ

ــــــــــــــــوج         فجعلت التصر�ح منھ دواء             علت التعر�ض داء دفيناــــ

ــــــدين يوم             وإذا ما بكت فيھ ع�� الغا         ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  للب�ن والظاعن�ناــ
ً
  ا

  ن من الدمع �� العيون مصونا       حلت دون ���� وذللت ما �ا     

ـــــــــــــد وعيدا و�الصـ          ـثم إن كنت عاتبا ش�ت �� الوع ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ   عو�ة ليناــــــ

ـــــــف��كت الذي ع ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــح     بت عليھ        ـــــتــ ــــــــــ  آمنا، عـــ
ً
ـــــــــــــــــذرا  م�ـــــــ

ً
ـــــــــز�زا   يناـــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .113: ، ص02: لعمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، جـ ابن رشيق، ا 10
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شروط ��  والشاعر �� أبياتھ �ذه يذكر أغراض الشعر وما يجب أن تنضبط بھ من 

ق بالشاعر نفسھ أم سواء ما �،وما يّتصل ��ا من أمور نفسّية،جانب اللفظ واملع��
ّ
عل

ي،
ّ

  .  املدح وال��اء والغزل والعتاب: و�� أر�عة أغراضباملتلق

ّي ا العالم املع���ّ� ع�� بن ع���� الرّم أّم 
ّ
أك�� ما « :فقالفقد اعت���ا خمسا،) �ـ384(ا�

و�دخل املدح، وال��اء،والفخر،والوصف،و ال�س�ب،: عليھ أغراض الشعر خمسة تجري 

اد،و�� . )11(»ال�ش�يھ و�ستعارة �� باب الوصف
ّ

ما اختلف ف��ا النق
ّ
باعتبار�ا أصول أر�عة قل

  . �غراض

،) ه337(قدامة بن جعفروناقش 
ً
وأفرد بابا وفّصل ف��ا،أغراض الشعر ،�و أيضا

، وذكر أّن �غراض مرتبطة "باب املعا�ي الدال عل��ا الشعر" نقد الشعر سّماه : �� كتابھ

 أّن الشعراء ألفوا ا��وض �� �عض�ا، و�� سّتة
ّ
املديح وال��اء : باملعا�ي ال�� ال ��اية لعدد�ا، إال

وملا �انت أقسام املعا�ي ال�� يحتاج ف��ا إ�� أن « :ش�يھ والوصف وال�س�ب، فيقول واملرا�ي وال�

ت�ون ع�� �ذه الصفة مّما ال ��اية لعدده، ولم يمكن أن يؤ�ى ع�� �عديد جميع ذلك، �ي يبلغ 

 ين�� عن نفسھ،آخره، رأيت 
ً
 ملا لم أذكره، وأن أن أذكر منھ صدرا

ً
 لغ��ه، وعيارا

ً
و��ون مثاال

،و�و املديح أجعل ذل
ً
، وعليھ أشد دوما

ً
ك �� �عالم من أغراض الشعراء، وما �م لھ أك�� دوسا

ز ع�� أّم�ات �غراض،إذ.)12(»وال��اء واملرا�ي وال�ش�يھ والوصف وال�س�ب
ّ

� وال�ا ف�و يرك

غ�� أّنھ �� ذكره لل�ش�يھ مع الوصف قد جاء بمتقار��ن، بمع�� �عّود الشعراء ع�� النظم ف��ا،

  .  ل�ش�يھ �و وصف ع�� �ر��أّن ا

عن أغراض الشعر ا��ا��ّ�، حيث سّما�ا ) �ـ395(كما تحّدث أبو �الل العسكرّي 

املديح وال��اء والوصف : �انت أقسام الشعر �� ا��ا�لية خمسة« :أقسام الشعر فقال

، و�و �عتذار
ً
 سادسا

ً
 ف للوال أعر ... وال�شب�ب واملرا�ي، ح�� زاد النا�غة ف��ا قسما

ً
عرب ش�ئا

. )13(»وم�ما جاء ع��م من ش�ل�ا ���ء ف�و عند العلماء معدود �� جملة املديحي�سب إ�� ال��ا�ي،

فيوافق آخر، و�� موقع آخر يذكر تقسيماد غرض ال��ا�ي و�عت��ه من املدح،و�� ف�و ينفي وجو 

كرّي غرض الفخر عوضا عن فيذكر العس،و�خالفھ �� غرض من �غراضلعدد،قدامة �� ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120: ، ص02: ـ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج 11

  .91:دمحم عبد املنعم خفا��، دار الكتب العلمية، ب��وت، د ت، ص: ـ قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح 12

: ، ص1994أحمد حسن ���، دار الكتب العلمية، ب��وت،  :، تح01: ـ أبو �الل العسكري، ديوان املعا�ي، ج 13
91.  
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ا �انت أغراض الشعراء كث��ة،ومعان��م م�شعبة جّمة،ال « :و�ظ�ر ذلك �� قولھ�ش�يھ،ال
ّ
ومل

مدارسة لھ،و�و  يبلغ�ا �حصاء �ان من الوجھ أن نذكرما�و أك�� استعماال،وأطول 

ھ اعت�� املرا�ي والفخر . )14(»والفخر ياملدح،وال��اء،والوصف،وال�س�ب،واملرا�
ّ
و�الرغم أن

ك نفسك الفخر �و مدح« حيث يرى أّن  داخالن �� املديح،

واملرثّية مديح . جرى ذلكوما يجرى مبالط�ارة،والعفاف،وا��لم،والعلم،وا��سب،

�و كذا وأنت : �ان كذا وكذا، وتقول �� املديح: والفرق بي��ما و��ن املديح أن تقول املّيت،

ھ ذكر�ما كغرض�ن مستقل�ن عنھ. )15(»كذا
ّ
 أن

ّ
قوالھ ألفينا تقسيمھ و�التا�� إذا جمعنا أ. إال

  . املدح وال��اء والوصف وال�س�ب واملرا�ي والفخر و�عتذار: ��إ�� سبعة،لألغراض يصل 

وقد قّسم ابن رشيق أغراض الشعر إ�� سّتة أغراض، وسّما�ا مقاصد القول مّرة 

� ونجده �. )16(ال�س�ب واملدح وال��اء والفخر والعتاب و�ستعطاف: و�غراض مّرة أخرى، ��

أغراض الشعر " ا��زء الثا�ي من العمدة يفّصل أغراض الشعر تحت باب 

ال�س�ب،املديح،الفخر،الرثاء،�قتضاءو�س�نجاز،العتاب،الوعيد :و��،"وصنوفھ

) ه 684( أّما حازم القرطاجّ�ّ�    .  )17(ال��اء، و�عتذار، فأوصل�ا إ�� �سعة أغراضو�نذار،

 شروط من جب اعتماده ف��اض الشعرّ�ة وما يفيذكر �غرا

ــــامل:و�� ــــوامل ذارـــــــــ�عتدح،ال�س�ب،الرثاء،الفخر،ــ و�� ،وال��ا�يعاتبات و�ستعطاف،ال��اء،ــــــ

 واحدا 
ً
  .    )18(سبعة أغراض إذا اعت�� القرطاجّ�ّ� �عتذار واملعاتبات و�ستعطاف غرضا

عشر ھ �سّم��ا أبوابا، و�وصل�ا إ�� أحد كما نجد الشاعر املعروف أبا تّمام �� حماست

،و��
ً
ل�س�ب،ال��اء �ضياف،املديح،الصفات،الس�� املرا�ي، �دب، اا��ماسة،: غرضا

،��
ُ
ال�ساء يمكن  فغرض مذّمةو�و توّسع يمكن أن يختصر،. )19(ومذّمة ال�ساءوالنعاس،امل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع�� دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبرا�يم، دار الفكر : ـ أبو �الل العسكري، الصناعت�ن الكتابة والشعر، تح 14

  .137: ، ص1971، ب��وت، 02: العر�ي، ط

  .ـ نفسھ، ص ن 15

  .199: ، ص01: ه، جـ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقد 16

  .180ـ  113: ، ص02: ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج: ـ ينظر 17

دمحم ا��ب�ب بن ا��وجة، دار الغرب �سالمي، : حازم القرطاج��، م��اج البلغاء وسراج �دباء، تح: ـ ينظر 18
 .353ـ  351:  ، ص1986ب��وت، 

أحمد أم�ن وعبد السالم �ارون، دار ا��يل، ب��وت، : ح ديوان ا��ماسة، تحأبو ع�� املرزو��، شر : ـ ينظر 19
 .1884ـ  21: ، ص1991
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بل �� شرح آخر ي�ون غرض �ضياف ضمن غرض الفخر،كما يمكن أن إدراجھ ضمن ال��اء،

و�ان يمكن والك��، القصر: باإلضافة إ�� �بواب السابقة، بابان آخران �مال��ماسة �ناك،

  . )20(إدراج�ما �� باب الوصف

  :البواعث النفسّية ألغراض الشعر .3

اد القدماء إ�� عالقة �غراض الشعرّ�ة بنفسية الشاعر وما 
ّ

ن الشعراء والنق
ّ
تفط

اد �ع��يھ من انفعاالت شّ��، 
ّ

من رغبة ور�بة وحّب وكره وفرح وحزن وغ���ا، وقد اش��ط النق

فأول « :ع�� الشعراء معرفة �غراض واملرامي واملقاصد بتعب�� ابن رشيق، و�ظ�ر ذلك �� قولھ

ما يحتاج إليھ الشاعر �عد ا��ّد الذي �و الغاية، وفيھ وحده الكفاية حسن التأ�ّي والسياسة، 

سب ذل وخضع، وإن مدح أطرى وأسمع، وإن ��ا أخل وأوجع، وإن وعلم مقاصد القول؛ فإن �

ولكن غايتھ معرفة فض ورفع، وإن استعطف حن ورجع،فخر خب ووضع، وإن عاتب خ

 من �ان؛ ليدخل 
ً
فذلك �و سر صناعة إليھ من بابھ، و�داخلھ �� ثيابھ،أغراض ا��اطب �ائنا

و�� أمور تّتصل بنفسّية الشاعر . )21(»الشعر ومغزاه الذي بھ تفاوت الناس و�ھ تفاضلوا

  .واملتلقّي ع�� حّد سواء

من أراد املديح فبالرغبة، ومن أراد ال��اء « :كما أورد ابن رشيق قول دعبل ا��زا��ّ 

فكما . )22(»ومن أراد املعاتبة فباالس�بطاءمن أراد ال�شب�ب فبالشوق والعشق،فبالبغضاء،و 

فالرغبة جعل ل�ّل غرض م��ا دافعا نفسّيا،و عة،ّسم دعبل أغراض الشعر إ�� أر�ُيالَحظ فقد ق

 
ّ
 بالشوق،دافع املدح، وال��اء ال ي�ون إال

ّ
ى ال�شب�ب إال

ّ
وأّما العتاب في�ون  عند البغض،وال يتأ�

، كما يبدو، �عّ�� عن ف�م ��يح لعملّية �بداع وما يصاح��ا من 
ٌ

باالس�بطاء، و�و رْ�ط

ل امل
ّ
  .قاصد والغايات ومن ثّم �غراضانفعاالت نفسّية ت�ون س�با �� �ش�

وهللا : أتقول الشعر اليوم؟ فقال« :وقد سأل عبد امللك بن مروان أرطأة بن س�ية             

فجعل . )23(»ما أطرب، وال أغضب، وال أشرب، وال أرغب، وإّنما ي��ء الشعر عند إحدا�ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع�� املفضل حمودان، دار الفكر املعاصر، ب��وت، :�علم الش�تمري، شرح ديوان ا��ماسة، تح: ـ ينظر 20

 .وما �عد�ا 1183: ، ص1992

  .199: ، ص01: ج ـ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، 21

 .122: ـ نفسھ، ص 22

  . 120: ـ نفسھ، ص 23
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  . الشرب دافع للنظم، الذي �و مرتبط بال�شوة والطرب

ھ ا��تلفة وسّما�ا قواعد ن رشيق أر�عة دوافع لنظم الشعر �� أغراضوقد حّدد اب

فمع : والغضبالرغبة،والر�بة،والطرب،:أر�عةقواعد الشعر « :فقد نقل قول �عض�مالشعر،

ومع الطرب ي�ون الشوق لر�بة ي�ون �عتذار و�ستعطاف،ومع االرغبة ي�ون املدح والشكر،

ورأى ابن رشيق أّن . )24(»ء والتوعد والعتاب املوجعورقة ال�س�ب، ومع الغضب ي�ون ال��ا

ھ ال �عمل « :الرثاء ال يحتاج إ�� دافع حسب �عض النقاد الذين قالوا أّن 
ّ
أصغر الشعر الرثاء؛ ألن

د عز�ز. )25(»رغبة وال ر�بة
ْ

ق
َ
  .مع أّن دافع الرثاء دافع قوّي و�و ا��زن ع�� ف

  :كما اس�ش�د ابن رشيق بب�ت�ن أل�ي ع�� البص��

  مدحت �م�� الفتح أطلب عرفھ     و�ل �س��اد قائل و�و راغب          

ــــــــــــــــفأف�� فنون الش           ـــــــوما ف       عر و�� كث��ة ــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ   ن�ت آثاره واملناقبـ

ق عل��ما بقولھ
ّ
فقد نّبھ إ�� أ�ّمية الرغبة،ف��،كما . )26(»فجعل الرغبة غاية ال مز�د عل��ا« :وعل

  .  ال�� �� تا�عة ل�ا وتحت تأث���اي �عد�ا بقّية الدوافع،ع ثّم تأ�محور �بدايبدو،

أّما حازم القرطاجّ�ّ� فيفّرق ب�ن أمر�ن و�ما ج�ات الشعر وأغراضھ، فج�ات                     

ا��ب�ب، وامل��ل، والطيف �� : �و ما توجھ �قاو�ل الشعر�ة لوصفھ ومحا�اتھ مثل« :الشعر

�� ل�ا علقھ ت �عتمد وصف ما �علق ��ا من �حوال الفمثل �ذه ا���ا. طر�ق ال�س�ب

فت�ون مسانح القتناص املعا�ي بمالحظة ا��واطر ما يتعلق بج�ة ج�ة باألغراض ��سانية،

أمور ل�ا تأث�� �� نفسية الشاعر،ف��يد أن ينقل�ا من أي �� منطلق نظم الشعر، .)27(»من ذلك

ال�يئات النفسية ال�� ُين�� باملعا�ي املن�سبة ع�� « :و�� املقابل �ناك �غراض و��إ�� املتلّقي،

تلك ا���ات نحو�ا وُ�مال ��ا �� صوغ�ا ل�ون ا��قائق املوجودة لتلك املعا�ي �� �عيان مما ي�� 

بمع�� ) 28(»النفس بتلك ال�يئات، ومما تطلبھ النفس أو ��رب منھ، إذا ��يأت بتلك ال�يئات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ن: ـ نفسھ، ص 24

  .132: ـ نفسھ، ص 25

  . 121: ، ص01: ـ ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج 26

دمحم ا��ب�ب بن ا��وجة، دار الغرب �سالمي، ب��وت، : ـ حازم القرطاج��، م��اج البلغاء وسراج �دباء، تح 27
  . 77: ، ص1986

  .ـ نفسھ، ص ن 28
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ي، فتج��د �� طلب تلك �مور أو النفور  التأث��ات ال�� تحد��ا �قاو�ل
ّ

الشعرّ�ة �� نفس املتلق

  .    م��ا

ور�ط حازم القرطاجّ�ّ� ب�ن ا��االت النفسّية والقصد للوصول إ��            

. و�رتياح لألمر السار إذا �ان صادرا عن قاصد لذلك أر��� فحرك إ�� املدح« :الغرض،يقول 

وتحرك �مور . صادرا عن قاصد لذلك أغضب فحرك إ�� الذم و�رتماض لألمر الضار إذا �ان

غ�� املقصودة أيضا، من ج�ة ما تناسب النفس و�سر�ا ومن ج�ة ما تنافر�ا وتضر�ا، إ�� نزاع 

وإذا �ان �رتماض . وإذا �ان �رتياح لسار مستقبل ف�و رجاء. إل��ا أو نزوع ع��ا وحمد وذم أيضا

  . لضار مستقبل �انت تلك ر�بة

وإذا �ان �رتماض النقطاع أمل �� ���ء �ان يؤمل، فإن ن�� �� ذلك من�� التص�� 

و�س�� . والتجمل س�� تأسيا أو �سليا، وإن ن�� بھ من�� ا��زع و�ك��اث س�� تأسفا أو تندما

وإذا استدفع املت�لم ذلك فأسعف بھ وضمن وصف . استدفاع ا��وف املستقبل استلطافا

. والتعز�ر ع�� �مر املرتمض منھ واملالمة فيھ �س�� معاتبة. س�� إعتاباا��ال �� ذلك كالما 

فإن �ان �رتياح ألمر شأنھ أن �سر محضره إال أنھ ي�ون �عيدا من املت�لم، من ج�ة زمان ماض 

أو مستقبل أو م�ان أو إم�ان، حرك ذلك إ�� �س��احة لذكره وال�شوف إليھ، فت�ون �قوال 

علق��ا بأغراض النفوس ع�� �ذا النحو متنوعة إ�� فنون كث��ة نحو ال�شوقيات �� �شياء ال�� 

القلق فجعل القرطاجّ�ّ� �رتياح و�رتماض، الذي �و . )29(»و�خوانيات وما جرى مجرى ذلك

  . دافعان أساسان من الدوافع النفسّية �� قول الشعر وا��وض �� أغراضھوا��زن،

معلم دال ع�� طرق العلم بما ينقسم إليھ الشعر : "ّماهوقد أفرد القرطاجّ�ّ� بابا س

حيث اختالف الناس �� قسمة الشعر،أشار �� البدء إ�� " بحسب ما قصد بھ من �غراض

و�عض�م إ�� خمسة . مدح و��اء و�س�ب ورثاء ووصف و�ش�يھ: قسمھ البعض إ�� ستة أقسام

  . أقسام ألن ال�ش�يھ راجع إ�� مع�� الوصف

: وقال �عض�م. الرغبة والر�بة والطرب والغضب: أر�ان الشعر أر�عة: وقال �عض�م

و�رى القرطاجّ�ّ� أّن �ذه التقسيمات . الشعر �لمة �� ا��قيقة راجع إ�� مع�� الرغبة والر�بة

�ا غ�� ��يحة ل�ون �ّل تقسيم م��ا ال يخلو من أن ي�ون فيھ نقص أو تداخل
ّ
فأّما « :فيقول . �ل

�يحة ال�� للشعر من ج�ة أغراضھ ف�و أن �قاو�ل الشعر�ة ملا �ان طر�ق معرفة القسمة ال�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12ـ 11: ـ حازم القرطاج��، م��اج البلغاء وسراج �دباء، ص 29
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القصد ��ا استجالب املنافع واستدفاع املضار ب�سط�ا النفوس إ�� ما يراد من ذلك وقبض�ا 

و�انت �شياء ال�� يرى أ��ا خ��ات أو شرور م��ا ما بما يخيل ل�ا فيھ من خ�� أو شر، عما يراد

�ان حصول ما من شأنھ أن يطلب �س�� ظفرا، وفوتھ �� مظنھ حصل وم��ا ما لم يحصل، و 

وكفايتھ �� أن ��رب عنھ �س�� أداة أو رزءا، ا��صول �س�� إخفاقا، و�ان حصول ما من شأنھ

مظنھ ا��صول �س�� نجاة، س�� القول �� الظفر والنجاة ��نئة، وس�� القول باإلخفاق إن 

صد تأسفا، وس�� القول �� الرزء إن ق قصد �سلية النفس عنھ تأسيا، وإن قصد تحسر�ا

فإن �ان . وإن قصد استدعاء ا��زع من ذلك س�� تفجيعاستدعاء ا��لد ع�� ذلك �عز�ة،

وإن �ان ك بالذكر ا��ميل وس�� ذلك مديحا،املظفور بھ ع�� يدي قاصد للنفع جوزي ع�� ذل

ان الرزء بفقد الضار ع�� يدي قاصد لذلك فأدى ذلك إ�� ذكر قبيح س�� ذلك ��اء،وإذا �

الذي �و ما ييل،ـــــر�ط ب�ن التخفالقرطاجّ�ّ� �نا ي. )30(»���ء فندب ذلك ال���ء س�� ذلك رثاء

ـــــينجّر عن �ق ي،و�غراض،ـــتعاالت لدى املتلــــاو�ل الشعرّ�ة من انفـ
ّ

في�ون الغرض وفقا ملا ق

  .   يقصد إيصالھ إ�� املتلقّي 

ثّم جناس بدور�ا قّسم�ا إ�� أنواع،و� غراض إ�� أجناس،القرطاجّ�ّ� �  وقّسم         

أغراض الشعر « قّسم �نواع إ�� أنواع أخرى فرعّية، وفقا ألحوال نفسّية ت�تاب الشاعر، فقول 

فأّما �جناس �ول فاالرتياح و�ك��اث وما تركب م��ما نحو إشراب . أجناس وأنواع تح��ا أنواع

و�نواع ال�� تحت �ذه . �ك��اث �رتياح، و�� الطرق الشاجية �رتياح �ك��اث أو إشراب

و�نواع . �ستغراب و�عتبار والر��� والغضب وال��اع وال��وع وا��وف والرجاء: �جناس ��

املدح وال�س�ب والرثاء والتذكرات وأنواع املشاجرات وما جرى : �خر ال�� تحت تلك �نواع ��

فالبواعث النفسّية عند القرطاجّ�ّ� �عود إ�� . )31(»قاصد الشعر�ةمجرى �ذه الطرق من امل

ب م��ما، �ك��اث: باعث�ن رئ�س�ن �ما
ّ

أّن أم�ات « ومن ج�ة أخرى يرى و�رتياح وإ�� ما ترك

ا�ي وما مع�ا والتعازي وما مع�ا،واملدائح وما مع�ا،وال��ا�� وما الطرق الشعر�ة أر�ع، و�� ال��

وإ�� ما الباعث عليھ �ك��اث وإ�� ما جع إ�� ما الباعث عليھ �رتياح،اوأّن �ل ذلك ر مع�ا،

و�و �نا يأ�ي بمصط�� آخر و�و الطرق الشعرّ�ة . )32(»الباعث عليھ �رتياح و�ك��اث معا

ب م��ما:رى أّ��ا مرتبطة ببواعث ثالثبمع�� �غراض، و�
ّ

  . �ك��اث و�رتياح وما ترك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .337: ـ حازم القرطاج��، م��اج البلغاء وسراج �دباء، ص 30

  .12: ـ نفسھ، ص 31

  .341: ـ نفسھ، ص 32
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  :ن الشعرّ�ةعالقة �غراض باألوزا .4

عا�� القرطاج�ّ� �� كتابھ امل��اج قضّية عالقة أغراض الشعر باألوزان، تحت 

". معرف دال ع�� طرق املعرفة بأنحاء النظر �� بناء �شعار ع�� أوفق �وزان ل�ا: "عنوان

فبعدما ناقش �وزان و��ي��ا من متحّر�ات وسواكن، ومن طول وقصر، و�يان تفاو��ا ب�ن 

وما يوجد ل�ا من من رصانة �� السمع أو ط�ش، الثقل والقّوة والضعف ما يوجد ل�اا��ّفة و 

فل�ّل وزن م��ة أو صفات تخّصھ، وقد �ش��ك �� �عض�ا مع غ��ه من ،سباطة أو س�ولة

  .)33(�وزان

العروض الطو�ل تجد « ف��ى أّن القرطاجّ�ّ� صفاتا لبعض �وزان،واست�بط                

ول��فيف سن اطراد،ـــــوتجد لل�امل جزالة وح،وتجد لل�سيط سباطة وطالوة.وقوة فيھ أبدا ��اء

ة ولينا مع رشاقة،وللرمل لينا 
ّ
جزالة ورشاقة،وللمتقارب سباطة وس�ولة،وللمديد رق

  . )34(»وس�ولة

ا �انت أغراض الشعر شّ��
ّ
و�ان م��ا ما يقصد بھ ا��ّد والرصانة وما « و�� املقابل ومل

والرشاقة، وم��ا ما يقصد بھ ال��اء والتفخيم وما يقصد بھ الصغار والتحق��،  يقصد بھ ال�زل 

فإذا قصد الشاعر . وجب أن تحا�ى تلك املقاصد بما يناس��ا من �وزان و�خّيل�ا للنفوس

الفخر حا�ى غرضھ باألوزان الفخمة البا�ية الرص�نة، وإذا قصد �� موضع قصدا �زلّيا أو 

���ء أو العبث بھ حا�ى ذلك بما يناسبھ من �وزان الطا�شة القليلة  استخفافّيا وقصد تحق��

ومن ثّم راح يوّ�� ما يناسب �وزان من صفات تناسب . )35(»ال��اء، وكذلك �� �ل مقصد

وملا �� املديد والرمل من الل�ن �ان « :�غراض من ل�ن وشّدة وجزالة وطالوة وغ���ا، فمثال يقول 

  .)36(»جراه م��ما �غ�� ذلك من أغراض الشعرأليق بالرثاء وما جرى م

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 266ـ  265: حازم القرطاج��، م��اج البلغاء وسراج �دباء، ص: ـ ينظر 33

  . 269: فسھ، صـ ن 34

  .266: ـ نفسھ، ص 35

  .269: ـ نفسھ، ص 36
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  :خاتمة

يّت�� مّما سبق أّن أغراض الشعر عديدة ومختلفة وفقا ألحوال الشاعر 

وانفعاالتھ النفسّية من ج�ة، و�� مرتبطة بأ�داف وغايات ومقاصد الشاعر من ج�ة أخرى، 

اد منذ القدم يبحثون ف��ا و�عّددو��ا، فتباي�ت �سميا�
ّ

�م ل�ا، فمن �ذه لذلك راح النق

الفنون واملقاصد والقواعد و�غراض وغ���ا، كما انصّ�ت بحو��م حول عالقة : ال�سميات

�غراض باالنفعاالت وا��االت النفسّية لدى الشاعر، واعت��وا �ذه �خ��ة مصدرا ودافعا ل�ا، 

اد من . الرغبة والر�بة والغضب والطرب: من �ذه �نفعاالت
ّ

ر�ط �غراض بل �ناك من النق

باألوزان الشعرّ�ة، و�ا��االت النفسّية ال�� �ع��ي الشاعر ح�ن ينظم قصيدتھ، فل�ّل غرض ما 

يناسبھ من وزن، غ�� أن �ذا الر�ط ال يؤخذ ع�� إطالقھ نظرا الختالف طبا�ع الناس 

فالشّك أّ��ما ���ن من يل من الشعور والقصيدة من القصد،ونفسّيا��م، فالشعر كما ق

  .     عر و�نفعاالت واملقاصد تصّب �� قالب إيقا�ّ� وش�ل فّ�ّ� مالئماملشا

  

  :قائمة املصادر واملراجع

دمحم م�� الدين عبد : ابن رشيق، العمدة �� محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تح )1
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 .د ت

حف�� دمحم شرف، مكتبة الشباب، : ابن و�ب ال�اتب، ال���ان �� وجوه البيان، تح )3

 .1969القا�رة، 
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  ا��طاب القرآ�ي من ���از إ�� ���ار بالبيان

 قراءة نقدية تقو�مية

  

 حاج بن سراي

  

 : ��صامل

  

�از �� منب��ا وامتدادا��ا، �س�� �ذا البحث إ�� تقديم قراءة ناقدة لنظر�ة ��

ُفھ نقُض�ا  - ورصد النتائج ال�� ترت�ت عل��ا، ليخلص 
ّ
إ�� اق��اح البديل  - سدا للفراغ الذي يخل

الضروري الذي يحقق للمتلقي التفاعَل ال�� مع ا��طاب القرآ�ي، �ذا البديل املبثوث �� نص 

  . ��ار بالبيان م��اجا وُمؤًدى الو�� ُمؤَسٌس ع�� �ية وال���ان لفظا ومصط��ا، وع�� �

إّن تقو�م نظر�ة ���از ل�س إال إنصافا لل��اث �صيل بالعودة بھ إ�� منا�عھ 

  .الصافية وتنقيتھ من شوائب احت�ار ا��قيقة واحتقار �خر

 .البيان  - ���ار  - التحدي  - ���از   - ا��طاب القرآ�ي : ال�لمات املفتاحية

Abstract: 

   The aim of this research is to provide a critical reading of the theory of 

the miracles of the Quran: its origin and its extensions, and to observe its 

consequences, in order to provide a necessary alternative proposition that 

allows the recipient to interact directly within the Quran discourse. This 

alternative widespread to the text of the revelation is based on proof in term, and 

on the dazzling statement in method. 

  The evaluation of the theory of miracles of the Quran reinforces the 

inherent heritage by purifying impurities that conceal the truth and despise the 

other. 

   Keywords: Quran discourse - the miracles of the Quran - the 

challenge – the dazzle - statement. 

  :تم�يد
 متبّصرة يتعلم من طر�قتھ �� ا��وار وا��دل كيف       

ً
إن قارَئ القرآِن الكر�م قراءة

بول وال�سليميتع
َ

إنھ الكتاب الذي لم ... امل مع �ل �ف�ار بمنطق النقد وال�ساؤل ال بمنطق الق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاج بن سراي،أستاذ محاضر ب،قسم �دب و الغة العر�ية،جامعة ت�سة.   
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 النظر وإعادة البحث و�ستكشاف،نابذا التقليَد، يزل يحّرض ع�� إرجاع
َ

نوع
َ

مسّف�ا العقَل الق

  .باتباع ما �ان عليھ �باء دون تمحيص

 َولودا رغم ك��ة وال غْرَو أن تظل القضايا ال�� تتعلق با��    
ً
طاب القرآ�ي خصبة

التناول؛ إذ إّن مدارك النظر تختلف باختالف الدارس�ن وت�باين ب�باين أزما��م ومرجعيا��م 

فلقد قضية ���از،: الدراسة والتحقيقولعل من أ�م تلك القضايا وأجدر�ا ب. الثقافية

لكالم زناد�ا، و�بدو أن جمر شغلت الباحث�ن �� مجال الدراسات القرآنية منذ أن قدح علماء ا

سؤال�ا سيظل متوقدا تحت رماد �جو�ة ا��ا�زة وإن طال عليھ �مد، وما ذاك إال أل��ا 

  .متعلقة بكتاب ال ت�ت�� أسراره، وال ينضب مع�ن البحث فيھ

يتطلب من ��از القرآن يحتاج إ�� ج�د كب��،أال وإّن تحقيق القول �� إ  

و�ستوجب من مقوالت يتفق و�ختلف أ��ا��ا، يزخر بھ ال��اث الباحث اطالعا واسعا ع�� ما

بصرا ناقدا ملستقر�ا ومستودع�ا، فال جرم أن تأمال حصيفا ملرجعية تلك املقوالت ومؤدا�ا 

و�ذا العقل العر�ي �سالمي ومراجعتھ،�سفر عن لزوم مساءلة ما رّ��تھ من خداع البد��ة �� 

ھ منطلقا من فرضية ��افت فكرة ���از مق��ًحا تقديم ما يروم �ذا البحث �س�ام �� تحقيق

فھ
ّ
  .البديل املعر�� الذي �سد الفراغ الذي تخل

  : محاولة حفٍر نقدية - 1

��ك
ُ
وما بحثا فلم �عد ثمة ما ُيكتب فيھ، ي�اد يخّيل للقارئ أن موضوع ���از قد أ

و�انت ّل ألغلب مسائلھ،تكرار ممل أو مخمع لغ حد �سراف،ذاك إال ألن التأليف فيھ قد ب

الن�يجة أن غّصت املكتبة العر�ية �سالمية بر�ام �ائل ل�س من الس�ل تنقيتھ وتمحيصھ دون 

��ن بمن��ية �عتمد آليات ا��فر �� ا
ّ

لطبقات امل��اكمة ع�� مر ج�ود جبارة من الباحث�ن املس�

اج إ�� روح نقدية وص�� أال وإن �مر يحتاملوضوعية العلمية،واملتدّرع�ن �سا�غات السن�ن،

  .جميل ال بد أن يتمتع ��ما الباحث ليتمكن من مقار�ة �ذه املسائل �ش�ل عل��

قت ف��ا نطفة �ذه من العودة إ�� املرحلة التأس�سية ال - بداية- ال بد   
ّ
�� تخل

ھ قد خلعت عليھ نوعا فلعل ذلك يكشف كيف أّن الرحم ال�� ا�سعت ��ني��ا وأنجبتالفكرة؛

سب املولود إ�� غ�� ُمنجبھ،لم �عھ؛من التمو�
ُ
وسّ�� �غ�� د ت�ب�ن معھ ظروف ال�شأة �و��،ف�

نحتاج �نا إ�� استدعاء قراءة املؤرخ�ن إلضاءة الزوايا املظلمة لتلك املرحلة القديمة ال�� . اسمھ

ة �� بحث مسائل ���از شاركت ف��ا الفرق �سالمية واملذا�ب الكالمية مشاركة فعال

وال يخفى مبدئيا ما �ان ل��دل من دور فعال �� إذ�اء املناقشات وإثراء ا��ركة ،القرآ�ي

  .التأليفية �� �ذا ا��ال

إن الو�� بمال�سات تلك الف��ة من التار�خ �سالمي ضروري لتأس�س الف�م عن 

وكقراءة أولية يمكن القول التدافع املعر��،طر�ق �شر�ح �ف�ار ال�� ر��ت عن ذلك ا��دل و 

 - بما تتضمنھ من حب الغلبة والتفوق ع�� ا��صوم - أن ا�غماس املفكر�ن آنذاك �� املناظرات ب



                   ا��طاب القرآ�ي من ���از إ�� ���ار بالبيان،قراءة نقدية تقو�مية                                  299

  

2111 (Decembre 2016)   )2016دیسمبر( 21: ــ  العدد  الحادیة عشرالسنة  
ème

Année - N°:  

لقد وصف الراف�� لعناد املف��� أحيانا إ�� التعصب،لم يخّول�م التحرَر من صبغة ��غالق وا

 )1(»إن �ؤالء املت�لم�ن �أنما �انوا من عصر�م �� منخل« : �ؤالء املت�لم�ن وصفا بليغا ح�ن قال

رست �� تر���ا أف�ار�م أصبحت حقل ألغام ُينذر بإ�الك من لم ،
ُ
مع�� ذلك أن �رض ال�� غ

  ...يقّدر موضع القدم قبل ا��طو

ا الوضع ال يمكن است�ناء قضية ���از من �ذتأس�سا ع�� ما سبق ذكره؛

ض�ئة وقد قدم املؤرخ دمحم محمود شاكر قراءة تار�خية �اشفة مامل��ون با��دل والتعصب،

محددا  - يقول ة ���اِز وا��دَل الذي صاح��ا،ملا أعتم من مال�سات وظروف ميالد فكر 

ملت�لمون دخل ا«:�لمون دعوا�م بأن القرآن م��زاملنطلقات الفكر�ة ال�� أسس عل��ا املت

باب �ل�يات و�اب : ومعمعة ا��دل وا��صومة من باب�ن كب��ينساحة النظر و�ستدالل،

باب �ل�يات أفضوا إ�� طلب ال���ان ع�� وجود هللا سبحانھ وت����ھ  النبوات، فمن

وملا دخل املت�لمون من باب النبوات يلتمسون ا���ة ع�� ... «: ثم يردف قائال،)2(»...وتوحيده

(...) ن�ياء الدالة ع�� صدق نبو��م،نظروا �� آيات � �يت ��ة �عثة الرسل وع�� وجو��ا،تث

لنبوة وال�سليم لھ بأنھ ن�� ح�� ت�ون ملزمة للناس �� تصديق مّد�� اونظروا �� شرط �ية 

  . )3(»فال ت�ون آية ح�� ���ز�م،"مدار �ية ع�� ��ز ا��ليقة" فرأوا أّن �،

إذن من ��نا �ان املنطلق، ولكن ما أف��� إليھ ج�د املت�لم�ن من عملية التأس�س 

و�ان ال بد من اختبار وصف بآيات �ن�ياء،قاط ع�� ما ي�ذه �ان يفتقر إ�� التطبيق أو �س

وع�� القرآن الكر�م بصورة  ��ة �ذا الشرط الذي اخ��عوه وصدق انطباقھ ع�� آيات �ن�ياء

فلما أحكموا �ستدالل والنظر �� �ذا الشرط وقلبوا لھ الوجوه ح�� فرغوا جاؤوا إ�� « خاصة،

فرأوا أن هللا سبحانھ أ�ى ع�� املشرك�ن أن  -  ع�� صدق نبوتھو�و كالم هللا وآية ن�يھ ملسو هيلع هللا ىلص- القرآن 

وما �و إال القرآن كالم ية أخرى �آيات �ن�ياء من قبلھ،يجي��م إ�� ما طالبوا بھ من �تيان بآ

وتورط املت�لمون �� ا����ة فقد خرجوا من باب �ل�يات ودخلوا باب النبوات ومع�م (...) هللا، 

فوجدوا �ذه �ية و�� ة وأ��ا ال ت�ون آية ح�� ���ز�م،�ية ع�� ��ز ا��ليقاليق�ن بأن مدار 

�� قرب  - ملسو هيلع هللا ىلص- القرآن كالم هللا مخالفة تمام ا��الفة ومن �ل وجھ ��ميع آيات �ن�ياء من قبلھ 

نفس�م �سليم املشا�د ل�ا والسامع ��ا بأ��ا خارجة عن طوق جميع ا��الئق، ح�� �ش�دوا ع�� أ

يھ ا��ليقة مما ال تقدر علصاه و�آية ع���� �� إحياء املو�ى،بال��ز عن فعل�ا، �آيات مو��� وع

م أو تطمع �� فعل مثلھ،
ّ
فكيف ي�ون كالم عر�ي مب�ن آية ع�� شرط�م �ذا �� ال��ز الذي �سل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -ه1425مصطفى صادق الراف��، دار الكتاب العر�ي، ب��وت، لبنان، : إ��از القرآن والبالغة النبو�ة) 1

  .102:م، ص2005

  .35: ، ص2002- �ـ1423، 1: شاكر، دار املد�ي، جدة، السعودية، طمحمود دمحم: مداخل إ��از القرآن) 2

  .38: املرجع نفسھ، ص) 3
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  )1(»بھ بد��ة املعاينة و�د��ة العقل و�د��ة قدرة ا��ليقة؟

ى  محمود شاكر أل��اب �ذه الفكرة لم تكن تخف�ذه املساءلة ال�� قدم�ا دمحم

يبدو أ��م �م الذين تولوا إرساء قواعد القول باإل��از وتث�يت ع�� قرائح طائفة من املت�لم�ن،

ام أر�انھ،و�تعلق �مر باملع��لة،
ّ
وتلميذه أبو عثمان عمرو بن ) ه 231ت(فإبرا�يم بن سيار النظ

كما ر�� ذلك محمود شاكر �ح �ذه املقالة ونافح ع��ا،ن اق��انا أول م)ه255ت(بحر ا��احظ 

فاألمر البّ�ن الذي ال �س��ه إ��ام وال غموض �و أ��ما �ما اللذان �انا أول من وضع �ذا «: بقولھ

ثم تداواله معا ح�� صاغاه �ذه الصياغة ثم مرا بھ معا مدار �ية ع�� ��ز ا��ليقة،:رطالش

رآن العظيم آية نب�نا ملسو هيلع هللا ىلص وقفا معا ع�� غموضھ وإ��امھ ع�� آيات الرسل فلما جاءا إ�� الق

بل ألقى ما إ�� مراجعة الشرط الذي وضعاه،لكن العلم باملعضلة لم يدُع�،)2(»وفساده ا��في 

ح�� ألقا�ما موجھ إ�� ساحل القول تخلصات والتمو��ات،��ما �� بحر زاخر بالت��يرات وال

 .قشتھ فيما �عدبالصرفة، و�و ما س�تم منا

و�� خضم تلك الرحلة ا��فوفة بالشك وو�م الوصول إ�� ا��قيقة تولدت 

مصط��ات ���از والتحدي واملعارضة ال�� أصبحت فيما �عد بمثابة �وصاف ال�� ال تنفك 

  .وال تنفصل عن القرآن الكر�م من ج�ة �ونھ آية دالة ع�� صدق النبوة و��ة الرسالة

�و�� ال�� تأسست من خالل�ا مقولة ���از ال�� تمكنت فيما �ذه إذن ا��اوالت 

متماس�ا ال يرى فيھ عوج �عد من بناء �ي�ل�ا بمضام�ن ومصط��ات أتاحت ل�ا أن تبدو صرحا 

و�نا تظ�ر أ�مية القراءة النقدية ال�� تفكك م�ونات �ذا الصرح عن طر�ق �عر�ض وال أمت،

والبداية نة بما يقولھ النص القرآ�ي نفسھ،ملقار تلك املصط��ات واملضام�ن للمساءلة وا

ست�ون بمصط�� امل��زة وما يتحالف معھ �� بناء نظر�ة ���از كمصطل�� التحدي 

  ...واملعارضة 

  

  :بدعة املصط�� والتأصيل املستحيل - 2

تنطوي مقولة ���از ع�� مشكالت جمة بدءا من مصط�� امل��زة وان��اء 

ولعل املش�لة آن وا��دل الذي انتعش من خالل�ا،��از �� القر بالنظر�ات املفسرة لسر �

�و�� ال�� ت�تصب سؤ� محرجا �� طر�ق املدافع�ن عن �ذه املقولة واملتحمس�ن ل�ا يكمن �� 

فلقد ذكر آن الكر�م �� نصوص الذكر ا��كيم،غياب مصط�� امل��زة أو امل��ز �وصف للقر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39- 38: املرجع نفسھ، ص ص) 1

  .51: املرجع نفسھ، ص) 2
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وقرر ،)1(وصفا وعدو�ا أسماء لھ 51الكر�م بأك�� من  العلماء أن هللا �عا�� قد وصف كتابھ

 إغفال الو�� ل�ذا - وا��ال �ذه  - فيبقى ،)2(�عض�م أن ���از وصف ذا�ي للقرآن الكر�م

السيما إذا �ان القرآن قد استعمل مشتقات �ذا اللفظ �� الوصف مدعاة �ساؤل ومحط ر�بة،

م يكن موضع م��ا خاصا بالقرآن �وصف ل،)3(مرة �� القرآن الكر�م  26مواطن أخرى تكررت 

  . إطالقا

غيابا �ليا من نص و�مر نفسھ يقال عن مصط�� التحدي، ف�ذا اللفظ غائب 

ع�� ما �� أسلوب القرآن من وفرة ا��وارات وك��ة عرض ل��دل القائم ب�ن ا��ق القرآن الكر�م،

إ�� إعادة النظر �� أمر  فال جرم أن �ذا الغياب يدعو !والباطل و��ن �ن�ياء ومعارض��م 

وتأّمل ما باب اج��اح�ما من ِقبل واضع��ما،والتنقيب عن أس) ���از والتحدي(املصط���ن 

  .أّدى إليھ اعتماد�ما من النتائج ال�� تحّمل أوزار�ا العقل العر�ي �سالمي وثقافتھ

 من لفظي ���از
ّ
 والتحدي لفظان حادثان لقد ذكر دمحم محمود شاكر أن كال

وذلك �� معرض بحثھ التار��� عن م�شأ اللفظ�ن ومال�سات دخول�ما إ�� الثقافة ُمبتدعان،

لفظ :إ��از القرآن «:�زة فيقول �شأنھواعتماد�ما من قبل الواضع�ن ل�ما، فأما لفظ امل�

ووا�� أّن تأخر استعمال �ذا اللفظ �ل �ذه املدة ،)4(»ُوضع �� أواخر القرن الثالث لل��رة

خصوصا مع شدة �علق الناس �� القرون الثالثة ل الفراغ الذي �ان �شغلھ غ��ه،أميدعو لت

كما يدعو لتفّحص لنبوة وما يتعلق ��ا من الدالئل،�و�� بالقرآن وما يتصل بھ من أوصاف و�ا

: إن لفظ ���از �� قولنا«: يقول دمحم شاكرق املصط�� وشيوعھ �عد �ذا القرن،سرعة ان�ثا

كال�ما لفظ محدث مولد و�يق�ن قاطع م��زات �ن�ياء،: ��زة �� قولناظ املإ��از القرآن ولف

ولم أجد�ما �� كالم - ص��  هللا عليھ وسلم - ول هللا ال نجد�ما �� كتاب هللا وال �� حديث رس

ل من أحد من ال��ابة وال �� ���ء من كالم التا�ع�ن من �عد�م، إ�� أن انق��� القرن �و 

وصلنا من كالم أ�ل ثم نجد�ما فجأة يظ�ران ع�� خفاء �� �عض ما أيضا، ال��رة والقرن الثا�ي

. ثم �ستفيضان استفاضة ظا�رة غامرة �� القرن الرا�ع وما �عده إ�� يومنا �ذاالقرن الثالث،

و�مر نفسھ بال�سبة ملصط�� التحدي و�و مصط�� لھ وزنھ ،)5(»فكال�ما إذن محدث مولد 

و�نطبق عليھ ما ينطبق ع�� اختالف مذا�ب القائل�ن ��ا، ع�� الثقيل �� نظر�ة ���از

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد بن ع�� دار ا��ديث، القا�رة، : جالل الدين عبد الرحمن السيوطي، تح: �تقان �� علوم القرآن)  1

  .�اوما �عد 1/167م، 2004- ه1425

  .1/17م، 2001- ه1422دمحم عبد العظيم الزرقا�ي، دار ا��ديث، القا�رة، : منا�ل العرفان �� علوم القرآن) 2

  .446:أحمد فؤاد عبد البا��، دار ا��ديث، القا�رة، ص: امل��م املف�رس أللفاظ القرآن الكر�م) 3

  .8: مداخل إ��از القرآن، ص) 4

  .20 - 19: املرجع نفسھ، ص) 5
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��انا ال ف�اك منھ بلفظ لفظ آخر مق��ن اق« :�از كما يرى دمحم شاكر حيث يقول مصط�� ��

إن الن�� يتحدى أ�ل زمانھ بما يظ�ر ع�� يديھ من :لتحدي �� قول�مو�و لفظ ا���از،

د،. اتامل��ز 
ّ
وال نجده حديث رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب هللا وال ��ل�س �� و�ذا اللفظ أيضا محدث مول

لظ�ور �� كالم أ�ل القرن �� كالم ال��ابة أو التا�ع�ن ومن �عد�م إ�� أن يظ�ر �عض ا

ــــــــــــثم �ستفيض �و أيضا استفاضة غامرة ظا�رة �� القرن الرا�ع وما �عالثالث، ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ده إ�� يومنا ـ

  .)1(»�ذا 

مض سّ�ل �سبة خلف أكمة التار�خ الغاإن اختباء واض�� �ذين املصط���ن 

حسن الظُن ا��ادثة إ�� مج�ول،
ُ
ّيل للناس ��ا ملا تضمنتھ من خداع للعقل، وأ

ُ
أّن فخ

وأصبح �ع��اض ان ما تقتضيھ تلك النصوص،يقتضياملصط��ان وليدا نصوص الو��؛

ولذلك �غدو من من �ع��اض ع�� النصوص املقدسة،عل��ما أو ال�شكيك ف��ما ضر�ا 

وا ِك�� �ذه العملية، الضروري الالزم كشف الفاعل�ن ا��قيقي�ن
ّ
أغراض�م واك�شاف الذين تول

ح�� ي�س�� ف�م املعضالت ال�� ر��ت عن أقاو�ل�م وتصورا��م �� من وراء فعل��م �عد ذلك،

  .�ذه املسألة

املع��لة لقد ذكر املؤرخ دمحم شاكر أن لفظي ���از والتحدي قد ن�تا �� تر�ة 

فإن ؤسسان الرئ�سان لنظر�ة ���از؛ول�ن �ان النظام وا��احظ �ما املو�ا بماء �ع��ال،وارت

ع�� أّن ا��احظ �ان واخ��اع�ا، من جاء �عد�ما من أبناء املذ�ب قد تو�� �شقيق املصط��ات

ولفظ التحدي الذي «: يقول دمحم شاكرم الس�يل باستخدامھ للفظ التحدي،أّول من م�د ل�

اخر القرن الثالث ثم القرن الرا�ع مق��نا بلفظي ���از وامل��زة �و فيما نجده منذ أو 

م �املع��لة و�م أ��اب علم الكال الثالثة وجودا �� لغة املت�لم�ن،أستظ�ر أسبق 

فا��احظ و�و خطيب �ع��ال وأحد رؤوس فرق املع��لة وأقدم�م وأك���م كتبا وأشبا��م،

ثم جاء �عد ا��احظ من استل�م ،)2(»ي ع�� ندرة �� رسائلھأ�ى بلفظ التحد - وصلت إ�� أيدينا 

ولكن الذي ال ر�ب فيھ أن « : كما ر�� دمحم شاكرا �ّيأ لھ اخ��اع مصط�� ���از،من كتاباتھ م

ل ما و�و أو ،"نظم القرآن: "، وال سيما كتابھأبا عبد هللا الواسطي املع���� قرأ كتب ا��احظ

ف �� مع�� إ��از القرآن،
ّ
و�ان ل�ذا الكتاب إ��از القرآن،: هللا كتابا سماه ب أبو عبدفكتأل

فأنا أظن ب،و�ل�م اعتمد عليھ فيما كتعند املتقدم�ن من أ��اب البالغة،ش�رة مستفيضة 

د لفظ أنھ �و أول من استخرج ما �ان دانيا �� كتب أ�ي عثمان وت
ّ
جاوزه لسانھ،فول

فاستفاضت من �عده �ذه بلفظ التحدي، من ذكر�ما مق��ن�ن وأك�����از،وإ��از القرآن،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20: رجع نفسھ، صامل) 1

  .23: املرجع نفسھ، ص) 2
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  .)1(»�لفاظ الثالثة وفشت وجرت ��ا ألسنة الناس إ�� اليوم

ّب�ت �� عقول�م ت،�شأت �ذه املصط��ا - إذن- �كذا 
ُ
وطال ع�� الناس �مد فث

�� أّن ثمة أمرا أ�م غ. وع�� ألسن��م تث�يتا يصعب معھ التخ�� ع��ا أو ح�� مناقش��ا ومساءل��ا

وما تتضمنھ من ات وما تنوء بھ من حشود املعا�ي،و�و مف�وم �ذه املصط��ط��،من املص

معضالت عند تطبيق�ا ع�� النص القرآ�ي أو مقارنة دالال��ا ومحموال��ا وعرض�ا ع�� ما ينص 

ولعل ذلك يمر حتما بتقديم . عليھ �ذا النص الذي ال يأتيھ الباطل من ب�ن يديھ وال من خلفھ

    .اقشتھ�عر�ف للم��زة ومن

  :�عر�ف امل��زة و�يان شروط�ا - 2

اعلم أن امل��زة أمر خارق للعادة ومقرون «: عّرف السيوطي امل��زة بقولھ

ف تكمن �� تحديده لشروط ال ر�ب أن أ�مية �ذا التعر�،)2(»بالتحدي، سالم عن املعارضة

ظ�ر جليا �� فخرق العادة ي�� تطبيق �ذه الشروط ع�� القرآن،لكن املش�لة قائمة امل��زة،

شاكر من آيات �ن�ياء السابق�ن لكنھ يخفى وال ي�اد �س�ب�ن �� آية دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الك��ى كما ذكر دمحم 

عند تطبيق�ما ع�� كما أن �ق��ان بالتحدي والسالمة عن املعارضة ُيحدثان مشكالت قبل،

فإذا �انت آيات �ن�ياء لوف،خرق العادة �ع�� مخالفة املأوتفصيل ذلك أن القرآن الكر�م،

يقول يختلف تماما، - دمحم ملسو هيلع هللا ىلص- فإن �مر �� آية ا يظ�ر فيھ خرق العادة بالبدا�ة،السابق�ن مم

آيات الرسل جميعا حا��� القرآن، ال��ز ف��ا قر�ب س�ل املأخذ «: دمحم شاكر ��ذا الصدد

أما ال��ز �� شأن �� ��تھ و�قتناع بھ،بالر�ون إ وس�ل أيضا أن يقبلھ العقل قبوال مغر�ا

و�ذا �ختالف م�م جدا �� كشف حيل ،)3(»القرآن فإ�ي وجدت �مر  مختلفا أب�ن �ختالف 

ذلك أن ثمة فرقا جمع�م للمتناقضات داخل �سق واحد،وأالعيب القائل�ن باإل��از من حيث 

درة أصال اولة  و��ن أن �عدم القب�ن أن يجد ��سان �� نفسھ القدرة ع�� الفعل و��تدر للمح

آيات «فما الحظھ املت�لمون و�م �ستعرضون مف�وم ���از أن و���م عن محاولة الفعل،

الرسل جميعا حا��� القرآن العظيم ال��ز ف��ا ل�س ��زا عن فعل طولبت ا��الئق بفعلھ أو 

بأن الذي رأوه أو  بل �و �سليم مبتدأ محضحاولوا فعلھ،�تيان بمثلھ فظ�ر ��ز�م عنھ وقد 

وخارج خروجا مب�نا عن قدرة �نا �� قدرة ا��الق العظيم وحده،سمعوا بھ داخل دخوال مب

ومع�� ذلك أن �ذا الذي سموه ��زا من ا��الئق ل�س ا��الئق ال�� خلق�ا هللا سبحانھ،جميع 

�� فعل  ع�� ا��قيقة ��زا م��م عن ���ء طولبوا بفعلھ بل �ية ال�� يرو��ا أو �سمعون ��ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28: املرجع نفسھ، ص) 1

  .4/303: �تقان �� علوم القرآن) 2

  .44- 43: مداخل إ��از القرآن، ص) 3
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القرآن الكر�م فاألمر فيھ أما ،)1(»ممتنع أصال ع�� جميع ا��الئق غ�� داخل �� قدر��ا 

 فالزعم بأنھ خَرق العادة وخالفالناس �ستطيعون الكالم بالعر�ية،و ھ كالم عر�ي،ألنمختلف،

ن لذلك ��أ املت�لمون إ�� البحث عن طر�قة يجعلون ��ا القرآاملألوف ال يتقبلھ العقل بدا�ة،

�س�ب طبيعة غم أن الفروق تبقى وا��ة بي��ما،خارقا للعادة واملألوف كسائر آيات �ن�ياء ر 

 عن الناس أجمع�ن،آيات �ن�ياء املمتن
ً
ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم  وعدم امتناع طبيعة آيةعة أصال وفطرة

قة لألدلة والتفس��ات ع��م، الرأي :�� رأي�ن �ما - ب أ�مي��ا وقو��احس- وت�اد تنحصر �راء امللّفِ

  .والرأي القائل بالبالغة والبيانالقائل بالصرفة،

لدى الباحث�ن بمسألة سر �ذا ما �عرف �� تراث الدراسات البالغية و���از�ة 

ولو �ان �مر ف��ا من الوضوح والبيان كما �و ا��ال �� آيات �ن�ياء السابق�ن ملا ���از،

وال ر�ب أن مسألة سر �� حد التباين والتناقض والصراع،إ�عددت التفس��ات ووجوه النظر 

���از أو وجوه إ��از القرآن مما يحتاج إ�� مز�د بيان وتوضيح يتكفل بھ ا��ديث عن نتائج 

  .ومآزق وجوه ���از

حاولة تطبيقھ وأما �ق��ان بالتحدي فال يخلو �و �خر من عقبات �ؤود عند م

لب قلبا شاع معھ تحدي قد �عّرض إ�� تحو�ر وتز�يف،ع�� الذلك أّن مع�� القرآن الكر�م،
ُ

فق

والعودة إ�� املصط�� �� أصل وضعھ اللغوي ا��قيقي �ص��،املع�� املز�ف واختفى املع�� 

يكشف ��م ا��د�عة ال�� �عرض ل�ا العقل املسلم و�و �ستقبل القرآن الكر�م معتقدا أن 

  .�سائر امل��زات ال�� أيد ��ا أن�ياءههللا �عا�� قد تحدى عباده بھ كما تحدا�م 

 لقد نصت املعاجم اللغو�ة ع�� أن مع�� التحدي �� اللغة �و املباراة ومنازعة الغلبة

ذا دعاه إ�� أمر ليظ�ر تحدى فالن فالنا إ: يقال«: وذكر الزرك��� معناه �صطال�� بقولھ،)2(

�� أن املتحّدي يفعل فعال �غاية بمع،)3(»ونازعھ الغلبة �� قتال أو كالم أو غ��ه��زه فيھ،

داء ومن املتحدي منازعة منافسة خصمھ والتفوق عليھ فالفعل موجود من ا��صم ابت

لكن �ذا املع�� ال �ستقيم مع املع�� الذي فرضھ القائلون باإل��از بل �و مناقض ومنافسة،

وأما التحدي « :كرحيث املبتدئ للفعل واملعارض لھ،و�� �ذا املع�� يقول دمحم شا لھ تماما من

ف�و ع�� واملبثوث �� �ل كتاب تفيض ع�� ألسنة الناس إ�� اليوم،الذي نحن بصدده، و�و املس

و�و أن تفعل أنت فعال ثم تطالب خصمك بأن يبذل غاية ج�ده �� عكس �ذا املع�� بال ر�ب،

ا بذلك وأنت ع�� ثقة من أنھ غ�� قادر ع�� مثل �ذا الفعل، طالب. معارضتھ و�تيان بمثلھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .44: املرجع نفسھ، ص) 1

� الكب�� عبد هللا ع�: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور �فر�قي املصري، تح:لسان العرب) 2
  .2/808املعارف، القا�رة،  داروآخر�ن،

دمحم أبو الفضل إبرا�يم، املكتبة العصر�ة، : بدر الدين دمحم بن عبد هللا الزرك���، تح: ال���ان �� علوم القرآن) 3
  .2/91ب��وت، 
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و�ذا �و املع�� املقصود عند ساماتك أو غلبتك أو الظ�ور عليك،إظ�ار ��زه وضعفھ عن م

فالن�� ال يأ�ي إ�� ���ء مذ�ور عند الناس بالتفوق ن�ياء وتحّد��م الناس بم��زا��م،ذكر � 

بل يأت��م ����ء �علم أنھ خارج طالبا ملساما��م والغلبة عل��م، فيقصد أن �عارض �ذا ال���ء

طالبا إلظ�ار ��ز�م ��زا يوجب ال�سليم لھ طال��م بمعارضتھ و�تيان بمثلھ،ن قدر��م و�ع

  .)1(»بأنھ ن�� من أن�ياء هللا سبحانھ و�ذا عكس املع�� �ول الذي تنص عليھ اللغة 

إّن رجال �ع��ال الذين حّوروا و�ّدلوا مع�� التحدي لم يفعلوا ذلك إال ل�ستقيم 

فقد أملوا ع�� الناس وأقنعو�م « �از وقد تّم ل�م ذلك بد�اء ��يب،� ��ل�م بناء نظر���م �

واستحضروا فنقلو�م ��ذا ال�سق إ�� التحدي، بنظر�م الثاقب والذ�ي أن القرآن يتحدا�م،

وطالبوا �مة  - كما أبدت ل�م مخيل��م ذلك مكرا من عند أنفس�م - آيات ا��ض بوصف�ا تحديا 

يكن بمقدور أحد أن يدخل �ذه اللعبة وأن ين�� ف��ا فيتحدى القرآن  وملا لم. باإلتيان بمثل�ا

  . )2(»فقد وقع الناس �� فخ املع��لة ودخلوا �سق ال��ز طا�ع�ن قا�ع�ندى هللا هلالج لج،و�تح

إن التحدي الذي أرساه �ؤالء املت�لمون ودّبروا أمره بليل قد تمت إحاطتھ �سياج 

ال�� اعُتمد ف��ا ع�� �دلة النقلية من النص القرآ�ي ح�� خدوع من التلفيقات و�ستدالالت 

دفاع عن يبدو أصيال،حيث تّم استدعاء �يات ال�� تتضمن طلب املعارضة وُزّج ��ا �� حرب ال

مة التحدي و���از،و�انت عملية التمو�ھ متقنة؛
ّ
إذ لم ُيتفطن للمزالق ال�� نجمت عن مسل

و�انت الن�يجة إما عملية توّل وفرار سب مع ميدان املعركة،الح ال ي�نااستخدام تلك �يات كس

وإما �عمية وتلفيق أمام رصد ال�� يقيم�ا ا��صم ا��تَمل،أمام الوضعيات ا��رجة وم�امن ال

غ�� أننا نر�� تفصيل ا��ديث عن تلك املزالق ال�� يتقدم ��ا ا��ليف املتضامن،ال�ساؤالت 

التحدي إ�� ح�ن الفراغ من بيان �سباب ال�� دعت إ��  واملآزق ال�� أدى إل��ا اعتماد مبدأ

لكن يكفي . واخ��اع ما �شّد أسس�ا من ج�از مصطل�� ومفا�ي��النظر�ة برم��ا، تأس�س �ذه

��ذا املقام أن نقول بأن التحدي ال �ستقيم مصط��ا ومف�وما مع الثقافة �سالمية ال�� أراد 

تمي��ا ل�ا عن مقوالت ون ثقافة رحمة و�داية للناس،ن ت�ل�ا هللا �عا�� �� قرآنھ الكر�م أ

إن هللا �� « :يقول منذر عيا���فية املب�ية ع�� الز�ف والتضليل،ا��ا�لية وأف�ار�ا ا��را

ولذا �عتقد أن مف�وم تحدى عباده ولكنھ يدعو�م و�حض�م،و�و ��م رؤوف رحيم،�سالم ال ي

ولم القرآن ذكر وال �� ��اح ا��ديث، ھ ��إذ لم يرد لتحدي �ل�� ل�س مف�وما إسالميا؛ال

أحدا من ال��ابة لم يقل بھ بدليل أن سالمية قبل القرن الثالث ال��ري،�عرفھ الثقافة � 

مف�وم آلل�ة �ساط�� بل نميل إ�� القول إنھ مف�وم جا���،وإذا �ان ذلك كذلك فإننا أيضا،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22- 21: مداخل إ��از القرآن، ص) 1

- ، ر�يع86- 85: قا�رة، العددمنذر عيا���، فصول، ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب، ال: القرآن إ��از أم إبالس) 2
  .18: ، ص2013صيف
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انت �ل�ة تتحدى الناس وأبطال�م، حيث �وجد عند �ل �مم غ�� التوحيدية،وقد وا��رافات،

  . )1(»أو تتحدى �عض�ا �عضا

بالوصول إ�� �ذه ا��طة يصبح ال�ساؤل عن أسباب إقامة صرح ���از ال�ائل 

و�غدو الكشف عن دوا�� ال�ش�ث بمقوالتھ ج�ود جبارة ألجلھ �ساؤال مشروعا،وما ُبذل من 

ن ما نتجت عنھ تلك املقوالت ع�� ُصعُ    .د الثقافة والفكر من معضالت الف�م والعملحتميا لتب�ُّ

  : دوا�� القول باإل��از - 3

إّن عملية التحّري عن الدوافع ال�امنة وراء ابتداع مقالة ���از واملنافحة ع��ا 

لي��م �� بناء �ف�ار تقت��� إقامة مرصد لتأّمل ال�شاط العل�� للمت�لم�ن وتفّحص أسا

�عكس بخصائص�ا وسما��ا ما ) ب�ئة املت�لم�ن(دبية والفكر�ة ذلك أّن �ذه الب�ئة � و�ندس��ا،

وما دامت فكرة مو�ھ وحب الغلبة ومقارعة ا��صوم،درج عليھ أ��ا��ا من فنون التالعب والت

���از ابنة َحصانا ألف�ار �ؤالء فال جرم أ��ا ارتضعت من لبا��م واصطبغت �سما��م 

رة واحتمت بحما�م، فال غرو أن تتضمن من اللد
ّ
ل صورة مصغ

ّ
د وا��صومة وا��دل ما �ش�

ومن إ��ام باستمالك آليات القراءة والتأو�ل ھ من ����� لآلخر و�سفيھ آلرائھ،عما �انوا علي

ولعل تلك أ�م الدوا�� ال�� زّ��ت القول بإ��از القرآن ل�ؤالء . سعيا للسلطة وفرضا لل�يمنة

مى ُمف��ض�ا بالشطط والتج�� ع�� ذوي قدم املت�لم�ن و�� دواع بحاجة إ�� إضاءة ح�� ال ُير 

  :را��ة �� أرض البالغة وأو�� عقول خصبة �� ميدان العلم واملعرفة

  

  : ����� �خر و�سف��ھ - أ

� و�اء 
ّ

منذ اندالع املواج�ة ب�ن الفرق �سالمية واشتداد ال��اع ب�ن رؤوس�ا تف��

زمة لق�ر ا��صوم سعيا لال حب التفوق والغلبة ف�ان الس�� إ�� امتالك �س��ة ا

ملمكنة لذلك من حيلة ومكر أغرى �ل فرقة باس�نفاد ج�د�ا �� توف�� �سباب امحموما،

فقد أتاحت ل�م حنك��م ب �وفر من تلك الطاقة والتمكن،و�ان للمع��لة النص�ود�اء،

  .وفطن��م العثور ع�� السالح السري الذي يحقق ل�م النصر �� معركة الوجود

بما يمثلھ من مرجعية لألمة �سالمية  - املع��لة للنص القرآ�ي إن استخدام 

وتوظيفھ �� الصراع واملواج�ة ينم عن و�� �ذه الفرقة بأن طر�ق التمكن  - بمختلف طوائف�ا

وملا �انت �ذه �داة مشاعا ب�ن املسلم�ن فإن حتما باالستحواذ ع�� �ذه �داة،والسيطرة يتم 

إذا « ومع�� ذلك أنھ. ���مال�� تجعل�ا طيعة �� أيد��م وعصية ع�� غاملع��لة ألصقوا ��ا الصفة 

وتقليال لغ��ه  وإذا �انت البالغة رفعة لل�ائن ��ااز تبخ�سا للعاجز وكماال للم��ز،�ان ���
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19: املرجع نفسھ، ص) 1
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فإن املع��لة و�م العلماء بالبالغة والعارفون �سر ���از ال يقاسون ممن ل�س �و مثلھ،

  .)1(»ببالغتھ وال معرفة �سر ���از  �غ���م ممن ال يملك علما

فل�س اخ��اع املت�لم�ن املع��لة لفكرة ���از ووصف�م للقرآن ��ا اخ��اعا خالصا 

بل إن لھ و�خسھ حقھ �� الف�م والتأو�ل،من شوائب الرغبة �� ����� �خر وإر�اكھ و�سفيھ عق

ف�ان حي�ئذ �� طلب لوال�ا، الء لم يكن ل�م أن يجدوهفكرة ���از قد منحت للمع��لة استع

مما ا م��م وحديثا ع��ا �� مؤلفا��م،تث�ي��ا �ل عس��، ح�� ال ي�اد ُيلفى �� زم��م أك�� ا�تماما ��

وإنتاج رة القدرة ع�� ف�م النص القرآ�ي،���� برغبة جامحة �� إقصاء �خر واس�بعاده من دائ

  .املع�� وتوج��ھ بما يخدم املص��ة و�ثّ�ت أر�ان املذ�ب

  :���ام باالمتالك ا��صري آلليات تأو�ل النص القرآ�ي -ب  

قدرتھ ع�� الف�م وتحصيل  لم يكن ����� �خر و�سف��ھ سوى مطّية إل��امھ �عدم

��از وا��ائز ع�� براءة فتنحصر القدرة حي�ئذ لدى العقل ا��صيف املك�شف لسر �املع��،

�لية تأو�ل النص القرآ�ي المتالكھ �ليات ال�� أ - دون منازع - و�كذا يحوز ذلك العقل  اخ��اعھ،

بالغة بال - أ��اب فكرة ���از-و�ذا يفسر ا�تمام املع��لة ولھ بناء الداللة وإنتاج املع��،تخ

ص القرآ�ي بناء إذ إن النوالفصاحة وطرق نظم الكالم،من أجل امتالك رأس املال الرمزي؛

وال�� ال يمكن إدراك�ا بالغية الفنية،يتم�� بخصائصھ ال و�و خطابلغوي صارم ومحكم،

فمن  «ية �ستعار�ة وا��از�ة للقرآن،والسيطرة عل��ا دون الو�� العميق بدور وقيمة الب�

عن �ل خطاب آخر �� الناحية اللغو�ة نجد أنھ من الس�ل ت�يان أن ا��طاب القرآ�ي يختلف 

وإنما نقصد �از،زت عليھ نظر�ة ��إننا ال نقصد باالختالف �نا التفوق الذي رك.اللغة العر�ية

� املعطيات الش�لية والنحو�ة واملعنو�ة والبالغية و�سلو�ية و�يقاعية ا��اصة بالقرآن وال�

ا �� �شكيل ب�ية ا��طاب إن ا��از يلعب دورا حاسم.يمكن حصر�ا والكشف ع��ا عمليا

ك�� يومية وابتذ� وتصعيد�ا إنھ �و الذي ي�يح �غي�� أو تحو�ر الوقا�ع الوجودية �.القرآ�ي

خلق (و�سام��ا من أجل أسطرة وترم�� مناخ الو�� الدي�� ا��ديد الذي يراد تأس�سھ وفرضھ 

  .) 2(»)الرأسمال الرمزي لإلسالم

 مرتقى - بتمك��م من �دوات البالغية- فقد تبّوأوا و�كذا،تم للمع��لة ما أرادوا؛

مندمجا مع�م نازع�م تلك �دوات، ء خصم عنيدباست�ناتقصر دونھ �مم غ���م من ا��صوم،

و�ذا يات ذا��ا ومتطلعا للغاية عي��ا،�� �سق ���از مدفوعا بالدوا�� نفس�ا ومستخدما �ل

ولو .ار البالغة و���از كفر��� ر�انا��صم �و فرقة �شاعرة ال�� �انت مع املع��لة �� مضم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21-20: املرجع نفسھ، ص) 1

، 2:�اشم صا��، املركز الثقا�� العر�ي،الدار البيضاء، ط: دمحم أر�ون،تر: قراءة علمية- الفكر �سالمي) 2
 .72:،ص1996



حاج بن سراي                                                                                                                                                                          308 

 

  :°2111èmeAnnée - N (Decembre 2016)                                                        )2016 دیسمبر(21:ـ  العدد الحادیة عشرالسنة  

أ��أ الفر�ق�ن إ�� ترسيم ف�م والتأو�ل،ك حق الأن �ختالف بحكم التنازع والصراع ع�� امتال

�عض الفروق �� النظر و�ستدالل فأسفر البحث عن أسرار ���از إ�� است�ثار املع��لة 

  .بمقولة الصرفة واعتماد �شاعرة ع�� مقولة النظم البال�� 

� بالزخارف �انت �عرض نفس�ا ع��
ّ

 إّن نظر�ة ���از باتخاذ�ا للبالغة ثو�ا مو��

ة بد�عة،يختفي مع�ا عوار ا��سد،النا
ّ
املع��لة وتفطنوا لھ قبل  �ذا ما أدركھ املت�لمون س �� حل

فقد ول�ي يتخذ مف�وم ���از ثو�ا قش�با و�قبل الناس ع�� ارتدائھ طا�ع�ن مختار�ن « غ���م،

كما صار لدينا فيما " بالغة ���از"فصار لدينا مذ ذاك جعلوا ���ھ بالغة ��مة وسدى،

الذي صار بدوره نموذجا للتأليف �� مجاالت كث��ة تبدأ باأل��از " ���از البال��"�عد 

  .)1(»كما �� أزمن�نا املظلمة ع�� �ل صعيدنحوي وال ت�ت�� باإل��از الرق��،ال

  : الس�� للسلطة وإرادة ال�يمنة -ت 

ع،وإنما و لم يكن الصراع ب�ن الفرق الكالمية ع�� حبة قمح ال �سمن وال �غ�� من ج

فقد شرعت فرق ومذا�ب إسالمية �سنة واقتحمت موارد �انت املطامح ذات سقف عال،

ومالت فرق أخرى إ�� معركة اللغة والفكر ق وجود�ا وإثبات م�ان��ا وقو��ا،املوت �� س�يل تحقي

ى ل
ّ
والرغبة تحدو ا��ميع إ�� �سط �ا من عارضة البيان ود�اء العقل،تنافح عن آرا��ا بما تأ�

  .لسيطرة ع�� �خر وتطو�عھ ومن ثم امتالك أحقية �سي�� املش�د الثقا�� والتحكم فيھا

يبدو خالل �ذا املش�د أن القائل�ن بنظر�ة ���از لم يجدوا أم��� م��ا سالحا 

تبخ�سا ،- املرجعية الك��ى ل�ل املسلم�ن - إلقامة الناس �� موقف املواج�ة مع القرآن الكر�م 

تقوم لعبة «:أجل تحقيق مآرب السلطة وال�يمنة،يقول منذر عيا���من  ل�م واستعالء عل��م

املع��لة إذن ع�� جعل ال��ز ذاتا والتبخ�س كينونة عقيدة �مة، وُ�س�ث�� من �ذا باطنا 

وظا�را الرا��ون �� العلم والعارفون بالسر وصا�عو املفا�يم وصا�و املصط��ات و�الطبع ال 

ن �ستطيع أن كما ال يوجد معلما وأمسك بمفاتيح السر معرفة، يوجد �� �مة أحد أر�� م��م

ف�م حسب الصورة ال�� أرادوا أن ير��و�ا علماء هللا ول�س �مة وسدنة يواز��م أو يدان��م،

وإذا �ان �ذا حد�م بأن ي�ونوا فوق �مة سلطة،معارفھ وأسراره،و�م ن�يجة لذلك ا��ديرون و 

  .)2(»سياسة ورغب��م �� ا��كم �كذا فإننا نف�م اندفاع�م نحو ال

إن �ذه الرغبة ا��امحة للوصول إ�� السلطة واحتالل العقل العر�ي و�سالمي منذ 

 - كرة إ��ازهعن طر�ق ف- تأ�� أوار�ا لدى املت�لم�ن املع��لة قد دفع��م إ�� استخدام القرآن 

ية مؤقتا فإن آثار ما ول�ن �ان وصول�م إ�� ا��كم وامتالك السلطة السياساستخداما آ�ى ثماره،

د�ا القرآن الكر�م وارتضا�ا ل�ا،إن فعلوه بقيت را��ة موج�ة لألمة إ�� غ�� الوج�ة ال�� أرا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20: القرآن إ��از أم إبالس، ص) 1

  . 20- 19: املرجع نفسھ، ص) 2
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أرادوا أن ي�ون ملعان��م ومتصورا��م ومصط��ا��م وإجراءا��م وأف�ار�م وأج�ز��م «املع��لة قد

العقل املعر�� والعل�� فقد احتلوا �الفعل،و . املعرفية ع�� �ذه �مة سلطان و�يمنة وحضور 

غ�� أن فشل�م الذر�ع واملر�ع والق�ري �� ما ظل أثره باقيا إ�� يومنا �ذا،وأحدثوا فيھ والثقا��،

ا��انب السيا��� قد أدى بالتالزم معھ إ�� فشل�م �� ال�يمنة وا��ضور �� ا��انب املعر�� 

ن انتصروا عل��م، لك��م فقد نازع�م السلطة السياسية واملعرفية خصوم�م الذي،)1(»والثقا��

مع�� ذلك أن مخ���� فكرة ���از من سلطان مقوال��م وتصورا��م �ليا، لم يتحرروا من

ا ع�� لك��م حافظو ستوى الوجود السيا��� و�جتما��،املع��لة قد فقدوا حضورا فعليا ع�� م

ا اجتماعيا إذا �ان سلطان املع��لة قد زال وجودا سياسيا وحضور «ا��ضور الفكري،و�التا��

إ��ازا وتحديا ونظما : ومذ�با دي�يا، فإن سلطا��م املعر�� ما زال قائما فيما يخص القرآن

بل إن سلطا��م �ذا �عّد اليوم م��اث �مة ب�ل فرق�ا ومذا���ا وجماعا��ا  . و�الغة ومجازا وتأو�ال

«)2(.  

  : نتائج القول باإل��از - 4

�عّد�ا املدافعون  وال��ا نتائج كث��ةلقد أفرز التمسك بنظر�ة ���از ومق  

عن بناء صرح عتيد �ان بمثابة قلعة منيعة  - حس��م- إذ أسفر ج�د الباحث�ن ع��ا إيجابية؛

صرح لكن املتمعن �� �ذا ال. لل��اث �سالمي تتكسر عل��ا نصال امل�اجم�ن لھ واملشكك�ن فيھ

تخمت بھ املكتبيجده مؤسسا ع�� شفا جرف �ار،
ُ
ة العر�ية �� �ذا ا��ال من ذلك أن ما أ

املؤلفات �ان �� أغلبھ ر�اما كّرس ا�غالق الفكر العر�ي �سالمي ع�� مقوالت دوغمائية ُ�عت�� 

  . ا��روج ع��ا نوعا من ال�رطقة أو الكفر

يبدو أنھ من غ�� املمكن التفك�� �� إقامة ص�� أو �دنة ُيداَ�ن ��ا املدافعون عن 

نتائج�ا من ب�ن �سباب ال�� �شكم العقل العر�ي �سالمي عن  نظر�ة ���از �عد أن غدت

و�ذه النتائج ا��ط��ة . محاولة التحليق �� فضاءات �بداع ع�� �دي من نور القرآن الكر�م

  :يمكن رصد�ا �� املعالم �تية

  :استعباد العقل �عقدة ال��ز - أ

�ز العق�� لإل�سان �� لعل أسوأ ما أفرزتھ نظر�ة ���از �و تث�ي��ا لفكرة ال�

إذ إن انطباع فكرة ���از وترّ���ا �� �ذ�ان جعل بالھ للقرآن الكر�م و�عاملھ معھ،استق

الذي �سيطر عليھ عقدة آ�ي إقبال العاجز املسلوب القوى،��سان يقبل ع�� ا��طاب القر 

أما �مر �ول «:�يقول منذر عيا��الل ال�� أ�ى �سالم محطما ل�ا،الضعف وال�وان وتكبلھ �غ

وذلك استعمال الواسطي مصط�� ���از، ف�وحياة العرب الفكر�ة ع�� �طالق،وا��ط�� �� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18: املرجع نفسھ ، ص) 1

  .22: املرجع نفسھ، ص) 2
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عقدة "خط��ا �و أنھ أورث العقل العر�ي والس�ب �� �ونھ. إ��از القرآن: �� كتاب لھ �عنوان

لھ من �ل  مع أن �سالم جاء محررا" عقدة الذنب"كما أورثت أديان أخرى ��سان " ال��ز

  .)1(»عقدة

إن آثار عقدة ال��ز املكّبلة والساجنة للذات املتلقية ل��طاب القرآ�ي تبدو 

ذلك أن تلقي ا��طاب بمنطق عقل �� �س�سالم لفكرة ���از،وا��ة �لما أوغل ال

فتتقلص وقتئذ مساحة تدبر ���ب ا��اجزة ب�نھ و��ن مستقبلھ،التقد�س املطلق يقيم ا

و�صاب الو�� بالضمور ن�يجة الفاقة التأو�لية مرسل ا��طاب ع�� توسيع�ا، �� حضالقرآن ال

مع بقاء �شاط �ز�ل متعلق با��انب ل املدارك العقلية الفاحصة للنص،املصاحبة لتعطي

رت�� من خطاب إل�� 
ُ
التخيي�� ال يمكنھ إعادة إنتاج النص إال �ش�ل سل�� يفتقر للفعالية ال�� ت

  . غمتوجھ إ�� الواقع بالبال 

  :تبخ�س الذات �عدم الف�م -ب

جّراَءه قصوَر  مع ترّ�� عقدة ال��ز وتفاقم�ا يحدث ارتباك لدى املتلقي يتو�م

ن ال�� يفّعل�ا  - كمستقِبل ل��طاب- و�نا يفقد مداركھ عن الف�م، القرآن الكر�م خاصية التب�ُّ

ن وقناعة املتلقي وأمام إثبات ا��طاب القرآ�ي لصفة الت�ي�ن أو البيانفسھ بوصفھ مب�نا،

ن وثبوت بالقصور تواجھ الذات املتعاملة مع النص معضلة التوفيق ب�ن عدم القدرة ع�� الت ب�ُّ

ال يمكنھ أن �عود بالالئمة وألن املتلقي ��نا أمام نص إل�� محكم صفة الت�ي�ن ل��طاب،

�ون ن�يجة وت�ي مع النص،فإن اللوم س��تد إ�� الذات �س�ب فشل�ا �� التواصل �يجاعليھ،

وتنطبع �� الذ�ن صورة مشّو�ة للذات ال�� لم تف�� �� طبيعيا الشعوُر بالنقص وامل�انة،ذلك 

ثم ُيقنع صاحب الذات اكم إ�� عملية تبخ�س قارة للذات،القراءة والف�م، و�تحول �مر بال�� 

يطرة املبخسة نفسھ أّن التبخ�س ضرورة حتمية أل��ا وقفت ندا للقرآن بمحاولة ف�مھ والس

عن خطيئة التطاول ع�� النص وإما  - بتعظيم القرآن - في�ون التبخ�س حي�ئذ إما تكف��ا  !عليھ 

  .جزاء عادال ��اولة إنزال النص إ�� مستوى الف�م ال�شري 

ثمة ميل لدى ال�شر « إذ ملنطلق عاديا لدى كث�� من الناس؛يبدو �مر من حيث ا

بدو �ذا ال���ء إزاء ذوا��م املبخسة مستحقا إ�� تبخ�س الذات عند إ��ا��م ����ء ل�ي ي

لكن ما يدعو للقلق أن ُ�ستخدم �عظيم القرآن ،)2(»استحقاقا كب��ا للتعظيم و التبجيل 

وال ت�ون عملية لذي جاء القرآن لتحر�ره وترقيتھ،وتبجيلھ ذر�عة ل�سط السيطرة ع�� ��سان ا

و�ذا ما لم يتم إقناعھ ب�بخ�سھ لذاتھ، ماو سان حقھ �� الف�م،السيطرة فعالة ما لم يبخس ��

قام نفر « لقرآن من معارضيھ �تيان بمثلھ،فقدفعلھ �عض علماء الكالم مستخدم�ن طلب ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15: املرجع نفسھ ، ص) 1

  .17: املرجع نفسھ ، ص) 2
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وذلك ل�ي يبدو تقليل من شأ��ا وا��ام�ا بال��ز،ب�بخ�س الذات وال) املع��لة(من النخبة العاملة 

و�و بالفعل لن يؤ�ى بمثلھ ولن  - بمثلھ القرآن الكر�م إزاء�ا أعظم من أن تقوى نفس أن تأ�ي 

  .)1(»�ستطيع ال�شر أن يأتوا بمثلھ ولو �ان �عض�م لبعض ظ���ا

وح�� ال تندرج �ذه النخبة �� إطار ال��ز والتبخ�س فقد أو�مت �خر�ن   

رتبة بامتالك�ا لآلليات الضرور�ة ال�� �سمح ل�ا بإدراك سر ���از ع�� �قل،ف��تفع بذلك م

لقدرة وتلك �ليات تتج�� أك�� �� القبض ع�� �داة البالغية واوات �خرى املبخسة،فوق الذ

صار تبخ�س الذات بوصفھ ناتجا للتحدي ومصدقا لإل��از قاّرا « ع�� التحكم ��ا، و�كذا فقد

�� الفكر العر�ي كما صارت البالغة املمثلة ملعرفة النخبة بأساليب الفصاحة �� ا���از 

حيد لقراءة القرآن ومعرفة مجازه وتأو�لھ وما عاد من ممكن ألحد أن يرد �ذه املف�ومي الو 

املفا�يم أو يراجع�ا وال أن يخضع�ا لالمتحان العل�� وللنقد والتدقيق خشية الوقوع �� ��مة 

  .)2(»الكفر والزندقة

  :التفاعل السل�� مع ا��طاب القرآ�ي -ت

من  - صفھ خطابا موج�ا إ�� متلقبو - يظ�ر مما سبق أن ما يم�� القرآن الكر�م   

وأقيم ��اب حاجز ب�نھ و��ن س�يعاب قد تمت مصادرتھ واحت�اره،إم�انية الف�م والتأو�ل و� 

ال��ز املالزم ل�م من ج�ة  الناس بحكم فقدا��م آلليات القراءة من ج�ة و�حكم الضعف أو

الوضع ُتصبح �يات وأمام �ذا . و�و ��ز تز�ده أغالل تبخ�س الذات �عّقدا ورسوخاأخرى،

ال�� وردت �� القرآن الكر�م واصفة لھ باملب�ن و�يات املوج�ة للمتلقي حثا لھ ع�� التدبر 

�ل ذلك �س�ب � يحقق ا��طاب من خالل�ا أ�دافھ،والتفكر والتذكر فاقدة للفعالية ال�

درة ع�� التفاعل السل�� مع �ذا ا��طاب ال�� املمتلك ل�ل املم��ات ال�� تمنح ال�شر الق

" مدكرولقد �سرنا القرآن للذكر ف�ل من :"قال هللا �عا��تعامل معھ بطر�قة نافعة إيجابية،ال

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتھ وليتذكر أولوا :" وقال �عا��):  40- 32 -  22 - 17:القمر(

  ).28:ص" (�لباب

ومح�ومة ال��ز،م مر�ونة بالتخلص من عقدة إن عودة الناس إ�� القرآن الكر�

إ��ا نظرة كر�م قبل أن تحرف�ا أطماع ال�شر،بالنظر إ�� ذوا��م املتلقية نظرة قرر�ا القرآن ال

ولقد كرمنا ب�� آدم وحملنا�م �� :"ال�� أراد�ا هللا لعباده أجمع�ن،قال �عا��التكر�م والتفضيل 

  ).70: �سراء" (الممن خلقنا تفضي ال�� والبحر ورزقنا�م من الطيبات وفضلنا�م ع�� كث��

  :املعضالت واملآزق  -جـ 

تطارد  أحدثت مقولة ���از ع�� املستوى الفكري معضالت ومآزق بقيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17: املرجع نفسھ ، ص) 1

  .22: املرجع نفسھ، ص) 2
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ولقد ك��ت ا��لول الت��ير�ة والتلفيقية ال�� حاولت التخلص م��ا، مؤسس��ا واملدافع�ن ع��ا،

� بمنطق اللك��ا حلول ت��افت �سرعة أمام النقد العل�� الصارم امل
ّ

عقل و�نصوص س�

  :ومن أ�م تلك املعضالت واملآزق معضلة سر ���از ومأزق مراتب التحديالو��،

  :معضلة سر ���از - أوال 

�عد أن وضع القائلون باإل��از ا���ر �ساس لھ وأقاموا أعمدتھ وسقفھ واج�وا 

ل �ذا فالعقول تّواقة ملعرفة ما الذي جع�ذا ���از،معضلة حقيقية تتمثل �� إدراك سر 

فبدأت ا��اوالت البحثية من فجر �ذه النظر�ة ر�ي ممتنعا ع�� ال�شر م��زا ل�م،الكالم الع

و�و ما �عرف لدى أ�ل ق القرآن ع�� ما سواه من الكالم،تؤسس للمقوالت املفسرة لسر تفو 

  .�ذه الصناعة بوجوه إ��از القرآن

لقرآن،و�رروا إ��از القد اعت�� باحثون ك�� �ذا الباب من أصعب أبواب البحث �� 

قد أك�� الناس �� �ذا الباب قديما «  ): ه388-319(قال ا��طا�يذلك بدقتھ وخفائھ،

ومعرفة ذر معرفة وجھ ���از �� القرآن،وذلك لتعا،وما وجدنا�م �عد صدروا عن ري،وحديث

تفاس�� إ�� درجة تناقض�ا و�ذا ما أدى إ�� �عدد ال،1(»�مر �� الوقوف ع�� كيفيتھ 

ذي ألجلھ �ان القرآن م��زا دقيق،ومن اعلم أن الكالم �� الوجھ ال« : ولذلك قال العلوي حيانا،أ

غ�� أن تطاول أمد ،)2(»واضطر�ت فيھ املذا�ب وتفرقوا ع�� أنحاء كث��ةثم ك��ت فيھ �قاو�ل،

لغھ من اغ��اف ع�� كدر منھ ولو أّن ثمة من اقتنع بما بليال،البحث �� املسألة لم �شف غ

و�ا �و مفسر من ا��دث�ن �ع�� عن ذلك �عب��ا صادقا �عدما رأى أن �ل الر�ام الذي قلة،و 

كن مغنيا عن الوصول إ�� ا��قيقة،يقول دمحم الطا�ر تجمع �� باب البحث �� إ��از القرآن لم ي

�ا جياد ال�مم فرجعت وال غاية �سابقت لت لھ س�ام �ف�ام،لم أر غرضا تناضل«:بن عاشور 

فإنھ لم قتنعت بما بلغتھ من ُصبابة نزرا،مثل ا��وض �� وجوه إ��از القرآن،وارى،دو��ا حس

  .)3(»يزل شغل أ�ل البالغة الشاغل، ومورد�ا للمعلول والنا�ل

سفر 
ُ
ّدمت لتفس�� إ��از القرآن و�يان أسراره �

ُ
إن غر�لة �راء و�ج��ادات ال�� ق

� م
ّ

رة و��ناطحان �� مضمار بحث زعان الصداي�ناقولت�ن �ان أ��ا��ما كفر��� ر�ان،عن تر�

وس�ب الصراع ب�ن قولة البالغة والنظم أل�ل السنة،مقولة الصرفة للمع��لة وم:دائب،أال و�ما

  .و�خرى بحثت عنھ داخل النصحثت عن سر ���از من خارج النص،املقولت�ن أن أوال�ما ب

اع لد��م تأو�ل سر وقد ش��لة �م أول من بحث �ذه املسألة،من املعلوم أن املع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو سليمان حمد بن دمحم بن إبرا�يم ): ثالث رسائل �� إ��از القرآن: ضمن كتاب(بيان إ��از القرآن ) 1
  . 21:م، ص2008، 5: خلف هللا أحمد ودمحم زغلول سالم، دار املعارف، القا�رة، طدمحم: ا��طا�ي، تح

م،  2002-ه 1423، 1:عبد ا��ميد �نداوي، املكتبة العصر�ة، ب��وت، ط: يح�� بن حمزة العلوي، تح: الطراز) 2
3/216.  

  .1/101م، 1984دمحم الطا�ر بن عاشور، الدار التو�سية، تو�س، : التحر�ر والتنو�ر) 3
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وع�� الرغم من الفساد الظا�ر ل�ذه . ���از بما عرف �� تار�خ دراسات ���از بالصرفة

املقولة و�نتقادات العنيفة ال�� وج�ت ل�ا إال أن املع��لة قد استمس�وا ��ا وأصروا 

�سد فراغا  ذلك أ��ا بال�سبة ل�م��ا لم يكن عبثا أو عنادا محضا، وا��قيقة أن تمسك�معل��ا،

للمعضلة ال�� ال يمكن حل�ا باإلصرار ع�� فكرة ���از مع اعتبار القرآن الكر�م نصا لغو�ا ال 

  .يخرج عن س�ن العرب �� كالم�ا

�عد - لقد �ان أو�� باملت�لم�ن املع��لة أن يراجعوا فكرة ���از من أساس�ا 

فاسدة من ق واملراوغة باعتماد مقولة ال أن ي��أوا إ�� الت��ير والتلفي-اصطدام�ا ��ذه املعضلة 

قد أدرك ) �ا��احظ والقا��� عبد ا��بار(ولو أّن �عض أ�ل �ع��ال أجل سد الفراغ ال أك��،

فحاول تدعيمھ بمقولة النظم رغم لقول بالصرفة ال يقدم حال شافيا،أن �صرار ع�� ا

ما القول بالصرفة إال نوع من التناقض الكب�� ب�ن املقولت�ن، لذلك فأصل املش�لة يبقى قائما و 

خاصة والضيق الذي أوقعوا فيھ أنفس�م، ال�روب الذي مارسھ املت�لمون تحاشيا لإلحراج

وأ��م قدحوا أيضا زناد الدرس البال�� وقّدموا للبالغة العر�ية ما ي�ّ� ج�ود الفرق �خرى قاطبة 

لبالغية والبيانية مع �نصراف ف�ذا التمكن من �زّمة اما اس�ث�� ا���د الس�� �شعري، إذا

عنھ إ�� مقولة الصرفة ���� بأن املع��لة �انوا ع�� و�� بأن التفس�� البال�� لسر ���از ال 

رطة ال�� يمكنھ أن يحل املعضلة فاق��حوا حال من خارج النص اضطر��م إليھ جسامة الو 

ض�م وأنكر عل��م كما فعل �ع - استحضار الصرفة والقول ��ا «إن. أوقعوا أنفس�م ف��ا

استحضار فاسد وقول باطل ال يليق بالعقل ��سا�ي أن  - و�و من �عض�م �خر،)1(ا��احظ 

ولكنھ دليل ع�� أن جزءا من املع��لة شعر أن مسألة ���از مبالغ ف��ا، فأراد أن ... يتعلق بھ 

  .)2(»يخفف من وقع�ا فذكر أمر الصرفة

قد أدر�وا ما تنطوي عليھ مقولة الصرفة رغم أن خصوم املع��لة من أ�ل السنة 

� �ذه املقولة من الفساد الظا�ر إال أ��م لم ي�ن��وا إ�� وجوب العودة إ�� الس�ب الذي أدى إ�

بل وقعوا �� فخ املع��لة فراحوا يبحثون عن ت��ير آخر �سد الفراغ الذي ومراجعتھ وت��يحھ،

 - مقولة ���از -ة املع��لة �صل أحدثھ نفُ��م للصرفة ف�انوا بذلك مندمج�ن �� مقول

  .ومدافع�ن ع��ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف�و مرة يقول : يظل موقف ا��احظ مث��ا لال�تمام؛ إذ أوقعھ البحث عن حل ل�ذه املعضلة �� تناقض خط��) 1

واملتأمل لكالم  «بالصرفة ا���اما مع رأي املع��لة، و�قول مرة بالنظم والبالغة إصغاء ��سھ البيا�ي والبال��، 
لقرآن والقول بالصرفة و�ذا تناقض، و���ر قولھ بالصرفة ا��احظ يجد أنھ يجمع ب�ن القول باإل��از البال�� ل

" ولذلك حكم عليھ الراف�� بالتناقض و�ضطراب �� رأيھ �� إ��از القرآن. بقطع شغب من �شغب ع�� القرآن
، 1:عبد الرحمن بن معاضة الش�ري، دار ابن ا��وزي، ط:  - عرض ونقد - القول بالصرفة �� إ��از القرآن 

: إ��از القرآن والبالغة النبو�ة للراف��، ص: ُينظر أيضا كنقد ملوقف ا��احظ. 67:ص ه، السعودية1432
  .وما �عد�ا 66:  ومداخل إ��از القرآن ��مد محمود شاكر، ص.  103 - 102

  .17ص : القرآن إ��از أم إبالس) 2
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�م للمعضلة وتفس���م لوجھ ���از منطلق�ن 
ّ
من داخل قدم أ�ل السنة حل

ولكن �ذه من �� نظمھ و�الغتھ،فقالوا بأن سر إ��از القرآن �االنص ع�� خالف املع��لة،

ة ال�� �ان القرآن البالغو�� تفس�� وتحديد طبيعة وكيفية املقولة فتحت الباب ملش�لة أخرى،

آخرون أن إ��ازه من ج�ة البالغة،و�م �ك��ون من وزعم « : قال ا��طا�يبفضل�ا م��زا،

ووجدت عامة أ�ل ،و�� كيفي��ا �عرض ل�م �ش�ال و�صعب عل��م منھ �نفصالعلماء النظر،

ن غلبة الظن �ذه املقالة قد جروا �� �سليم �ذه الصفة للقرآن ع�� نوع من التقليد وضرب م

ه البالغة ال�� اختص ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد �ذدون التحقيق لھ وإحاطة العلم بھ،

أنواع  وعن املع�� الذي الذي يتم�� بھ عن سائر��ا القرآن،الفائقة �� وصف�ا سائر البالغات،

ھ مباينة لم بقالوا إنھ ال يمكننا تصو�ره وال تحديده بأمر ظا�ر �عالكالم املوصوف بالبالغة،

وإنما �عرفھ العاملون بھ عند سماعھ ضر�ا من املعرفة ال يمكن القرآن غ��ه من الكالم،

فّسر املسائل تفس��ا مقبوال أو ،)1(»تحديده
ُ
و�ذا التمو�ھ ال ُيقنع �� ا��ال العل��، فإما أن ت

رّد الدعاوى ع�� أ��ا��ا
ُ
  .ت

�عيدا عن مثار  - ن الفر�ق�نالذي دارت رحاه ب�- وا��قيقة أن املتأمل للصراع 

�ستحواذ ع�� و�و الطمع �� ل�ا أن تضع أوزار�ا،لس�ب وجيھ، يجد أن املعركة لم ُيردنقعھ،

وملا �انت �ذه «� غنائم النص وأسراره،فمن �عرف السر �ستو�� ع�غنيمة سر ���از،

متالك السلطة �ض ال املعادلة تمثل أصال عظيم الثقل �� اس��اتيجية املع��لة ومشروع�م النا

دون غ���م،ل�ل ما املعرفية و�جتماعية والسياسية مستحق�ن فوق غ���م ومن :ب�ل معان��ا

م فيھ أن تنافس�أو �خذة �� ال�ش�ل،فقد أرادت الفرق �سالمية امل�ش�لة يتطلعون إليھ،

ذه الفرق و�ان �شاعرة ع�� رأس �إلدراك�ا قوة مضائھ سالحا،وما يجلبھ ل�ا من رفعة وم�انة،

دالئل ���از وأسرار :وإذا وقفنا ع�� ا��رجا�ي بالذات فإننا نقرأ �� تأليفھ ومؤلفيھ(...) 

و�الفعل فقد �م واس��انة بمعارف�م وأف�ار�م،ردا ع�� املع��لة وتنك�سا لراية آرا�البالغة؛

إن . )2(»غة نافس�م و�ان مثل�م أو أقوى باستعمال أدوا��م �� ���از والتحدي والنظم والبال 

��،غ�� من أشعل فتيل املش�لة �ان يمتلك من املكر وا��د�عة ما يؤ�لھ إلدارة �مر كما �شت

و�نازعھ إرادة  أال و�و الدخول �� حرب مواقع مع خصم عنيد يناوئھأنھ أساء تقدير ���ء م�م،

ھ ل��قيقة و�رغب �� بناء صرح سلطة أع�� بإ��ام ا��صوم وا��ايدين امتالكال�يمنة والتوسع،

  .ع�� استحواذه ع�� غنيمة ا��رب الضروس

وم�ما يكن من أمر فإن الناقد ا��ايد والدارس املوضو�� يمك��ما أن ينظرا إ�� 

إذ ُ�سفر التحقيق لد��ما نظر عن غايات ومطامح املتصارع�ن،�غض الة أخرى،�مر من زاو�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  24: بيان إ��از القرآن، ص) 1

  .21     -20:القرآن إ��از أم إبالس، ص) 2
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باإلضافة إ�� أسبابھ وغاياتھ - وما الصراع الدائر �كم ب��افت فكرة ���از برم��ا،عن ا�

وفشل ذر�ع �� البحث عن حلول ملعضلة ل�س ل�ا وجود إال عملية تخبط با�سة، - ورة آنفااملذ�

إ��ا معضلة حقيقية لفكرة ��� فكرة ���از ومن نحا نحو�م،�� ا��قيقة إال �� أذ�ان مخ�

  !و�مية 

  :مأزق مراتب التحدي - ثانيا

فثمة يمثل حرجا أل��اب فكرة ���از، ا مالم تكن معضلة سر ���از وحد�

مآزق أخرى وّرطت القائل�ن ��ا �� عمليات تأو�ل ت��ير�ة ما �ان أغنا�م ع��ا لو نكصوا ع�� 

أعقا��م �� عملية مراجعة نقدية ملا �عصبوا لھ من القول بإ��از القرآن، ولعل من أ�م تلك 

  .مأزق مراتب التحدي: املآزق 

لك �عر�ف بأ�م ركن وأ�م شرط �� امل��زة كما ينص ع�� ذإن �ذا املأزق يتعلق 

فقد اقت��� ا��ديث عن التحدي . أال و�و شرط التحدي ��االسيوطي الذي سبق ذكره،

است�بط�ا القائلون وجود أنواع أو مراتب لھ  - وقد �عرض كمف�وم للنقد والنقض- بالقرآن 

يت��ل معھ مرتبة �عد مرتبة  - ��ه وإمعانا �� ��� - من منطلق أن املتحّدي ��صمھ باإل��از،

ي،إظ�ارا ل��زه وتو�ين ف�انت آيات ا��ض ع�� املعارضة ا لقدرتھ، ورفعا لشأن املتحّدِ

واملطالبة باإلتيان بمثل القرآن الكر�م شوا�د اتخذ�ا املت�لمون والباحثون أدلة ع�� وقوع 

  .التحدي 

ا،طالكن ثمة مأزقا تمثل �� ترت�ب امل                   و�يان ذلك أن مراتب لبة باملماثل من القرآن كم�

التحدي حسب ما ذكر مست�بطو�ا من القرآن الكر�م تبدأ أوال باملطالبة باإلتيان بالقرآن �لھ �� 

كقولھ ،ثم �تيان بجزء مثلھ،)34:الطور " (لھ إن �انوا صادق�نفيأتوا بحديث مث: "قولھ �عا��

أم يقولون :"وقولھ �عا��) 13:�ود" (�عشر سور مثلھ مف��يات أم يقولون اف��اه قل فأتوا: "�عا��

) 38:يو�س"(اف��اه قل فأتوا �سورة مثلھ وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم صادق�ن

واملطالبة �سورة واحدة �و أقل ما يث�ت بھ ���از كما �� واردة �� سورة يو�س وسورة ،

  .البقرة مع اختالف �� الصياغة

است�بطوا مراتب التحدي بالقرآن من �ذه �يات انطلقوا من مبدأ الت��ل  إن الذين

من �صعب إ�� ��سر، لكن املش�لة ال�� عرضت أن املطالبة باإلتيان �عشر سور كما جاء �� 

سورة �ود أصعب من �تيان �سورة واحدة كما نطقت بھ سورة يو�س،وسورة يو�س أسبق 

فكيف ي�� أوال �سورة ثم طال��م �عشر سور، أنھ طال��منزوال من سورة �ود، مع�� ذلك 

  التحدي والت���� ع�� املبدأ الذي ال��موه مع �ذه املش�لة؟

� التمّح 
ُ
فقد ذكر ابن عطية �ندل��� مثال أن ال ل بحثا عن حل،أمام �ذا املأزق ك�
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سيد قطب ،وقال )1( إش�ال �� سبق ال��ول والتحدي �عشر سور و�واحدة ألن الت�ليف�ن سواء

: فيقول مرةواقعة محددة مواج�ة واقعة محددة،إن القرآن �ان يواجھ حاالت « :�� تفس��ه

ألن الغرض �ان �و . دون ترت�ب زم���عشر سور، أومثل �ذا القرآن،أو ائتوا �سورة،ائتوا ب

�لھ أو �عضھ أو سورة منھ ع�� السواء بال�سبة ألي ���ء من �ذا القرآن، التحدي �� ذاتھ

وعندئذ ��ز �ان عن النوع ال عن املقدار،ي �ان بنوع �ذا القرآن ال بمقداره، والفالتحد

وإنما �و مقت��� ا��الة ال�� ي�ون عل��ا والبعض والسورة وال يلزم ترت�ب، �ستوي ال�ل

  .)2(»ا��اطبون، ونوع ما يقولون عن �ذا القرآن �� �ذه ا��الة 

قض الذي وقع فيھ امل�ندسون لفكرة إن �ل ما قيل من ت��يرات ال يصمد أمام التنا

���از و�م �ست�بطون ما سّموه بمراتب التحدي من آيات ا��ض واملطالبة باإلتيان بمثل 

بالنظر إ�� ��افت  إن ا��ل الوحيد �� رأينا �و �سف مقولة التحدي ب�امل�ا. القرآن أو بجزء منھ

الكر�م الذي لم يأت لتحدي الناس  ومن منطلق أ��ما ال ت�ناغمان مع روح القرآنفكرة ���از،

خصوصا وقد أفرزتا ماذكرناه سابقا من .  وال لت���� ال�شر وإنما ل�داي��م إ�� ال�� �� أقوم

ف�وم التحدي ل�س مف�وما �ذا يجعلنا �عود فنؤكد أن م"�س للذات وتث�يت لثقافة ال��ز،تبخ

ز و���از ت�ون باطلة من وإن �� ما نقول فإن عقيدة تبخ�س الذات وثقافة ال��إسالميا،

  .)3(»أساس�ا أيضا

  :��افت فكرة ���از والبديل املعر�� - 5

ب،وإرعاد دون غيث  يبدو �عد �ل ما سبق أن فكرة ���از لم تكن غ��
ّ
برق خل

ف��اف��ا قد اس�بان لذي اللب الذي ال �سعھ إال التخ�� ع��ا طلبا لل��اءة من نتائج�ا نافع،

ول�س �مر بال��ن ال�س�� أمام ر�ام معر�� تخلصا من مآزق�ا ومعضال��ا،و الوخيمة ع�� العقل،

�ذا الر�ام الذي قل والوجدان �سالمي�ن،�ائل جعل جذور �ذه الفكرة تمتد عميقا �� تر�ة الع

  .يصعب إخراج الل�ن ا��الص سا�غا للشار��ن - من ب�ن فرثھ ودمھ- 

رون بأنھ �باء ج�ود طيلة قل�س من ا��كمة وصم �ل ما بذلھ الباحثون 

قاض و��ارة ب�ت قديم قصرا ذلك أن الباحث عن ا��قيقة يمكنھ أن يب�� من أنمض�ية،

مع ب�ن عتق تج - إذ ذاك- خاصة إن �انت اللبنات ال تزال صا��ة لالستخدام ف�� جديدا،

فھ يمكن سّده فع�� الرغم من �دم فكرة ���از فإن الفراغ ا�صل ورونق التجديد،
ّ
لذي تخل

أل��ا ال تنطوي ع�� تفُضل القول باإل��از وامل��زة، أي أن ثمة بدائل معرفيةخ�� م��ا،ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد : ا��رر الوج�� �� تفس�� الكتاب العز�ز، أبو دمحم عبد ا��ق بن عالب بن عطية �ندل���، تح: ُينظر) 1

  .3/155م، 1993 - ه 1413، 1:السالم عبد الشا�� دمحم، دار الكتب العلمية ، ب��وت، ط

  .1862- 1861/ 4م، 1981 -ه1401، 10:سيد قطب، دار الشروق، القا�رة، ط: �� ظالل القرآن) 2

  .19: قرآن إ��از أم إبالس ، صال) 3
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  .املعضالت واملآزق ال�� تثقل �ا�ل نظر�ة ���از

�بدال مقولة محمود دمحم شاكر ومنذر عيا��� تقديم مبادرة الس: حاول الباحثان

اء مصط�� ���از إلغ فأما محمود شاكر فاعت�� أن من ا��طأ���از بفكرة أخرى،

وقال ما القديم وثبوتھ ع�� ألسنة الناس، وذلك لفشّوه �� كتابات الباحث�ن منذومرادفاتھ،

) يقصد ���از وامل��زة(و�لفاظ ال�� �ستقر �� اللغة استقرارا شامال مستفيضا « : نصھ

علماء قديما ،ومن كتب الي�ون من ا���ل وال��ور محاولة ان��اع�ا وإسقاط�ا من أقالم الكتاب

  . )1(»بل الواجب الذي ال مر�ة فيھ �و محاولة �عر�ف�ا �عر�فا مطابقا ل��ق الذي نراه وحديثا،

فاألمر ل�س ��زا «رة �بالس كبديل لفكرة ���از،لقد اق��ح محمود شاكر فك

أو يتو�مون تو�ما أ��م لو أرادوه ل��زوا عنھ بل ئق عن فعل طولبوا بمثلھ ف��زوا،من ا��ال 

و إبالس محض من جميع ا��الئق ود�ش وس�وت ووجوم وإطراق أحدثتھ مباغتة �ية عند �

املعاينة ثم �سليم قاطع �س�يقنھ النفوس بأ��ا فعل ممتنع أصال ع�� �ذا الن�� وع�� 

ا���از املصطل�� الذي لكن املش�لة تبقى قائمة إذا ما رفضنا فكرة ما وأبقينا ع�� .)2(»جميع�م

س�ب لذلكتقوم عليھ،
ُ
بما �� ذلك دل مقولة ���از ب�ل متعلقا��ا،ال مناص برأ�ي أن �

  .مصط��ا��ا �ساسية �امل��زة و���از

وأما منذر عياشيفاق��ح استخدام مصط�� �بالس ألنھ مصط�� لھ مشتقاتھ �� 

فإن مدارات تأس�س و�كذا،« :اد �بالس كبديل معر�� لإل��ازالنص القرآ�ي وقال م��را اعتم

وتأس�س الف�م �كذا �و أكرم م ع�� �بالس ول�س ع�� ���از،الف�م �� القرآن إنما تقو 

ستخدام �ذا املصط�� غ�� أن ت��يره ا،)3(»وأصدق �عب��ا ووصفا وحقيقة�سان،للقرآن و�

و���از و�بالس بمشتقا��ما لم قات ال��ز أيضا واردة �� القرآن،فمشت�عوزه ا���ة،

ولذلك فال بد من البحث عن بديل معر�� آخر الكر�م �� النص امل�ّ�ل، القرآن يوصف ��ما

ُنحدث بھ قطيعة مع مدلوالت ���از من ج�ة ونمد ب�نھ و��ن النص القرآ�ي �س�ب من ج�ة 

  .أخرى 

منحھ لقد �صطالح لكنھ بديل م��ور م����، أعتقد أن البديل موجود من حيث

د للغاية،إيانا ا��طاب القرآ�ي نفسھ،و�مر س�ل 
ّ
فرفضنا ملصط�� ���از كمصط�� مول

و�الرجوع ه قبل اخ��اعھ من لدن املع��لة،يقودنا إ�� ال�ساؤل عن املصط�� الذي �ان �سد مسّد 

سة نجد مصط��ات قرآنية دقيقة جدا �� التعب�� عن حقيقة  لل��اث ونصوص الو�� املؤّسِ

  .ال���انة،�ية،البّ�نة،ا��ّ� :لكر�م، �ذه املصط��ات ��القرآن ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18مداخل إ��از القرآن، ص ) 1

  .45املرجع نفسھ، ص ) 2

   .28: القرآن إ��از أم إبالس ، ص) 3
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فال ���ء يقّدم وصفا للقرآن طالح القرآ�ي �� عودة إ�� �صل،إن العودة لالص

وقد وصف هللا قرآنھ بأنھ آيات بّ�نات �� مواضع دق من هللا �عا�� قائلھ وم��لھ،أص

فعال ع�� حقيقة ا��طاب  وكفى ��ا أوصافا تدلدة،ووصفھ بأنھ بر�ان ونور مب�ن،عدي

وقال ) 49:العنكبوت" (بل �و آيات بّ�نات �� صدور الذين أوتوا العلم :" �قال هللا �عا�القرآ�ي،

  ).174:ال�ساء"(يا أ��ا الناس قد جاءكم بر�ان من ر�كم وأرسلنا إليكم نورا مب�نا: "�عا��

تكمن قوة مصطل��  �ية وال���ان �� تواتر�ما �� النص القرآ�ي للداللة ع�� القرآن 

فع�� س�يل املثال ا من ��� النبوة ودالئل الرسالة، أن�ياءه جميعالكر�م وع�� ما أيد بھ هللا

كر مصط�� ال���ان �� قولھ �عا��
ُ
: القصص" (ك إ�� فرعون وملئھفذانك بر�انان من ر�:"ذ

  ). 64: �ود" (و�ا قوم �ذه ناقة هللا لكم آية: "وذكر مصط�� �ية �� قولھ �عا��،)32

ية املدلول فإن اعتماد �ية وال���ان كبديل�ن �ذا من ناحية �صطالح، أما من ناح

عن امل��زة �عّ�� عن روح القرآن الكر�م بوصفھ خطابا إل�يا ُمرسال إ�� ال�شر لغاية �داي��م 

. قد جاءكم من هللا نور وكتاب مب�ن:"قال �عا���م ل��روج من الظلمات إ�� النور،و�خذ بأيد�

م و�خرج�م من الظلمات إ�� النور بإذنھ و��د��م إ�� ��دي بھ هللا من اتبع رضوانھ سبل السال 

إن مف�وم ���از مف�وم سل�� ال يمكنھ أن يحقق �ذا ). 16- 15:املائدة"(صراط مستقيم

املع�� وتلك الغاية، فت���� املتلقي ورميھ �� زاو�ة إ�ماٍل وتحق�ٍ� ال يحقق ل��طاب القرآ�ي 

؛فاملدلول الذي تحملھ �اتان ال�لمتان )ال���ان/ �ية(و��نا تظ�ر أ�مية البديل القرآ�ي . غاياتھ

ال�� املثمر ب�ن ا��طاب يتضمن �ل املعا�ي �يجابية لعملية التواصل والتفاعل 

و�ما دليل ��تدي بھ مة ع�� صدق النبوة و��ة الرسالة،فاآلية وال���ان �ما عال ومتلقيھ،

  .ل و�ست�باطالقارئ املستقِبل للمع�� واملشارك �� صناعتھ بالتأو�

إننا إذ ن�بع س�يل القرآن و�عتمد مصط�� �يات الب�نات فألن داللة مصطل�� 

ھ ع�� ف�م �ية وال���ان ت���م مع مصط�� البيان الذي يم�� ا��طاب القرآ�ي و�تضافر مع

فإذا �ان ���از . و�م�د للمتلقي س�يل التفاعل ال�� �يجا�ي معھحقيقة ا��طاب القرآ�ي،

 
ّ

�� املتلقي اليأس و�حباط و�قطع وشائج القر�ى ب�ن القارئ والنص بتوسيع ال�وة بي��ما من ي�ث

و�و بذلك - خالل غلق املدلوالت واحت�ار�ا من ج�ِة ترسيخ عقدة تبخ�س الذات والت���� 

فإن �يات الب�نات ت�يح للمتلقي ف�ما مس�ن��ا  - ي��ب ا��طاب عن أداء دوره وتحقيق فعاليتھ

  . مثمرا غايتھ �س��داء بنور الو�� لصناعة ��سان و�ناء الثقافة وإقامة ا��ضارةوتفاعال

ش بقوة بنائھ إن ا��طاب القرآ�ي ل�س خطابا م��زا ملتلقيھ وإنما �و خطاب مد�

م��ر بخصائصھ الفنية والبيانية، ف�و الكتاب املب�ن الذي �عمل ع�� إ��ار و���ا�ينھ ودالئلھ،

�ستحواذ ع�� إ��ابھ، وتلك وسيلتھ �� مد جسور التواصل معھ دون إشعاره املتلقي بالبيان و 

  .بالنقص وال�وان وال��ز والتبخ�س
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 .م2008
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عبد الرحمن بن معاضة الش�ري، :  - عرض ونقد - القول بالصرفة �� إ��از القرآن  .10
 . ه1432، 1:دار ابن ا��وزي، السعودية، ط

: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور �فر�قي املصري، تح:لسان العرب .11
  .ب�� وآخر�ن، دار املعارف، القا�رةعبد هللا ع�� الك
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  �� ا��تمع �ماز��� القديم  �سطورة

  نص��ة ر���

  :امل��ص

بحثنا حول �سطورة  �ماز�غية ، ومّما ال شك فيھ أّن �ّل ا��تمعات ��سانية يدور 

 ول�ا أساط���ا، وا��تمع �ماز��� واحد من �ذه �مم ا��تلفة ال�� 
ّ
م�ما عال نجم�ا أو �ان إال

  .تؤكد الدالئل التار�خية معرف��م  واسعة �عالم �ساط�� وخباياه

�سطورة أسباب �شأ��ا وطبيع��ا �� ا��تمع وسنو�� �� البداية مع��  

ثم العوامل الّ�� أدت إ�� ضياع�ا رغم ثراء وغ�� ماد��ا، واختالف �سمي��ا من منطقة ،�ماز���،

  .إ�� أخرى �� ا��زائر و�� با�� املناطق �ماز�غية

باإلضافة إ�� ذلك س�� البحث إ�� رصد �عض أش�ر �ساط�� املعروفة �� ا��تمع 

وعند قبائل ا��زائر خصوصا قصد إظ�ار خصوصيات �ذا ا��تمع �� نظام ، ماز��� عموما� 

 تقاليده، وطقوسھ، ورؤ�تھ للعالم من أجل ف�م أعمق وأفضل للمعتقدات وا��رمات

  .�ماز�عية ال�� ال تزال حية وممارسة ب�ن العامة إ�� يومنا �ذا

Abstract: 

               Our research revolves around the Amazigh  myth. As in all cultures of 

the world, historical evidence confirms Amazigh culture’s myth. 

    Through this study, I will explain at the beginning the meaning of the 

myth, the causes for its origin and nature in Amazigh society, and the causes of 

its disappearance. So, in this research  I focused on some of the most famous 

myths in Amazigh society in general, and Algerian  kabyle in particular, in order 

to highlight the specificities of this society in its tradition system, rituals, and its 

vision of the world for a deeper and better understanding of Amazigh beliefs and 

prohibitions still present and practicing between the public to this day.    

 :تقديم

ف��ا �ّ�ل �ذا يم قدم تواجد ��سان ع�� �رض،�سطورة نوع ن��ي شفا�� قد

عد �خ�� وقا�
ُ
ع حياتھ وتفك��ه ومعتقداتھ ال�� �� حصيلة معرفتھ وعطاءاتھ ع�� العصور الّ�� �

  .ا��اوالت الفكر�ة �و�� �� ف�م ال�ون والظوا�ر ا��يطة بھ

   : �عر�ف �سطورة لغة واصطالحا - 1

جاء �� لسان العرب �سطر �سط��ا أي ألف يؤلف تأليفا،�سطورة لغة من سطر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،غات،  جامعة عبد رحمان م��ة،بجاية         نص��ة ر���

ّ
 .�لية �داب والل
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 أحاديث ال:اطيل،و�ساط���ب: و�ساط��«:بقولھابن منظور �سطورة، منظور �عرف إلبن

ر�ا(...) نظام ل�ا
ّ
رعلينا:وسط

ّ
ف�ا،وسط

ّ
  .)1(»إذا جاء بأحاديث �شبھ الباطل(...) أتانا باألساط��:أل

�ست�تج من خالل �ذا التعر�ف أن �سطورة �ع�� ا��ديث الباطل الكذوب وغياب      

  .املنطق وا��قيقة

و�بدو أّن �ذا ،)2(»�باطيل و�حاديث ال��يبة«:بأّ��ا�رى أ��اب امل��م الوسيط،و  

  .التعر�ف مأخوذ من ابن منظور 

و�رون لمة �سطورة مشتقة من مادة سطر،ب�نما ينفي �عض الباحث�ن أن ت�ون �     

�لمة « :و�و ما يذ�ب إليھ ود�ع �شور �� قولھ أنلم �عرفوا  �ذا املصط�� من قبل، أن العرب

اليونانية،و�ع�� ح�اية أو )  (historia العر�ية مقت�سة  من �لمة اسطور�ا" أسطورة "

ح�� ) ميث(لذلك �ناك الكث�� من الباحث�ن من ُيفضل استخدام اللفظ اليونا�ي،)3(»قصة

َيحفظ لل�لمة معنا�ا �صيل عوض استخدام مصط�� �سطورة العر�ي الذي يكتنفھ الكث�� 

  .والغموض من �لتباس

اتھ أما �� �صطالح ف�� تدل ع�� جماع التفك�� والتعب�� عن ��سان �� مرحلة حي     

طبيعية   فقد وقف �ذا �خ�� خائفا إزاء ما �ان �شا�ده من ظوا�ر�و�� أي املرحلة البدائية،

 ولتحقيق، وظ�ور الشمس �� الصباح وغيا��ا ليالمختلفة كحدوث ال��اك�ن،وخسوف القمر،

ة تتفق التوازن النف��� لديھ مال إ�� إيجاد إجابات مف��ضة  ومقنعة ملا �ان يح��ه و�ر�بھ بطر�ق

و�ذا التعليل نجده مجسد �� قول الباحثة ن�يلة إبرا�يم ح�ن قالت مع طبيعة تفك��ه البدا�ي،

وا�ره املتعددة،أو �� تفس�� لھ،إّ��ا نتاج وليد محاولة لف�م ال�ون بظ«أن �سطورة ��

ولكّ��ا ال تخلو من منطق مع�ن، ومن فلسفة أولية تطور ع��ا العلم والفلسفة فيما ا��يال،

تت�ون �� أو�� مراحل�ا عن طر�ق  - شأ��ا شأن الفلسفة - �عد، وع�� �ذا فإن �سطورة ال�ونية

كما أن الت��ب ينجم عنھ  والتأمل ينجم عنھ الت��ب،التأمل �� ظوا�ر ال�ون املتعددة،

لھ ح�� إذا وجد ا��واب عن ذا �ساءل ��سان  طلب �جابة �� إصرار عن سؤافإالسؤال،

  .)4(»قرت نفسھ ألّن �جابة حي�ئذ ت�ون حاسمة بال�سبة إليھسؤالھ،

ل�� ح�اية تروى عن �زمنة ا« :ف ألبيديل أّن �سطورة. و�رى الباحث �ورو�ي م

 ع�� حدو��ا زمن غ�� معروف وعن �ل�ة وعن �حداث ال�� م����انت قبل بدء البدايات �ل�ا،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار إحياء 6.يدي، جدمحم عبد الو�اب، ودمحم الصادق العب. ابن منظور، لسان العرب، تحق(1) - 

  . 257.ال��اث العر�ي ومؤسسة التار�خ العر�ي، ب��وت، لبنان، ، ص
  .429.، دار إحياء ال��اث العر�ي، ب��وت، لبنان،  ص2.، ط1.إبرا�يم أن�س وآخرون، امل��م الوسيط، ج - )2(
  .  9.، ص1982، دار الفكر، ب��وت،  2.، ط)أساط�� آرام(ود�ع ى�شور، امليثولوجيا السور�ة - )3(
  .17.، ص 1981، دار غر�ب، القا�رة، 3.ن�يلة إبرا�يم، ط - )4(
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نباتات والطيور،وا��ياة والو�بطال، وظ�ور السماء و�رض،وال�شر والوحوش،

وش�� أنواع املعارف ال�� تراكمت ا ا��كمة الشعبية،وفلسفة الشعب،و�سطورة أيضواملوت،

  .)1(»ع�� القرون

النبات و��سان وا��يوان �� و �شرح أصل العالم، فاألسطورة ��ذا املع�� ت�ناول      

  .عصر ما قبل العلم

و�سرد حدثا وقع �� تروي تار�خا مقدسا،«و�عرف�ا عبد ا��ميد يو�س بأّ��ا ح�اية    

�ا أفراد حقيقية أل��ا تتعلق بحقائق يؤمن �) �حداث(،و�ذه �خ��ة)2(»عصور ممعنة �� القدم

ما �� )3(»وال ��يؤات من صنع ا��يالل�ست بدعة وال و�ما «ف�� ا��تمع الذي يتداول�ا،
ّ
،إن

  .الواقع ا��قيقي امللموس

وحّ�� خارج  ،وقعت �� زمن موغل �� القدم«:و�عّرف�ا يوسف شل�ود بأّ��ا ح�اية    

ع�� الّرغم من أّ��ا تلعب دورا فاعال �� الدراما ال�ا فل�سوا من �ل�ة بالضرورة،أّما أبط ،الزمن

 أّن (...) �سطور�ة،
ّ
أ��اصھ �ساسي�ن مناطون عموما بقوة خارقة �ستطيعون بواسط��ا إال

ين زودوا الّناس بأ�م ممارسا��م
ّ

 القيام بأشياء خيالية، و�ؤالء ���اص بالذات �م الذ

غ�� أّن ما يمّ�� امليث أفضل تمي�� و�سمح �� الوقت نفسھ الشعائر�ة وتقنيا��م ومؤسسا��م،

وتفس�� أصل  ،��را�� �و تقديم أساس للمعتقداتبفصلھ عن �ش�ال �خرى للفكر ا

وتزو�د مستعمل��ا ب�سو�غ �مية،وتحر�ك �عض ظوا�ر الطبيعة،التقنيات واملؤسسات �ك�� أ

  .)4(»ملمارسا��م الشعائر�ة الك��ى 

ب أدوار�ا �ل�ة وأنصاف يلعح�اية مقدسة،«و�رى فراس السواح أّ��ا     

حصلت �� �زمنة �و�� املقدسة،أّ��ا خيلة بل وقا�ع أحدا��ا ل�ست مصنوعة أو مت�ل�ة،

ووطدت نظام �ّل ش�� ال�� أخرجت ال�ون من ��ة العماء،تلك �فعال ��ل أفعال �ل�ة،

الكفر بھ ل �مور ا��ار�ة �� عالم ال�شر،ف�� معتقد را��،ووضعت صيغة  أو�� ل�، قائم

 .)5(»قافتھ، وفقدان املع�� �� �ذه ا��ياةفقدان الفرد  ل�ل القيم ال�� �شده إ�� جماعتھ وث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ترجمة  حّسان ميخائيل 1.، ط)دراسة �� �سطورة، التار�خ، ا��ياة( ف ألبيديل، ��ر �سطورة. م - )1(

  .22. ، ص2005، ا��ق، دار عالء الدين، سور�ا، دمشق
، تقديم مختار السو�في، الّدار 1.سرح املصري ا��ديث، طكمال الدين حس�ن، ال��اث الشع�� �� امل - ) 2( 

  .27.، ص1993القا�رة، ، املصر�ة اللبنانية
، 2005، دار ا��وار لل�شر والتوز�ع، سور�ة، 1.ألك��� لوسيف، فلسفة �سطورة، ترجمة منذر حلوم، ط - )3(

  .41.ص
  .81.، ص1996الطليعة، ب��وت، خليل أحمد خليل، دار .يوسف شل�ود، ب�� املقدس عند العرب، تر - )4(
، 1988، دمشق،  5.، ط)دراسة �� �سطورة، سور�ا، أرض الرافدين(فراس السواح، مغامرة العقل �و�� -)5(

  .19.ص
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نظن أن التعر�ف ا��امع املا�ع ملف�وم �سطورة �و �عر�ف الذي وحسب نظرنا،     

الذي انت�� أن �سطورة عند ��سان البدا�ي �انت  (Mircea Eliade)قّدمھ م��سيا إيلياد

تذكر كيف لبدايات ال��يب،ن ازمن �ول،تار�خا مقدسا، وتخ�� عن حدث وقع �� الزم« :تروي

�ان سواء ، خرج واقٌع ما إ�� ح�� الوجود، بفضل أعمال با�رة قامت ��ا �ائنات خارقة عظيمة

ال�ون،أو جانبا منھ،�أن ي�ون جز�رة أقام ف��ا الناس،أو نوعا من : ذلك الواقع �ليا مثل

وتقول ية خلق،تتحدث �ساط�� عن عمل...النبات،أو سلو�ا إ�سانيا،أو مؤسسة اجتماعية،

م �سطورة إال عّما وقع إذن تت�لوكيف بدأت بداية وجود�ا،كيف ظ�رت �عض �شياء،

أّما ��صيا��ا ف�� �ائنات خارقة �عود ش�ر��ا ، وما ظ�ر ظ�ورا تاما ع�� مسرح ا��ياةبالفعل،

ا و�ذلك تكشف �ساط�� عن �شاط�آثر ال�� أت��ا �� زمن البدايات،ع�� وجھ ا��صوص إ�� امل

  .)1(»أو ب�ساطة عن فائق الطبيعة �� أعمال�ا ،�بدا�� وعن القداسة

سطورة أقدم أنواع �دب الشفوي،شرحت لنا  و�كذا يمكننا أن نقول إّن �     

حيث طبيعة ال�ون،و�� �سمية مظا�ره، تفك�� ��سان البدا�ي �� ف�ممراحل ال�� مر ��ا 

� الّرابطة ب�نھ و��ن و�ھ،و�� خالقھ،�ول يفكر �� نفس كيف شرع ��سان«بي�ت

لذلك عدت منبعا ل�ل  ،وقد غزت �ل ميادين ا��ياة،)2(»معنو�ة �انت أو ماديةاملوجودات،

م انفصلت ع��ا فيما �عد أّما أبطال�ا ال�� �انت متصلة ��ا �� البداية،أش�ال املعارف �خرى 
ّ
ث

  . ن�نفقد ي�ونون من آل�ـــة أو أنصاف �ل�ة، أو أبطال ممّد 

ف�� تو�� لإل�سان باالطمئنان و�ستقرار ولألسطورة وظائف اجتماعية نفسية،     

إذ ترى ن�يلة إبرا�يم �� كتا��ا أش�ال التعب�� �� �دب ان إزاء أخطار الطبيعة و�وار��ا،و�م

 والغرض من ذلك حماية ��سانموضو��، عملية إخراج لدوافع داخلية �� ش�ل«الشع�� بأّ��ا

فاإل�سان مثال يخ��� الظالم و�حب ضوء الشمس دوافع ا��وف والقلق الداخ��، من

مس و�عّد 
ّ

�� ح�ن أّنھ �عّد الظالم �ائنا شر�را لإل�سان �ا آل�ة،الساطع،ولذلك ف�و يقّدس الش

مس أن تتصارع مع ال�ائن الشر�ر ح��  تق��� ع�� حماية لإل�سان و 
ّ

من ول�ذا يتحتم ع�� الش

ف�� تطلع حينما ت�تصر ع�� ال�ائن الشر�ر،و�� �غيب حينما س الدائبة،�نا �انت رحلة الشم

فقد قسم�ا الباحث طالل حرب إ�� ستة  ،و�� نماذج مختلفة،)3(»يظ�ر ل�ا مرة ل�ي يصارع�ا

�سطورة و  ،و�سطورة البطوليةورة الت�و�ن و�سطورة الطقوسية،أسط«:أنواع ��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1995ترحس�ب �اسوحة، م�شورات وزارة الثقافة، دمشق، . م��سيا إيلياد، مالمح من �سطورة، تر  -)1(

  .11.ص

، دار ا��داثة للطباعة وال�شر والتوز�ع، 3.�ساط�� وا��رافات عند العرب، ط دمحم عبد املعيد خان، - )2(
  .16.، ص1981ب��وت، لبنان، 

  .18،19.ص. ، صيوسف شل�ود، املرجع السابق - )3(
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  .)1(»�ل�ةوأساط��  ،و�سطورة الرمز�ةالتعليلية،

  :(2)فقد قسم�ا إ�� ثالث أنواع ��) Jakobson(أّما جا�و�سون 

و�سأل عن أصل ) و�س�� أيضا امليثات �ي�يولوجية التعليلية:(ميثات �صول  - 

وعادة ما �عطي ا��واب �� صيغة الوالدة ...�شرآل�ة،نباتات،،كينونة أو جملة كيونات �� العالم

  .أو ا��لق أوالصنع

أو كيف ظ�رت دث �ذا النوع أو ذاك من املعالم،�سأل كيف ح:تنظيمميثات ال -  

كيف ظ�رت إ�� ح�� لرا�ن،كيف أصبحت الزراعة منظمة،�عض �قاليم �� نطاق العالم ا

  . الوجود فئات غر�بة من ال�ائنات ال�شر�ة وحدد ل�ا وضع�ا

ل م:ميثات القيمة - 
ّ
حق �سأل عن بأي جموعة متفرقة من أساط�� التنظيم،و�ش�

  . أو ب�ن ا��بوب والصوفا��،فقارن ب�ن الفالح والرّ ا ال���ء أو ذاك موقعھ من العالم،يمثل �ذ

  :)3(و�� تمتاز با��صائص التالية

من حيث الش�ل �� قصة مكتملة ل�ا بداية ووسط و��اية و��صيات وحبكة  -  1

ترتيل�ا �� و تصاغ �� قالب شعري ل�س�ل حفظ�ا، ترد ت��ا وغالبا ماذلك، وعقدة وما إ��

 .املناسبات الدي�ية

لكن �ذا لم يمنع من تدخل �عرف ل�ا مؤلف مع�ن،ف�� ظا�رة شعبية جماعية،ال  - 2

أسطورة أسرى الك�ف : ي�سب إ�� أفالطون وضع ثالثة مؤلفات أسطور�ة: �عض �طراف مثال

 .أسطورة ا��ساب �عد املوتنفس ملص���ا،أسطورة اختيار ال

ظرا ��فاظھ ع�� طاقتھ ب�باتھ ع�� ف��ة طو�لة من الزمن ن يتم�� النص �سطوري - 3

ات ما تنقلھ �سطورة من معان ال�شبھ الوقا�ع أو املعلوم: قال فراس السواح�يحائية،

 .وإشارة وتضم�ن ال �عليم وشرح وتلق�نالدقيقة إّنھ إيحاء ال إمالء،

كة �� املوروث الشع�� أو املالئ(تمثل �ل�ة وأنصاف �ل�ة و�بطال املؤل��ن  - 4

وإذا ظ�ر ��سان ع�� مسرح �حداث فإّن دوره مكمل ال ، ��صيا��ا الرئ�سية) �سالمي

 . رئ����

و�عد مضامي��ا أك�� صدقا وحقيقة أحداث �سطورة �� الزمن املقدس،تجري  - 5

أشالء تن�ن  قد خلق ال�ون من" مردوخ"فالباب�� ال �شك ��ظة بأّن �لھ ن�ن ��ا،بال�سبة للمؤم

قد وطد نظام العالم �عد أن صارع " �عل"العماء البد�ي،والكنعا�ي ال �شك ��ظة بأّن �لھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  املؤسسة ا��امعية 1.، ط)نظرات �� النقد والقصة و�سطورة و�دب الشع��(طالل حرب، أولية النص - )1(

 .100، 94.ص.، ص1999، والتوز�ع، لبنانللدراسات وال�شر 
  .11، 10.ص.، ص2008دمحم أوسوس، �وكرا �� امليثولوجيا �ماز�غية، مطبعة املعارف ا��ديدة، الر�اط،  - )2(
  .74، 73.ص.، ص2010أمينة فزاري، منا�� دراسات �دب الشع��، دار الكتاب ا��ديث، ا��زائر،  - )3(
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 ".يم"�لھ 

وتدخل �� صلب مع�ن،و�عمل ع�� توضيح معتقداتھ،ترتبط �سطورة بنظام دي��  - 6

 .طقوسھ

ت�� بل ف�� ال تقص ما جرى �� املا��� وان�سطورة حدثا يبقى ماثال أبدا، �عرض - 7

ضور الدائم مثل قضية خالق بل يتخذ صفة ا��قى ماثال أبدا ال يتحول إ�� ماض،�عرض أمرا يب

 .ومسألة تنظيم ال�ون و�سي��هال�ون،

فقد آمن ة عظيمة ع�� نفوس الناس وعقول�م،وسلطتتمتع �سطورة بقدسية، - 8

بما ينقلھ لنا العلم كما نؤمن نحن اليوم �قائق ال�� نقل��ا ل�م �سطورة،القدماء ب�ل ا�

 ).ا��قيقة= �سطورة(

فإنھ يمكننا �عد ذلك أن �ية �سطورة و��ي��ا ووظيف��ا،و�عدما حددنا ما     

 �ل عرف �ماز�غ �سطورة �� إطار �ذا املع��؟ ،ن�ساءل

�� كتا��ا   (Camille Lacoste Dujardin)تؤكد الباحثة الفر�سية �اميل ديجردا  - 1

إّن ا��زائر يمك��ا أن تفخر بامتالك�ا ضمن ترا��ا الثقا�� «:لقبائلية ح�ن قالتحول ا���اية ا

لغ�� عّز نظ��ه  وجدير بأن يحتل الرتبة �و�� �� �داب الشفو�ة للعالم بأسره، و�الفعل فإّن 

�دب الشفوي القبائ�� �ش�ل مجموعا است�نائيا ع�� �طالق شديد الغ�� فيما يخص 

  .)1(»ة ال�� �ش�ل ح�ايات الغيالن والسعا�� وا���ايات ال��ائ�ية تجليا��ا الك��ى املرو�ات الن��ي

موقع بالد تمازغا �س��اتي�� الذي جعل�ا تتعا�ش مع  شعوب متاب�نة �الرومان  - 2

 وتفاعل�ا مع�ا �ش�ل ب�ئة«   واليونان واملصر��ن، وترتب ع�� ذلك قيام تأث�� وتأثر ب�ن �ذه �مم

و�جعل من شبھ العبث ا��كم بأن �ماز�غ لم ي�ونوا �عرفون الفكر امليثولو��، خصبة الزد�ار

املز�نة ببعض �ساط�� �غر�قية مثل ، و�ظ�ر ذلك جليا �� ا���ايات �ماز�غية،)2(»امليثولوجيا

 (ponالذي يروي لنا املنافسة املوسيقية ال�� جمعت ب�ن �ل��ن أبولو و)  Midas( ميث ميداس 

عاقبھ �ذا �خ�� فحول أذنيھ إ�� أذ�ي ع�� قيتارة أبولو ،)  (ponا فضل ميداس موسيقى ومل، )

لذي �مس �سره �� حفرة من حمار فأخفا�ما  ميداس ع�� ا��ميع إال ع�� حالقھ ا

  .ف�انت �لما �بت الر�ح رددت ����ات القصب قصة أذ�ي امللكصب،بقر��ا ��رة الق�رض،

تأثر الفكر �غر�قي نفسھ باألدب �ماز��� وأن « رخ�نكما يؤكد لنا �عض املؤ  - 3

، �ديب املسر�� إ��يلوس �� كتابھ بروجيمناسماتا �ان �عرف �قاصيص �ماز�غية اللي�ية

قاصيص اللي�ية صنفا أدبيا أما أرسطو فقد جعل �،و�انت �ذه �خ��ة ت�سب إ�� لي�� مج�ول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13.، ص2008ي�يولوجيا �ماز�غية، مطبعة املعارف ا��ديدة، الر�اط، دمحم أمسوس، �وكرا �� امل -  )1( 
  .15.املرجع نفسھ، ص -  )2( 
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  .)1(»لھ م��تھ خاصا،

�عرف «:�� قولھ) G.Camps(و�و ما يؤكده �ومْس ماز�غ وتنوع�ا،�عدد آل�ة �  - 4

وأغلبي��ا تحمل يف عن ا��مس�ن من �ؤالء �ل�ة ،ومعظم�ا تكشف ع��ا النقوش،أسماء ما ي�

إلھ ا��بل  ،مثل أفر��ا،وإيْفُرو )2(»اسما إفر�قيا يمكن ف�م معناه أحيانا بفضل اللغة �ماز�غية

   .فتعدد الآلل�ة عادة ما ي�ون مجاال خصبا إلنتاج �ساط��إ�� ،...ملاء،أنزار إلھ املطر،ليلو إلھ ا

وذلك سطورة شأ��م شأن �مم �خرى،و�كذا يت�� لنا أن �ماز�غ عرفوا �      

 . لتوفر �رضية ا��صبة ال�� سمحت بإنتاج  �ذه �ساط��

  :ضياع �ساط�� �ماز�غية  أسباب - 2

  .شفوي، وعدم تقييده أدى إ�� ضياع الكث�� منھ�دب �ماز��� أدب  - 1

2 -  
ّ

امل إ�� �سالم الذ
ّ

مّما أدى الكث�� ي يدعو لعبادة هللا الواحد،تحول �ماز�غ الش

  .من الرواة يتورعون �� نقل �عض �ساط�� ال��  تتعارض مع مبادئ الدين �سالمي

ا �عد �س�ب العامل وجود أساط�� كث��ة قبل دخول �سالم، لكّ��ا ضاعت فيم - 3

  .الدي��

  .ا��ط من شأن الثقافة الشعبية الشفو�ة وتمجيد الكتابة - 4

وتطور الوسائل السمعية يدة والتقدم الصنا�� للمجتمعات،العلمنة امل��ا - 5

  .البصر�ة

�خ��ة نفوذ قوي �� و�انت ل�ذه �ماز�غ قد عرفوا فن �سطورة، وصفوة القول أن

ألن ا��تمع �ماز��� يقرأ باألذن � م��ا قد ضاع ب�ن صدور الرواة ،�لكن جزء كبحياة ناس�ا،

و�كتب بالشفاه �ذا من ج�ة، ومن ج�ة أخرى �ان لدخول �ماز�غ �� �سالم دور ال �س��ان بھ 

  . �� ندرة �ذه �ساط�� ال�� �انت ال تتفق  مع الديانة التوحيدية

طورة عن غ���ا من أش�ال �دب تختلف طقوس سرد �س: شروط ا���ي املي�� - 3

الشع��،فالراوي يبدأ �� قص امليث مباشرة  دون أن �ستخدم أي مقدمة �س��اللية  املتعارف 

عل��ا �� عالم ا���ايات ا��رافية ولكّنھ قبل الشروع �� ا���ي �ان عليھ أن ي�� �رضية 

ألن ملرغوب �� حضور�ا،اد القوى غ�� اتط���  امل�ان  قصد إ�ع  عن طر�ق الصا��ة لذلك

فقد ذكر  ،�سطورة تحمل �عدا عقائديا وطقوسا مقدسة وأسرارا يجب ا��افظة عل��ا

يجري تحض�� «أنھ قبل الشروع �� ا���ي �سطوري �� �عض البلدان �سيو�ةم��سيا إيلياد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14.دمحم أمسوس، �وكرا �� املي�يولوجيا �ماز�غية، ص - )1( 
   .15.املرجع نفسھ، ص - )2(
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ب�نما  ،�رةح�� ُيط�ر امل�ان من �رواح الشر  )1(»امل�ان فين�� فيھ الطح�ن املشوي ع�� النار

�عدما يتحلق املستمعون حول  ،يكتفي �ماز�غ بن�� امل��  �� امل�ان الذي يحتضن رواية �ساط��

  .  الراوي 

ضرورة وضع ا��ا�ي  «�ستوجب رواية �ساط�� شروط البد من توفر�ا و��

ع مل��ام بأن ي�ون ا���ي ليال فقط،والسامع�ن بضع حبات من القمح �� أفوا��م أوال، و�

تو�� عدم حضور املرأة �� مجلس سرد امليثات،وُ�ستحسن أن يتم ذلك خارج الب�ت إذا أمكن، 

إذ ال لرا�عة ذبح ع��ة أو حمل،و�� ��اية الليلة ايتوجب �� الليلة �و�� ذبح ديك،وقبل بدأ السرد 

 ومن لم يتقيد ��ذه القواعد يموت �ل أفراد أسر تمديد ا���ي ألز�د من أر�ع ليال،يجب  
ّ
تھ إال

ح�� عند «والتزال الكث�� من الشعوب �عمل ��ذه الوصفة املقدسة،)2(»�و فسيظل حيا

  . )3(»الشعوب ال�� تجاوزت �� ثقاف��ا مرحلة �زمنة الغابرة

ناس،      
ّ
بل ومن �ذا �لھ،يت�� لنا أن �ساط�� مقدسة،لذا ال تروى أمام جميع ال

أ��اص بدون إعداد «�� �طفال باعتبار�م تت�� �� مجتمع رجا�� تق��� منھ ال�ساء وح

وأن  موط��ا �ص�� �و ،)4(»وتأ�يل،ولم يطلعوا ع�� أسرار  وع�� معتقدات ا��ماعة

عنة  و�التحديد ليا�� فصل الشتاء أو ا��ر�ف،الليل
ّ
  .ومن أدا�ا خارج �ذا الزمان أص�ب بالل

   :املصط��ات الدالة ع�� �سطورة عند قبائل ا��زائر - 4

مصط��ا معينا يم��ه عن با�� ) �ساط��(يطلق �ماز�غ ع�� ح�ايا��م املقدسة  لم 

أن «:و�ؤكد فراس السّواح ذلك �� قولھ ،�ش�ال الشعبية �خرى مثل�م مثل با�� �مم �خرى،

وال �م دعوه باسم خاص �� تمي�� النص �سطوري عن غ��ه،القدماء أنفس�م لم �عملوا ع

�ه بوضوح ب�ن ر�ام ما تر�وه لنا من ح�ايا وأناشيد وصلوات وما �ساعدنا ع�� تمي�

فم��م من �ان قبائل ا��زائر ع�� �سطورة،لذلك �عددت �سماء ال�� أطلق�ا س،)5(»إل��ا

فظ�ن  موج��ن أصال للداللة ع�� ق عل��ا لفظة تماش�وت أو ثْمعيث،يطل
ّ
ولكن �ذين الل

  .ا���اية ا��رافية

ين الذين جمع ع��م �عض أن �عض ا����  (Frobenuis)و�ذكر فرو�ي�يوس

ي  Llu n ddenya )لوح الدنيا(قد أطلقوا ع�� �ذا النوع �د�ي الشع�� مصط���ساط��،
ّ

الذ

ألّن �سطورة �� نظر�م دم �فصاح عنھ أمام الغر�اء،�ع�� نص أو كتاب العالم، وعملوا ع�� ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17.م��سيا إيلياد، مالمح من �سطورة،  ص - )1(
  .27.وجيا �ماز�غية، صدمحم أمسوس، �وكرا �� املي�يول - ) 2(

  .17.املرجع السابق، ص - )3(
  .16.م��سيا إيلياد، مالمح من �سطورة ، ص - )4(
  .8.،  ص2001، م�شورات عالءالدين، دمشق، 2.فراس السّواح، �سطورة واملع��، ط - )5(
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لقد �انوا �� �ّل مرة يتوسلون «: �� ��ا �� قولھتتضمن أسرار عميقة ومقدسة ال يجب إخبار الغ

 أبوح بھ للعرب
ّ
ع�� �لواح «كما يؤكد الباحثون �� علم �ثار عن عثور�م، )1(»إ�� بإ��اح أال

م وجدران معابد ُدونت عل��ا رسومات ورموز وإشارات
ُ
ت�ت بأش�ال مختلفة ، طي�ية وُرق

ُ
وك

حيث ُعرفت تلك املدونات ا��ضارات،املراحل الزمنية لتلك  آخذة �� التطور حسب

و�ع�� ، وذلك قبل معرفة �ذه البلدان للكتابة،�� �ّل من العراق والشام ومصر،) 2(»باألساط��

و�ذه خ�م املقدس ع�� ألواح  من الط�ن،�ذا أن القدماء �انوا يدونون أساط���م ال�� �� تار�

  .اللوحات �سبق ظ�ور الكتابة بآالف السن�ن

فإننا نر�� أن ال�سمية ال�� أطلق�ا أجدادنا �ماز�غ ع�� �سطورة ك،إضافة إ�� ذل 

غة الألماز�غية عن طر�ق طلبة املساجد " لوح الدنيا"بــــــــ
ّ
�� �سمية عر�ية �صل، انتقلت إ�� الل

  . والزوايا الذين �انوا �ستخدمون �لواح ا��ش�ية �� تلق�ن العلم واملعرفة

ي أطلقھ قبائل ب�نما يؤكد الباحث لعمار 
ّ

ة بوكش�ش أّن املصط�� ا��قيقي الذ

ا���اية،أو  ا��زائر ع�� �سطورة �و مصط�� تاْدَيانت جمع ِتيْدَياِن�ن الذي �ع�� ا��دث أي 

وقد ي�ون �ذا �خ�� �سم �مة سواء �انت حقيقية أم خيالية،أو امل�ا���اية �سطور�ة،

  .ماز�غ إعالم فرو�ي�يوس بھالسري لألسطورة الذي لم يرغب ا����ون � 

 أو تْقصيط و�ما لفظان مأخوذان 
ْ

كما وجدنا مناطق أخرى �ستعمل عبارة ثْح�ايث

 أو تْقصيط ف�ش��ون لألسطورة �عبالعر�ية بمع�� ا���اية أو القصة،من الثقافة 
ْ

ارة ثْح�ايث

يالية ذات أي ا���اية أو القصة ا��قيقية للتم�� ب�نما و��ن القصص وح�ايات ا��ْن ً�ْ�،

  .املضمون �د�ي البحت

و�طلق عل��ا أ�ل ب�� م��اب مصط�� تامنفوست أي ا��دث غ�� العادي أو ا��دث 

ِمِ��ب�نما يطلق عل��ا طوارق ا��زائر مصط�� ����،امل
ُ
املصط�� الذي �عرف و�و ، (Umyi)أ

 . رواجا كب��ا �� الوسط ��ادي�� 

وسنذكر ع�� س�يل : د أماز�غ ا��زائرتقديم نماذج من �ساط�� املعروفة عن - 5

  :املثال ال ا��صر ما ي��

تق��� جّل وق��ا ال�� تح�ي عن فتاة را�عة ا��مال،) ت�سليت أنزار( :أسطورة أنزار- 

  .فطل��ا للزواج لكن الفتاة رفضتآ�ا امللك أنزار فان��ر ��مال�ا،وحدث أن ر �� ال��ر �ستحم،

ت قر���ا م�ددة با��فاف فأصبحع��ا، رفض الفتاة لھ،فقطع املاءغضب �لھ ل

��ة بالب�اء،ألّن املاء �و فبدأت �ذه �خلت حياة ناس�ا إ�� شقاء وحرمان،�عدما تحوّ وال�الك،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27.دمحم أمسوس، �وكرا �� املي�يولوجيا �ماز�غية، ص - )1(

، دار 1.�� جمعية التجديد الثقافية و�جتماعية، �سطورة توثيق حضاري، ط قسم الدراسات والبحوث - )2(
  .20.، ص2009، كيوان للطباعة وال�شر والتوز�ع، سور�ة
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فضّم ، فعاد من السماء إ�� �رضروح�ا وسر وجود�ا،فتوسلت �لھ أنزار بأن �سامح�ا،

الس�ان فرحا ��ذا  فرقص� ا��ر�ان،�غزارة، وعاد ال��ر إ�ف��اطلت �مطار حبي�تھ ب�ن ذراعيھ،

ومازال  ��سان �ماز��� ع�� بالد تمازغا ُيح�� بقايا .وأقاموا الوالئم و�فراحا��دث السعيد،

أو أغنجا وذلك عند انقطاع ��اتن الغيوث ) �سليت أونزار(�ذه �سطورة بما ُ�عرف بــــ

ز باملال�س ا��ميلة وتج�تز�ن ) أغنجا(بحيث يأخذ الس�ان مغرفة  ،وانحباس�ا

متبوعة بحشد من �طفال ند�م لتطوف ��ا من م��ل إ�� آخر،و�سلم ألجمل فتاة ع�العروس،

قوم ��ا�� برش املغرفة فيلفول�لور�ة املعروفة �� املنطقة،وال�ساء مرددين أ�شودة أنزار ا

 ،ع��دقيق أو شيقدر عليھ من العطايا والصدقات، كما يقدم �ل واحد م��م ماباملاء،

بط�� (�شرع ال�ساء �� تحض�� الوليمة �ن��اء من تأدية �ذه املراسيم،وعند إ��،...ز�ت،بصل

بقي يوزع ع�� الفقراء والطعام املتال�� ُ�ستد�� ا��ميع إل��ا،) ��مالكسكس بال

 إعادة إحياء لألسطورة  أنزار �ماز�غية واملساك�ن،
ّ
  .و�ذه العادة ما �� إال

 - 
ْ

ن  بمع�� قّتم،ح�ان �ل ما�و وح�ان و�و أ: أسطورة حاّيان
ّ

مشتق من الفعل حك

ي أراد أن قاتم،
ّ

والس�بعاد ،)أقليد(ي��وج من ابنة رجل أبيضو�� تروي لنا ح�اية عبد أسود الذ

ل املاء مدة أمر أب الفتاة أن يبقى ا��طيب تحت شال، حدوث �ذا الزواج غ�� املت�ا�� اجتماعيا

م السا�ع ��اطلت أمطار غز�رة م��و�ة بقوس قزح �عب��ا ع�� و�� اليو من الزمن ح�� ي�يض، 

   .عدم ر��� الطبيعة بتصرف العبد الذي أراد أن يحصل ع�� ما �و ل�س لھ

ْن (أسطورة عرس الذيب - 
ً

رى ْن ُوش
ْ
اط�� املعروفة �� و�� من أش�ر �س  ):تمغ

تجتمع فيھ  و�قصد بھ اليوم الذيا��زائر خصوصا،ولدى أماز�غ شمال إفر�قيا عموما،

و�شرق الشمس و�ظ�ر قوس  ،مجموعة من الظوا�ر ا��و�ة املتناقضة حيث �سقط املطر

فاألسطورة تح�ي عن زواج الذئب �غ�� ألجل املشاركة الذئب حفلة زفافھ،قزح �� �ن ذاتھ 

ا �ان و�التا�� يتحصل �ّل حيوان ع�� مالب با��لط ب�ن أ�ساب ا��يوانات،أنثاه �عدما ط

وقد �ان من �ل ا��يوانات ع�� قدر املساواة، فتصبح بذلكطنة وقوة و�يبة،ينقصھ من ف

ا حان يوم الزفاف لم ال�� �انت ال تناسبھ ��ما، ،نص�ب الذئب أن فاز بالناقة أن�� ا��مل
ّ
ومل

 (trousseau )يح��م الذئب شعائر وعادات الزواج حيث لم ُيقدم �ذا �خ�� لعروسھ ج�ازا

وقد عّ��ت الطبيعة عن  ،فبدى العرس مخالفا للمع�ود عليھطعام، ،ولم يقدم ل��اضر�ن أي

��ق والرعد ��ط�ا وعدم رضا�ا بالطر�قة ال�� تم ��ا �ذا الزواج حيث تمازج املطر والشمس ال

فخرجت �ل ا��يوانات مس�نكرة فعل الذئب الذي خرق نظام العالم وقوس قزح �� آن واحد،

والثانية عندما لم يح��م عادات وطقوس �جتياز ال�� لناقة،رة �و�� عندما تزوج من امرت�ن امل

  ). الزواج(تؤ�لھ لإلندماح �� املرحلة ا��ديدة

فتو�� ب��بية �ان �ناك رجل فقد زوجتھ،: )ڤور إمطاون نْ و(أسطورة ال�الل البا�ي- 

  .و�عد مدة مات وترك ابنھ وحيدا يحيا حياة البؤس وا��صاصة ،ابنھ
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و��زه عن الفرح بة الّدار ليال، و�دأ يب�ي بؤسھ،أمام عتذات يوم جلس الي�يم 

ا رآه ال�الل تأثر ��الھ،والسعادة �� �ذا العالم �عدما فقد والدي
ّ
  . و�دأ يب�ي بدورهھ، ومل

ا شا�دت املالئكة ال�الل شاحبا باكيا سألتھ عن س�ب حزنھ و��ائھ فرّد عل��ا قائال
ّ
  :ومل

ُرو 
ْ
ي ُن ڤوجيل  ت ِ

ّ
 ِإمط

ْ
  بكيت دموع الي�يم: تر  Ttruγ imetti n ugujil          غ

اْر 
َ
ْمن

َ
  جلس أمامعتبة الب�ت   :  تر  Mi yegguni amnar                       ِمي ِيڤو�ي أ

ُ�و أ َباَبا رّ�ي                  
ْ
 ب�ى واس�نجد بالّرب       :  تر Yettru a baba Rebbi ِي�

والْش 
ُ
  أ

ْ
ق

َ
ْن ل

َ
َرى ِيڤ

َ
  ال يوجد من يرعا�ي: تر   Ulac win ara yi-igen leqrar   َراْر ِو�ْن أ

  وُ�قِوم سلو�ي     

ِكن 
َ
 ذ ن

َ
وال

ُ
 أ

ْ
ُروغ

ْ
اَياْس ت

َ
  .فبكيت لوضعھ  بدوري: فقال: تر  Yenna-as ttruγ ula nekkini .ِين

ُروم(أسطورة أصل القردة-
ْ
ْن ْس َوغ

َ
ض

ْ
َسف

ْ
�� بداية خلق �انت القردة ):تمطوث ِإك

و�ان ضمن �ذه ا��ماعة زمت �ذه ا��ماعة تأدية ركن ا���،ذات يوم ع.�شرا عادي�نال�ون 

 ،وعندما لم تجد ما تم�� بھ برازهالطر�ق ت��ز املولود �� ��ر أمھ،إمرأة حاملة رضيع�ا وأثناء 

ُروم(أخذت قطعة من ا����
ْ
و�� تلك ال��ظة تحولت املرأة وا��ماعة ال�� ،وم��ت ��ا،)أغ

س�و��م وا��ماعة املتبقية �� �خ��ة معصية عدم اح��ام ا����،دة الق��اف �ذه رافق��ا إ�� قر 

  .بال��م) الطوارڨ (وقد ُعِوَض ا���� عند أماز�غ ال��راءوعدم اع��اض�م عن الباطل،

 (أسطورة النحلة- 
ْ

 �عا�� العالم،): ِت�ِ�ْزِو�ث
ّ

انات القدرة �انت ل��يو عندما خلق ا�

 يوم طلب م��م أن يف�� �ل حيوان  وذاتع�� الكالم وا��ركة،
ّ

عن أمن�تھ ح�� ُيحقق�ا ا�

وحينما ألُمْت ح�ن ألسع أحدا،: �� �سرع مرت �ّل ا��يوانات وعندما حان دور النحلة قالتلھ،

 استجاب لطل��ا �ول 
ّ

  .انت��ت ��ط��ا حاولت استدراكھ لكن ا�

�(أسطورة القنفد-  لعالم إ�سانا صغ��ا  يضع �ان القنفذ �� بداية خلق ا): ِإِن���ِ

ا خلقت أم العالم الكباش،أفراطا �� أذني
ّ
صوف�ا �� ال�سيج �عد جّزه استخدمت ھ،ومل

من املسام�� املس�نة لنفش من خشب مج�زا بمجموعة ) منفشا(ثم صنعت إيقردشاْن وغسلھ،

ا احتاجت أم العالم إليھ لم تجده يوم أخذ القنفذ املنفش للعب بھ، وذاتالصوف،
ّ
م�انھ �� ومل

ح�� ا�غرست �ّل وعندما وجدتھ ضر�ت بھ القنفد ضر�ا م��حا املعتاد بحثت عنھ طو�ال،

  . ومنذ ذلك اليوم أصبج جسم القنفذ ممت�� باألشواك�شواك �� جسمھ،

و�� امرأة بجاو�ة عرفت بقو��ا و��اع��ا وقدر��ا  ا��ارقة ع�� : أسطورة يما قورايا- 

و�ذا ما جعل�ا غ�� محبو�ة من طرف حاكم قبيلة بجاية ال،جاقناع الّناس بما ف��م الرّ 

  .وتح�س �� قفص ال تخرج منھ أبداك،فأمر حراسھ بأن يقبضوا عل��ا،آنذا

�ب من و�عد مدة �عرضت املنطقة لسطو و�ذ ا��رس ما أمر بھ زعيم القبيلة،نّف       

ا علمت يما فلم يتمكن أحدا من ��ا�� رد �ذه الغاطرف مجموعة من قطاع الطرق،
ّ
رات، ومل

لقضاء عل��م،�� البداية قورايا باألمر طلبت من ا��راس أن يطلقوا سراح�ا ح�� تتمكن من ا
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  .و�عد إ��اح�ا عل��م  فتحوا ل�ا القفصرفضوا ،

وطلبت منھ أن �عط��ا �ل ما يملكھ من كنوز  صدت املرأة ا��كيمة زعيم القر�ة،ق     

فبدأت تجول �� �ل فأعطا�ا ما تر�د،لطرق من قر���ا،قطاع ا ثمينة ح�� تتمكن من اخراج

ثم واللصوص ي�بعو��ا،و�لتقطون ما ن�� من الذ�ب،، وتلقي بالذ�ب وراء�اأنحاء القر�ة،

�م فرحة بما وقطاع الطرق  ،اتج�ت صوب البحر دون أن تتوقف من إلقاء الذ�ب
ّ
ي�بعو��ا و�ل

ا غطسوا �� البحر غرقوا  جمعوا،
ّ
�م،ومل

ّ
 ���ل

ّ
نت تحسن السباحة ومنذ فقد نجت أل��ا �ا إال

وخصوصا عند زعيم القبيلة الذي أصبح يقدر�ا ذلك ا���ن،عال نجم قوراية ب�ن أ�ل�ا،

و�بّجل�ا أل��ا استطاعت بحنك��ا ورؤ���ا الثاقبة لألمور أن تحقق ما لم يتمكن الّرجال بل زعيم 

و�� ررت حراسة املدينة ليال و��ارا،لذلك قوذ�اء منھ،فقد �انت أك�� فطنة . القبيلة من فعلھ

فعّم ا��زن و ا��سرة ع�� نام،ح�� إلتحقت بالرفيق �ع��،مستلقية ع�� �رض ال ت

واملواسم ادو��ا خاصة عند اق��اب �عياد،يرتومنذ ذلك الوقت أصبح  الّناس ،1»القر�ة

�م إيمانا بقدرا��ا ا��ارقة �� حّل القضايا املستعصية
ّ
��ز  عالج �مراض ال��و ، الدي�ية،و�ل

فيتوج�ون إل��ا بالتضرع والثناء قصد �نتفاع بما تتمتع بھ من العلم ا��ديث ع�� مداوا��ا،

  .بركة وشفاعة عند هللا

ن بلدية كم م20و�و جبل يتواجد ع�� ُ�عد : أسطورة أزرو ْن طُ�وْر �ع�ن ا��مام- 

افد مجموعة من الزوار من والية تح�ي لنا �ذه �سطورة  عن تو م�ش�� ع�ن ا��مام حاليا،

ا حان وقت ��ل، بو�رة  مشيا ع�� �قدام اتجاه �ذا
ّ
قِدم ا��بل املقدس للت��ه  وال��فيھ،ومل

الكسك���،ولكّنھ �ع�� �� الضيوف ��نا كب��ا من حد س�ان �ذا امل�ان يحمل ل�ؤالءأ

فرغ ما � أسفلھ دون أن يفسقط منھ ال��ن وتدحرج من أع�� ا��بل  ح�ّ طر�قھ،

ي تحول إ�� مقام مبارك املنطقة إ�� �شيد م��ل �� قمتھ، و�ذا ما أدى �س�ان �ذهبداخلھ،
ّ

والذ

وح�� من �عض البلدان �رو�ية ن الّناس من مختلف أرجاء الوطن،يقصده عدد كب�� م

  .)2(»كفر�سا و���ي�ا وأملانيا 

يقابلھ �� العر�ية و�و الش�ر الثا�ي من أش�ر السنة �ماز�غية : أسطورة فورار- 

عرف �ذه �سطورة بــ
ُ
ايْر ( ف��اير و�  ينَّ

ْ
ارث

َ
�وز املعروفة عند قبائل أو أسطورة ال�) تْمغ

إذ  تفيد يوما، 28عدد أيام ش�ر ف��اير �� و�ذه �خ��ة تفسر لنا س�ب انحصار ا��زائر،

ورار طالبا منھ أن يقرضھ يوما وا
ُ
حدا من أيامھ حّ�� �سطورة أّن ش�ر يناير قصد يوما ش�ر ف

فيبعث  ،ف�ستجيب فورار لطلبھن ال��وز الشمطاء ال�� ��رت منھ،يتمكن من �نتقام م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، crascعبد الرحمان بوز�دة، قاموس �ساط�� ا��زائر�ة، م�شورات  - )1( 

  .169، 168.ص.، ص2005ا��زائر، 
  .157.بد الرحمان بوز�دة، قاموس �ساط�� ا��زائر�ة، صع - )2(
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وثلوجھ امل��اطلة ليجمد ال��وز و�أمطاره الغز�رة،و�رده الشديد،، يناير �عواصفھ القو�ة

عدد أيامھ س�ب قصر �) فورار ُبو يمطاون (وُ�عرف �ذا الش�ر �� بالد تمازغا عموما بـــ ،وقطيع�ا

اير ال�� �� �� ا��قيقة الدموع ال�� ذرف�ا ع�� اليوم�ن ال�� استعار�ا منھ ش�را ينوك��ة أمطاره،

ف�ان جوع الفتيات يزداد ومغرس ورفضا من إعاد��ما لھ،أّما مارس فقد �انت أيامھ طو�لة،

ارس و�و �مر الذي أغضب ملذلك فرحن بانقضاء �ذا الش�ر،حدة خاصة ح�ن يلع�ن و�مرن،

  .و�فتك ��نھ يوما ح�� يز�د من جوع الفتيات،فاتجھ  بدوره إ�� فورار ل�ي ُيقرض

فقد سطورة  �و تار�خ الشعوب املقدس،يت�� لنا أّن � انطالقا من �ّل ما تقدم،

ل�ون ورؤ���م للروحية والعقلية،عّ�� �ماز�غ من خالل�ا عن إبداعا��م وا�شغاال��م ا

و�� ال إ�� أن وصلتنا �� ش�ل�ا ا��ا��، وقد استمر تناقل�ا طو�الوا��ياة،لإل�سان وا��يوان،

 
ّ
ؤدى إال

ُ
عالم و�� أنواع عديدة مثل أساط�� بناء ال�ون وتصور ال �� امل�ان والزمان ا��اص ��ا،ت

 وأساط�� �شأة،أساط�� ظ�ور ��سان و�شأة ا��تمع ال�شري ومختلف الظوا�ر ا��يطة بھ،

�� ع�� وجود �ذا ا��تمع من فوجود �ذه �ساط�� دليل يقيصفات،ا��يوان وما يرمز إليھ من 

  . وثراء ثقافتھ من ج�ة أخرى ج�ة،

مع �ساط�� �ماز�غية كما ال يفوتنا �� �ذا املقام أن نؤكد ع�� ضرورة ج

ي ��لتھ القديمة،
ّ

وتدو���ا إلنقاذ�ا من الضياع وال�سيان و�نقراض ن�يجة التقدم الذ

واستخدام ال�ومبيوتر،وشبكة  ،البصر�ة ا��تلفة �� ظل البارابول الوسائل السمعية 

وف�س بوك وغ���ا من الوسائل ال�� عرفت شيوعا مذ�ال �� حياة �ل �ن��نت،وال�اتق ا��مول،

  . �فراد وا��تمعات

  

  :املصادر واملراجع العر�ية - 
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، املؤسسة الوطنية crascم�شورات بوز�دة عبد الرحمان، قاموس �ساط�� ا��زائر�ة،  - 
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��وت ، دار ا��داثة، ب3.خان دمحم عبد املع�ن، �ساط�� وا��رافات عند العرب، ط - 
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foreign language writing should be figured out seriously on how to 
deal with cognitive/affective restraints in teaching writing and develop 
their strategies and skills in foreign language writing. Writing teachers 
should handle this challenging task with positive reinforcement, 
generous praise, and providing learners with positive teaching 
environment. 
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difficulties in every inch of writing construct and even develop a 
psychological resistance shown in their cognitive block (question 4, 
learner’s questionnaire) or rearranging their structures in an acceptable 
framework. Third, the findings, related to the type of writing, display 
an ambiguous fact on whether to handle writing as a product-oriented 
or process oriented. Teachers seem not to master the principles of 
these two types. Their responses oscillated between product-oriented 
which are a free practice and a fellow up to teachers’ instructions, and 
a process-oriented that is a collaborative and collective construct. 
Then, learners’ achievements in writing are closely linked to teachers’ 
beliefs and practices. The findings show that the overall informants 
involved in this study (i.e. teachers and students) reach a common 
ground on the weak proficiency level in writing which confirms our 
hypotheses. 

 
5. Implications and conclusion 
This study confirmed the hypothesis that EFL teachers are not 

efficient in their teaching writing practice. There is a gap between 
their beliefs and practices as they could not make progress of their 
learners’ outcome. The results were consistent with studies showing 
that learners deficiency in acquiring strategies when they write. 
Moreover, this study shows that teaching practice is mainly based on 
cognitive factors, as teachers and learners indicate that in their 
responses. However, these teaching strategies and principles are not 
efficiently incorporated positively in learners’ performance while 
writing.  

Cognitive and affective factors in writing affect foreign 
language learners to do more practice and enhance them to be 
autonomous in writing in English. We believe that the rational use of 
these factors alleviates both teachers’ struggle to improve learners’ 
performance, and learners’ apprehension and cognitive block in the 
skill of writing. It has been confirmed that cognitive and affective 
factors, when regarded as one framework, enhance teachers to develop 
new strategies that meet the needs of learners. 

Nevertheless, taking in consideration these two factors, this 
study made contributions in raising the affective and cognitive issue 
for discussion in foreign language writing for Algerian teachers. This 
study also shed the light on the setbacks that exacerbate teaching 
practice and learners’ performances, and the cognitive and affective 
factors among teachers of writing. Thus, new orientations in teaching 
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responses of 6 learners out 10 were in accordance with to the expected 
correlation. In the questions 1, 15 and 17, 60% of learners have ticked 
responses of coefficient 3 (2nd circle). For the question 16, the majority 
of responses were of coefficient 4 (3rd circle). 
Conclusion:  For the first set of questions in the questionnaire, learners’ 
responses in almost all cases were close to the correlation of the 
hypothesis except in questions 1, 6, 15 and 17. 

 
4.2.2. Learner apprehension when writing 
We notice an average of 46% of learners have crossed 

responses closer to the typical correlation (majority) with an error of 
+/- 7%. The dispersion in this correlation case is weak regarding the 
standard deviation, as well with the maximum minimum averages, 
which are close to (64% and 32% respectively). More than 4 pupils 
out of 10 got this correlation with an error inferior to +/-1 pupil. 

We noticed that the average of 18% pupils were close in their 
response to the expected correlation. This average varies from 9% to 
27% (standard deviation 9%). Confining the maximum and minimum 
value (8, 33% and 35%), the dispersion is moderate, and thus, the 
average is representative. Between 1 and 3 pupils in 10 got a close 
correlation to the expected one. There are 4 questions (3, 5, 10, 13) 
where the responses are as expected (more than 3 pupils in 10 ticked 
the expected responses). Except these 4 questions, the average 
distance for the remaining responses is of 35% with a dispersion of 
10% (moderate). The average distance varies from 25 to 45%, the 
maximum is of 50%. The typical correlation is, thus, distant in some 
way to the expected correlation for all questions. (Except in, 3, 5, 10 
and 13). 

We conclude that, in 70% of the questions, the typical 
responses are substantially and regularly distant from the expected 
responses. 

The findings confirm that teaching practice and belief do not 
converge to improving learners’ performance. First, teachers admit the 
difficulty of the task and the underachievement of their learners in 
both interviews and questionnaire, yet they do not invest by 
implementing effective techniques and strategies to overcome the 
persisting setbacks in learners’ practice of the skill. Second, learners’ 
perception of the skill is encouraging as they show willingness to 
write and jot down their ideas that reflect their learning. Learners, as 
revealed in the findings related to learners’ questionnaire, face 
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4.2.Learner’s questionnaire 
4.2.1. Learners’ inner feeling when they write 
 

Q E.R. Frq Distance 

1 Always 70.00 % 66.67 % 

2 Always 46.67 % 16.67 % 

3 Sometimes 60.00 % 0.00 % 

4 Sometimes 45.00 % 0.00 % 

5 Never 33.33 % 18.33 % 

6 Always 43.33 % 33.33 % 

7 Sometimes 41.67 % 0.00 % 

8 Sometimes 46.67 % 0,00 % 

9 Always 45.00 % 20.00 % 

10 Always 41.67 % 25.00 % 

11 Always 35.00 % 0.00 % 

12 Sometimes 40.00 % 21.67 % 

13 Always 40.00 % 3.33 % 

14 Always 41.67 % 8.34 % 

15 Almost Always 58.33 % 45.00 % 

16 Almost Always 36.67 % 18.34 % 

17 Always 50.00 % 36.67 % 

 Mean 46.00 % 19.00 % 

 Standard deviationn7.00 % 14.0% 

 

Table 4. TOTAL TABULAR RESPONSES TO LEARNERS’ INNER 

FEELING 
The average distance between the typical correlation and the expected is 
19% with a dispersion of 14%.The distance between the response rates in 
questions 1 and 15 in the typical correlation and the expected one is 
higher than the others. To improve the analysis (reduce dispersion), we 
should eliminate these two responses.Hence, the mean becomes 14% and 
the standard deviation will be 11%. (The average ranges from de 2% to 
25%). In seven (7) questions: 3, 4, 7, 8, 11, 13and 14 the expected 
responses correspond to the typical correlation. (The average of 43 % 
learners responds according to the expected responses). In six (6). 

questions: 2, 5, 9, 10, 12 and 16, the typical responses were 
almost alike to the expected responses the distance is 20%. (21% of 
students were close to the expected correlation). In four (4) questions: 
1, 6, 15 and 17 the typical responses were not close tothe expected 
responses. (90% of learners were too far from the expected 
responses).We conclude that the majority of questions (70%) of 
typical correlation were too close to the expected response and the 
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4.1.2.3 The affective factors in the teaching of writing 
This section devoted to affective factors shows a diversity of 

teachers’ responses when dealing with writing affectively. Though 
they understand how prominent attitude, motivation and anxiety are in 
writing, they diverge when using strategies and techniques to 
overcome the affective problems affecting harmfully learners’ 
outcome. Attitude, either positive or negative, reflects in the teaching 
behaviour of teachers. It is positive when teachers believe in the 
success of learners’ performance through rehearsing, rote drills, and 
continual trials. Attitude may be diluted when results of teaching 
practice are badly undertaken. When motivation drives are activated 
and enhanced, teacher yield good results. It is closely linked to 
learners’ outcome; the better is the learning effects the more motivated 
teachers will be. Motivated teachers are never anxious as long as 
learning takes place positively. They believe that anxiety hinders the 
envy to teach as it is closely linked to learning performance. To cope 
with this fact, teachers try continuously to improve their techniques in 
the field of writing. 

4.1.2.4 The cognitive-affective factors combined in the 
teaching of writing 

The combination of both cognitive and affective factors reveals 
a great deal of information on teaching practice in writing. It is to be 
considered that affective and cognitive factors are bound to cause-
effect relationship. Improving teaching practice is inherent to 
teachers’ attitudes and positive behaviour whether through appraisal, 
or providing opportunities to learners to express their inner feelings. 
Teachers use positive feedbacks to enhance logical reasoning and 
appropriate methodology to cope with the target competence and 
learners’ profile. Moreover, the use of strategies, whether cognitive or 
meta-cognitive, facilitates the access to relevant writing reflecting the 
teaching practice of experts. Teachers tend to favour self-reliance of 
learners to be autonomous and good writers; that is “stop teaching and 
let them learn”. Learners’ writing reveals not only the personality 
traits of learners but the teaching patterns of thought internalized by 
teachers. 
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their writing. Teachers (61.11 %) were trying to make their teaching 
of the skill more effective to avoid boredom and anxiety. Moreover, 
learners’ performance is a stimulus for teachers to innovate and build 
up new strategies in the teaching of writing 

4.1.2 Teacher interview 
4.1.2.1 The nature of the writing task 
The first set of questions was oriented to the nature of the 

writing task, the difficulties inherent to teaching it. The questions 
reveal to what extent teachers consider their teaching and their 
perception of their learners’ behavioral attitudes. The results reveal 
teachers’ ambivalent aptitudes undertaking the writing skill in general 
and their behaviour across the phases of writing. We noticed that there 
is no regular or standard model to follow for the sake of improving 
efficiency in the teaching of writing. The inadequacies continue to 
hider the development of pupils’ writing as many teachers of 
secondary school education raise the issue in seminars and casual 
meetings. Moreover, pupils with five years of linguistic background 
could not cope with the requirements of the syllabus of 1st year. 
Therefore, teachers should show the following characteristics not only 
to adjust their teaching but to provide opportunities for learners to 
perform better in writing: (1). Intellectual abilities (2). Knowledge of 
teaching content, and (3). Didactics. 

4.1.2.2 The cognitive factors in the teaching of writing 
The main aim of this set of questions was to mention the 

paramount importance of the cognitive factors in the teaching of 
writing. These factors are not visible processes.Also, no single 
learning strategy, cognitive style or learner’s behavioural attitudes are 
sufficient to explain success in language teaching. The factors must be 
considered simultaneously to discover how they interact to affect 
success or failure in a particular language teaching situation. 
Obviously, there was no clear cut between the cognitive strategies 
used by these teachers, but apparently, they are divergent on the way 
they undertake the teaching of writing. The responses reveal, as well, 
inadequacies in methodology of writing. There is no clear model or 
teaching principles to guide teachers to install communicative 
competence by which learners achieve learning expectancy. 
Moreover, teachers follow religiously course books whatsoever the 
prerequisites of learners might be. 
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Table 3.TOTAL TABULAR RESPONSES TO AFFECTIVE FACTORS IN 

TEACHING OF WRITING 

 
We notice in the table above that the typical correlation is the 

same as the expected correlation. That is to say, more than 56% 
teachers ticked the expected answer with relatively slight error. We 
extend our analysis to the frequencies of teachers who ticked the 2nd 
most expected response, we note that overall responses of teachers 2 
in 3 were close to, or exactly like the expected response according to 
the set hypothesis. 

writing enjoyable which means they had positive attitude 
towards the skill. Moreover, 58.33 % of teachers claimed that the 
writing skill is more motivating than other skills; they invested in it. 
52.78 % of respondentsused strategies to overcome teaching 
constraints andtoughness. Teachers showed readiness 52, 78 % as they 
prepare for the writing task. Teachers were extrinsically motivated 
(44.44%) which seems to be in contradiction with item 2 or even item 
3. Whereas intrinsic motivated teachers (59, 33%) found teaching 
writing more challenging than other skills (listening, reading and 
speaking interaction). They (66.67%) developed good relation with 
learners to make them feel at ease when writing.  As for achieving 
goals, the respondents 52.78% thought that learners should be 
involved in achieving goals, so that they feel secured and improve 

Q E.R. T.R. FRQ 
30 5 5 66.67 % 
31 1 1 58.33 % 
32 5 5 52.78 % 
33 1 1 61.11 % 
34 5 5 52.78 % 
35 5 5 63.89 % 
36 5 5 44.44 % 
37 5 5 66.67 % 
38 4 4 58.33 % 
39 5 5 52.78 % 
40 5 5 61.11 % 
41 5 5 36.11 % 
42 5 5 66.67 % 
Mean 56.25 % 
Standard deviation 7.00 % 
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 5 5 61.11 % 

 1 1 44.44 % 
21 5 5 50.00 % 

22 1 1 63.89 % 
23 4 4 38.89 % 

24 1 1 61.11 % 
25 5 5 52.78 % 

26 5 5 58.66 % 
27 5 5 69.44 % 

28 5 5 55.56 % 
29 5 5 61.11 % 

Mean 55.8% 
Standard deviation 6.74% 

 
We notice in the table above that the typical correlation is the 

same as the expected correlation. That is to say, more than 50% of 
teachers ticked the expected answer with relatively slight error. We 
extend our analysis to the frequencies of teachers who ticked the 2nd 
most expected response, we note that overall responses ofteachers 2 in 
3 were close to, or exactly like the expected response according to the 
set hypothesis. 

Table 2 indicates that learners were unable to write what they 
were assigned to reflect on the teaching practice 52.78 %. A little 
more 

than half of the teacher respondents, 61.11 %  agreed with the 
idea which claimed that in the teaching- learning process of writing, 
more focus should be given to teaching the writingstrategies (thinking, 
planning, writing and checking). However, most respondents, 69.44 % 
of the total strongly agreed with the assumptionthat recursive writing 
promoted learners’ aptitudes in writing. This fact is supported by 
either eliciting ideas from different sources 52.78 % of respondents 
strongly agreed or 63.89 % of respondents who enhanced writing 
through free practice, avoiding then time constraints. The striking 
point to note is that only 38.89 % of respondents strongly agreed on 
the use of rough papers, perhaps, because of time allotted to the task 
or of time consuming. 
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The table reveals that the correlation type is the same as the 

expected responses, and therefore more than 50% of teachers have 
ticked the expected response with a relatively small error. We extend 
our analysis to the frequency of teachers who ticked the second most 
expected response, we note that overall responses of teachers 2 in 3 
were close to, or exactly like the expected response according to the 
set hypothesis 

Table 1 indicates that 61.11 % of the respondents strongly 
agreed with item 1; these teachers believe that learners are faced with 
the difficulty  and forms specific to writing. Similarly, 52.77 % of the 
teachers strongly agreed that writing requires a synthesis of what has 
been dealt with in the previous sequences of the unit; teaching writing 
is not independent from the holistic unit frame. Besides, 44.44 % plus 
61.11 % of the respondents strongly agreed and agreed that writing 
requires consolidation of both language points of a specific topic and 
the whole unit as well. Teachers strongly agreed on the process-
oriented writing with 69.44 % as compared to product oriented writing 
44.44 %. The findings showed that teachers favoured dismantling 
paragraph writing so that learners would be able to integrate 
techniques in their building up expected outcome. For teachers’ 
intervention and direct feedback, results displayed respectively 63.89 
% and 44.44 % relative agreement on the way handling writing as far 
as errors are concerned. Using other skills for performance, the 
respondents mostly agreed on the importance of secondary skills in 
writing and basically reading with 55.56 %. In short, the teachers in 
focus did not seem to have problems in relation to the belief they held 
about writing. In addition, most respondents believed that teaching 
writing is difficult that should be of equal importance to other skills. 
Hence, the average mean reveals 52.2% that is synonymous to extra 
efforts must be done in this field of teaching. 

 
Q E.R. TR FRQ 
20 1 1 52.78 % 

Mean 53.23 % 
Standard deviation 8.00 % 

Table1.  TOTAL TABULAR RESPONSES TO THE NATURE OF THE 

WRITING TASK 
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writing. Within the same framework, both cognitive and affective 
factors shape the teaching practice and improve the learning process. 
Thus, neither can be separated from each other. (Brown 1971; Castillo 
1973)stressed the need to unite to cognitive and affective domains so 
that teacher can facilitate access to writing when considering a learner 
as a “whole person.”13 

4. Method 
The current study investigates the cognitive and affective 

factors in improving efficiency in the teaching of writing. The data 
gathered, for this purpose, were taken from three basic sources: the 
teachers and pupils’ questionnaires and the teachers’ interview. The 
participants for this study were three qualified teachers selected 
randomly, with whom we conducted our interview. Seeking broad 
information on a long-term teaching, those teachers practised teaching 
for more than twenty years. As for the questionnaire, designed for 
teachers, Thirty six (36) responded to the suggested questions. They 
were all teaching in secondary school, and all of them were teaching 
1st year or taught it previously. The questionnaire made for learners 
covered sixty (60) 1st year learners, selected randomly. As this study 
stands on teaching writing, we have focused mainly on teachers’ 
perception and attitudes, and dealt with the issue on both dependent 
and independent variables. Moreover, we provide an interpretation of 
the findings obtained quantitatively through statistic measurements 
and qualitative via a deep analysis of the interview. 

4.1. Analysis and discussion 
4.1.1. Teacher questionnaire 

 

Q E.R. T.R. FRQ. 
8 5 5 61.11 % 
9 3 3 52.77 % 
10 3 3 44.44 % 
11 2 2 61.11 % 
12 5 5 55.55 % 
13 3 3 44.44 % 
14 5 5 69.44 % 
15 4 4 63.89 % 
16 2 2 44.44 % 
17 5 5 55.56 % 
18 2 4 30.56 % 
19 4 4 55.56 % 
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The originality of this study rests on the fusion of both 
cognitive and affective factors in a common conceptual framework; 
that is these variables are operating simultaneously on the behavioural 
attitudes of teachers. Since these factors are believed to affect pattern 
of thinking, personality, and social interaction (writing used for 
communication), in a usual manner, they have been dealt with as an 
educational factors that influence teaching classroom behaviour and 
subsequent achievements. Then, this study focused on these variables 
as operational in the teaching of process-oriented writing linked to 
how learners perform, how teachers behaves, and the way learners and 
teachers interact? Teachers vary in their extent of expressed objectives 
in interacting with learners. ‘Affective’ teachers tend to promote 
learners’ participation in setting goals and directing learning, favour 
discussions and collaborative work, and establish a warm or personal 
learning environment. On the other hand, ‘cognitive’ teachers foster 
teacher-directed learning, structured class activities, involve less 
learner-teacher interaction. Despite these extent differences between 
teaching views, little evidence exists that either style, in and of itself, 
produce better all-around teaching and learning. Vygotsky may best 
portray what has been said: 

...is a major weakness of traditional psychology since it makes 
the thought process appear as an autonomous flow of "thoughts 
thinking themselves," segregated from the fullness of life, from the 
personal needs and interests, the inclinations and impulses, of the 
thinker. Such segregated thought must be viewed either as a 
meaningless epiphenomenon incapable of changing anything in the 
life or conduct of a person or else as some kind of primeval force 
exerting an influence on personal life in an inexplicable, mysterious 
way.12 

The paucity of references considering both factors, cognitive 
and affective, motivates us to design a framework that stands on the 
following principles: 

1. Strategies to implement in the teaching of writing skill; 
we mean by strategies, the metacognitive and affective factors 
interrelated within the same framework. 

2. Teaching principles to apply appropriately to meet the 
needs of learners 

It is worth noting that affective factors, in the teaching of 
writing, are complementary to cognitive dimension; they are of equal 
importance with cognition when dealing with complex skills such as 
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outcome; moreover, research findings would provide evidence on 
teaching and learning unless they were taken in consideration within a 
holistic view. In fact, besides language learning competence, affective 
factors are considered to be the best predictors of foreign language 
achievement. 

Lambert and Gardner (1972) distinguish several groups of 
attitudes connected to language learning motivation: attitudes towards 
the community whose language is being learned; attitudes towards the 
Foreign Language classes, towards the foreign language teacher, 
towards language learning as such etc. While Lambert and Gardner 
take the view that, of all the relevant types of attitudes, those that refer 
to the FL community and its speakers are the most responsible for FL 
learning motivation, other researchers (e.g., Dörnyei, 2001; Nikolov, 
2002) stress that in FL  learning contexts attitudes towards different 
aspects of the teaching situation take precedence. 

3.2. Anxiety 
Researchers believe that there is a causal relationship between 

anxiety and language achievement. They argue that negative reactions 
to learning performances are due mainly to the factor of anxiety 
(Horwitz, 2000; MacIn-tyre, 1995a, 1995b; Sparks &Ganschow 1995, 
2000). This cause-effect relationship has postulated two directions: 
whether anxiety causes poor performance or poor performance causes 
anxiety. It has been proved, in numerous studies, that the language 
anxiety and language achievement correlation has pervasive “effects 
of language anxiety on cognitive processing”10(e.g., MacIntyre& 
Gardner, 1994).Anxiety manifestation is linked to self-related 
thoughts that compete with task-related thoughts for cognitive 
resources. Due to the fact that information processing capacity in 
humans is limited, the self-related cognition emerges as a distracter or 
hindrance during cognitive performance. 

Since writing has been viewed as a demanding process, the 
teaching of writing is a skill to be handled with care to alleviate the 
psychological pressures on the learners while performing. According 
to the research, writing anxiety occurs because of language 
complexity in general and complexity of writing as a skill in 
particular. (Bruning& Horn, 2000; Schweiker-Marra&Marra, 2000). 

The effects of writing anxiety on writing performance concern 
several variables. According to Kean, Gylnn and Britton (1987) “the 
effect of writing anxiety is most likely to be manifested when the 
apprehensive writer composes under different constraints.”11 



47             Cognitive and Affective Factors to Improve Efficiency in The Teaching of Writing 

  

 N°:(21)    11ème                                                                          )  21(ــ  العدد  )2016دیسمبر (السنة الحادیة عشرة 

Année (Decembre 2016) 

  

they may intellectually. Affect came to be considered as a very 
important contributing factor to success in learning. In her book 
Caring and Sharing in the Foreign Language Classroom, Gertrude 
Moskovitz states that “humanistic education is related to a concern 
for personal development, self-acceptance, and acceptance by others, 
in other words making students be more human. Humanistic education 
takes into consideration that learning is affected by how students feel 
about themselves. It is concerned with educating the whole person —
the intellectual and the emotional dimensions”7 

 
Some even went so far as to stress that affect was more 

important than cognitive learner abilities because without, say, 
motivation to learn, cognitive learner abilities would not even start to 
be engaged in the process of learning. 

 
Daniel Goleman (1995) believes that education and particularly 

learning stressed the rational functions i.e,“cognitive processes of the 
mind”8 to the detriment of the non-rational functions (emotions, 
motivation, attitude, and feelings). Goleman’s viewpoint is aligned 
with Abraham Maslow and Carl Rogers who stated that by focusing 
so extremely on the cognitive side we have limited ourselves. 

 
Thus educating becomes a futile attempt to learn material that 

has no personal meaning. Such learning involves the mind only. It is 
learning that takes place “from the neck up.”9It does not involve 
feelings or personal meanings; it has no relevance for the whole 
person.  

 
Affective factors, describe individual characteristics relating to 

factors such as attitude and motivation. These factors subsume 
dependent variables that affect teaching as well as learning 
performances. 

 
3.1. Attitude and motivation 
A bulk of literature was devoted to these variables in foreign 

language research. These studies (e.g., Dörnyei, 2001; Gardner, 1985; 
Lambert & Gardner, 1972; MihaljevićDjigunović, 1998) have 
depicted the significance of these variables which help understanding 
the environment of learning foreign languages, whether individual 
involvement or external influence on the teaching and learning 



Saaidia Bachir                                                                                      46 

 

          N°:(21)    11ème Année (Decembre 2016                                     )  21(ــ  العدد  )2016دیسمبر (السنة الحادیة عشرة 

2.2.  Galbraith cognitive model (1999) 
Through his knowledge-constituting model, Galbraith (1999) 

offers another version of content retrieval where effective writing 
depends solely upon “automatic activation”6. In presenting his model, 
Galbraith asserts that   problem solving is not the only criteria through 
which the experiences of professional writers could be assessed.  In 
order for them to stress the liability of their own writing experiences, 
writers tend to employ the conceptual meaning of discovery which is 
recurrent since new ideas flow spontaneously as they respond to fulfill 
the goals that underline the process of writing. Within the knowledge-
constituting model, the ‘bottom-up’ process is so reliable to structure a 
conceptual planning for the retrieved ideas as well as it provides a 
cognitive network to fully elaborate the experience of discovery which 
is stressed through the implicit system that stores Knowledge as 
conceptual entity within a framed network ( Hinton, McClelland, 
&Rumelhart, 1990)Different models of activation stems out from the 
restraints put on the input and the strong liaison that binds all the 
centering point of component parts within the network. Therefore, the 
use of multiple patterns for retrieval activation yields new and 
different ideas which add more to content generation. Galbraith 
maintains that skilled writing is made of a binary process, one of 
structured system, consciously planned, reviewed, and evaluated 
(knowledge transforming) and the other automatic and unconsciously 
planned (knowledge constituting). 

While cognition and theory of knowledge prevailed centuries 
in the field of research and teaching in particular, the interest in 
affective factors came later.  Cognitive factors are necessary in 
language teaching and learning, but relying on them to understand 
teaching writing efficiency is controversial. Teaching performances in 
recent years showed their limits as long as learners’ writing did not 
reveal expected progress or improvement. The need of complementary 
factors urged teachers in practice, linguists and researchers to dig in 
the matter for a better understanding of the writing skill to improve 
not only teaching performance, but learners’ outcome as well.  

3. The Affective Factors in Teaching Writing 
The assumption that knowledge construction is primarily a 

cognitive concern seems not to meet the teaching objectives. A 
growing interest on the contribution of affective factors feeds body 
research after realizing that the whole personality of learners needs to 
be involved. Learners do not automatically develop emotionally as 
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To implement new strategies in writing, Scardamalia, Bereiter 
designed a detailed cognitive analysis of model writing. This analysis 
shows procedural facilitation, designed to facilitate learners’ 
information processing in complex tasks. For example, in their 
analysis, planning is broken down into five general processes or goals: 
(1) generating a new idea, (2) improving an idea, (3) elaborating an 
idea, (4) identifying goals, and (5) putting ideas into a cohesive whole. 
The above processes are generic headings, which means, they 
subsume a set of prompts to help learners in their planning writing. 
Learners follow specific directions of thinking by elaborating and 
refining their plans for writing. The option is compared to a set of 
prompts that have been developed for the revision process. 
(Scardamalia&Bereiter, 1983b, 1985) 

In a further analysis, Hayes (1996) identifies the reciprocal 
relation between the cognitive processes of writing and the 
fundamental aspects of the working memory which acts as a “limited 
capacity system, allowing both the upholding and the processing of 
information of different natures: visuo-spatial and phonological, 
conceptual and semantic”5. Within this model, the function of text 
interpretation, reflection, and text production is prominent in the 
writing process as they provide the text with different but integral 
kinds of cognitive processes. 

 
2.1. Kintsch cognitive model 1998 
Many interrelated cognitive processes came to define text 

production.  However, it is important to know the different conceptual 
meanings each process reflects. In dealing with these processes, we 
must realize whether we mean the successful implication and use of a 
strategic and consciously structured and planned rhetorical thought or 
the fully automatized production processes, namely the molding and 
development of a sentence after the content is fully structured and 
planned. 

 
1. Surface representation : The first level of representation 

of real importance is the linguistic  
2. Text base: Micro and macrostructure together form the 

text base. 
3. Situation model: It is the reader’s understanding in 

terms of his or her own goals, interests, and prior knowledgei 
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better performances, thereby alleviating the apprehension of the 
writing enterprise. Progress has been made in understanding the 
cognitive processes used in writing, and in particular in revision. With 
a profound understanding of how various cognitive competencies 
interact during the writing process, especially the role that evaluation 
skills and working and long-term memory play, it becomes much 
easier to determine what kind of instruction techniques will help 
learners develop effective revision strategies, and therefore, writing 
fluency. 

Scardamalia and Bereiter (1985) investigated cognitive effects 
in writing and developed an approach to the teaching of this 
productive skill based on cognitive elements. This approach provides 
an explicit procedural supports to help learners adapt more effective 
writing strategies. Learners could grasp the ingredients of the 
suggested framework through explicit training of teachers. Teachers 
expose learners to a set of procedures through designed activities. 
Learners, engaged in the process, provide acceptable performances 
when emulating explicit modelling by their teachers. This fact leads 
learners to autonomous writing, enhances them towards writing, 
reduces their apprehension to writing and may lead to creative and 
genuine achievements. 

According to Bereiter and Scardamalia learners use a 
"knowledge-telling"3 strategy in writing. Once set to write, they 
immediately produce text by writing the first idea they think of, then 
the next idea, and so on, until they run out of ideas, at which point 
they are done. This strategy can be controlled, adjusted, and may 
alleviate most of the difficulties in composing.  In contrast, experts 
spend time not only writing, but also in planning what they are going 
to write and revising what they have written (Hayes & Flower, 1980). 
This "knowledge transforming," (p,180) not only incorporates the 
linear generation of text, but is organized around a more complex 
structure of goal setting and problem solving.  Scardamalia and 
Bereiter (1985) argue that for experts, writing is a 
"compositional"4task in which goals are emergent, i.e., "your 
knowledge of what you are after grows and changes as part of the 
process." (p, 563)Emergent goals are products of the fact that "there is 
a wealth of potentially applicable knowledge and potential routes to 
the goals." (p, 563) 
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representation. That representation, the researchers suggest, is the 
spark that feeds the creation and organization of ideas. 

2. Research Based on Cognitive Processes 
Teaching writing requires a set of principles, competencies not 

only to achieve teaching objectives, but to facilitate its performance to 
learners as well. Teachers’ awareness of the task should involve deep 
conceptual knowledge, when dealing with many different levels of 
writing proficiency. Teachers, in writing skill, the extreme variations 
learners aptitude and prerequisites and even learners differences in 
learning foreign languages. Learners, exposed to the task do not take 
much time to develop detailed plans before writing, and when 
confronted with the need for revision, they consider any rewriting as 
painstaking and frustrating tasks. Learners, then, develop a negative 
attitude toward their final draft, which means they focus on local 
errors only and neglect the content or the conceptual lay out of their 
ideas, or if they do global revision, often it is less effective than their 
original draft. Models of writing processes, on the other hand, 
incorporate an overall view into every aspect of the writing process, 
looking at it as a positive opportunity for discovery as they write and 
rewrite. Since they view the making of written discourse as a recursive 
activity, their revisions are representative to the whole framework of 
the performance. Researchers have provided exhaustive details, in 
descriptive and empirical researches, to single out the basic 
constituents of every distinctive model in writing. 

In the 1980s’, teaching composition shifted from language 
structure based model, i.e., language accuracy where the traditional 
linear sequence models were in vogue. These models recognized 
various steps taken during writing to process-based models. Cognitive 
actions were ranked and designed in a hierarchical format that 
reflected the recursive nature of writing; Flower and Hayes(1981) 
initiated an efficient and highly productive approach to composition 
research as a response to inadequacies in previous models. Dividing 
their model into three main parts, “the task environment, the writer’s 
long-term memory, and the writing processes,”(p, 369) Flower and 
Hayes state that the suggested cognitive model would lead to a clearer 
understanding of the different stages and thought steps that occur 
throughout the writing process. Developing writing proficiency rests 
on the mastery of the process prompts and the specific strategies 
learners use in their writing. Acknowledging the virtue of composition 
research in process-oriented writing, learners can be fostered toward 



Saaidia Bachir                                                                                      42 

 

          N°:(21)    11ème Année (Decembre 2016                                     )  21(ــ  العدد  )2016دیسمبر (السنة الحادیة عشرة 

audience as objective, collaborative, and  creative process and 
autonomy. 

For Hayes and Flower, the composing process needs a series of 
decisions and choices. Lloyd Bitzer argues that speech always occurs 
as a response to a rhetorical situation, which contains an exigency, an 
audience and a set of constraints. On the other side, Vatz claims that 
the speaker’s response is determined by the imagination and art of the 
speaker. Linguistically, the writing process is bound to syntactic and 
lexical choices.It is tempting to think of writing as a process of 
making linguistic choices from one’s repertoire of syntactic structures 
and lexical items. This would suggest that there is a meaning, or 
something to be expressed, in the writer’s mind, and that he proceeds 
to choose, from the words and structures he has at his disposal, the 
ones that best match his meaning. But is that really how it happens? 
James Brown et al.  

All these requirements – “aim”, “relationships”, “language 
structure, syntactic and lexical”- tend to govern the writer’s process, 
but they do not show how they do so or how they interact. To elicit the 
nature of the choices in good and poor composition, we focus on the 
writing process itself. 

The nature or the writing process leads us to consider theories 
on how the writer (the learner) deals with the writing framework. 
Hayes and Flower introduced a “theory of the cognitive processes”2 
involved in composing for more detailed study of thinking processes 
in writing. They suggest an analysis protocol which yields significant 
results and evidence on how the writing process occurs before the 
final outcome. This cognitive process theory rests on four key points: 

The first key point is that there is a set of unique thinking 
processes that the writer selects and sorts during composition. In their 
study, they observed that writers began with the rhetorical problem of 
writing. Writers react to the problem by writing. The rhetorical 
problem, the audience, and the writer’s goals provide motivation. 
Flower and Hayes point out that an individual’s success in this process 
depends upon a writer’s ability to define the problem. The text exerts 
an influence upon the writer as the work develops. The growing text 
continually narrows the writer’s options for the text that is to follow. 
In addition, they identify the writer’s long-term memory, which they 
define as his/her life experience combined with the writer’s external 
sources, as being involved in the creative process. Finally, the writer 
plans how to accomplish the assignment by creating an internal 
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learning aptitude, personality factors are considered to be the best 
predictor of foreign language achievement. 

A close survey of the literature shows that teaching of writing 
bifurcates into two distinguished models; the product-oriented and the 
process-centered designs. Traditional approach to writing stressed the 
structure of the writing itself; teachers prescribed the architecture of 
the writing and let learners shape their prerequisites (language points 
learnt during the different phases of the teaching units) within a piece 
of writing. This approach was mainly inspired by ancient methods in 
language teaching such as, Grammar Translation method, Direct 
Method, and Audio-lingual Method. It stood on some principles as 
mentioned by Diane Larsen-Freeman (2010) “It is important for 
students to learn about the form of the target language.” 1 In The 
direct Method, “writing is an important skill, to be developed from the 
beginning of language instruction.”(p, 28) Teachers used to drill their 
learners to write a paragraph using their own words or emulating 
reading text (a model). Moreover, “The major objectives of language 
teaching should be for students to acquire the structural patterns...” 
(p, 44) Then, the product approach to teaching writing was mainly 
based on Model text imitation, structure of model text is more 
important than ideas, one final product, individual, and focus on final 
product. 

On the other hand, learners were not only used to simulate 
model text or practicing patterns of language (both features of 
traditional writing class) but they were engaged in the composing 
itself. Teaching environment was not favorable to incorporate recent 
ideas into teachers’ pedagogy because time pressure, and the need to 
cover assigned syllabus hindered any improvement in the teaching of 
writing. Thus, writing was relegated to homework and took place in 
unsustainable conditions of teaching and learning. Actually, 
underachievers struggled alone and developed resistance for 
improvement in writing. Hence, they felt for themselves as failing 
learners. Unlikely, better learners failed to seize opportunities for 
development through discussion, collaboration, and feedback.  

The product centeredness to writing led researchers to conceive 
new models to meet the needs for both teachers and learners in 
writing. Unlike product-oriented writing, the process- oriented models 
rest on: text serves as a means for comparing drafts,  ideas as basic 
component in writing, writing as a set of drafts, theme, purpose, and 
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range of factors in the process of teaching and learning: the teachers’ 
attitudes and aptitudes, teachers’ perception of learners’ prerequisites, 
the teaching environment, and the individual personalities of learners. 
In other words, various cognitive and affective factors feature the 
teaching of foreign language and the writing skill in particular.  Then, 
the main inquiry is to probe into the factors that affect the teaching of 
writing and how to reinvest them in favor of improving efficiency in 
the teaching of writing skill. 

The main purpose of this study is to describe and understand 
the affective, cognitive variables which affect secondary school 
teaching of English with a focus on their language teaching and 
learning goals, the learning strategies they are taught, their attitudes 
towards different teaching contexts and the English language, the 
types of motivation they have, the learners’ levels of self-confidence 
and teachers’ cultural beliefs about writing.This article, then, attempts 
to explore and investigate the nature, the causes, and possible 
solutions of the writing deficiencies that secondary school teachers 
have to face because of recent curricular changes. Once revealed, 
these drawbacks in the teaching of writing can be avoided and 
substituted by efficient strategies and techniques for both teachers and 
learners. 

1. The nature of the writing skill 
The complexity of the writing skill still fuels debates and holds 

results in suspense on which appropriate writing paradigm that meets 
the learners’ needs in foreign languages. Volumes of research have 
been devoted to settle controversies, whether handling the teaching of 
writing as product-oriented or process-oriented as far as secondary 
school education is concerned. These divergent axes led scholars to 
consider this complex skill from the cognitive perspectives (Mann, 
1970; Hayes and Flower, 1981; Feng, 2001) whereas others discussed 
the issue of the writing skill with regards to affective factors (C.R. 
Rogers 1951; Krashen, 2003, Dörnyei, 2001; Gardner, 1985; Lambert 
& Gardner, 1972). However; little focus has been noticed when the 
teaching of writing is regarded as a comprehensible framework 
comprising the cognitive-affective factors, (Krashen, 1987; 
McGroarty 1988; Larsen-Freeman and Long 1991; Richards and 
Rodgers 2001). We believe that these factors cannot be dissociated 
mainly when dealing with interwoven set of language points and 
learners’ involvement in this productive task. In fact, besides language 
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صامل
ّ

��: 

تم تصميم �ذه الدراسة للتحقيق �� املمارسات التعليمية من خالل العوامل 

. املعرفية والوجدانية ألداء املدرس�ن �� م�ارة الكتابة، مع �شارة إ�� ن�يجة أداء املتعلم�ن

�ثمار متغ��ات التدر�س �� إطار و�و ��دف إ�� رفع مستوى الو�� �شأن تأث�� إعادة اس

 .مف�وم واحد للعوامل املعرفية والوجدانية ع�� املواقف السلوكية للمتعلم�ن �� الكتابة

/ �� التدر�س،ال�� أجر�ت ملعا��ة استمرار �نت�اسات واس�ندت طر�قة البحث   

قدم غ��ات،تمن أجل جمع البيانات للم.التعلم �� الكتابة،ع�� الطر�قة النوعية والوصفية

معلما ومعلمة است�يانا مع أر�عة أقسام للوقوف ع�� املتغ��ات التا�عة ) لستة وثالث�ن(

أجر�ت مقابالت مع ثالثة مدرس�ن ا�� جانب ذلك،.تخدمة �� الكتابةواملستقلة ا��قول املس

بإتباع نفس املبدأ بما �� ذلك العوامل ال�� تدخل �� تصميم است�يان آخر للمتعلم�ن لر�ط 

 لنتائج مع نتائج �ست�يان واملقابلة ل�ل من املعلم�نا

نر�د من خالل �ذا البحث �عز�ز الو�� لدى املدرس�ن �� ممارس��م مل�ارة الكتابة  

عند إعادة اس�ثمار العوامل املعرفية والوجدانية �� مخطط مف�وم واحد من أجل تحس�ن 

 . كفاءة تدر�س الكتابة

البحث عن النصوص،والقراءة : ات عدة مراحلنأخذت عملية جمع وتحليل البيا

. وتفس�� البيانات وا��معجزئة وفقا لسؤال البحث ومشتقاتھ،وتمن خالل البيانات،

تدر�س الكتابة  -) أ: النتائج الرئ�سية ل�ذه الورقة البحثية يمكن ت��يص�ا ع�� النحو التا��

ار �س��اتيجيات املعرفية آث -) بفعالية �عتمد ع�� كفاءة املعلم�ن �� إنتاج كتا�ي، ب

مواقف وم�ارات املعلم�ن السلوكية لتحس�ن أداء  -) والوجدانية ع�� أداء املتعلم�ن وج

 .املتعلم�ن �� الكتابة

 .�عليمية الكتابة ـ العوامل الذ�نيةـ العوامل الوجدانية: ال�لمات املفتاح

 
Introduction 
It is common sense that teaching writing to foreign learners is 

painstaking for both teachers and learners. The task of writing requires 
an imbricate system that includes not only language components but a 
commitment of teachers and learners as well. Language teaching is 
not an abstract practice in supplying definitions, or developing 
vocabulary through lexical expansion, and teaching grammatical rules, 
implicitly or explicitly as revealed by previous teaching methods. 
Such view simplifies some acts of teaching and learning that involve a 
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Résumé 
Cette étude vise à étudier les pratiques de l’enseignement de 

l’écrit par le biais des facteurs cognitifs et affectifs des performances 
des enseignants dans la production écrite, en référence aux résultats 
des apprenants. Elle vise à sensibiliser sur l'impact du 
réinvestissement des variables d'enseignement dans un ensemble uni, 
et même sur les attitudes comportementales des apprenants dans 
l’activité de rédaction. 

   La méthode de recherche menée a pour but de remédier les 
déficiences qui persistent dans l'enseignement / apprentissage dans la 
production écrite. La méthode descriptive- qualitative a été choisie 
pour répondre à notre objectif de la présente recherche. Afin de 
recueillir des données sur les variables, les enseignants (trente six) ont 
reçu un questionnaire de quatre sections pour comprendre l’usage des 
variables dépendantes et indépendantes au cours de la production 
écrite. En outre, trois enseignants ont été interviewés selon le même 
principe des facteurs impliqués dans l'écriture. Pour croiser les 
données, un autre questionnaire a été conçu pour les apprenants afin 
d’interpréter leurs résultats avec les résultats du questionnaire et de 
l’entretien des enseignants. 

 Nous voulons exprimer à travers cette recherche nos croyances 
sur la sensibilisation des enseignants dans leur pratique de la 
production écrite quand ils réinvestissent les facteurs cognitifs et 
affectifs dans un schéma compréhensible afin d'améliorer l'efficacité 
de l’enseignement de l’écrit. La collecte et l'analyse des données ont 
eu lieu en plusieurs phases: scripts de la recherche, la lecture à travers 
les données, la segmentation selon la question de la recherche et ses 
dérivées, l'interprétation des données, et la sommation. Les principales 
conclusions de ce document de recherche peuvent se résumer comme 
suit: a) - l'enseignement de l'efficacité repose sur les la compétence 
des enseignants dans la production écrite, b) - effets des stratégies 
cognitives et affectives sur la performance des apprenants, et c) – Les 
attitudes comportementales et les compétences des enseignants pour 
améliorer la performance des apprenants dans la production écrite. 

 
Mots clés : L’Enseignement de l’Ecrit – Facteurs Cognitifs – 

Facteurs Affectifs 
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Cognitive and Affective Factors to Improve Efficiency in 
The Teaching of Writing 

 
SAAIDIA Bachir • 

 
Abstract  

 This study is designed to probe into the teaching practices 
through cognitive and affective factors of teachers’ performance in the 
writing skill, with reference to learners’ outcome. It is aimed at raising 
awareness of the impact of reinvesting teaching variables into one 
comprehensible framework on learners’ behavioural attitudes in 
writing. 

   The research method conducted, to remedy persisting 
setbacks in the teaching/learning in writing, was based on descriptive 
qualitative method. In order to gather data for variables, (thirty-six) 
teachers were given a questionnaire with four sections to find out the 
field dependent and independent variables used in writing. Besides, 
three teachers were interviewed following the same principle of 
including the factors involved in writing. Another questionnaire was 
designed for learners to correlate the results with both teachers’ 
questionnaire and interview findings.  

 We tend to express through this research our beliefs on 
enhancing awareness among teachers in their practice of the writing 
skill when reinvesting cognitive and affective factors into one 
comprehensible schema in order to improve efficiency of the teaching 
of writing. Data collection and analysis occurred in several phases: 
scripting the research, reading through the data, segmenting according 
to research question and subsequent ones, interpreting the data, and 
aggregating. The major findings of this research paper can be summed 
up as follows: a) - teaching efficiency in writing relies on teachers’ 
competence in writing skill, b) – effects of cognitive and affective 
strategies on learners’ performances, and c) –teaching behavioural 
attitudes and competence to enhance learners’ performance in writing.    

 
Key words: teaching writing- cognitive factors- affective 

factors 
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yezmer ad d-yesker ccwal, am wakken i yezmer ad t-yessers. 
Amedyaz-agi yesɛa azal meqqren deg tallit-is. Tallit i deg yedder, 
anida awal yesɛa ccan meqqren, d netta i swayes i teddun medden, 
yis-s i d-kkren, deg-s i d-ssenfalayen ayen ttḥulfun d wayen ddren. 
Deg wawal i d-ssurugen ayen yellan d tidet n tudert ttidiren. Imi deg 
tallit-a, ulac tawil nniḍen ssnen akken ad t-sxedmen, lettkal-nsen 
yella-d kan ɣef uqerru-nsen akked ccfawat-nsen. 

 Imedyazen i d-yeslal lqern-agi wis XVIII, tamedyazt-nsen 
tebna ɣef uferdis n tmawit, am Mɛemmer Aḥesnaw, Σli Uɛemruc d 
wiyaḍ. Ayagi dɣa, ur d-yeqqar ara belli imedyazen-agi, ur fhimen ara 
neɣ ur ssinen ara, acku ur urin ara isefra-nsen, neɣ imi tugget n 
tmedyazt-nsen telḥa-d s timawit. Imi timawit ur tebɣi ara ad d-tini 
tinnuzɣa.  

Tamedyazt n yimedyazen-agi, d irgazen neɣ d tilawin, teqqim-
d d aɣbalu i seg d-ttagmen medden timussniwin. Ttuɣalen ɣer-s akken 
ad issinen amezruy n tmurt-nsen, ttwalin deg-sen tugna n tudert ddren 
imezwura-nsen. Isefra-nsen, d tamsirt d-yellan i wid i d-yegran deffir-
nsen. Ihi, timawit mačči kan d tameslayt s wawal i d-yessuffuɣ yimi, 
tettban-d am ṣṣenf aḥeqqani n tɣerma. Yis-s i teḥrez tmetti taqbaylit 
agerruj-ines imawi, tettwali-tt d aferdis alsasi n wayen yebnan laṣel-
ines. D timawit i tt-yeǧǧan ad d-tifrir acḥal d iseggasen-aya, d nettat it 
t-yeǧǧan ad teṭṭef. Am wakken tessenked yis-s tirni-is.  
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- AMEZIANE Amar. 2008, Tradition et renouvellement dans la 

littérature Kabyle. 
- DERIVE Jean. 2008, Littérature orale africaines, L’oralité un 

mode de civilisation, Ed. Karthala. 
- IMARAZENE Moussa. 2006-2007, Timɛayin n leqbayel, Ed. 

HCA. 
- ROULON-DOKO Paulette. s. d, Littérature orale africaines, Le 

statut de la parole, Ed. Karthala. 
- SALHI Mohand Akli. 2015, Poésie kabyle: Transcriptions, 

typographies et formes métriques, Ed. l’Odyssée. 
- ZUMTHOR Paul. 1983, Introduction à la poésie orale, Ed. Seuil, 

Paris VI. 
، )ب�ن التقليد و ا��داثة(، تطور الشعر القبائ�� و خصائصھ 2009. جالوي دمحم -

  .ا��زائر ا��زء�ول، الشعر التقليدي، ا��افظة السامية للآلماز�غية، 
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Timawit tuɣ akk timetti taqbaylit, ama d irgazen ama d tilawin, 
tamedyazt-nsen tella-d s wawal. Acu kan, irgazen ur llin am tlawin, 
anda zemren ad d-awin tamedyazt-nsen, anda i ufan ama deg ssuq, 
ama deg tmeɣriwin… Ma yella d tameṭṭut, ur tesɛi ara annar-agi i 
iwessɛen. Teqqar-itt-id kan deg uxxam, mi ara texdem lecɣal-is, neɣ 
anda nniḍen am tegnit n lfuruḥ, neɣ tala... 

S usefru, i d-temmal tmeṭṭut ayen tedder, yis-s i tettekkes ɣef 
wul-is, d netta kan i tt-yettwanasen, teqqar-d deg-s tuffirin n wul-is. 
Tamedyazt-is, ula d nettat, tella-d d tamrayt n tidet qerriḥen i d-
yessebganen tudert n tmeṭṭut deg talliyin-agi yezrin. Anda timetti ur 
as-tefki azal, izerfan-is meččen nettat tesmuqul, ur yezmir ad tt-id-yali 
wawal. S leṣnaf n tmedyazt tamensayt yimgaraden, tessaweḍ tmeṭṭut 
ad d-teǧǧ limarat-ines, anda tessefra ɣef waṭas n temsal. 

 Ama d azuzen neɣ d aserqes, d acewwiq neɣ d amɛeẓber, d 
urar neɣ d asbuɣer, d tiwsatin-agi i d-yettbeyyinen ayen yedder ugdud 
aqbayli, ama d ayen yelhan, ama d ayen qerriḥen. Ttawin-d ɣef lfuruḥ, 
ɣef yiɣeblan, s timawit, imi d wagi d tawil-nsen deg tmedyazt akked 
usefruy. 

Am urgaz, tameṭṭut tessnulfa-d tamedyazt-is s wawal. Гef 
waya aṭas n yiḍrisen i iruḥen, abeɛda ma yella yiwen ur ten-yessin, 
acku tameṭṭut ur tessefray ara i medden. Nettat mačči am urgaz i 
yessefrayen ɣef tmetti, tameṭṭut deg tazwara tessefray ɣef yiman-is, 
acku ḥala asefru i tesɛa d allal swayes ara d-tessuffeɣ iḥulfan-is, d 
tikta-is d wayen akk tedder deg twacul-is, deg uxxam n urgaz-is akked 
tmetti-is s umata. 

Xas akken tamedyazt taqbaylit telḥa-d s timawit acḥal d 
leqrun-aya, maca ccfawat n medden i iǧehden, llant-d deg umḍiq n 
tira. Ḥerzent acḥal n yisefra, menɛen seg tatut. Maca daɣ llan yisefra i 
yettwattun, ruḥen. Imi ahat ccwafat n medden, ur ssawḍent ara ad ten-
id-ḥerzen akken ma llan ur ttruḥun ara, neɣ ahat ineggura i yellan 
ḥefḍen-ten deg wallaɣ-nsen, tewwi-ten lmut, glan s ugerruj-agi yid-
sen. 

Ihi, Timawit teṭṭef amkan meqqren di tmedyazt taqbaylit. 
Tettuneḥsab d aɣbalu i seg d-ttagmen yimedyazen timusniwin-nsen. 
Am wakken, ara tt-naf daɣen d allal usiweḍ n tmedyazt-nsen ; am 
Ccix Muḥend U Lḥusin d yiwen ur nessin la tira, la taɣuri, maca 
yessen mliḥ taqbaylit d leɛwayed i d-yelmed si timawit. Tamedyazt-is 
yettawi-tt-id, yesselmad-itt s timawit. Rnu ɣer-s imedyazen nniḍen am 
Yusef U Qasi. Anida amedyaz-agi yufrar-d deg tallit-is, tamedyazt-is 
telḥa gar medden s timawit, s wawal kan i iferru lecɣal, s wawal i 
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yellan d llsas iɣef tetteddu tmetti. Tamusni d nettat i d aɣbalu : n 
yilugan n tudert i ilaq ad ḍefren medden, n wazalen n tmetti ur nezmir 
ula d yiwen ad  ten-yerr di rrif, n tsekla i d-yettefɣen d awalen 
iweznen i yebḍan d tiwsatin.  

Amdan di tmetti taqbaylit tamensayt ara d-iheḍren di tejmaɛt 
ur yettili ara d menwala, llant tewtilin akken ad as-tettunefk tegnit ad-
yeldi imi-s ad d-yawi awal,   ilaq ad yili d bu tmusni neɣ akken i as-
qqaren d amusnaw. 

Seg wayagi akk, ad nwali belli, timawit tuklal azal meqqren, 
imi d nettat i aɣ-d-yessawḍen ayen akk yellan d alsasi deg tmeddurt 
tamensayt. Yis-s i nefhem amek teddunt temsal, amek yedder uɣref d 
wamek tuddes tmetti. Imi, ahat lukan mačči d imi d tmezzuɣt akked 
ccfawat, ur aɣ-d-yettaweḍ ara wayen akk d-imenɛen seg tatut. 

Tura, ma nerra lwelha-nneɣ ɣer tmedyazt taqbaylit tamensayt, 
d wamek i d-wwḍen acḥal n yisefra iqburen, i imenɛen seg tatut. Ad 
naf belli d timawit i yellan d sebba n wayen-nni, anda imedyazen n 
talliyin-agi yezrin, ur urin ara isefra-nsen d wayen d-ǧǧan, maca 
yelḥa-d s timawit si lǧil ɣer lǧil, tteklen ɣef ccfawat-nsen. Maca ayagi 
dɣa ur yeǧǧi ara tamedyazt ad temneɛ seg tatut, neɣ ad yili deg-s kra n 
uxlaḍ akked leɛyub. Anda asefru i d-yeǧǧa yiwen, ad t-rren i wayeḍ, 
ad yelḥu s yisem-is, neɣ yiwen n usefru ad kksen seg-s kra, neɣ ad as-
d-rnun imeslayen nniḍen ur nelli ara deg-s.  

Am wakken i as-yenna Ccix Muḥend U Lḥusin i umedakkel-is 
Weɛba, anda yeḥsa belli tamedyazt i d-yenna ur tettɣimi ara akk acku 
s timawit i d-tella: (19) 

A Weɛba ayen nenna 
kra i lebda 
kra i temda 
Ayagi daɣ ixemmem fell-as ula d Qasi Udifella. Anda yeḥsa 

ula d netta belli tamedyazt-is ulamma lemden-tt medden, maca ad d-
yas wass anda ara truḥ, acku zzman ileḥḥu, lǧil ittbeddil. Гef wayagi 
yeḍleb deg umedakkel-is Lḥaǧ Bubker, ad as-ten-yaru akken ad 
qqimen i tsutiwin d-iteddun. Ma yella d Si Muḥend U Mḥend akked 
Saɛid Amlikec, xas lemden tutlayt n taɛrabt di zzawiyat, asmi llan 
meẓẓiyit, anda lemden awal n Rebbi, maca ayagi ur ten-yeǧǧi ara ad 
arun isefra-nsen iman-nsen. 

                                                
(19) 

ABDESSELAM Abdenour. 2005, Cheikh Mohand Oulhocin Amoussnaw ou la renaissance de 

la pensée kabyle, Ed. Hasnaoui M, p. 61. 
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Seg wayagi, ad aɣ-d-iban wazal akked twuri n wawal deg 
tmetti taqbaylit tamensayt i yebnan ɣef timawit. Imi d awal i 
ixeddmen, neɣ i d-yessebganen adeg n yal yiwen deg tmetti. Ma yella 
yessen i wawal; awal-is d ameqqran, neɣ itezzi kan deg wawal; ur 
yessin ara. 

Awal am yiskim neɣ axedmi, d aqeṭɛan seg yal tama, yerna 
iteqqes yixef-ines. Akken yezmer ad d-yawi ayen yelhan i yezmer ad 
d-yeglu s wayen n dir. Гef waya, bab-is ilaq ad t-yewzen, ad t-iqis 
uqbel ad d-yeffeɣ deg yimi. Awal ma yeffeɣ imi ur yettuɣal am 
weɛbar ɣef ires zznad. (16) Am wakken qqaren:  “Awal am tersaṣt, ma 
yeffeɣ-d ur yettuɣal”, “Lǧerḥ yeqqaz iḥellu, yir awal yeqqaz irennu.” 

Awal ɣer yimezwura d taqbaylit. D awal zeddigen, yuraden, 
iqerdcen, yellem yezḍa amzun d abernus. Isɛa icudaḍ, isɛa aqelmun. D 
awal ur itezzren ara deg umeslay yeṭṭuqten neɣ win ɣezzifen. Timti 
ara d-inin imezwura “flan yessen taqbaylit”, mačči d awal-nni kan. 
Yessen taqbaylit, imi yeẓra ansi ara sent-yekk i tlufa, ixeddem ayen 
ilaqen ɣer win ilaqen, anida ilaq. Yessen-asent i leɛwayed d-ǧǧan wid 
yezrin. (17) 

Timetti taqbaylit tamensayt tettak azal meqqren i wawal, aṭas n 
yinzan i d-yemmalen aya, iwin-d ɣef wazal n wawal. Zik, ula d timsal 
n ssuq s wawal, ttaɣen, znuzun s wawal, idrimen ttasen-d s ufella.   

Win i yittidiren deg tudrin n Leqbayel, yeldi imeẓẓuɣen-is d 
wallaɣ-is, yeẓra inzan, isefra d temɛayin amek leḥḥun, amek teddun 
deg yizenqan d yiberdan. Ur sɛin ara tilisa neɣ tiselɣa. ttawin-ten-id 
yimawlan-nsen deg yal lawan, di yal tagnit, di yal amkan. (18) 

Akken yebɣu yili ṣṣenf n tsekla, anda yemgarad ṣṣenf ɣef 
wayeḍ, maca ayen akk i ten-yezdin, d tuffɣa-nsen seg yimawen n 
yimezwura. Wid d-yesselḥan seg lǧil ɣer wayeḍ ayen akk i ɣef ddren; 
ama d azalen, ama d leɛwayed, ama d tifellas-nsen d wayen nniḍen s 
tallalt n tewsatin-agi n tsekla. S imezga n wawal i d-qqiment leɛwayed 
akked wayen akk yellan d anaṣli i ɣef tebna tudert n ugdud zik-nni, i 
aɣ-d-wwḍen ɣer tizi n wass-a. Imi ula deg tizi n wass-a, mazal 
medden deg kra n temnaḍin ṭṭfen deg wansayen n lejdud-nsen, mazal 
xeddmen-ten, am tmecreḍt, anẓar… 

Rnu ɣer twuri akked wazal-agi tesɛa timawit deg usiweḍ n 
wayen akk yellan d amensay, ad tt-naf tessaweḍ-d ula d tamusni, i 

                                                
(16) 

Idem, p. 08. 
(17)

  IMARAZENE Moussa. op. cit. p. 08. 
(18) 

Idem, p. 09. 
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Awal, d tallalt n yidles di tmettiyin i deg ur d-yelli unerni, 
abeɛda anda medden ur sɛin ara aswir n leqraya. Leṣnaf n tsekla 
taqbaylit deg talliyin timensayin, mmalen-d ilugan d wazalen n tmetti. 
Timetti ur nesɛi awal i d-yetteffɣen d inan ur telli d timetti. Leṣnaf-agi 
n tmedyazt, ttaken-d tamuɣli akked tmussni ɣef yidles, askar n tudert 
akked uxemmem n tmetti. 

Tasekla taqbyalit taqburt, s umata, tesɛa acḥal d asentel. Yal 
yiwen icudd ɣer wiyiḍ xerṣum ula di timawit, acku tasekla-agi akken 
ma tella, tettruḥu seg yimi ɣer tmezzuɣt. D ayagi i tt-yeǧǧan tezger 
idurar d yisaffen, ussan d yiseggasen akken ad d-taweḍ seg lǧil ɣer 
wayeḍ. Gar yisental-agi, yella wayen ɣezzifen am tmucuha, yella 
wayen wezzilen am yinzan, yella ulemmas am temɛayin. (14) 

Ihi, s umata, ma nuɣal ɣer timawit deg tmetti taqbaylit 
tamensayt, ad naf nɛut-is deg yiferdisen akked tɣula n tudert, am 
wawal, leɛwayed d wansayen, ccfawat akked wazalen. Imi d wigi i 
yebnan timetti d yidles aqbayli aqbur. 

Tura, ma yella nezzi lwelha-nneɣ ɣer wawal, am tmettiyin n 
yiɣerfan nniḍen, ula d timetti taqbaylit, terra-as azal d ameqqran. Гur 
leqbayel, argaz, ur yelli d tafekka neɣ d iselsa, maca ttqisin-t ilmend n 
wawal-is. Am wakken qqaren: “Argaz, d awal mačči d aserwal.” 
Ayagi yemmal-d azal d wadeg yeṭṭef wawal deg tmetti. Akken yebɣu 
yili urgaz, d awal id-yessenfalayen tidet-is i medden, yemmal-d amek 
iga d wamek yettxemmim. Qqaren: “Azger yettwaṭṭaf deg wacciwen, 
argaz yettwaṭṭaf deg yiles.” Yiwen, ma yella yefka-d awal, ur yezmir 
ad yuɣal deg-s, neɣ ad t-ibeddel. Ma yella, win d-yennan awal ur 
yeṭṭif ara deg-s, ttwali-t medden s yir tamuɣli. Ilmeẓyen tettrebbi-ten 
tmetti ɣef uqader n wawal abeɛda n wid meqqren fell-asen.  

Am wakken, ferrun daɣen timsal s wawal. Aṭas n tegnatin i 
deg d-yettili wawal i d rray ara tebɛen medden, akken yebɣu yili s 
anda yettawi akked tmental i d-yessegray. Medden ttextirin win i 
yessnen i wawal, ttawin-ten ad frun timsal. Mi ara ṭṭfen lejmaɛ i 
walbeɛḍ n yirgazen neɣ n yiderma yeffɣen i ubrid, acku timti ara ilint 
tegnatin am tigi, ala awal kan i tent-iferrun s talwit mebla amqelleɛ, 
imerẓi akked umennuɣ. Qqaren: “Argaz d win i tent-iferrun, mačči d 
win i tent-iḍellun”, “Argaz d win i tent-iferrun s wawal.” Tirrugza d 
wawal, awal d tirrugza. Mlalen fkan-d snat n tamiwin n weḥbul. (15) 

                                                
(14)

  IMARAZENE Moussa. 2006-2007, Timɛayin n leqbayel, Ed. HCA, p. 06. 
(15) 

IMARAZENE Moussa. op. cit. p. 07. 
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Timetti taqbaylit, telḥa-d s timawit. Aseqdec n tira yella-d d 
amawan yernu tella-d kan sɣur yimrabḍen akked ixuniyen. Xas akken 
ineggura-agi ssnen tira, maca tira-nsen i tmedyazt ur d-telli ara d 
tanezwit wessiɛen. Anda llan ttarun iḍrisen n tmedyazt iwakken ad 
ten-ḥerzen. Asikel n yiḍrisen n tmedyazt yettwarun yella-d d imidrus. 
(11) 

 Timawit, tesɛa azal deg unnar n usnulfu n yisefra deg talliyin 
yezrin. Imi tamedyazt taqbaylit taqburt tebna ɣef timawit. Tamaziɣt 
xas akken tesɛa isekkilen seg zzman aqdim maca tezga tuɣ abrid n 
timawit, ur tesɛi ara assaɣ ɣer tirawit, ḥala s isekkilen ur nelli d ayla-s, 
ama d isekkilen n taɛrabt neɣ d isekkilen n tlatinit. (12) 

S umata ma nuɣal ɣer tmuɣliwin d tezrawin n yinagmayen ɣef 
tmedyazt-agi taqbaylit, ad ten-naf bḍan ɣef sin n leṣnaf. Wid i tt-ibḍan 
ɣef tmensayt akked tetrart, d wid i tt-yebḍan ɣef timawit akked tirawit. 
Maca ayagi d yiwen, imi ayen akk yellan d amensay yelḥa-d s 
timawit, d ayen nwala deg tmedyazt-agi taqbaylit n leqrun yezrin.  

Lejdud-nneɣ uɣen tannumi s umeslay, leḥḥun yis-s, 
ttsewwiqen yis-s. Fkan azal i wawal mačči i tira. Degmi imɣaren 
ttaggaden ad ttun ayen i wumi slan. Teḍra yid-sen am yimdanen 
imezwura yettqaraɛen times am yiḍ am wass, asmi ttaggaden ad texsi. 
Гef waya timawit teṭṭef tasga meqqren, seg wannect-agi i d-yekka 
wazal n wawal. 

Deg tmetti taqbaylit, timawit d nettat i ijemɛen akk tiɣula n 
tudert (awalen, ccfawat, leɛwayed d wazalen…) (13) Imi timetti-agi i d-
yelḥan s timawit, ur tessexdem tira, yessefk fell-as ad tnadi tarrayt neɣ 
tawil nniḍen i seg ara teḥrez agerruj-is ametti neɣ amazray.  

Di talliyin timensayin imdanen ssawaḍen izen-nsen s wawal, s 
usɣal, tira d ayen yellan d atrar, tella-d kan deg yiseggasen-agi 
ineggura.  

Deg wawal i d-ssufuɣen ilugan i yesselḥayen timetti, leḥhun 
seg yimi ɣer tmeẓẓuɣt s tallalt n  tewsatin n tsekla yeggten, abeɛda 
asefru, inzi, tamɛayt… Imi tasemselt-is d tin wezzilen, teshel i 
usexzen deg wallaɣ, mačči am yiḍrisen n tsekla nniḍen i iɣezzifen, 
ayen yettaǧǧan asexzen-nsen deg wallaɣ; d tamsalt i iweɛren, i 
yeḥwaǧen lǧehd meqqren. 

                                                
(11) 

SALHI Mohand Akli. 2015, Poésie kabyle: Transcriptions, typographies et formes métriques, 

Ed. l’Odyssée, p. 12. 
  .422 ، ص، ا��زء�ول )لتقليد و ا��داثةب�ن ا(، تطور الشعر القبائ�� و خصائصھ  جالوي دمحم  (12)

   

(13)
 AMEZIANE Amar. 2008, Tradition et renouvellement dans la littérature Kabyle, p. 33. 
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yettak-asen tagnit ad kecmen deg uḍris, yessuffuɣ-d afrayen-nsen 
yettemgaraden ilmend n uḍris i d-yettawi akken yebɣu yili ṣṣenf-is 
ama: d tamedyazt, ama d tamacahut, ama d taqsiḍt… 

 Ma yella nuɣal ɣer wassaɣ i yellan gar timawit akked 
tirawit, ad d-nini belli timawit tettuneḥsab d amxin adelsan amenzu, d 
alsasi n yal taɣerma. Tira d yiwen n uferdis amaynut i d-yennulfan, 
maca ayagi ur yeǧǧi ara timawit ad tekkes neɣ ad truḥ, imi d nettat i d 
amxin adelsan aneglan. Aṭas n tmettiyin i yessnen tira, maca yagi ur 
tent-yeǧǧi ara ad ǧǧent akk asexdem n wawal. (9) 

 Ur nezmir ara ad nebḍu timawit i yellan d talsasit akked 
tnaṣlit ɣef tira. Deg tira n yidlisen neɣ n tsekliwin, ma yella ur d-iwin 
ara ɣef wayen akk i yellan d amenzu, ihi ɣef wacu ara d-awin? Ayen 
yettwarun deg wersufusen imenza, ɛni mačči d ayen i d-nnan 
yimezwura s wawal i d-yessenfalayen tiwsatin n tsekla yimgaraden. 
Imi allal n tira yella-d d aseḥbiber ɣef wayagi, akken ur yettruḥu ara 
deg zzman akked tatut, acku mačči d ayen akk i zemrent ccfawat ad t-
xedment ma yella ur d-yelli ara ufus neɣ tallalt n lemɛawna.  

Гef wakken i d-uran inagmayen ɣef timawit, belli d nettat i d 
aferdis alsasi, amenzu i yibnan tiɣermiwin, nettwali-tt d aferdis ur 
nezmir ad tt-neǧǧ, neɣ ad tt-nebḍu d wayen yellan d amaynut, acku 
ɣef wakken i d-qqaren: “Amaynut ibennu s uqdim, ma yella ulac 
lqaɛa, ur yettili yigenni”. Гef waya, timawit ur tettruḥu ara xas 
ulamma timetti tessen tawil n tira. 

 Seg tama nniḍen, tella tmetti i yerran azal meqqren i 
tira, timawit tettwali-tt s lixṣaṣ. Гur-sen tasekla i yebnan ɣef timawit, 
teffeɣ-d deg yimawen n yimdanen ur nesɛi aswir deg tmussni. 
Timawit-agi, temmal-d imeslayen kan n yal ass, ur nesɛi aswir, ur d-
telli deg-s tneflit, mačči am yiḍrisen n tira. 

Tasekla i d-yelḥan s timawit, tuɣ akk igduden d tɣermiwin i 
yettwassnen deg zzman aqbur, gar-asen imaziɣen, anida assaɣ i yezdin 
imdanen; d ameslay. (10) 

Ihi, ɣef wakken i nwala, timawit s timad-is d yiwen n wawal 
ukris, yewɛer ad as-nefk yiwet n tbadut ara tt-id-ijemɛen acku temmal-
d aṭas n lemɛani. Nekkni seg tama-nneɣ ad d-nemmeslay ɣef timawit 
deg tmedyazt taqbaylit tamensayt, tagi icerken tamedyazt n 
yimedyazen n leqrun-agi yezrin. 

                                                
(9)

 Idem, p. 25. 
  .425 ، ص، ا��زء�ول )ب�ن التقليد و ا��داثة(، تطور الشعر القبائ�� و خصائصھ  جالوي دمحم  (10)
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yiwen. Axeddim-is ad t-yexdem kan netta, ur yemlal ara medden ara 
yeɣren tira-is. (6) 

 Anermas neɣ amseflid n uḍris imawi, ur yezmir ara ad 
ibeddel kra seg-s, acku ur yezmir ara ad ibeddel deg yimeslayen i d-
yettefɣen seg yimi n umsiwel. Ma yella deg uḍris yettwarun, anermas 
mi t-yeṭṭef yezmer ad t-ibeddel. Deg timawit, aḍris mi tɛedda tegnit n 
useḍru-is, talɣiwin tilsasiyin i t-ibennun zemrent ad ruḥent. Melmi 
slan i uḍris, yessuli ahat ad yuɣal ur yettidir ara. Ma yella bɣan ad as-
sslen i tikkelt nniḍen, ilaq axeddim n usnulfu amaynut, maca ayagi 
iḥwaǧ ccfawat, acku ma yella ur as-cfin ara, ur ttizmiren ara ad t-id-
alsen. 

 Seg yiferdisen ilsasiyen i ɣef tebna timawit; ad naf 
taɣect. Awal neɣ ameslay d yiwet n tulmist i yeɛnan amdan, imi d 
netta i izemren ad d-yemmeslay, d netta i d-yessefhamen timsal. S 
wawal i d-yessenfali ayen akk yellan deg wallaɣ-is akked wayen yesɛa 
d iḥulfan deg wul-is. S wawal i d-tettili teɣwalt gar medden, yis-s i 
ttemsefhamen, yis-s i d-ssawaḍen izen-nsen.  

Deg yidles afriqi, ttwalin tameslayt d tulmist n umdan iman-is, 
ur tt-yesɛi ara uɣersiw. Imi xas yeḥrec, yesɛa ul, yesɛa imi maca ur 
yezmir ara ad d-yemmeslay. Mačči am umdan i izemren ad d-
yessuffeɣ imeslayen, i izemren ad d-kken seg wul neɣ ala. (7) 

Гef wakken i d-qqaren: “Awal am waman, ma ffɣen-d neɣlen 
ur d-ttuɣalen.” Amdan ilaq ad ixemmem, ad imeyyez uqbel ad d-
yehḍer. Imesli mačči kan d asuffeɣ n lehḍur. Deg yidelsan i yebnan 
ɣef timawit, yal yiwen ilaq ad yissin ad yesseqdec tutlayt, tameslayt. 
Rnu ɣer wawal i yellan d aferdis alsasi n yidles imawi, ad naf daɣen 
aferdis nniḍen; i illan d tafekka. Timawit tesselkam ayen akk yellan 
deg umdan, mi ara yemmeslay i wayeḍ, yesseqdac ama: asillef 
agugam, tamuɣli. (8) 

Tilin n tfekka tekcem deg tzemmar akked tmusniwin n umdan i 
d-yemmalen aḍris imawi, ayagi ikeččem deg tegnatin n useḍru. 
Imsefliden neɣ inermasen n uḍris imawi, ttarran lwelha-nsen ɣer 
tfekka n umsiwel-ines. Deg yal tagnit ara d-yilin, amsiwel n uḍris 
imawi itteqqen awal i d-yettawi ɣer tmuɣli i d-yettḍeggir akked tugna 
i d-yettmuddu i yimsefliden-is ɣef tfekka-is. Aseqdec n tfekka sɣur 
umsiwel, yesssawal i yimsefliden akken ad kecmen deg tnalit yid-s, 
                                                
(6) 

Idem, p. 18. 
(7)

 ROULON-DOKO Paulette. Littérature orale africaines, Le statut de la parole, Ed. Karthala, p. 

36. 
(8) 

ZUMTHOR Paul. op. cit. p. 193. 
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Imi xas yennulfa-d tawil n uḥraz n tsekliwin s leṣnaf-is yimgaraden i 
yellan d tira, anda bɣan ad snernin aswir akked tɣerma-nsen, maca 
agdud ur yezmir ad yebḍu d timawit acku yis-s i d-telḥa tnaṣlit-is 
akked leɛwayed-is uɣur yesɛa assaɣ iǧehden. Гef wayagi i nettaf nɛut 
n timawit ula deg tirawit, anda imyura ssekcamen-tt-id ula deg wayen 
ttarun, imi d aferdis agejdan n yal anerni ara d-yilin deg yal tamnaḍt 
neɣ ɣer yal timetti.  

Timawit d allal agejdan di tudert n yal ass di tmetti tafriqit. 
Marcel Jousse (1925) akked Jackes Dournes (1976) ferqen gar 
« tmeslayt » aked « timawit », taneggarut-agi tettili-d d tifyar i yesɛan 
azal ameqqran, sɛant tifulka, ayagi yuɣal icuba ansay deg tmettiyin 
tifriqiyin. Imi timawit deg tmettiyin-agi meḥsub d tarekkizt i ɣef tbedd 
tɣerma tadelsant-nsent, s wayes ttaɛraḍen ad sdummen tigemmi-agi i 
yesɛan snat n twuriwin ; Tamezwarut : tesselḥay kra n wazalen am 
tmuɣli ɣer umaḍal, d uxemmem, d wamek i ilaq ad yidir umdan. Tis 
snat : meḥsub tesdumay timawit-agi am tarrayt n tudert i d-yemmalen 
amek i ilaq ad ilin wassaɣen gar yimdanen. 

 Timawit temgarad nettat d tussna n tira d tɣuri, maca 
assa-agi deg umaḍal ad tent-naf ttidirent akken deg yiwet n tmetti, ula 
deg tmura n Tefriqt, maca yella anida d timawit i yeqqwan neɣ i 
yellan s waṭas ɣef tira, yella anida d tira i yeqqwan, yerna sɛant assaɣ 
gar-asent. Гef waya ur nezmir ara ad d-nemmeslay ɣef tira mebla ma 
nemmeslay-d ɣef timawit. D sin n yiferdisen i yeddukkulen, wa 
yettkemmil wayeḍ. 

Ihi, timawit mačči kan d tameslayt s wawal i d-ittefɣen seg 
yimi, maca tettban-d am ṣṣenf aḥeqqani n tɣerma. Yis-s i ɛerḍent neɣ 
ssarment kra n tmettiyin ad ḥerzent agerruj-nsent imawi, ttwalint-tt d 
aferdis alsasi n wayen i yebnan laṣel-nsent. Deg tallit-agi tamirant, deg 
waṭas n temnaḍin n umaḍal, ad naf timawit akked tirawit ttidirent 
akken deg yiwet n tmetti. (5) 

Deg yidles imawi amensay, taɣwalt tettili-d s wudem usrid, 
anida inermasen ad ilin deg tallit i deg ara d-yeffeɣ uḍris neɣ inaw. 
Ma yella d aneggru-agi, imir-n kan ara t-fehmen yinermasen-is s 
wawal usrid, mebla ma ḥwaǧen kra n wallalen ara yessdukklen 
amsiwel akked yinermasen-is. Ma yella deg yidles irawi, taɣwalt 
teḥwaǧ allal n yidles i yellan d tira, ara t-yesselḥun. Amyaru yezmer 
ad d-yaru ɣef wayen yebɣa, mebla ma yemlal deg yiwet n tegnit akked 

                                                
(5)

 DERIVE Jean. 2008, Littérature orale africaines, L’oralité un mode de civilisation, Ed. 

Karthala, p. 17. 
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Timawit d tulmist i ɣef tebna tmedyazt 

Taqbaylit tamensayt  

 

  ΣISAWI Ḥasiba   

 
D tawil amenzu i yessexdem umdan i usiweḍ n wayen  akk 

yellan d ansay, imi d nettat i iḥurben ɣef tgemmi,  tamagit akked 
wudmawen n tmettiyin tiqdimin ar tizi n wass-a. Rnu ɣur-s d yiwen n 
wawal i yesɛan lemɛani n  tmussni i ḥwaǧen yimdanen di tudert-nsen 
n yal ass. Timawit tesɛa tamlilt tameqqrant di lebni akked uḥareb  
tuṭṭfa n ugdud deg wayen akk i as-d-yettaken rriḥa n lejdud, imi seg 
zik i tella, armi tuɣal tettuneḥsab seg leɛwayed neɣ seg wansayen i as-
d-ǧǧan yimezwura-ines.   

Timawit, tettekka deg tenfalit akked usiweḍ n  ugerruj imawi. 
Udem n timawit mačči d win yerzan kan tasekla d yidles amaziɣ 
iman-is. Ma nerra lwelha-nneɣ ɣer umezruy n tɣermiwin tiqburin 
tigraɣlaniyin i d-yelḥan deg uzrar n wakud, ad naf talalit n tsekla-nsent 
tcud ɣer wawal am: tmedyazt, ccna, tiqsiḍin, timucuha…Leṣnaf-agi n 
tsekla taqburt, dayen yettwellihen amdan n tallit-nni ɣer wayen i 
iwulmen tudert n zzman-nni.  

Aṭas n yinagmayen i d-yewwin awal ɣef timawit, yal yiwen d 
acu-tt tmuɣli i as-yefka neɣ tabadut i as-yerra. P. ZUMTHOR deg 
tmuɣli-is, timawit tesɛa sin n leṣnaf. Timawit tamenzut, tettwassen s 
yisem n timawit tamagdezt neɣ timawit tazegdamt ur nesɛi assaɣ ɣer 
tirawit. (2) Tallit-agi i deg yella ṣṣenf-agi n timawit, tettuneḥsab am 
tallit i d-yezwaren taɣerma, d tallit n tazwara n ugdud akked tlalit-
ines. Deg tallit-agi n timawit i ɣef d-lḥan yigduden n Tefriqt ugafa 
akked waɛraben deg tallit tajlilit, awal yettuneḥsab d aferdis alsasi n 
usiweḍ akked teɣwalt. (3)      

Гer tama n ṣṣenf-agi n timawit, ad naf ṣṣenf nniḍen i yellan d 
timawit tuzligt, i d-ilḥan akked tira.(4) Ṣṣenf-agi n timawit, yettidir ar 
tizi n wass-a ɣur waṭas n yigduden, abeɛda timettiyin n Tefriqt ugafa. 

                                                
 ΣISAWI Ḥasiba  , 
(2)

 ZUMTHOR Paul. 1983, Introduction à la poésie orale, Ed. Seuil, Paris VI, p. 36. 
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(4)

 ZUMTHOR Paul. op. cit. p. 33. 
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relèvent de leurs besoins personnels, leur niveau de langue et leur 
motivation et des besoins disciplinaires en rapport avec la langue 
d’étude. Loin de prétendre un recensement exhaustif des besoins, 
notre but premier était une présentation sommaire de la manière avec 
laquelle un didacticien pourrait entreprendre une proposition 
didactique en milieu spécialisé en suivant étape par étape la démarque 
FOS. 
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trois classes : les relatives, les complétives et les circonstancielles. Le 
tableau suivant présente les résultats obtenus : 

 
 Les relatives  Les 

complétives  
Les 
circonstancielles 

Langue 
médicale 

9 5 3 

Langue 
paramédicale 

19 23 11 

Tableau3. Types de phrases complexes 
En somme, on trouve moins de propositions (relatives, 

complétives ou circonstancielles) dans les textes médicaux que dans 
les textes paramédicaux à vocation didactique. Cela s’explique par le 
fait que les phrases complexes sont peu présentes dans la langue 
médicale spécialisée.  

Commentaire 
L’analyse ci-dessus fait savoir au didacticien que la phrase 

médicale a tendance à vulgariser l’information, ce qui fait qu’elle 
contient moins de propositions. Généralement, les phrases utilisées 
sont mises entre parenthèses ou entre tirets plutôt que d’en faire une 
phrase complexe. 

Le discours didactique en formation paramédicale utilise plus 
de phrases complexes. Cela s’explique par le fait que l’enseignant 
produit un métalangage qui rend la savoir savant à la portée de ses 
apprenants. L’utilisation de phrases complexes ne veut guère dire que 
le discours devient plus complexe ou incompréhensible. Au contraire, 
l’utilisation de la phrase complexe est justifiée par le type de discours 
métalinguistique caractérisé par l’explication, l’exemplification et la 
description. 

Conclusion 
Le présent article avait pour objectif d’appliquer la démarche 

méthodologique du français sur objectifs spécifiques (FOS) à un 
domaine particulier de la formation. Il s’agit du domaine paramédical 
qui se caractérise par la spécificité linguistique de ses contenus 
didactiques. Nous avons essayé de présenter cette particularité 
linguistique par la définition de concepts théoriques en lien avec la 
langue cible à savoir la langue médicale. Entre autres, nous avons 
engagé deux types d’analyses afin de recenser les besoins spécifiques 
des apprenants en formation paramédicale. Des besoins langagiers qui 
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On remarque qu’il y a plus de phrases dites indépendantes dans 
la langue médicale. Inversement, il y a toujours plus de phrases dites 
complexes ou mixtes dans le texte paramédical caractérisé par 
l’importante fréquence de la langue générale.  

Voici quelques exemples qui explicitent ces résultats : 
Phrases paramédicales : 
« L’hygiène hospitalière est un vaste sujet, qui plus est 

transversal, où se juxtaposent et se mettent en synergie » 
«  L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le 

respect de la vie et de la personne humaine dont il respecte la dignité 
et l'intimité ». 

Phrases médicales 
« Le corps vertébral est la partie de la vertèbre qui porte le 

poids. Il représente la partie antérieure de la vertèbre. Le corps de 
chaque vertèbre possède deux surfaces articulaires » 

La phrase médicale se différencie donc, dans un premier 
temps, par la présence marquée de phrases dites indépendantes. La 
phrase générale, pour sa part, utilise de préférence la phrase complexe 
ou mixte.  

1.1. Les phrases  indépendantes 
La phrase indépendante n’est pas un segment homogène; elle 

recèle aussi bien des phrases composées d’une seule proposition 
(phrase simple) que les phrases composées d’au moins deux 
propositions, ces dernières pouvant être coordonnées, juxtaposées,  

Les critères pris en compte sont : 
 - Pour la juxtaposition : l’emploi de la virgule, du point-

virgule, du deux-points,  
 - Pour la coordination : l’emploi d’une conjonction de 

coordination, l’incise et l’incidente.  
     Juxtaposition     Coordination 

Langue médicale  15 18 

Langue 
paramédicale 

11 9 

Tableau 2. Catégorie des indépendantes 
D’une manière générale, la coordination est plus utilisée dans 

le texte médical que le texte paramédical rédacteur (18 contre 9). 
1.2. Les phrases complexes  
La répartition des phrases complexes a été faite en fonction du 

nombre de subordonnées qu’elles contiennent. Celles-ci ont sont de 
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   En médecine, on nomme des signes, des syndromes, des 
maladies, des interventions et         des instruments par le nom du 
médecin qui les décrit (J. Hamburger 1982). 

Les éponymes en langue médicale sont constitués de 
substantifs aussi bien que de verbes et d’adjectifs. Les éponymes ne 
sont pris en compte que s’ils sont reconnus et attestés par les locuteurs 
spécialistes du domaine en question tels que : 

Parkinsonisme (Nom), parkinsonien (adjectif), pasteuriser 
(verbe),  

2- Etude phrastique : 
1. Catégories de phrases 
L’analyse des différentes phrases a été faite selon trois 

catégories, à savoir :  
1) les phrases indépendantes;  
2) les phrases complexes;  
3) les phrases mixtes 
L’analyse que nous comptons effectuer est de type comparatif. 

La comparaison s’impose comme choix méthodologique du fait que le 
corpus que nous avons collecté est constitué de textes paramédicaux 
de type didactique caractérisé par la forte présence de la langue 
générale et de textes médicaux dont la langue est d’un degré de 
scientificité très élevé. Nous rappelons que les deux types de textes 
ont été collectés dans des écoles paramédicales et sont de taille 
identique. 

L’analyse a pu être réalisée grâce au logiciel Tropes.1 
Les résultats sont présentés dans le Tableau suivant (1) : 

 indépendantes complexes mixtes 

Langue 
médicale 

65 7 1 

Langue 
paramédicale 

33 21 3 

Tableau1. Types de phrases 
Ces résultats révèlent une nette différence entre langue 

médicale et paramédicale. Ce qui nous mène à déduire que la phrase 
médicale est moins complexe que celle de la langue générale. 

                                                
1
 un logiciel d'analyse sémantique et de fouille de textes qui fonctionne sous Microsoft 

Windows. Ce logiciel a été initialement développé par Pierre Molette et Agnès Landré, sur la 

base des travaux de Rodolphe Ghiglione. 
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Souvent, les termes nouveaux facilitent la pratique de la 
médecine, bien que les professionnels de la santé et le public ne 
parviennent pas toujours à les utiliser en contexte (J-P. Boissel & F. 
Dürr 2004). On distingue parmi dans les néologismes : 

3.1. Emprunt 
L’emprunt est: «le procédé par lequel les utilisateurs d’une 

langue adoptent intégralement, ou partiellement, une unité ou un trait 
linguistique (phonologique, lexical, sémantique, syntaxique, etc.) 
d’une autre langue. Ce procédé inclut le calque linguistique où le 
transfert de sens s’effectue par traduction [...] » (Loubier 2003 : 21).  

L’aspect de mutabilité du signe linguistique au sein du 
vocabulaire médical est régi par l’organisation mondiale de la santé 
(OMS). Cette organisation impose aux langues indo-européennes les 
dénominations communes internationales (DCI). Cela consiste à 
nommer les médicaments par leur molécule, ce qui revient à favoriser 
l’anglais en premier lieu. Selon P. Faure (2010), l’influence de 
l’anglais sur la langue médicale est courante. En effet, les pays anglo-
saxons, notamment les USA sont très innovants en la matière et font 
de la recherche de grande qualité.  

Le recours aux emprunts s’explique souvent par un manque 
d’équivalents dans la langue cible.  

C’est le cas du terme atrium utilisé à la place d’oreillette, 
Hydrotherapy au lieu de balnéothérapie et Self-rehabilitation à la 
place d’auto-réducation. 

Encore, on dit la patiente a été clampée et césarisée par 
emprunt de clamped et sectioned. Certes, quand une langue ne dispose 
pas d’un mot, elle l’emprunte à une autre langue.  

Par ailleurs, il faut reconnaitre que les emprunts posent des 
problèmes dans l’enseignemeny du français médical au niveau à 
l’écrit comme à l’oral. Souvent, les apprenants voir même les 
enseignants de FLE ne savent pas comment les lire et les accentuer, ni 
comment les écrire et les prononcer. 

Pour les terminologues, la francisation des termes anglais 
serait une solution pour en finir avec toutes les difficultés liées aux 
emprunts. Clearance par exemple se prononcer et s’écrit clairance, 
comme le cas de banding devenu bandage après son introduction  à la 
langue médicale française. Il mentionne aussi les sens attribués aux 
emprunts 

3.3. L’Éponymie 
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La lexicalisation de la siglaison s’appelle l’acronymie. 
Autrement dit, de la siglaison nait 

l’acronymie. 
L’acronyme est la réduction d’un groupe de mots par 

l’abréviation, tout en gardant la ou les premières lettres de ces mots. 
Le résultat est alors une suite de syllabique qui se prononce comme un 
mot simple. L’acronyme devient une unité lexicale lorsque son usage 
se généralise dans la langue donné. Il peut porter la marque du pluriel 
par exemple, et constitue lui-même une base dérivationnelle. 

Le sigle SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise, est à 
l’origine des mots comme sidatique, sidéen et sidéenne.  

2. La Dérivation lexicale 
La dérivation lexicale est un procédé permettant de construire 

de nouveaux mots en ajoutant des affixes (préfixes et suffixes) à un 
radical.  

Beaucoup de préfixes ne sont pas propres à la langue médicale. 
Autrement dit, ils ne sont pas spécialisés et portent un sens très 
général. Ci-dessous quelques affixes accompagnés de leur sens et un 
exemple qui explicite leur utilisation  

Préfixes, suffixes  Sens  Exemple 
a-   Absence de Agalaxie : absence de lait 

            An-   Manque de   Anémie : diminution des globules rouges 
           -algie douleur  Antalgiques : anti douleur 
           Anti-    Contre   Antipyrétique : combat la fièvre 
           -ectomie   Ablation   Néphrectomie : ablation d’un rein 
           -émèse vomissement  Hématémèse : vomissement de sang 
           -émie    Sang   Glycémie : concentration de sucre dans le sang 

  Epi    Au dessus  Epiderme : couche superficielle de la peau 
           -gène  Engendre, produit Endogène : dû à des causes internes 
           -iâtre  Médecin  Pédiatre 

           -ite  Inflammation Otite : inflammation d’une oreille 
  -lyse    Dissociation Dialyse 
   Myco-   ChampignonMycose : affection parasitaire  
   Oïde    Qui a la forme de   Ovoïde : en forme d’oeuf 
 Path, pathie   Maladie     Pathologie : science qui étudie les 

maladies 
3. Néologisme 
Grâce au progrès conséquent enregistré dans le domaine de la 

médecine, la langue médicale a connu l’introduction de nouveaux 
termes qui ont enrichi sa banque terminologique.  
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juxtaposition a pour but de désigner un nouveau concept. Ce type de 
composition est très fréquent dans la langue paramédicale : 

Infermière à domicile, agent médical, santé publique, salle de 
soins, bloc opératoire, médecine d’urgence, centre hospitalier, maître 
assistant, assurance maladie, etc. il s’agit d’unités facilement 
définissable qui forment un seul signifié (conformément la 
terminologie saussurienne). 

Ce type de formation lexicale a permis l’apparition d’un 
nombre important de locutions nominales en langue médicale, plus 
particulièrement dans le cas des noms de maladies qui se rapportent 
aux organes qu’elles affectent comme : 

Carie dentaire, inflammation oculaire, insuffisance rénale, 
difficulté respiratoire, blocage cervicale, mort cellulaire etc. Encore, 
les mots composés non savants peuvent évoquer l’origine de la 
maladie comme: fièvre jaune, grippe aviaire, grippe porcine, etc 

Ce mode de composition non savante, relativement facile, est 
utilisé pour éviter les termes intermédiaires à connotation explicative. 
C’est le cas de risque tabac qui signifie « risque auquel sont exposés 
les fumeurs ». 

1.3  Sigles et acronymes 
         La siglaison est le processus de formation d’un sigle, 

c’est-à-dire la réduction d’un mot ou d’un groupe de mots à des 
initiales. Le sigle, fréquemment utilisés en langue de spécialité, 
correspond à l’initiale en majuscule d’un seul mot ou un ensemble 
d’initiales majuscules de plusieurs mots. Par exemple : 

ORL : Oto-rhino-laryngologie (branche de la médecine 
spécialisée dans le diagnostic et le traitement des troubles du nez, de 
la gorge, de l'oreille) 

Souvent, l’apprenant en formation paramédicale rencontre des 
locutions  trop longues et trop compliqués à lire, à écrire et à 
prononcer, d’où l’importance du sigle comme unité de signification 
qui rendra sa tâche plus facile. Il s’agit d’un procédé qui est plus 
économique sur le plan communicatif (J-C. Sournia1997). 

Dans notre corpus on note l’apparition des sigles suivants 
propres à la manœuvre infermière : 

ECG : L'électrocardiographie  FNS : Formule Numération 
Sanguine 

TAC : Traitement anticoagulant TAR : Traitement antireflux 
BAT : Biopsie de l'artère temporale  VS : La vitesse de 

sédimentation 
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Par ailleurs, plusieurs mots composés de la terminologie 
médicale comportent un trait d’union. Il est parfois nécessaire et 
parfois inutile (J-C. Sournia 1997). 

Selon H. Joly et C. Murcia (2005), il est nécessaire de garder le 
trait d’union dans le cas où le premier élément de la séquence est un 
mot complet. 

Peu de mots savants avec trait d’union figurent dans notre 
corpus, les quelques exemples cités ci-après dénomment soit une 
maladie, soit un virus dont le nom correspond au nom du scientifique 
qui la découvert. Des mots tels que : 

Epstein-barr : virus nommé ainsi en l’honneur de Michael A. 
Epstein et de son étudiante Yvonne Barr. 

Bordet-Wassermann : test utilisé de nos jours pour le       
dépistage de la syphilis. Il porte le nom des scientifiques Jules Jean-
Baptiste Vincent Bordet et August Paul Von Wassermann. 

Par contre, lorsque le premier élément qui rentre dans la 
formation du mot composé est une préposition (à, en, sous, sus, anti, 
rétro, etc.) le trait d’union devient inutile tels que : 

Rétro pulsion, antiallergique, sus pubien etc.  
A l’exception de quelques mots dont le but est de respecter 

l’articulation phonologique comme :  
sous-claviculaire, sous-cutanée, pré-éclampsie,  
Dans le cas ou le premier élément est tronqué et se termine par 

une voyelle qui sert souvent de moyen de liaison (-o  en général), le 
trait d’union est supprimé car c’est la voyelle qui assure la soudure des 
deux mots, à l’exemple de : 

Craniographie, Cardiovasculaire, hémolytique, 
cryptogramme, cytologie, bactériothérapie  etc. 

Le trait d’union reste néanmoins indispensable lorsque deux 
voyelles distinctes se rencontrent et doivent être prononcées toutes les 
deux (J. Chevallier 1987). 

C’est le cas de génito-urinaire et d’ adéno-amy gdalectomie 
par exemple. 

1.2. La composition non-savante 
        Le vocabulaire médical se caractérise par des mots 

composés non savants qui correspondent  souvent à des locutions 
nominales formées avec des mots appartenant à la langue générale. De 
son coté, J-C. Sournia (1997) soutient que cette apposition est 
ancienne en français, mais que son développement est récent. Ce sont 
des mots composés de termes ayant chacun un sens distinct, leur 
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 Dans le tableau ci-après des exemples de mots composés 

savants relevés dans notre corpus de cours paramédicaux : 
Des exemples de type NN (nom + nom) et NNN (nom + 

nom+nom), formés de deux ou plusieurs bases nominales. Des 
exemples qui renvoient à des mots composés formés de termes 
significatifs et indépendants provenant d’une étymologie gréco-latine. 

Quant au second type de composition savante, elle concerne 
des mots formés de termes autonomes, significatifs et séparés par des 
blancs. Il s’agit d’un mode de composition facile et très fréquent qui 
consiste à juxtaposer deux termes pour désigner une nouvelle unité 
significative. Nous citons dans notre corpus les exemples suivants :  

Cystite aigue, allergie cutanée, mycoses digestives, candidoses 
intestinales, céphalée chronique, arythmie cardiaque, bronchite 
pulmonaire, catabolisme musculaire, myopathies inflammatoire etc. Il 
s’agit généralement d’une juxtaposition lexicale de type Nom + adj 

Mot composé savant juxtaposition 
lexicale 

Sens des composés 

Immunologie  « immuno-» et  
« logie » 

de immunis système 
immunitaire et logie 
science 

Anesthésiologie an-,  esthésie et 
logie 

an- qui veut dire sans, 
esthésie- au sens de 
sensibilité et logie 
science 

Dermatologie dermato-et 
logie 

de derma peau et logie 
science 

Endocrinologie Endo-, crino- 
et logie 

de Endo- :dans 
(intérieur) et de –crine : 
secréter et logie science 

Pédiatrie Péd- et -iatrie de Ped : enfant et iatrós 
médecin, médecine 

Hématologe Hémato-et 
logie 

de haimatos qui veut 
dire sang et logie 
science 

Néonatologe Néo- natalo- et 
logie 

de néo nouveau, 
natus né et logie science 
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de spécialité dispensés en langue française. Une première analyse 
relève de l’aspect morphologique de la langue de spécialité à savoir la 
langue médicale. Et une deuxième analyse, de type syntaxique, mettra 
l’accent sur la spécificité phrastique des contenus didactiques à savoir 
les textes médicaux et paramédicaux.   

Etude morphologique 
      Dans l’étude morphologique ci-après, on s’intéressera à la 

composition savante et mixte ainsi qu’à l’ellipse. L’étude portera 
également sur d’autres mots construits, notamment, la siglaison, 
l’acronymie et la dérivation. Cette dernière concernera la néologie, 
l’emprunt et de l’éponymie. 
      1. La composition lexicale 
          Le vocabulaire qui caractérise la langue médicale provient 
d’une origine gréco-latine, souvent très complexe. Une complexité qui 
apparait clairement au niveau morphologique et concerne les mots 
composés. Ils sont difficilement compréhensibles par les apprenants 
s’ils ignorent leur morphologie et leurs étymologies. Pour décrypter 
les locutions de façon précise, il faut s’intéresser davantage à leur 
construction interne.  
         Le vocabulaire médical recèle plusieurs types de locutions, 
notamment les noms composés qui ont des structures différentes et 
variées, qui répondent toutefois aux règles de combinaisons 
grammaticales.  
         Les noms composés ont une place importante dans le 
vocabulaire médical. Ils sont le résultat d’assemblage de deux ou 
plusieurs mots simples ou composés pour former de nouveaux 
substantifs (J-C. Sournia1997).  Nous verrons que dans notre corpus, 
les noms composés  permettent de dénommer les maladies, les parties 
du corps, les organes, les examens médicaux, les opérations 
chirurgicales, etc.                                                                                   

1.1. La composition savante  
     Les composés savants renvoient le plus souvent à des 

locutions nominales. Les composés dits 
savants sont le résultat de la juxtaposition de deux ou plusieurs 

mots d’origine grecque ou  
latine. Deux types de formation lexicale caractérisent les mots 

savants : 
D’abord ceux qui sont soudés comme c’est le cas de la plupart 

des spécialités de la médecine enseignées dans le texte paramédicale. 
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    -Français -français 49%     - français-arabe71%        dictionnaire 
médical      21% 

20) Eprouvez-vous des difficultés en langue française?           
Oui 83%   Non 17%  

Si oui: 
21) vos difficulté en langue française sont dues à:  

- une mauvaise scolarisation au niveau du:    -Primaire 49%    Moyen 
26%    Secondaire14%  
- entourage défavorable (famille, région….) 30%  
- négligence personnelle 31% 

autres…………………………………………………………    
………..  
- Aucune réponse 11%  

23)- vos difficultés en langue française sont en relation avec:  
   -l'expression orale 81%    - la compréhension de l'oral 29% 
   -l'écrit 21%  - la compréhension de l'écrit35% 29) 
  - Quelle est votre priorité immédiate pour l'apprentissage de la 
langue française:  
   -Parler.50%    -Ecrire 10%      - Comprendre 40%  

24) Quelles sont vos ambitions pour l’apprentissage de la 
langue française :  
 -Documentation et recherche 52% 
-Poursuivre des études à l’étranger 44% 
-Discussions sur Internet 43% 
-s’imposer dans la société 30%  
-Autres : 0% 

25)- Pensez-vous que vos difficultés en langue française seront 
résolues avec:                                                                                        
- plus de mots de  langue générale 62% 
- plus de mots de spécialité 35% 
- plus de grammaire 48%           

26) Quel moyen d'apprentissage préférez-vous ? 
 - Le tableau  17%       - le texte 36% 
  - La vidéo 79%             - autres 0% 

27)  En classe, préférerez-vous travailler: 
  -uniquement avec l'enseignant. 23% 
  -en groupe  77% 

II- L’étape de la collecte des données : 
          Afin de personnaliser cette étape nous proposons un 

exemple d’analyse qui porte sur le discours existant à savoir les cours 
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5) Votre moyenne générale au baccalauréat 
   (11>MB≥10) 73% (12> MB≥11) 23%  (12.75≥ MB≥12) 4%  
6) Votre moyenne du français au baccalauréat :  
(10> MF≥05)  25%  (14≥ MF≥10) 63%  (17.50≥ MF>14) 12%  
7) Avez-vous choisi de le paramédical :  Oui. 74%  Non.26%  
8) Disposez-vous d'un temps pour la réalisation de vos travaux 

personnels:  
  - suffisamment  12%  - rarement 75%    - jamais 13%  

9)  Utilisez-vous la langue française dans votre vie 
quotidienne?  
-jamais  30%    - rarement 57%     -souvent 13%  

10) Faites-vous des lectures personnelles en français?                 
Oui  65%    Non 35%  

   Si oui  
11) Quel type de lecture? 

-Journaux   36%         -romans.     39%      -livres         36%         -
textes        19%     -autres…  

12) Comprenez-vous? - facilement  20%    -difficilement 34%      
-Non 11% 127 

13) Ecoutez-vous des programmes radio?  - Oui  34%  -Non 
66%  

14) Comprenez-vous?      -facilement 4%   -difficilement 20%      
-Non 10%  

15)  Regardez-vous des programmes en français?  -Oui 89%       
- Non11% 

     Si oui 
16) Quel type de programmes?  
  -films  83%     - émissions63%    -  documentaires47%  

  - dessins animés34%    Autres:8% 
17) Comprenez-vous?   - facilement 43%     -difficilement40%        

-Non3% 
18) Pour expliquer un mot français: 

-Utilisez-vous:    -un dictionnaire personnel   48% 
-Le dictionnaire de l'un de vos proches 23%         
-Le dictionnaire de la bibliothèque de l’école  09% 
-Vous demandez à un ami(e)   18%                          
-Autres :0%                                                            
-Vous n'utilisez jamais de dictionnaire 20%           

19) Utilisez-vous un dictionnaire: 
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Offre / Commande 
 
 

Analyse des besoins 
(Formulation des hypothèses sur les situations 

de communication à traiter) 
 
 

Collecte des données 
(Ajustement des hypothèses) 

 
 

Traitement des données 
(Transcription des objectifs) 

 
 
 

Elaboration des activités pédagogiques 
 
 

Cours/ classe 
 

La démarche-type du français sur objectifs spécifiques 
Afin de personnaliser la démarche précédente requise en FOS 

nous proposons dans ce qui suit une mise en application des deux 
étapes les plus importantes à savoir : l’analyse des besoins et la 
collecte des données. 

I-L’étape de l’analyse des besoins  
      A ce niveau d’analyse nous avons proposé un questionnaire 

destiné aux apprenants inscrits en formation paramédicale. Nous 
présentons dans ce qui suit les résultats obtenus : 

Questionnaire : 
1) Sexe :  masculin  16%  féminin  84%   
2)  Age : 80% (23ans≥ A1 ≥19ans)  08%(30ans≥ A2 ≥24ans)    

03%(47ans≥ A3>30ans)  
09% Aucune réponse.  
3) Votre langue maternelle : Arabe dialectal  51% Kabyle 49%  

autre 0%  
4) La série de votre baccalauréat : Scientifique 5% Lettres 92%       

sciences islamiques 3%  
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             La collecte des données est probablement l’étape la plus 
spécifique à l’élaboration d’un programme de FOS. C’est en quelque 
sorte le centre de gravité de la démarche. D’une part, parce qu’elle 
confirme, complète, voire modifie largement l’analyse des besoins 
faite par le concepteur, laquelle reste hypothétique tant qu’elle n’est 
pas confirmée par le terrain. D’autre part, parce qu’elle fournit les 
informations et discours à partir desquels sera constitué le programme 
de formation. C’est celle qui conduit l’enseignant à sortir de son cadre 
habituel de travail pour entrer en contact avec un milieu qu’il ne 
connaît pas, a priori, et auquel il doit expliquer ses objectifs et le sens 
de sa démarche pour obtenir les informations dont il a besoin. On 
distingue ainsi les discours existants à enregistrer comme les cours 
magistraux ou à recueillir directement comme les prises de notes des 
étudiants ou les devoirs, et les discours sollicités : interviews, 
témoignages, questionnaires, nécessaires lorsque le concepteur n’a pas 
accès aux premiers. 
         3. Le traitement des données  
             Les données collectées supposent de la part de l’enseignant 
une analyse minutieuse dont les résultats vont conditionner les 
activités didactiques proposées aux apprenants. 

 Cette étape va permettre la confirmation des hypothèses déjà 
avancées ou, dans des cas, leur  modification complète. 
         4. L’élaboration didactique 
             L’élaboration didactique s’effectue en lien étroit avec les 
informations issues de l’analyse des données collectées. Les activités 
sont au service de l’analyse des besoins elle-même réalisée en 
fonction des situations linguistiques. Elle relève de la méthodologie 
communicative (documents authentiques, communication naturelle 
dans le groupe) et  suppose une participation maximale des apprenants 
et le retrait de l’enseignant. 

Toutefois la priorité d’un cours de FOS est avant tout la 
conception de stratégies et de méthodes d’enseignement. 
L’enseignement de la langue proprement dit figure au second plan. 
Nous nous proposons le schéma suivant qui résume les étapes 
d’élaboration d’un programme FOS : 
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didactiques du FOS de manière à ce que ces contenues tendent à 
satisfaire les besoins spécifiques de la formation et le savoir faire  
professionnel Ainsi, le FOS met-il un accent particulier sur la notion 
de besoins spécifiques. Des besoins que nous présentons brièvement 
comme suit : 

- Besoins objectifs, besoins subjectifs et savoir-faire 
professionnel 

- Besoins langagiers de type communicatif 
- Besoins culturels 

     2. La démarche-type du français sur objectifs spécifiques 
           La démarche-type d’élaboration de programmes FOS 
correspond à des demandes précises et ciblées de formation, en termes 
d’objectifs de l’organisme demandeur, d’homogénéité du public cible 
et des conditions matérielles de la formation. Sa mise en oeuvre 
comporte cinq étapes, qui nous sont  proposées par PARPETTE.C et 
MANGIANTE G.M (2004, p7-8.) : 

1. Demande de formation 
2. Analyse des besoins,  
3. Collecte des données 
4. analyse des données  
5. L’élaboration didactique.  
Etapes que nous allons brièvement illustrer. 
1. L’offre/ demande de la formation 
        Les programmes de FOS correspondent à des situations 

d’apprentissage déterminés par la volonté d’atteindre des d’objectifs 
précisément identifiés et présentés par l’organisme demandeur. Dans 
notre cas, les écoles paramédicales sont à l’origine de la demande de 
formation. 

2. L’analyse des besoins 
     L’analyse des besoins recense les situations langagières que 

les apprenants vivent ou vivront à l’issue de leur formation et qui sont 
à l’origine de la demande de programme. L’importance de cette étape 
est capitale comme le soulgne R. Richterich (1979, p.37) : 

  « Quelles que soit les techniques appliquées (questionnaires, 
diverse formes d’interviews, diverses formes d’observations..), 
l’analyse des besoins langagiers cherche à mieux savoir qui apprend, 
qui désir apprendre, qui a utilisé, qui utilise, qui désir utiliser quoi, 
pourquoi, ou, comment, afin de changer les conditions d’apprentissage 
et d’utilisation en fonction des données recueillies.»  
         3. La collecte des données 
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1.1. L’apprenant 
            Les apprenants en FOS sont majoritairement des 

adultes déjà engagés dans la vie active. Ils sont souvent conscients de 
leurs besoins spécifiques à un domaine langagier bien déterminé, d’où 
la formule pertinente de D. Lehmann : 

               «  Ces publics apprennent DU français et non pas LE 
français.» (1993  p 115) 

        Leur formation est caractérisée par un temps imparti, ce 
qui empêche de leur proposer des parcours de formation longs. Des 
apprenants qui visent un rendement qualitatif et présente une forte 
motivation professionnelle et/ ou sociale. D. Lehmann décrit ces 
apprenants comme suit : 

  « Ces publics  se caractérisent à la fois par leur très grande 
diversité, par leur fait qu’ils ont des besoins précis en matière de 
capacité langagière visée, et qui disposent de peu de temps pour 
atteindre les objectifs…»  
         1.2. L’enseignant 

     Dans un contexte FOS l’enseignant n’est souvent pas formé 
aux langues de spécialité. Celui-ci se retrouve à cheval entre un 
enseignement purement linguistique, pour lequel il a été  formé et une 
maitrise disciplinaire du domaine d’intervention. Une situation assez 
problématique en didactique. L’enseignant de FOS est confronté à un 
domaine qu’il n’appréhende au mieux que dans ses grandes linges et 
qui souvent lui fait peur. Aussi doit-il faire un effort d’acculturation, 
ce qui suppose chez lui curiosité intellectuelle et forte motivation : 

« L’enseignant de français spécialisé devra d’abord mener à 
bien une acculturation (intra-culturelle) personnelle avant d’être en 
mesure de favoriser chez les apprenants  avec qui il travaillera une 
autre acculturation, interculturelle celle-là » (LEHMANN.D) 

Un travail de coordination ou d’équipe est souvent sollicité 
afin de réduire l’écart entre la forme linguistique et le contenue 
spécialisé. 
        1.3. Objet/ savoir   

    Les langues de spécialités se caractérisent par une fonction 
référentielle. Le référent ne concerne pas uniquement les domaines 
spécialisé en situation intramuros mais concrétisation de ce savoir en 
situation extramuros. Les domaines de spécialités ne cessent de 
proliférer avec l’apparition d’autres professionnels liés aux 
développements technologiques, et aux mutations politiques et 
sociales. Ce sont ces éléments motrices qui forgent les contenus 
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     4.3. Vocabulaire général d’orientation technique  
          Dans son travail, Maillet (1998, p375) s’est attaché à faire      
ressortir les particularités du VGOT par rapport au VGOS :                  
«Dans les textes techniques, nous observons une stratification lexicale 
allant des termes spécialisés…, aux mots de la langue générale, en 
passant par un espace intermédiaire qui permet l’expression 
technique. Cet espace renferme un vocabulaire commun à plusieurs 
domaines…»                                                                         

Il conclut que le VGOT se distingue du VGOS surtout par le 
vocabulaire et non par la structure ni par la taille.                                   
      4.4. Vocabulaire général d’enseignement scientifique           

   Le vocabulaire général d’enseignement scientifique VGES 
est un vocabulaire pédagogique de base inspiré des travaux du 
CREDIF (CHETOUANI.L, vol.54. 1989 p.83). Le corpus ayant servi 
à l’élaboration du VGES est composé de textes provenant de la langue 
parlée et de la langue écrite, dans les domaines des sciences exactes et 
des sciences sociales.  

Nous tâcherons dans ce qui suit à définir le domaine du 
français sur objectifs spécifiques et à présenter ensuite sa démarche 
méthodologique. 
      1. Le français sur objectifs spécifiques FOS 

 Le FOS est le sigle formé à partir de l'expression "Français sur 
Objectifs Spécifiques". Il s'agit d'une branche de la didactique du FLE. 
Si cette dernière s'adresse à toute personne voulant apprendre le 
français dit "général", le FOS est marqué par la spécificité de son 
public. Un public de professionnels ou d’universitaires qui veulent 
suivre des cours de français à visée professionnelle ou universitaire. 
Donc, ils veulent apprendre non LE français mais plutôt DU français 
pour réaliser un objectif donné.  
         L’intérêt des didacticiens pour les publics diversifiés et leur 
demande s’inscrit dans les transformations du marché linguistique. 
Appelé “français sur objectifs spécifiques”, “français de spécialité” ou 
“français à des publics spécifiques”, la logique de formations, 
destinées à des apprenants ayant des besoins de communication en 
langue étrangère, présente une base solide pour une didactique 
spécifique au FOS. 

Pour essayer de tracer les grandes lignes d’une didactique 
spécifique, Jean Jacques RICHER, prend appui sur les paramètres 
essentiels de toute situation d’enseignement/apprentissage tels qu’il 
les énumère dans son Dictionnaire actuel de l’éducation : 
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   -  L’enrichissement du lexique général provient surtout de la  
diversification sémantique de termes déjà existants ; l’enrichissement 
du lexique spécialisé se fait par création de nouveaux mots liés à 
l’apparition de nouveaux objets, de nouvelles réalités physiques et 
conceptuelles. 
   -Le lexique général englobe peu de mots savants et utilise des 
schémas de dérivation usuels ;  

-   le lexique spécialisé emploie abondamment des bases grecques et 
latines. 
   -Le lexique général est moins perméable aux emprunts aux langues 
étrangères ; le lexique 
spécialisé s’ouvre facilement aux emprunts.  

Entre ces deux extrémités (langue de spécialité /langue 
générale) se trouve un éventail de vocabulaires que nous définirons 
dans la section suivante. 
 
 4. Stratification lexicale 
       4.1. Vocabulaire fondamental 
         Ces vocabulaires ont pour but principal de faciliter l’acquisition 
d’une langue étrangère. Ils sont composés des mots les plus 
fréquemment utilisés d’une langue (âge, couleur, beaucoup, se 
présenter etc.) et permettent de comprendre et d’exprimer rapidement 
les idées et besoins courants de la vie quotidienne. Comme le décrit 
Pottier :                                                                                                 

« …le vocabulaire fondamental reprend les unités lexicales 
communes à la majorité des membres d’une communauté  
linguistique. » (POTTIER, 1973, p544)                                                 
     4-2. Vocabulaire général d’orientation scientifique (VGOS)               
        Le VGOS est un vocabulaire intermédiaire entre le vocabulaire 
usuel et le vocabulaire des différentes spécialités. Il est composé 
majoritairement de mots de la langue générale mais utilisés à des fins 
d’expression scientifique et technique. Michéa donna le sens suivant 
au VGOS :                                                                                           

    « Vocabulaire général, à la fois parce qu’il fait partie du 
lexique général de la langue et parce qu’il est commun à toutes les 
spécialités considérées du point de vue spéculatif; “d’orientation 
scientifique”» (MICHEA R. 1984. p 134) 

Ce vocabulaire limité a été conçu pour faciliter aux étudiants, 
chercheurs et techniciens étrangers l’accès aux études scientifiques en 
langue française. 



7         Application de la démarche FOS aux domaines  spécialisés : cas 
de la formation paramédicale 

      N°:(21)    11ème Année (Decembre 2016)                                   )  21(ــ  العدد  )2016دیسمبر (السنة الحادیة عشرة 

 «Quelle que soit l’approche que l’on adopte ou privilégie (…), 
la composante lexicale nous semble une composante clé, qui irrigue 
tout champ, si spécifique pour le FOS et donc incontournable. » 
BINON.J et VERLINDE.S (1998 vol.33, n°4, p437) 
        1.2- Syntaxe des langues de spécialité 

   On pourrait s’attendre à ce que les langues de spécialité se 
particularisent par des traits syntaxiques originaux. Cependant Lerat. P 
souligne que :  

 « Les langues de spécialités ont une syntaxe qui est tout à fait 
celle des langues de référence, mais avec des prédilections en matière 
d’énonciation (comme le fameux style impersonnel des sciences) et 
des phraséologies professionnelles (comme les formules stéréotypées 
des administrations) »                                                                            

D’un point de vue syntaxique, les langues de spécialité sont 
différentes de la langue des échanges courants seulement par la 
fréquence d’apparition plus ou moins élevée de certains traits 
syntaxiques (par exemple, la forte fréquence du présent de vérité 
générale dans les écrits scientifiques / techniques, ce qui s’explication 
par le fait qu’ :                                                                                      

  « en situation technique, tout au contraire, il s’agit d’installer 
le fait dans sa permanence. Tout travail technique se situe dans une 
perspective atemporelle.» (VIGNER.G, 1979. p37)                              
        Par exemple, le recours massif à la vois passive, qui trouve sa 
justification dans les contraintes de présentation des faits dans le 
domaine technique.                                                                                
      1.3- Langue générale et langue de spécialité 

  Les terminologues s’entendent pour dire qu’il n’existe aucune 
mesure permettant de délimiter langue générale (appelée également 
langue usuelle ou langue commune) et langue de spécialité. Les 
langues de spécialité sont composées de textes spécialisés qui eux 
contiennent des mots (le vocabulaire usuel) et des termes (le 
vocabulaire spécialisé).                                                                        

Toutefois nous pourrons signaler quelques distinctions de type  
lexical :                                                                                                 
   -Le lexique général est marqué de polysémie et de connotation de 
toutes sortes, le lexique spécialisé tend à être monoréférentiel, et est 
dépourvu de traits de type connotatif.               
   -Le lexique général est relativement stable ; le lexique spécialisé 
subit un renouvellement et un enrichissement considérable.  
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l’enseignement de la langue de spécialité. Des besoins qui vont des 
besoins langagiers individuels des apprenant jusqu’aux besoins 
disciplinaires et académiques de la formation. Dans le cas de cet 
article, l’analyse des besoins sera portée sur la langue elle-même de la 
discipline paramédicale afin de recenser ses caractéristiques lexicales 
et morphologiques. Des caractéristiques qui seront exploitées en 
situation intramuros afin de permettre aux apprenants paramédicaux 
de comprendre les cours de spécialité dispensés en langue française.   
    1. Qu’est ce qu’une langue de spécialité  ? 
         La notion de « langue de spécialité » renvoie à une terminologie 
relevant d’un champ disciplinaire particulier. Elle est définie comme 
étant une  « expression générique pour designer les langues utilisées 
dans des situations de communication (orales ou écrites) qui 
impliquent la transmission d’une information relevant d’un champ 
d’expérience particulier. (Galisson et Coste 1976 : 511).  La langue de 
spécialité témoigne d'un usage particulier de la langue générale dans 
une situation de communication qui implique la transmission 
d'information relevant d'un champ d'expérience particulier. Les 
spécialistes opposent souvent langue de spécialité et langue générale, 
cette dernière étant composée du vocabulaire commun utilisé et 
compris par les locuteurs d’une communauté linguistique.                                                                     

    Plusieurs définitions ont été données à la LSP ;  Kocourek 
(1991, p327) dresse une liste des principales appellations, nous en 
retenons deux: 

         - langue spéciale et langue technique, 
         - langue de groupes particuliers, 
 Parmi les termes qui composent la documentation spécialisée, 

certains sont empruntés à la langue commune (à titre d’exemple : 
sentiment en psychologie, mémoire en informatique et stratégie en 
marketing…). À l’inverse, des termes passent de la langue spécialisée 
à la langue générale lorsqu’ils entrent dans le vocabulaire des non-
spécialistes (stress du domaine psychologique, imprimante du 
domaine informatique et idiotie du domaine médical par exemple)       
    1.1. Lexique des langues de spécialité  
        L’exigence terminologique que comporte les langues de 
spécialité imprime souvent à leur lexique un  « caractère univoque et 
monoréférentiel qui se reconnaît au fait qu’il est impossible de 
substituer un terme à un autre » VIGNER.G (1979. p45)  
        De plus, le lexique acquiert en FOS une importance telle que 
certains didacticiens en font sa marque distinctive :                         
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Résumé:  
              Dans cet article, il est question de présenter une mise en 
application de la démarche type du français sur objectifs spécifiques 
(FOS) dans le cadre de l’enseignement du français comme langue de 
spécialité au sein de la formation paramédicale. Un domaine qui se 
caractérise par la particularité de sa langue de spécialité à savoir la 
langue médicale. Nous tenterons par le biais d’un questionnaire de 
recenser les besoins spécifiques des apprenants et dégager les 
régularités linguistiques qui caractérisent la langue médicale grâce à 
une analyse morphologique et phrastique dans le but de servir le 
travail de l’élaboration didactique destinée aux apprenants 
paramédicaux.  
Abstract: 

     In this article, we will present an implementation of the 
French approach to specific objectives (FOS) in the context of the 
teaching of French as a language of specialty within the paramedical 
training. An area which is characterized by the particularity of its 
language of specialty: the medical language. Through a questionnaire 
we will attempt to identify the specific needs of the learners and to 
identify the linguistic regularities that characterize the medical 
language through a morphological and syntax analysis in order to 
serve the work of the didactic elaboration for the paramedic learners.       
Introduction 

    L’enseignant de langue française au niveau des     formatio 
spécialisées se trouve confronté à une double problématique ; celle qui 
fait appelle à un choix didactique qui unit à la fois un enseignement 
purement linguistique de la structure de la langue (grammaire, 
syntaxe, lexique…) à un enseignement disciplinaire de la spécialité en 
question. L’intervention d’une didactique spécifique est très sollicitée 
dans ce type de situations. En effet, grâce aux moyens offerts par la 
didactique du FLE en générale et le français sur objectifs spécifiques 
en particulier, le didacticien définie les besoins spécifiques à 
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     � ������ ا���� �� ا������

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

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

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

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

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

  .   ��اول �� ��ر��� ا������  � أن ���ن �����ت ا���� �� ��ا�� أو 5

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

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

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

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

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

  .  ����� ا����� ����  )���� /����  ����300 ����ل ���10�20(أي 

��ث 10 ��ت ا�� �� �����ت ���� ���� �� �� �)�� ��� وا������� �� وا���� �� ) ا����  �� �

 .����وز ا����� ا��ا��ة ��� ��� 

  :   وا������ت �� ������ أن ا����ث

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

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

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

 .   أي ���و��� �� ذ��
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