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

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

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

  .   ��اول �� ��ر��� ا������  � أن ���ن �����ت ا���� �� ��ا�� أو 5

  .   � أن ���ن ا���� 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 ��� ��� 

  :   �� ������ أن ا����ث وا������ت

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

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

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

 .   أي ���و��� �� ذ��
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  �� الو�� بارتباطات اللغة ..�لمة التحر�ر

 ص�يعھ �ول قبل �ل ��� إذا ما ُوِ�لت إليھ إدارة بالد ما

إذا لم تكن اللغة : "فأجاب" ملاذا؟: "، ثم سئل

ـــو باملقصود، فما �ستح ــ ـــ ـــا لم ينجق �نجاز لن ينجز، و�ذــ ــ  زـ

ما �ستحق إنجازه، فإن �خالق والفنون يحل ��ما �نحطاط، و�ذا ما انحطت �خالق 

ـــوالفنون فالعدالة س�نحرف، و�ذا ما انحرفت العدالة، وقف الناس مضطر��ن ال ح ـــ ــــــــ ول ــ

ول�ذا، يجب التخ�� عن �عتباط �� القول، و�ذا أمر يفوق �� أ�ميتھ �ل أمر 

اللغة ملا امتازت بھ من قدرة ع�� �حتواء الفكري 

واملعر��، فإ��ا تخرج عن طبيع��ا �دائية، وعن �و��ا مجرد وسيلة، إ�� قدر��ا ع�� �يحاء 

تمتلك قيمة أك�� ما يواجھ اللغة من تحديات أ��ا 

منذ حقب عديدة أزمة لغة، و�� أزمة متعددة ��عاد من حيث 

وتتعقد املسألة �ش�ل أك�� إذا عرفنا أن . موضوع�ا وظروف�ا واملؤثرات ال�امنة وراء�ا

مظا�ر�ا ال تبدو �� ش�ل أزمة لغة واحدة بل أزمة لغات �� تداوال��ا وتداخال��ا، أزمة 

صدر خطاب الرسميات ومجالس ا��اصة، وأزمة أداءات ل��ية 

املقامات ب�ن املطابقة وا��الفة للغة  -و�اختالف السياقات

كما أ��ا أزمة . ، و�� ساحا��ا �جتماعية والفكر�ة

خرى وحيف�ا ع�� العر�ية وأ�ل�ا، �� جناي��ا ال�� تصل إ�� 

وقبل . حد �قصاء ل�ل لسان أصيل، وثيق الصلة بإ�سان �ذه �رض وحضاراتھ املتعاقبة

 تدب�� وسياسة ل�ذه �وضاع اللغو�ة الرا�نة
ُ
  . �ل �ذا أزمة

��ا  و�� أزمة يز�د�ا ضغثا ع�� إبالة أن يتعاور�ا نقيضان، خصم لدود يمكر

، وو�� حميم يلوك�ا �غ�� وجھ ح أن يب���ا عن م�ونات ال�و�ة

 حق وُ�بعد�ا عن تأدية الواجب بدعوى قصور�ا عن ��اق ركب ا��ضارة امل�سارع

وا��اصل أ��ا مركب أزمات ت�شابك ف��ا ا��يوط 

سة، لتتعقد املسألة اللغو�ة أك�� إ  د ُمقِعدة، وعالئق ُملّ�ِ
ْ
ذ

ب�ن  �� معا��ة أوضاع �مة والتصدي ملشكال��ا 

قعدنا �و�� عن ال��وض بحكم ارتباط�ا املعنوي بظروف غ�� ظروفنا 
ُ
ثقاف�� مطابقة؛ ت

وسياقات غ�� سياقاتنا، �انت �� زمان غابر حلوال مبدعة، غ�� أ��ا �� زماننا ال تص�� مع�ا 
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�لمة التحر�ر

 

ص�يعھ �ول قبل �ل ��� إذا ما ُوِ�لت إليھ إدارة بالد ما نسئل �ونفوشيوس ع

، ثم سئل"إنھ و��ل تأكيد إصالح اللغة: "فأجاب

ـــس ـــ ـــــــــــ ـــليمة، فما يقال ليـــــ و باملقصود، فما �ستحــس �ـــــــ

ما �ستحق إنجازه، فإن �خالق والفنون يحل ��ما �نحطاط، و�ذا ما انحطت �خالق 

والفنون فالعدالة س�نحرف، و�ذا ما انحرفت العدالة، وقف الناس مضطر��ن ال ح

ول�ذا، يجب التخ�� عن �عتباط �� القول، و�ذا أمر يفوق �� أ�ميتھ �ل أمر . وال قوة ل�م

اللغة ملا امتازت بھ من قدرة ع�� �حتواء الفكري بدا�ة التصور أن لما �ان من ثو م. "آخر

واملعر��، فإ��ا تخرج عن طبيع��ا �دائية، وعن �و��ا مجرد وسيلة، إ�� قدر��ا ع�� �يحاء 

أك�� ما يواجھ اللغة من تحديات أ��ا ، فإن وتوليد �ف�ار وصياغة التصورات

  .��سانترتبط بوجود 

منذ حقب عديدة أزمة لغة، و�� أزمة متعددة ��عاد من حيث واجھ ونحن ن

موضوع�ا وظروف�ا واملؤثرات ال�امنة وراء�ا

مظا�ر�ا ال تبدو �� ش�ل أزمة لغة واحدة بل أزمة لغات �� تداوال��ا وتداخال��ا، أزمة 

صدر خطاب الرسميات ومجالس ا��اصة، وأزمة أداءات ل��ية عر�ية فص�� تصارع لتت

و�اختالف السياقات -فيما بي��ا إقليمية، تتداول 

، و�� ساحا��ا �جتماعية والفكر�ةا��امعة ع�� رقع بالدنا العر�ية الفسيحة

خرى وحيف�ا ع�� العر�ية وأ�ل�ا، �� جناي��ا ال�� تصل إ�� ب�ئة لغو�ة ي��دد�ا جور اللغات � 

حد �قصاء ل�ل لسان أصيل، وثيق الصلة بإ�سان �ذه �رض وحضاراتھ املتعاقبة

 تدب�� وسياسة ل�ذه �وضاع اللغو�ة الرا�نة
ُ
�ل �ذا أزمة

و�� أزمة يز�د�ا ضغثا ع�� إبالة أن يتعاور�ا نقيضان، خصم لدود يمكر

ح أن يب���ا عن م�ونات ال�و�ةل��د��ا م�اوي الفناء، و�طم

حق وُ�بعد�ا عن تأدية الواجب بدعوى قصور�ا عن ��اق ركب ا��ضارة امل�سارع

وا��اصل أ��ا مركب أزمات ت�شابك ف��ا ا��يوط . فيحاصر�ا �� زوايا ضيقة ا��االت

سة، لتتعقد املسألة اللغو�ة أك�� إوتتداخل، و���ن من عوائ د ُمقِعدة، وعالئق ُملّ�ِ

  .. ُعدمنا املص�� ا��ب�� امللَ�م

�� معا��ة أوضاع �مة والتصدي ملشكال��ا أر�� تتالعلمية  اننخبثم إن 

قعدنا �و�� عن ال��وض بحكم ارتباط�ا املعنوي بظروف غ�� ظروفنا 
ُ
ثقاف�� مطابقة؛ ت

وسياقات غ�� سياقاتنا، �انت �� زمان غابر حلوال مبدعة، غ�� أ��ا �� زماننا ال تص�� مع�ا 
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ــــــــــــوتط�� بنا نخب ثقافة ال ــ ـــثانية، ع�� أجنحة غمطابقة الـ ــــــــ ـــ ــ ــ ر�ية ــ

فلسفا��ا ورؤا�ا وخلفيا��ا �يديولوجية، ح�� ال �عرف أين 

املتألق ب��رج صناعاتھ  �خرالرؤ�ة لصورة  ����

وز�ف طباعھ، وغواية منا��ھ ب�ل ما تحملھ من ��نات عصرنة و�غر�ب مؤملة �� كث�� من 

�ل وافد مادي أو فكري من منجزاتھ، دونما بجدوى 

 �� معا��ةْو فاأل . تحقق شرط الندية �� تبادل الثقافات واملنتجات ب�ن �مم وا��ضارات

بمعزل عن  �تلف أزماتناالتطرق �، ألن ال�� تب�� مجتمعات متحضرة

ة من ج�ة، وعامة  ن النخب املفكرة ال�� تمسك �ِزمَّ

ننا من تحصيل املعرفة البناءة واملتفاعلة مع ا��االت  ِ
ّ

مجتمعاتنا من ج�ة أخرى؛ ال يمك

قضايا تناول �َ�ـرفية �� مسألة ا" مش�لة الثقافة

و�و أمر ناتج عن العوائد ال�� أطرت حرك��ا، فشل��ا عن 

�يجابية �� القول والعمل، حرفية تجسدت �� سطحية الرؤ�ة و�المية املعالم، ولعل أك�� 

ع�� .. ما يم�� ��االت النخبة �� بدايات ال��ضة ا��ديثة، �و فشّو السطو ع�� املسميات

ضايا لظا�رة جنايات أ�ل النظر ع�� قعنھ ال�ش�� �برا�ي�� بالظلم �� توصيفھ 

، ف�� مصط��ات ومسميات وأوضاع "ال�لمات املظلومة

الرؤ�ة حول�ا، ومرة أخرى �سوء  التباس؛ مرة بنقص الو�� التام ��ا و 

روج �صا�ع عن معا����ا وال��لة �� طرق�ا، في�ناول�ا أحد ��ص�ن؛ قليل ا��يلة خانتھ ف

�ملام ب�ل م�ونا��ا، أو رجل السلطة املشبع باإليديولوجيا، يجّر مبضعھ ف��ا ع�� غ�� 
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طلقة
ُ
وتط�� بنا نخب ثقافة ال. ا�َ�رفية الظا�ر�ة امل

سم غالبا ب��افتقيةأو شر 
ّ
فلسفا��ا ورؤا�ا وخلفيا��ا �يديولوجية، ح�� ال �عرف أين  ؛ ت�

���� إذ ،، وال بوصلة توجھ مجاديفناالقرار

وز�ف طباعھ، وغواية منا��ھ ب�ل ما تحملھ من ��نات عصرنة و�غر�ب مؤملة �� كث�� من 

بجدوى  ، وال�سليم املطلقكةُم�ل�حيان، بل 

تحقق شرط الندية �� تبادل الثقافات واملنتجات ب�ن �مم وا��ضارات

ال�� تب�� مجتمعات متحضرةمش�لة الثقافة 

ة من ج�ة، وعامة امتدادات الثقافة وتنازع م�ونا��ا ب� ن النخب املفكرة ال�� تمسك �ِزمَّ

ننا من تحصيل املعرفة البناءة واملتفاعلة مع ا��االت  ِ
ّ

مجتمعاتنا من ج�ة أخرى؛ ال يمك

 . املعرفية ��سانية العديدة

مش�لة الثقافة"مالك بن ن�� �� وقد انتقد 

و�و أمر ناتج عن العوائد ال�� أطرت حرك��ا، فشل��ا عن ، الثقافة ومعا��ة �زمات

�يجابية �� القول والعمل، حرفية تجسدت �� سطحية الرؤ�ة و�المية املعالم، ولعل أك�� 

ما يم�� ��االت النخبة �� بدايات ال��ضة ا��ديثة، �و فشّو السطو ع�� املسميات

عنھ ال�ش�� �برا�ي�� بالظلم �� توصيفھ 

ال�لمات املظلومة"مقالھ  ا��تمعات العر�ية، ��

؛ مرة بنقص الو�� التام ��ا و نظلم�ا نحن مرت�ن

معا����ا وال��لة �� طرق�ا، في�ناول�ا أحد ��ص�ن؛ قليل ا��يلة خانتھ ف

�ملام ب�ل م�ونا��ا، أو رجل السلطة املشبع باإليديولوجيا، يجّر مبضعھ ف��ا ع�� غ�� 

  ..�دى
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  جمالّية الصورة �� ا��طاب الشعري  الّصو�� �� شعر عثمان لوصيف

 •حميد معمري 

  :امل#�ــــــص 

عري عند ي*ذا البحث 
ّ

قدم قراءة للصورة �� الّرمز الّصو�� �� ا��طاب الش

اعر عثمان لوصيف، خاصة من حيث مصادر*ا وأ8عاد*ا الرمز6ة والفنية،
ّ

باعتبار*ا  الش

وLذا Jان Iبداع الشعري أساسھ فDEّ، فBو ال . من جماليات القصيدة العر<ية املعاصرة

يخرج عن Uستخدام ا�Sما�R للطاقات ا�Qسية  والنفسية للغة، فالصور Iيحائية Mعد 

من ممYZات الشعر �� اسXثمار خصائص اللغة، بوصفBا مادة بنائية ، فالWلمات و العبارات 

اعر الWلمات من دالل[\ا امل]Sمية �� الش
ّ

عر MسXنطق صورا إيحائية، و من خاللBا يحرر الش

صو6ر6ة 
ّ
Dh تجود e\ا *ذه .لتكXسب قوa\ا الت

ّ
عبiZ ال

ّ
كما jعّد الرمز من أجود أساليب الت

اعر القدرة عqr ) الّرمز(القصيدة ضمن Mشكيل الصورة الشعر6ة و<ذلك فBو
ّ

يXيح للش

Mسqv الّدراسة *نا .كشفBا، أو فّضBا، أو تقديمBا 8شWل مباشر ومحّدد Iيحاء بالّداللة بدل

اقعية، وعن الرؤ6ة  جر<ة الو
ّ
عبiZ عن الت

ّ
إqR تXّبع داللة الّصور الرمز6ة الّصوفية �� الت

�RماSوا� DEا الف\yفتبحث �� جدلية  ا��اصة، انطالقا من حمول[\ا الفكر6ة وخصوصية بنا

ملعاصرة،و}ساليب املعتمدة �� Mشكيل الّصورة الّرمز6ة املضمون املعر�� والتجر<ة ا

 من أنواع الّرمز الّصو�� ، وJانت تروم الّدالالت الّصوفية �� خطاب عثمان 
ً
باعتبار*ا نوعا

ل ّسمة بارزة عنده من خالل توظيفھ لرمز املرأة 
ّ
WشM Dh

ّ
عري، و�� الّدالالت ال

ّ
لوصيف الش

  . ا��تلفة وام�YاجBا بالتأمل الّصو�� ورمز ا��مرة، وكذا الرموز الطبيعية

Abstract : 

This research presents a reading of the image in the mystic ‘Sufi” 

symbol of poetic discourse in the works of the poet " Othman Loucif " , 

especially in terms of their references and the symbolic and artistic dimensions, 

being of the aesthetics of contemporary Arabic poem, and if the basis for poetic 

creativity is artistic then it does not transcend the aesthetic use of the 

psychological and sensual energies of language, suggestive images is considered 

one of the features of poetry in utilizing the characteristics of language, as a 

structural item, words and phrases in poetry inquest suggestive images, through 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.، جامعة المسيلةطالب دكتوراة  •  
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which the poet frees the words from its lexical connotation to gain its graphic 

power. The symbol is also considered one of the best expression methods in this 

poem, within the formation of the poetic image; hence, it gives the poet the 

ability to suggest with implication rather than revealing, dispersing, or 

presenting it in a direct and limited manner 

The study seeks here to follow the indications of the symbolic mystic 

”Sufi” images  in the expression of real experience, and special vision, starting 

from its intellectual  baggage and the peculiarity of its artistic and aesthetic 

structure, looking the controversial content of knowledge and the contemporary 

experience, and the methods adopted in the formation of the symbolic imageas a 

sort of Mystic symbol, and it sought the mystic connotations in the poetic 

discourse of Othman Loussif, and these connotations represent a prominent 

feature in his works through  his use of the woman symbol, and the “wine” 

symbol, and also different natural symbols and its blending with the mystic 

meditation.  

 

إّن العالقة ب�ن الّرمز الصو%$، والّصورة عالقة ت�امل ،تحدد�ا جدلية التأث�� و التأثر 
فالصورة 8$ . ضمن سياق بروز الرمز %$ الّنص الّشعري وفاعلية الصورة و تأث���ا %$ املتلقي

ذي تنص>ر فيھ ال�لمات و:نمو فيھ الّرمز،
ّ
وتزداد خصوصFتھ، فDE تمنح لھ أAعادا  ا@?ال ال

  .Tساعد عRS تجسيد الرمز -من خالل طبيعMNا اKLسية– ية ،و8$دالل

Tعّمق أAعاد الرمز، وتنقلھ إRZ مثال جماY $ّZع�Xّ عن حالة جماعّية  -أيضا– والّصورة"  
  )1".(%$ ف[�ة من الف[�ات

يحدد�ا ، و Yعمق تكثيفاMdا  و إيحاءاMdا ضمن سياق ، ف>و كما يؤثر الّرمز %$ الّصورة
  .دالZ$ محدد

Di بوساطMNا ينقل الّشاعر رؤ:تھ الّشعرّ:ة، ورؤ:اه ا
ّ
لّصورة الّشعر:ة j $8داة ال

فDE ذلك .. الّشعور:ة إRZ املتلّقي، ليث�� فيھ من lحساسات، واkLواطر والّتصورات مدا�ا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص  2006الرمز %$ الشعر السوري املعاصر، دار القلم، دمشق، ): عبدهللا(خلف العساف  -  1

40.  



11                   الصورة %$ اkLطاب الشعري الصو%$ %$ شعر عثمان لوصيف                    جمالية   

2312 (Decémbre2017)   )2017ديسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  
ème

Année - N°:  

ذي يصّب 
ّ
ثار ت�بع من خاّصة توتره، آفيھ الّشاعر تجار�ھ �lسانية، وما تفرزه من  lطار ال
  .املتواصل من أجل استعادة ما فقده من اتزانوسعيھ 

ا أ أسلو�ًيا م ولقد وجد �ذا املف>وم صداه %$ الدراسة jدبية، سواء ما �ان م�Mا بالغي�
إذ ا�تم Aعض الّنقاد العرب القدامى بأمر الّصورة والكشف عن Aعض ما .أم بنائًيا أم داللًيا

فإّنما الّشعر صناعة، وضرب :"لّشعري، يقول فاL?احظ Yش�� إRZ ظا�رة الّتصو:ر ا. تدّل عليھ
��،وج�س من الّتصو:ر

ّ
، مقررا أّن ال��Dء  الثابت %$ الّشعر إنّما �و الّتصو:ر، وعنھ 1"من ال�

ولFس العبارة عن ذلك شFئا نحن ابتدأناه :"أخذ عبد القا�ر اL?رجا�ي مصط�� الّصورة، قائال
إّنما الّشعر :"ماء، و:كفيك قول اL?احظفينكره منكر، بل �و مستعمل مش>ور %$ كالم العل

  .2"صناعة،وضرب من الّتصو:ر

 D ّ��KLالّتقديم ا RSستخدمھ استخداما موحدا، فداللتھ تنصّب حينا عY و �و ال
ال %$ �ستعارة والّتمثيل، وحينا عRS الّش�ل العام للكالم البليغ، أي 

ّ
للمع�� %$ املوضوعات، ممث

  .لّداللة عRS الصورة وعRS الش�ل %$ الوقت نفسھاتھ  اأّن املصط�� يحمل %$ طيّ 

Di قّدم>ا الّنقد العر�ي القديم للصورة مجرد إشارات خفيفة ال 
ّ
وتبقى تلك الّصفات ال

ة ألنماط>ا البالغية من Tش يھ و 
ّ
 تلك املعاL?ات اL?اف

ّ
تقدم مف>وما نا¢?ا ودقيقا ل>ا، اللّ>م إال
  .اKLسّية والسي�ولوجّيةاستعارة و كناية، أو بيان لبعض صفاMdا �

ل البتعاد نقدنا القديم عن �ذا النمط من الّدراسة ال�لّية  ِ
ّ
ولعّل الس ب ال>ام املعل

T Diس¦ند إRZ الصورة وسيلة وأداة، �و الثنائية اKLاّدة ب�ن jلفاظ واملعا�ي 
ّ
تلك "للشعر ال

Di أّدت إRZ الفصل ال�امل ب�ن ش�ل العمل jد�ي ومحتوا
ّ
ه، ومن ثّم اعت�Xت الصورة الثنائية ال

إّن الّصورة الّشعر:ة ال تحمل  3".جانبا من جوانب الّصياغة الطارئة عRS مع�� سابق عل§Mا
 DEاملشاركة الوجدانّية، ف RSّنما تحملھ كذلك ع املتلّقي عRS املشاركة الذ�نية فحسب، ̈و

�ن واKLّس والوجدان،ألّ©Mا Tعب�� عن الّشعور والفكرة %$ 
ّ

آن واحد، بحيث ال يمكن تخاطب الذ
  .الفصل بي�Mما

Tشكيل لغوي :"لعّل ذلك ما أشار إليھ الّدكتور عS$ البطل ح�ن عّرف الّصورة بأ©Mّا   
إRZ جانب ماال ...ي�ّو©Mا خيال الفنان من معطيات متعّددة يقف العالم ا@Kسوس %$ مقدمMNا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .132،ص1992، 3عبد السالم �ارون، دار اL?يل، ب��وت، ط: اKLيوان، تح:اL?احظ - 1
، 1983، 1دالئل l±?از،تح الدكتور دمحم رضوان الداية، دار قتFبة، ط): عبد القا�ر(اL?رجا�ي  - 2

 .343ص
�� صاخ  - 3 الصورة الشعر:ة %$ النقد العر�ي اKLديث، املركز الثقا%$ العر�ي، ب��وت، ): Aشرى (م́و

 .11، ص1994، 1لبنان، ط
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عثمان لوصيف بقوة اkLيال،  وقد تمّ�¶   1".يمكن إغفالھ من الّصور الّنفسّية والعقلية 
و�القدرة عRS إقامة الّصالت املتفّردة بFنا ألشياء ور�ط>ا بالوجدان وصوال إl RZبداع %$ الّصورة 

د ناصر  يھ محمَّ تآلف ُمدر�ات اKLواس وذلك عl �Xتيان Aعالقات : "�ـالفنّية، من قبيل ما Yُسّمِ
تقليدية املعروفة ب�ن jلفاظ باستخدام جديدة ب�ن املفردات اللغو:ة ال Tعتمد العالقة ال

عة عن . 2"ا@?از
ّ
ف�ان خيالھ بمثابة الّس يل للكشف والفيض، ووسيلة إلدراك اKLقيقة امل[�ف

ات بمثابة مصدر 
ّ

عالم املادّيات واملنافع، فالّشعور والالشعور لديھ %$ تفاعل مستمر، والذ
اKLبFسة وlدرا�ات و�نفعاالت  لإلبداع الّشعري  وموضوع لھ، حينما تفيض بالّرغبات

نجده يحاول إقامة . الغر:بة،و�ل ما يتkّÁم MÀا الالشعور ال¿$ لديھ %$ حالة املعاناة الّشعر:ة
 

ّ
Di لم يكن قادرا عRS إدراك>ا إال

ّ
  : �و،يقول عوالم خرافية %$ ا@Kسوسات، تلك العوالم ال

iاتيل..ثمال ببخوراa\ا 
ّ
  موغال �� ال�

Zن 8ساتZن زرقاء*ّومت ب  

ل
ّ
  *فBافة الظ

  بZن عرا�س ماء jسّرحن فو��� جدائلBن

مس فاتحة العشق
ّ

  و�غمسن �� الش

  .ثّم ينمن عqr سرر من Mعاو6ذ

عة  بZن ذرا��
ّ

 رذاذ }ش
ّ

  Jان }صيل ي�ث

  والّسعفات الDh تتأر�� �� الالزورد

بقي
ّ

  jعانقDE عطر*ا الش

  ..فأغرق �� غيمة من ذ*ول وأحلم 

  a3\ا �� دروب الغمام�عم أنت مفتاح �Sر 

�أّن وظيفة الّشاعر jوA $8 ،RZعث الطبيعة �ي ت�تفض وتنفض ع�Mا ما عِلق MÀا من 
غشاوة، وما لصق MÀا من ر�ود، ثّم يصارح>ا Aعد ذلك بآيات وْجده و�يامھ لتبادلھ عشقا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر القرن الثا�ي Ã?ري، دار jندلس للطباعة، الصورة %$ الشعر العر�ي ح�i آخ): عS$(البطل  - 1

 .30، ص1981، 2ب��وت، ط
عر اL?زائري اKLديث، اتجا�اتھ وخصائصھ الفنية،دار الغرب lسالمي، ): دمحم(ناصر  - 2 الّشِ

 .325، ص 2006، 2ب��وت، ط
 .52، ص1995غرداية، دار �ومة للطباعة وال�شر، اL?زائر، ): عثمان(لوصيف  - 3
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ème

Année - N°:  

RÅالغاية واملس RZقيقة،إKLا RZعشق، ولتصل بھ من ثّم إA.  

عر6ة وج
ّ

  :مالّي[\اأنماط الّصورة الش

 RSسيطة متمثلة %$ الّصور املب�ّية عA لقد تراوحت صور الّشاعر لوصيف ب�ن صور
ية

ّ
شب§Mات و�ستعارات، وصور مركبة، أو مشا�د �ل

ّ
  .ال¦

  :تنقسم إqR نوعZن *ما: الّصورة ال�سيطة- أ

ش�يھ- 1
ّ
Xال qrالّصورة املب�ّية ع:  

ش يھ أبرز أنواع الّتصو:ر اطرادا %$ كالم ال"
ّ
 شر عامة، املسموع منھ واملقروء، وال¦

اكرة عمل>ا فيغن§Mا عن اخ[¶ان جميع 
ّ

ف>و يوّسع املعارف من حيث �ونھ Yسّ>ل عRS الذ
Di يمكن 

ّ
قة ب�ل D�Æء عRS حدا بما يقوم عليھ من اختيار الوجوه الّدالة ال

ّ
اkLصائص املتعل

نھ الّشاعر، من مبدأ �ذا النوع من الّصور ينطلق م 1".بفضل القليل م�Mا استحضار الكث��
ذي يقصده و:ر:د إيصالھ 

ّ
املقار�ة، أو �ش[�اك %$ صفة معينة، ت�ون وظيفMNا توضيح املع�� ال

ش يھ �و 
ّ
Y Diس¦سيغ>ا، و:قّر MÀا العقل، و8$ "إRZ ذ�ن القارئ، فال¦

ّ
سمو بالواقع %$ اKLدود ال

  2".أداة توحيد، وفصل %$ آن واحد

  :أ�م الّصور الّشعر:ة %$ jمثلة الّتالية من قولھنورد " قالت الوردة"ففي ديوان 

Dعانقت ظم�  

  3أسكرتDE رضابا

ذي Yسكر، وحذف jداة فجاءت صورتھ 
ّ
حيث شّبھ الّشاعر �ذه املرأة بالرضاب ال

  .أكT �Èعب��ا وأك�È بالغة

وقد ُتجمع Tشب§Mات كث��ة %$ مقطع واحد بألفاظ Yس��ة، وقد جمع  الّشاعر %$ كث�� 
شب§Mية ب�ن أك�È من صورت�ن %$ مقطع واحد كقولھمن صوره 

ّ
  :ال¦

Dh فمBا من عسْل 
ّ
  وتلك ال

  يا امرأMي املس[\امة.. آه

  1يا نجمDh �� متاه الّسبْل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة الفنية %$ ال[�اث النقدي والبالÉ$ عند العرب، املركز الثقا%$ العر�ي، ):برجا(عصفور  - 1
 .272، ص1992، 3ب��وت، لبنان، ط

 .603،ص1980، 1،ط5%$ النقد وjدب، دار الكتاب اللبنا�ي، ب��وت،لبنان، ج):إيليا(اKLاوي  - 2
 .19،ص2000قالت الوردة، دار �ومة، اL?زائر، ):عثمان(لوصيف  - 3
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2312 (Decémbre2017)   )2017ديسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  
ème

Année - N°:  

فالّشاعر �نا Yعّدد jوصاف اKLسّية ملمدوحتھ، فقد شّبھ فم �ذه املرأة بالعسل، 
  .ة أر�ا©MاوشMÍّ>ا بالنجمة، فنجد �ذه الّصور Tستل>م من عناصر الطبيع

  سابح �� املدى                              :وكذلك قولھ

  تXسابق نحوي النجوم                                           

  قالئد من لؤلؤ                                                                                       

افل من زجل                                              2وقو

  النجوم:   فاملشبھ  

  قالئد من لؤلؤ:   واملشبھ بھ

  قوافل زجل وغناء :املشبھ بھ

ش يھ "  
ّ
ودمج ب�ن املشبھ واملشبھ بھ، ) ال�اف(فالّشاعر قد حذف أداة ال¦

 فصارت النجوم قالئد لؤلؤ وقوافل من زجل وغناء، وحذف أيضا وجھ الشبھ إفراطا %$ املبالغة،
ووضع  املتلّقي %$ الّصورة، مّما يبعث فيھ الّد�شة و�ستغراب و ليثّ َت املع�� %$ ذ�نھ، ولFس 
ش يھ، ف�أن النجوم قوافل يحدو�ا اKLادي بالزجل والغناء 

ّ
ثّمة ألطف وأرق من �ذا ال¦

  ".ليخّفف ع�Mا وعثاء السفر، وتلك صورة نقل>ا الّشاعر من ال[�اث فأبدع وأمتع

 :قولھيغ آخر و%$ Tش يھ بل

  ات، jسكبنھءأنت عطر ال¢iا

  فتيات *بطن من العالم }خضر

  أنت أغرودة العندليب

  يبع£i*ا

i��3 ر¥ى الّرند والّزع�  

  أنت  :املشبھ

 .34املصدر نفسھ،ص - 1    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13قالت الوردة، ص :)عثمان(لوصيف  - 2
، 2011اkLطاب الشعري %$ ديوان قالت الوردة، املؤسسة الKÑفية، املسيلة، :)عثمان(مق��ش - 3

 .126ص
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2312 (Decémbre2017)   )2017ديسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  
ème

Année - N°:  

  . ال�Xاءات، أغرودة العندليب عطر  :املشبھ بھ

RZ اKLياة بصورة مغايرة " شب§Mات تضعنا أمام شاعر ينظر إRZ الوجود ̈و
ّ
إّن �ذه ال¦

للواقع، صورة من زاو:ة أخرى، تنظر إRZ اKLياة نظرة �بMNال، فالّشاعر ال ينظر إRZ املرأة تماما 
ف>و ... كما ينظر إل§Mا غ��ه من ال شر، فDE عنده عالم آخر عالم الشفافية، الّروح، الط>ارة 

يخلع ما %$ أعماقھ عRS صورة فتخرج بيضاء كعطر ال�Xاءة، مبع�Èة �أغنية عندليب عRS ر�ى 
  " الّرند والزع[�

          :وكذا يقول الّشاعر

ْدن Mغر6بة
ّ
  خصرك الل

  من شعاع

  ومن �غم مز*ِر 

  وخطاك *واجس ساقية

 عqr الفدفد املقفِر 
ّ

  1وغيوم a\ف

 عند عثمان لوصيف ف>و Yّشبھ ال��Dء 
ّ

ش يھ ال ن�اد نجد�ا إال
ّ
إّن �ذه املبالغة %$ ال¦

  .AشFئ�ن

  اkLصر :فاملشبھ

  ع، الّنغم املز�ر الّشعا :  املشبھ بھ

  اkLطى :  املشبھ

  �واجس الساقية، الغيوم ال>ف>افة   :املشبھ بھ

  :     يقول %$ ديوان اللؤلؤة 

                 
ُ
  *ا نحن �� دمائنا نتمرغ

  نمضغ *ذا ال�iاب

  و �]Sنھ باملواجع و القبالت 

ٍھ 
َ
  و ندب مع النمل �� َول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 85 قالت الوردة، ص : )عثمان(وصيف ل -  1
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ème

Année - N°:  

  و نبحث عن غمغمات الكواكب 

  )1( �� الفلوات

ش�ّل ال¦ش يھ %$ �ذه jبيات الشعر:ة صورة تمثل السقوط املطلق لإل�سان من       
علياء العقل إRZ دنيا الغر:زة، فمؤشرات ال¦ش يھ تتجRS %$ صورة املشبھ �lسان الذي ع�X عنھ 

فقوة حضور املفردات و .ضم�� املت�لم�ن، و املشبھ بھ النمل الذي تحكم تصرفاتھ الغر:زة
  .يفMNا الداللية �و من Yعمق تراسل الصورة و إيحاMÔا العميقتأديMNا لوظ

  :  الّصورة املب�ية عU qrستعارة - 2

و�و لون Yستخدمھ الّشاعر لتوضيح املع��، وتبFينھ عندما Yستع�� صفة معينة، 
تجاوز للعقل عRS " وÕسقط>ا عD�Æ RSء آخر،قد ي¦ناقض معھ من الناحية العقلية،فDE إذن

ش يھ مستوى أرفع بكث�
ّ
  2".� منا ل¦

اعلم أّن �ستعارة %$ اL?ملة أن ي�ون لفظ jصل %$ : " وقد عرف>ا اL?رجا�ي بقولھ
غوي معروفا تدّل الّشوا�د عRS أّنھ اختص بھ ح�ن وضع، ثم Yستعملھ الّشاعر أو 

ّ
الوضع الل

  .3"غ�� الّشاعر %$ غ�� ذلك jصل، و:نقلھ إليھ نقال غ�� الزم في�ون �ناك �العار:ة 

  ":ال�Xق " ومثال>ا قول الّشاعر %$ قصيدة 

  يا غصون ال¢iق 

�
ّ

rج
ّ
  يا نبع الت

ت شفتايا
ّ
  ظمئت رو� وجن

  و املرايا *ّيجت بحر *وايا

  وأنا جرح من الطZن،

  أنا فلذة نبض،

  وخاليا أبجديھْ 

  صBرa\ا النار وا�Q°� الن�يھْ 

  يومض ال¢iق فتغوى مقلتايا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25، ص1997ديوان اللؤلؤة، دار �ومة للطباعة وال�شر، اL?زائر، :)عثمان(لوصيف  - 1
 .60، ص1،1980،ط5%$ النقد وjدب، دار الكتاب اللبنا�ي، ب��وت،لبنان، ج):إيليا(اKLاوي - 2
 .52أسرار البالغة،ص:)عبد القا�ر(اL?رجا�ي –3
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ème

Année - N°:  

  1ما أرحب الرؤ6ا إذا امتدت يدايا 

ول صورة تصادفنا 8$ صورة الّسندس وقد سقاه الّندى، و�ناك صورة الّنواف�� أ
Di تن�Á نورا 

ّ
D، والرفارف ا@kّضلة بالّندى، وjبار:ق الوّ�اجة الّصافية ال امل[�قرق ماؤ�ا الف×�ّ

?ا ُّÃش يھ والوصف، وتبادل املدر�ات  و. وتو
ّ
الّصور �نا Tعتمد عRS املفردة وحد�ا من خالل ال¦

  .جسيد تارة و�الّتجر:د تارة أخرى بالتّ 

>ا مفردات Tعامل مع>ا الّشاعر وعامل>ا .. فالسندس والّنواف�� والّرفارف، وjبار:ق 
ّ
�ل

بمنطقھ اkLاّص، ف�ان YشMÍّ>ا حينا، وحينا يصف>ا بما يختاره ل>ا من jوصاف، وحينا يجّسد�ا 
  .ط�� MÀا Aعيدا عن مجاالت إدراكنا%$ صور تقّرMÀا إلينا، وحينا يحيل>ا إRZ أطياف مجّردة ي

  :من حيث يرا�ا صاحMÍا، أو يحدس أّنھ يرا�ا،يقول " غرداية " وندخل 

 
ُّ

  غ�شات Mشف

�R معارج ت�سط  

  نجمة ت�سم مغر6ة بالBوى 

  ثم فاض عrّ� با�Qنان IلD³..  درج 

ت شفتايا
ّ
  2ظمئت رو� وجن

>ا استعارات مكنية، ففي قولھ 
ّ
الّروح بإ�سان  ، شّبھ)ظمئت روÙ$(فDE �ل

ظمآن،فحذف املشبھ بھ و�و �lسان وترك شFئا من لوازمھ و�و الظمأ عRS س يل �ستعارة 
  .املكنية

Di ت��Xن عRS مقدرة فنّية رفيعة 
ّ
kÚيصّية عند الّشاعر، وال

ّ
كما تك�È الّصور ال¦

  :ف��سم اKLياة الّنامية كما %$ قولھ

  يا وردة الّسBو.. آه 

  غDE مل]Sزة ا��لق

  3اب[\�µو  

  .ور شّبھ الوردة باإل�سان الّسا8$،الفائز %$ اKLلم اKLالم لغد طا�رففي �ذه الصّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13ص ،1997براءة، دار �ومة للطباعة وال�شر، اL?زائر،):عثمان(لوصيف –1
 .37غرداية، ص):عثمان(لوصيف –2
 .07قالت الوردة،ص):عثمان(لوصيف  - 3
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ème

Année - N°:  

kÚيصّية تّتجھ إ�l RZسان لتمثيلھ، %$ حر�اتھ وأفعالھ، فتكسب بذلك 
ّ
فالّصورة ال¦

  :صفاتھ ومشاعره %$ مثل قولھ

  مّرة دغدغتDE غمائم من ُمخمل

  حملتDE إqR كوكب أخضر

ھ أ¶\ر و�عْم 
ّ
  J1ل

الّدغدغة، اKLمل، فتالD�Æ : حيث نجد الغمائم، اك¦س ت Aعض أفعال �lسان مثل
Di تخّص �lسان وا��KاMÀا لھ أثر ف�D، و دور بارز %$ jداء اLّ?ماZ$ للّصورة

ّ
  .�ذه املعا�ي ال

  :يقول الّشاعر

 DEّن أغZسكُر }رض حM  

 
ْ

  2وترقص أ·Sار*ا العاشقات

�lسان وترك ما يدّل عليھ و�و الّسكر %$ الّسطر فالّشاعر قد حذف املشّبھ بھ و�و 
ف صورت�ن %$ ثالث �لمات فاملشّبھ بھ 

ّ
ا�ي فعّقد الّصورة أك�È، حيث وظ

ّ
jّول، أما %$ الّسطر الث

�و املرأة الّراقصة، والّرقص ي�ون لل�ساء ومنھ حذف املشّبھ بھ وترك الزمة من لوازمھ و$8 
فيما Aعد بحيث إّن الّعشق من صفة ال شر ال اL?ماد وقد عملية الّرقص، ثم حذف املشّبھ بھ 

  .وصم بھ الÚّ?رة الّراقصة

  :الّصور املب�ّية عqr تراسل ا�Qواس- 3

$ صور تتداخل ف§Mا مدر�ات اKLواس مع Aعض>ا البعض بإ�شاء عالقات، وروابط 8 و
  3".ت وjحالمإذ تتجاور ف§Mا اKLقائق مع اkLياال "ب�ن jشياء غ�� خاضعة للمنطق والعقل، 

  ":و�ران"يقول الّشاعر %$ قصيدتھ 

  يا مطر }جراس ا¶\مر

ر الBديل   4برعم ال#Qظة،ونوَّ

فبا©Mمار املطر ت�Xعم الّنباتات، لكن بإسقاط>ا عRS حال jّمة العر�ية، يت�Xعم زم�Mا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18صقالت الوردة، ):عثمان(لوصيف - 1
 .43املصدر نفسھ، ص - 2
 .414ص ،1973النقد jد�ي اKLديث، دار العودة، ب��وت، ): دمحم(غنيDÛ �الل - 3
 .36ديوان براءة، ص): عثمان(لوصيف - 4
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ème

Année - N°:  

R لتبدأ دورة حياMdا من جديد، لتن�� �ل ما يحيط MÀا، بما %$ ذلك �ديل اKLمام، حيث يتج
ّ

S
Kظة

ّ
D�Æ $8 Diء مجرد- )الّزمن(تراسل اKLواس واملدر�ات، حينما أعطى ل�

ّ
صفة مادّية - وال

ذي �و صوت اKLمام صفة منبع الّنور ) الّنباتات(محسوسة 
ّ
  .%$ ت�Xعم>ا، وأعطى لل>ديل ال

  :الصور املركبة- ب

Di تقّدم داللة معّق "الّصور املركبة $8
ّ
دة، مجموع من الّصور ال سيطة املتآلفة، ال

لينقل من خالل>ا مشا�دا وصورا Tع�Xّ عن حالة . 1"أك�È من أن TستوعMÍا صورة Aسيطة
R ذلك %$ قولھ من قصيدة 

ّ
Sالّنحلة والغبار"الّشاعر الّنفسّية، و:تج:"  

ذي يتفّيأ فسيفساء الBزائم
ّ
  ؟ من الغر6ب ال

ن غيا بات الليل وحده
ّ
ذي يXبط

ّ
  ؟ من ال

 
ّ

  Qظاتو6طارد �� الّديجور ُحباحب ال#

  2؟ من ينحت �� الّسر مدائح الغبار

 D�´ذي تراكمت عليھ ال>موم، واملآ
ّ
%$ �ذه الّصورة تتجّسد لنا صورة الّشاعر العر�ي ال

ت ظالال Yستظّل MÀا، ف>و يبحث %$ أعماق>ا 
ّ
جّراء ال>زائم املتعاقبة عj RSمة العر�ية، فش�ل

  .املظلمة عن بصيص من الّنور وjمل

  :املركبة ومن أنواع الّصور 

عارض- 1
ّ
قابل والت

ّ
  :صور }ضداد والت

Di
ّ
يقع ب�ن عناصر�ا تجاذب، وتنافر Yعكسان بقوة وصدق تصارع "8$ الّصور ال

  3".القوى ال شر:ة وTعارض مصاKL>ا عRS أرض الواقع

  ":الّنحلة والغبار"يقول الّشاعر %$ قصيدة 

مك من
ّ
  }عqr؟ إqR الّسقوط عل

مك من
ّ
  ؟القمم  إqR الغوص عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغموض %$ الشعر العر�ي اKLديث، ديوان املطبوعات اL?امعية، اL?زائر، ): إبرا�يم(رما�ي  - 1

  .268، ص 1991 ،1ط
  .22ديوان براءة، ص ): عثمان(لوصيف  - 2
،ديوان "دراسة تحليلية جمالية"ال[�اث والتجديد %$ شعر السياب  :)عثمان(حشالف  - 3

 .114،اL?زائر،ص 1املطبوعات اL?امعية، ط
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2312 (Decémbre2017)   )2017ديسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  
ème

Année - N°:  

  الغيم؟ أرحام �� أظافرك غرز  من

 أمل>ا و��ن وانكساراMdا، ا©MزاماMdا ب�ن العر�ية jمة صراع املقطع �ذا %$ الّشاعر يّصور 
 اL?و�ري، املع�� إRZ لأللفاظ الّسط¿$ املع�� بذلك ليتجاوز  القمم، إRZ والّصعود النتصار فيا

  :بي�Mا فيما الّصور  تتقابل ف>نا و�نتصار، الّتحرر  %$ jمل و�و

  ).القمم ،  الغوص(                                                    ،)jعRS ،السقوط(   

  jعRS                                  السقوط

  تضاد

  القمم   الغوص

  

  

  : عالقتان �ناك إذن

  ).القمم الغوص،(و ) jعRS السقوط،(ب�ن  وتنافر تضاد عالقة

 ).القمم jعRS،(و) الغوص السقوط،(ب�ن  تماثل ةعالق

 ما ب�ن املواج>ة واحتدام الّصراع، باشتداد توÙ$ قوّ:ة داللة"تحمل الّتعارض فعالقة
  1". ي�ون  أن ي�بÞ$ �ائن،وما �و

) السقوط(املعFش  واقع>ا ب�ن العر�ية، jمة تجاه الّشاعر مشاعر يجّسد صراع و�و
  ).قمموال jعRS(إليھ  تطمح وما

  :يقول  حيث" الق�Xة"قصيدة  مطلع %$ أيضا الّصور  تقابل نجد كما

ف قّ¢iة يقال
ّ
  ر�شBا ت�ت

iZن ��.. أ8عَد  لتطZ2الّسماءْ  8سات  

Di الق�Xّة صورة متناقضت�ن، متعاكست�ن، صورت�ن ب�ن الّشاعر يقابل حيث
ّ
 ت�تف ال

 وم�ابدتھ كفاحھ، عن فسھ،ن عن Yع�Xّ فالّشاعر البعيد، املدى إRZ الط��ان وصورة رÕش>ا،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "الب�يات jسلو�ية %$ الشعر اL?زائري املعاصر ): عبد اKLميد(�يمة  - 1

ً
، "شعر الشباب نموذجا

 .24، ص1،1998دار �ومة لل�شر، اL?زائر، ط
  .20ديوان براءة، ص): عثمان(لوصيف  - 2

  تشاكل وتقابل يف الّداللة
 )01الخطاطة رقم (
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2312 (Decémbre2017)   )2017ديسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  
ème

Année - N°:  

 الّصورة أعطا�ا لكّنھ –الط��ان  عدم عRS تدّل  –) رÕش>ا ت�تف(الّتغ��  س يل %$ للواقع
 والّتخلص الّتحرر، %$ الّرغبة داللة تحمل املفارقة و�ذه ،)أAعد لتط��(الط��ان  و�و املعاكسة،

ذي واL?سم املادة أدران من
ّ
ف ال

ّ
lشراقية  الفلسفة من ةاملستمد ،)الّرÕش(�سان Y lغل

Di الّصوفية
ّ
 سالف إRZ لتعود الّتحرر  إRZ دائما تتوق  الّروح وأّن  الّروح، à?ن اL?سد أّن ب ترى  ال

  . املطلق العلوي  العالم %$ حّرة ع>د�ا،

  والّتحرر  الّرغبة داللة تحمل رقةمفا                                                                                      أAعد لتط��

انية الصورة
ّ
  املادة أدران من والتخلص                                                                                   الث

  jّوRZ الصورة

   رÕش>ا ت�تف

  ). (2(ا��طاطة رقم     

  :املتقابلة املشا*د صور  - 2

Dصوره الّشاعر يب� RSفلم املشا�د، ب�ن ابلالّتق ع  
ْ

نّما jلفاظ، بتقابل يكتفي Yعّد  ̈و
Di واملقاطع املشا�د ب�ن الّتقابل مجال إL RZ?أ

ّ
ل"ال

ّ
سع متعاكسة، لوحات %$ ت¦ش�

ّ
 بذلك فت¦

  ":والغبار الّنحلة"قصيدة  %$ الّشاعر يقول  حيث ، 1"شعره %$ الّتصو:ر دائرة

Qظة و��
ّ

  القصوى  ال#

  أحشاؤ*ا تتمّزق  أرضا

  }عماق أعماق من الفردوس لعفيط

  روأنوا رفارف رأت

  .رأت ما ورأت

  :�و و معاكس ثاٍن  مش>د يقوم املش>د �ذا مقابل و%$

  وار ما�Qة سبخة عqr اسXيقظت لكّ¿\ا

  والّصبار وا�Qنظل ا�Qسك، من ومساحات

  جافة أوراق خ�Áشات سوى  ا��ر6ف إلÀ\ا ينقل ولم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122ال[�اث والتجديد %$ شعر السياب، ص): عثمان(حشالف  - 1
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ème

Année - N°:  

  1ا�Sاعات أ¶\ك[\ا جذوع وحشرجات

ذي املش>د %$ صور  تناقض>ا الّصور  من مجموعة من يت�ون  jّول  املش>د
ّ
 يليھ ال

عادة اkLلق، %$ ترابطا ي�ون  أن Yعدو ال املشا�د �ذه ب�ن الوحيد ال[�ابط"و  الMNّديم %$ اkLلق ̈و
 جديد، من العر�ية jمة انبعاث %$ حلمھ عن الّشاعر Yعj �Xّّول  املش>د و%$ ،2"والتناقض
Di والفجاâع ائمال>ز  بتجاوز�ا

ّ
>ا حياة لتعFش ف§Mا، تتخبط ال

ّ
 وانتعاش،لكّنھ و�عث أمل، �ل

  الواقع ذلك يكن ولم لھ، ل�Kلم، ومناقض معاكس مر:ر بواقع يصطدم
ّ
 ماKLة سبخات إال

ا�ي املش>د %$ والبور  واL?فاف، القحط Yسود�ا
ّ
  :ب�ن الّتعارض في�ون  الث

  ماKLة سبخة                                                                         الفردوس

  واKLنظل اKLسك من مساحات                                                                وأنوار  رفارف

  جافة أوراق خkÚشات                                                               وأز�ار جداول 

 الّشعور  داللة وتتkّÁم املع�� تطّور  �ذه،ي والّتضاد الّتقابل ب�ية خالل من و�كذا
ذي الباâس الواقع Aس ب و�نكسار بال>ز:مة،

ّ
  .العر�ية jمة TعFشھ ال

Di الفنّية الّصور  من الّسلسلة و�ذه
ّ
م ال

ّ
 نرا�ا مركبة، واحدة فنية صورة ف§Mا تتحك

شوÕش الغموض بضباب ملففة امةالقت من القدر بنفس وت�تj DEمر أّول  تطّل 
ّ
  .وال¦

  لّشاعر قوال إRZ وننظر
ّ

  :أ�داMÀا يتفيأ و�و مل>متھ يصف

  IلD³ بال¢iيق مغسولة ترفرف سBو فراشات

  ا��لق م]Sزة Mسطع  ثم.. إغماءه 

  راجفة... مجنونة 

  3.ذراa\ا تلملم نار... تتصادم  سدم

اعر لعّل 
ّ

 ،ةالباطني أ8عاده تدادوام داخلھ، تجسيد عqr مرة Jل �� jعمل الش

ذي ا�Qدس بواسطة
ّ
الحم، املرور عj qrساعده ال

ّ
 الّصور  بZن ا�Qواجز وLلغاء والت

  .D�Æء %$ ھوال TشMÍ الواقع، عن ت�س�ã صور  أمام أنفسنا لنجد واملعطيات،

ذي السائد، الغزZ$ املناخ �و ذلك، %$ والس ب
ّ
 بتلقائية الصور  فيھ تتوالد وال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24ديوان براءة، ص ): عثمان(لوصيف  - 1

 .24،ص نفسھاملصدر  -   2
 .57غرداية، ص ): عثمان(لوصيف - 3
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ème

Année - N°:  

 يطمح ما غاية" jخ�� �ذا أّن  باعتبار اKLّب، مف>وم عRS بدوره ت�ئي صو%$، بمن�ä مKÚونة
 Yسمو س يلھ %$ أولّيا منطقا يمثل إنّما املرأة %$ املتمثل ا@kلوق  اL?مال محبة وأّن  الّصو%$، إليھ

ات محبة إRZ الّصو%$
ّ

l Diل>ية الذ
ّ
  j."1ّول  واملطمح اKLقيقي اKLّب  تمثل ال

، حيث )الّروÙ$(بفكرة اKLّب lلDE ) الطبيÅ$(ال شري  وMÀذا تداخلت فكرة اKLّب 
 RSبقدر ما يتج 

ّ
Di ال Yعشق>ا إال

ّ
R ل�ّل محّب تحت æ?اب ا@Kبو�ة ال

ّ
Sيزعم ابن عر�ي أّن هللا يتج

فاç �و وحده اL?مال املتفرد اKLقيقي، اL?دير باKLّب، ا@Kتجب " ف§Mا من مشاMÀة لإللو�ية،
  2."ية %$ قصائد الشعراء وغزلياMdمتحت نقاب الّصور اL?سمان

ن �انت ترى عند  وعRS �ذه الّشا�لة ت�Xز جمالّيات �ذه الّصور امل[�اكمة املكتظة، ̈و
الّنظرة jّوRZ بأّ©Mا ذات ملمح ممّزق، نظرا ملا تحتو:ھ من صور جزئية مبع�Èة، ولكن �ذا الّتمّزق 

د من نظامسرعان ما ينجS$ عن صورة تنكشف معامل>ا، وتخلق خلقا ج
ّ
 ديدا عن طر:ق ما يتول

د، أمام أنفسنا لنجد أجزاMÔا، ب�ن  يبعض>ا املرتبطة أجزائھ موقع من دالالتھ يك¦سب مجسَّ

  .وأ��?ة عالقات من بي�Mا ي�شأ ما بحكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .124، ص 1979ؤ:ة نقدية، مطبعة أطلس، القا�رة، دط ، دراسة %$ لغة الشعرر ): رجاء(عيد  - 1
 .123املرجع نفسھ، ص  - 2
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ème

Année - N°:  

  :قائمة املصادر واملراجع 

 . 1997براءة، دار �ومة للطباعة و ال�شر ،اL?زائر،): عثمان(لوصيف - 1

 . 1995غرداية، دار �ومة للطباعة وال�شر، اL?زائر، ): عثمان(لوصيف  - 2

  . 2000قالت الوردة، دار �ومة ،اL?زائر، ):عثمان(لوصيف - 3

 1997ديوان اللؤلؤة ، دار �ومة للطباعة و ال�شر ،اL?زائر،:)عثمان(لوصيف  - 4

دار jندلس  الصورة %$ الشعر العر�ي ح�i آخر القرن الثا�ي Ã?ري،): عS$(البطل  - 5
 .1981، 2للطباعة، ب��وت، ط

 1992، 3عبد السالم �ارون، دار اL?يل، ب��وت، ط: اKLيوان ،تح : اL?احظ  - 6

، 1دالئل l±?از، تح الدكتور دمحم رضوان الداية، دار قتFبة، ط): عبد القا�ر( اL?رجا�ي - 7
1983.  

 .1،1980،ط5، ب��وت، لبنان،ج%$ النقد وjدب، دار الكتاب اللبنا�ي):إيليا(اKLاوي  - 8

، ديوان "دراسة تحليلية جمالية"ال[�اث والتجديد %$ شعر السياب ): عثمان(حشالف  - 9
  ،اL?زائر1املطبوعات اL?امعية،ط

الغموض %$ الشعر العر�ي اKLديث، ديوان املطبوعات اL?امعية، اL?زائر ): إبرا�يم(رما�ي  - 10
 .1991، 1،ط

الفنية %$ ال[�اث النقدي والبالÉ$ عند العرب،املركز الثقا%$ الصورة ):جابر(عصفور  - 11
  .1992، 3العر�ي،ب��وت،لبنان،ط

 . 2006الرمز %$ الشعر السوري املعاصر، دار القلم، دمشق، ): عبدهللا(خلف العساف  - 12

 .1979دراسة %$ لغة الشعر،رؤ:ة نقدية، مطبعة أطلس ،القا�رة ،دط، ): رجاء(عيد  - 13

14 -  DÛديث، دار العودة، ب��وت، ): دمحم(�اللغنيKLد�ي اj 1973النقد.  

اkLطاب الشعري %$ ديوان قالت الوردة، املؤسسة الKÑفية،  :)عثمان(مق��ش - 15
 .2011املسيلة،

�� صاخ  - 16 الصورة الشعر:ة %$ النقد العر�ي اKLديث، املركز الثقا%$ العر�ي، ): Aشرى (م́و
  .1994، 1ب��وت، لبنان، ط

عر اL?زائري اKLديث، اتجا�اتھ وخصائصھ الفنية، دار الغرب lسالمي، ): دمحم(صر نا - 17 الّشِ
  . 2006، 2ب��وت، ط

شعر الشباب "الب�يات jسلو�ية %$ الشعر اL?زائري املعاصر ): عبد اKLميد(�يمة  - 18
 
ً
  .1998، 1، دار �ومة لل�شر، اL?زائر، ط"نموذجا

 



 

23112 (Décembre 2017)   )2017ديسمبر(23:ــ  العدد  الثانية عشرةالسنة  
ème

 Année - N°:  

   
عرالذات املضطدة والثائرة �� ال

ّ
  ش

ع�ّ� الثورّي 
ّ

 الش

  
 • ش �ة بوخنوف                                     

 : امل$#ص

ـــــــال عـــــــــن الـــــــــذات املضـــــــــط�دة والثـــــــــائرة ـــــــــ� الشـــــــــعر الّشـــــــــع�ّ�  ســـــــــ"تحدث ـــــــــ� �ـــــــــذا املقــ
ــــــل ــــــ� الــــــذات 

ّ
لــــــة ــــــ� 3نــــــا الوطنيــــــة ا-,زائر*ــــــة،و'خر املتمث

ّ
الثورّي،وســــــ89كز ع6ــــــ5 الــــــذات املتمث

ن خــالل 3شــعار الّشــعبّية الثورّ*ة،والعالقــة بيGHمــا لFســت عالقــة إ<ســانية 3جن@يــة الفر<ســية مــ
و�ـــــذا مـــــا جعـــــل الـــــذات ... أخالقيـــــة،بل Nـــــ� عالقـــــة اســـــتغالل و�يمنـــــة وســـــيطرة مـــــن ِقبـــــل 'خـــــر

  .ا-,زائر*ة تنقسم � تلك ا-Tقبة الزمنية إ5S ذات مضط�دة،وذات ثائرة
 .، الّشعر الّشع�ّ� الثورّي الذات املضط�دة، الذات الثائرة: +لمات املفاتيح

Résumé:  

              Nous parlerons dans cet article sur l'auto-oppressés et rebelle 

dans le populaire révolutionnaire de la poésie, et nous allons nous concentrer sur 

l'auto de l'ego national algérien et l'autre de l'auto-français étrangère à travers la 

poésie populaire révolutionnaire, et la relation entre eux n'est pas morale , et 

n’est pas humaine, mais c’est la relation de l'exploitation et de la domination et 

le contrôle de l'autre partie … C'est ce qui rend l'auto-divisée algérienne en cette 

période de temps avec les opprimés et les rebelles. 

        Mots clés: auto-opprimés, rebelle, la poésie populaire 

révolutionnaire. 
  : تميد

�ا ^عود إ5S بدايـة ا-]لـق ع6ـ5 �ـذه 3رض، 
ّ
ُوجدت عالقة الذات باآلخر منذ 3زل، ولعل

منــــــذ وجــــــود آدم وحــــــواء،حlن تأصــــــل الــــــوi� لــــــدGhما فأدرeــــــا مــــــدى العقــــــاب الــــــذي ُســــــلطا علGbمــــــا 
ل � الشيطان الذي وسوس ل�ما،والـذي لـھ عـّدة وجـوه 

ّ
بخروج�ما من ا-,نة نtيجة 'خر املتمث

ونظـــــــرا أل�ميـــــــة الذات،فقـــــــد ا�ـــــــتم Gxـــــــا علـــــــم الـــــــنفس،وعلم ... منـــــــا �ـــــــذه مثـــــــل vســـــــتعمارـــــــ� أّيا
و~عــد الّشــعر . كمــا ا�تمــت Gxــا مختلــف 'داب ســواء eــان ذلــك ــ� الّشــعر أم ــ� الن|ــv ...8جتمــاع

الّشـــع�ّ� الثـــورّي ا-,زائـــرّي متنفســـا للـــذات ا-,زائرّ*ـــة،ف�و مـــن 3شـــعار ال�ـــ� ا�تمـــت بالـــذات ـــ� 
�تمـــــام بالـــــذات بضـــــم8l وقـــــت eـــــان فيـــــv 5ـــــSاجـــــة إT-ليعيـــــد ) 3نـــــا(ھ الّشـــــعب ا-,زائـــــرّي بـــــأمس ا

شـر*د�ا  vعتبار لذاتھ املق�ورة، املضط�دة من ِقبل vستعمار الفر<��� الذي حـاول طمسـ�ا ̂و
  .وتجو~ع�ا و�تك�ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ميلة - املركز ا-,ام�� عبد ا-Tفيظ بالصوف  أستاذة، •
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إن خطــــاب الثقافــــة الّشــــعبّية ال يخلــــو مــــن إنتــــاج معرفــــة الــــذات ومعرفــــة 'خر،فقــــد 
الّشـــع�ّ� كغlـــ8ه مـــن الشـــعراء البحـــث عـــن ذاتـــھ أثنـــاء تواجـــد vســـتعمار الفر<�ـــ��  حـــاول الشـــاعر

الذي حاول طمس �و*تھ، لذلك فقـد رسـم لآلخـر صـورة مختلفـة،ف�و لـFس زائـرا أو سـائحا، بـل 
فـــإذا eـــان vســـتعمار ـــ� املشـــرق . مضـــط�دا ل�ـــا... غاصــبا لألرا�ـــ��، طـــاردا لأل�ـــاS�، قـــاتال للـــذوات

eـــان اســـtيطا<ي، ) بمـــا فيـــھ ا-,زائـــر(اب وحمايـــة، فإّنـــھ ـــ� املغـــرب العر�ـــي العر�ـــي ع6ـــ5 شـــ�ل انتـــد
لـــذلك نجــــد أن . لـــذلك فقـــد ســـ�5 منــــذ أن وطئـــت قـــدماه أرض ا-,زائــــر إSـــ5 طمـــس �و*تــــھ وذاتـــھ

الذوات ا-,زائر*ة قد انقسمت � تلـك ا-Tقبـة الزمنيـة إSـ5 ذواتـlن، ذات مضـط�دة، مق�ـورة مـن 
حيــث eانــت ^شــعر بــالقمع والظلــم والغــدر والــنقص ... قائــدياِقبــل ا�Tتــل سياســيا واجتماعيــا وع

ــــل ــــ� vســــتعمار علGbــــا
ّ
ولكــــن �ــــذه الــــذات لــــم تبــــق خاضــــعة مضــــط�دة،إذ ... وتفــــوق 'خــــر املتمث

ســـرعان مـــا ثـــارت ضـــد �ـــذا vســـتعمار الغاشم،فأصـــبحت ذاتـــا ثائرة،باحثـــة عـــن ذا�Gـــا املفقـــودة 
عت أن تكشــــــف عــــــن ذا�Gــــــا �عــــــد أن املنكسرة،فصــــــرخت وثارت،ودافعــــــت عــــــن نفس�ا،فاســــــتطا

�ــــل ا�ــــتم الشــــاعر الّشــــع�ّ� : لــــذلك نtســــاءل... عــــن قصــــد) vســــتعمار الفر<�ــــ��(طمســــ�ا 'خــــر 
بالــذات أثنــاء تواجــد vســتعمار الفر<�ــ�� الــذي حــاول طمــس �و*تــھ؟ مــا نــوع الــذات الســائدة ــ� 

  تلك ا-Tقبة الزمنية؟
ــــع�ّ� الثــــورّي 

ّ
ــــعر الش

ّ
مــــح ف ــــ8ة vحــــتالل الفر<�ــــ�� يصــــور مال «�ــــو الّشــــعر الــــذي : الش

بطر*قـة تو£ـ¢ جوانــب ا-Tيـاة السياسـية وvقتصــادية وvجتماعيـة ال�ـ� ^عرضــت إSـ5 محــاوالت 
اســــتعمار*ة مقصــــودة ^ســــ¥Gدف طمــــس معــــالم الثقافــــة القوميــــة و¤حــــالل ثقافــــة أجن@يــــة محل�ــــا 

يصـــف لنــــا و~ع¨ـــ� �ـــذا أنــــھ  1»�غيـــة عـــزل الشــــعب ا-,زائـــري عـــن تراثــــھ الثقـــا� العر�ـــي ¦ســــالمي
أي أنـــھ ... اجتماعيـــا وثقافيـــا وسياســـيا واقتصـــاديا: vحـــتالل الفر<�ـــ�� ل©,زائـــر مـــن eـــّل ا-,وانـــب

الّشـــعر الـــذي ثـــار ـــ� وجـــھ vستعمار،واصـــفا املقاومـــات الّشـــعبّية ومختلـــف الثـــورات و3حـــداث 
     .املأساو*ة املرتكبة � حق الّشعب ا-,زائري 

ا�,تمـع ا-,زائـري إبـان vحـتالل الفر<�ـ��،إذ eـان  يصّور لنا الشاعر الّشع�ّ� ما مّر بـھ
مواكبــــا �]تلــــف 3حــــداث القاســــية ال�ــــ� مــــّر Gxــــا ا�,تمع،حــــامال لــــواء الكفاح،محــــاوال بــــث روح 

... ا-Tماس وا-,�اد � نفوس الّشعب ا-,زائري ليثور ـ� وجـھ املسـتعمر الـذي سـلب منـھ ا-Tر*ـة
بلغــــة عاميــــة يف�م�ــــا ا-,ميــــع، مـــــ,عا ... ائمو�ــــو ¬»ــــ,ل املقاومــــات والثــــورات والنكبــــات وال�ــــز 

  .الشعب ع56 ا-,�اد واملقاومة لتحر*ر الّشعب من vستعمار
  

  :الذات لغة واصطالحا
الذا^ي ل�ل ¯ـ��ء مـا يخّصـھ و*مlّـ®ه عـن جميـع مـا عـداه وقيـل ذات «ورد عند ا-,رجا<ي 

أي eـــــّل مـــــا فالـــــذات عنـــــد ا-,رجـــــا<ي إذن �ـــــو بمف�ـــــوم الـــــنفس والعـــــlن، 2»ال°ـــــ��ء نفســـــھ وعينـــــھ
  .يخص الذات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط، الشركة . ، د1945 – 1830دور الشعر الشع�� ا-,زائري � الثورة : الت6� بن الشيخ – 1

 .97، ص1983الوطنية لل"شر والتوز~ع،  ا-,زائر، 
 .112،ص 1985كتاب التعر*فات، مكتبة لبنان، ب8lوت، لبنان،: � بن دمحم الشر*ف ا-,رجا<يع6 -  2
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فمــــثال القـــد¬س أوكســــتlن ــــ� اع 8افاتــــھ «شـــغل موضــــوع الــــذات البـــاحثlن منــــذ القــــدم 
عــام يؤكــد إم�انيــة بنــاء الــذات،وقبل ذلــك بــألف عــام نجــد أيضــا 1500ال�ـ� كت¿Gــا قبــل أك|ــ8 مــن 

كمــــــا تحــــــدث عــــــن الــــــذات فالســــــفة . 3»البوذيــــــة ومــــــا طرحتــــــھ كمشــــــروع إلعــــــادة ت�ــــــو*ن الــــــنفس
راط،وأرسطو،كما تحدث عنھ العر�ي ابن سFنا الذي عرفـھ بأنـھ الصـورة املعرفيـة اليونان،وسق

إن 3نـا يقـوم بنقـل تـأث8l العـالم ا-]ـارÂ� «) 3نـا(واسـتخدمھ فرو*ـد تحـت اسـم . للنفس ال@شر*ة
إSــ5 ال�ــو ومــا فيــھ مــن نزعــات، و*حــاول أن يضــع مبــدأ الواقــع محــل مبــدأ اللــذة الــذي ¬ســيطر ع6ــ5 

و*مثــــل 3نــــا مــــا . دراك ا-�Tــــ�� ـــ� 3نــــا نفــــس الــــدور الـــذي تلعبــــھ الغر*ــــزة ــــ� ال�ـــوو*لعــــب ¦ . ال�ـــو
فمـن بـدن الـ]ص ... <سـميھ ا-Tكمـة وسـالمة العقـل،ع56 خـالف ال�ـو الـذي يحـوي vنفعـاالت

إن 3نــا ... ذاتــھ، ومــن ســطح البــدن ع6ــ5 3خــص ت"بعــث ¦دراeــات ا-Tســية ا-]ارجيــة والداخليــة
فاألنـــا Nــــ� العقـــل املــــدرك ا-�Tـــ�ّ� املنبعـــث مــــن بـــدن الــــ]ص أي  4»د<ي�ـــو أوال وÄالـــذات أنــــا بـــ

  .ذاتھ
Nـ� حقيقـة املوجـود ومقوماتـھ وتقابـل العرض،وعنـد الكـالم عـن : ميتافl®يقيـا«والذات 

الـــــــــــذات مـــــــــــا بـــــــــــھ الشـــــــــــعور : ـــــــــــ� نظر*ـــــــــــة املعرفـــــــــــة«و. 5»الـــــــــــذات ¦ل�يـــــــــــة: هللا عـــــــــــز وجـــــــــــل يقـــــــــــال
غبــات واملطالب،وتوجــد الصــور الذ�نيــة،وتقابل والتفك8l،فتقــف الــذات ع6ــ5 الواقــع وتتقبــل الر 

العــالم ا-]ــارÂ�،و*طلق اللفــظ 3جن�ــ� ع6ــ5 مــا ¬ســاوي املا�يــة،وN� ا-]صــائص الذاتيــة ملوضــوع 
  .فالذات إذن تقابل املوجود 6»الوجود واملا�ية:معlن،وتقابل املوجود،ومنھ التعب8l الشاÆع

eـان يقصـد مبـدئيا بالـذات «أما الذات فلسفيا ف�Ç مجموع صـفات وأفعـال معينـة،إذ 
مجمـــوع صـــفات وحـــاالت وأفعـــال معينة،وGxـــذا املع¨ـــe Èـــان يوحـــد بيGHـــا وÄـــlن ) عنـــد أرســـطو مـــثال(

  .،فالذات عند أرسطو تقابل ا-,و�ر7»مف�وم ا-,و�ر
لم ¬ستطع أن يتحدث عـن نفسـھ لـم ¬سـتطع أن يتحـدث «وترتبط الذات بالغ8l،فمن 

باطــــا وثيقـــــا بمشـــــ�لة الذاتيــــة وال]صـــــية ـــــ� تـــــار*خ عــــن غlـــــ8ه، ولـــــذلك تــــرتبط مشـــــ�لة الغlـــــ8 ارت
والشـعور بال]صـية شـعورا قو*ـا ¬سـتtبع الشـعور بـاآلخر كحـد للمقاومـة أو بوصـفھ . الفلسفة

للتوجـــھ ) 'خـــر(فمعرفـــة الـــذات إذن ¬ســـتtبع معرفـــة الغlـــ8  8»القطـــب الـــذي إليـــھ تتجـــھ الـــذات
� الفر<�ــــ�� دفع�ــــا للمقاومــــة والثــــورة إليــــھ أو مقاومتــــھ، فمعرفــــة الــــذات ا-,زائر*ــــة لآلخــــر 3جن�ــــ

  .الس 8جاع ذا�Gا املضط�دة املنكسرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاتم حميد محسن، دار كيوان : سوسيولوجيا الثقافة وال�و*ة، تر: �ارمل@س و�ولبورن -  3
 .104، ص2010، 1للطباعة وال"شر والتوز~ع، دمشق، سور*ة، ط

، 1982، دار الشروق، ب8lوت، القا�رة، 4ثمان نجا^ي، طدمحم ع: 3نا وال�و، تر: سيجمند فرو*د -  4
 .44 - 43 – 42ص 

املÊ,م الفلسفي، ال�يئة العامة لشؤون املطا�ع 3م8lية، القا�رة، مصر، : مجمع اللغة العرÄية -  5
 .87، ص 1983
 .ن. ن، ص. م  -  6
باعة وال"شر، ، دار الطليعة للط2سم8l كرم، ط: املوسوعة الفلسفية، تر: رونتال يودين -  7

 .216، ص2006ب8lوت، لبنان، 
� فلسفة سارتر، مكتبة الدراسات الفلسفية، دار املعارف بمصر، مصر، د: فؤاد eامل -  8 8lالغ .

 .12ت، ص 



بوخنوفش�8lة                                                                                                                                           28  

2312 (Decémbre2017)   )2017ديسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  
ème

Année - N°:  

أحــــــــــــد مفــــــــــــا�يم الفكــــــــــــر :آخر،غlــــــــــــ8«فالــــــــــــذات Nــــــــــــ� نقــــــــــــيض 'خــــــــــــر، يقــــــــــــول الالنــــــــــــد 
يتخــــذ رنوفييــــھ مــــن ^عـــــارض «لــــذلك . 9»3ساســــية،ومن ثــــم يمتنــــع ^عر*فــــھ ف�ــــو نقـــــيض الــــذات

. ن توليف�ـا �ـو الـوi� أو الــ]صالـذات والغlـ8 3طروحـة ونقيضـ¥Gا ملقولـة ال]صــية ال�ـ� ي�ـو 
eأنـھ فكـرة تكفـي ذا�Gـا بـذا�Gا،ع56 املنـوال الـدي�ا̂ري  Le moiفبFنما يجـري ـ� 3غلـب تصـّور 3نـا 

فمعرفــة الــذات . 10»ال ¬عطــى الــذات والغlــ8 إال ب"ســبة أحــد�ما إSــ5 'خــر وــ� نطــاق توليف�مــا"
  .تؤدي إ5S معرفة 'خر

التــــار*خ وــــ� ا�,تمع،ول�ــــذا الســــ@ب ف�ــــو لــــFس فــــردا ¦<ســــان ال يصــــبح ذاتــــا إال ــــ� «و
ومــــع ذلــــك فــــإن . مجــــردا، و¤نمــــا �ــــو موجــــود اجتمــــاe ،�iــــل قدراتــــھ و¤م�انياتــــھ ^شــــ�ل�ا املمارســــة

¬عتمـد ع6ـ5 املوضـوع ـ�  –باعتبـاره القـوة vيجابيـة ـ� التفاعـل بـlن الـذات واملوضـوع  –¦<سان 
ثــــل الـــذات ا-,زائر*ـــة املرتبطــــة بالتـــار*خ أثنــــاء فالـــذات مرتبطــــة بالتـــار*خ وا�,تمع،م 11»<شـــاطھ

  .تواجد vستعمار الفر<���
ال�وّ*ــة قائمـــة ع6ـــ5 ا-Tّر*ـــة ألGÏـــا إحســـاس «و¦حســاس بالـــذات �ـــو إحســـاس بال�و*ـــة و

وا-Tّر*ـة تحـّرر أي أGÏـا إم�انّيــة . وا-Tّر*ـة قائمــة ع6ـ5 ال�وّ*ـة ألGÏـا ^عبlـ8 عGHــا. بالـذات، والـذات حـّرة
يــأ^ي الــوi� . فاإل<ســان اليــومي يوجــد أّوال،¬عــFش أّوال ثــم ¬�ــ� ذاتــھ ثانيــا... حــّراألن ي�ــون ¦<ســان 

فبعـــــد الوجـــــود البـــــد<ي ¬�ــــــ�  12»الـــــذا^ي �عـــــد الوجـــــود البـــــد<ي،ثم يـــــأ^ي الـــــوi� بالعـــــالم ا�Tـــــيط
فبعــد أن وiــ5 ¦<ســان ا-,زائــري ذاتــھ املضــط�دة مــن . ¦<ســان ذاتــھ، ثــم ¬�ــ� العــالم ا�Tــيط بــھ

و5i العــالم ا�Tــيط بــھ فثــار ع6ــ5 وجــھ �ــذا vســتعمار الغاشــم ليحــّرر ذاتــھ مــن ِقبــل vســتعمار،
  .قبضتھ

 8lشــFـ� علـم النفس،ف�ـول ولنـدزي إSــ5 أن eلمـة الـذات ^ســتعمل ـ� علـم الــنفس «أمـا 
وGxــــذا فــــإن الــــذات كبنــــاء تــــرتبط ... ــــ� معنيــــlن متمــــايز*ن �مــــا الــــذات كعملية،والــــذات كموضــــوع

عرف بأGÏـا مجموعـة مــن بمجموعـة مـن العمليـات الوظي فيــة لتنظـيم ا-Tيـاة وتحقيـق التكيــف،̂و
أمـا الـذات كموضـوع فتعـرف ع6ـ5 . السلوكيات ال�� تحكم السلوك والتوافق و*طلق علGbا الذات

  .13»أGÏا اتجا�ات ال]ص ومشاعره عن نفسھ و*طلق علGbا مف�وم الذات املوضوعية
ع6ــــ5 عــــدد مــــن vف 8اضــــات  وتقــــوم نظر*ــــة مف�ــــوم الــــذات عنــــد 3مر*�ــــي eــــارل روجــــرز 

  :14مGHا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  A – Gخليل أحمد خليل، ا�,لد 3ول : موسوعة الالند الفلسفية، تر: أندر*ھ الالند -  9
   124ت، ص . د م"شورات عو*دات، ب8lوت،   

، R - Zخليل أحمد خليل، ا�,لد الثالث : موسوعة الالند الفلسفية، تر: أندر*ھ الالند – 10
  .1309ت، ص . م"شورات عو*دات، ب8lوت،  د

 .217س، ص . م: رونتال يودين -  11
 .23، ص 2012، ا�,لس 3ع56 للثقافة، القا�رة، 1ال�و*ة، ط: حسن حنفي حسنlن -  12
النف��� "عالقة ^ش�ل �و*ة 3نا ب�ل من مف�وم الذات والتوافق : سن عس8lي عب8l ب"ت دمحم ح -  13

حسlن عبد الفتاح : لدى عينة من طالبات املرحلة الثانو*ة بمدينة الطائف، إشراف" وvجتماi� والعام
، )م2003(ه 1424الغامدي، مذكرة ماجست8l، قسم علم النفس، جامعة أم القرى، السعودية، 

 .28ص
 .33 – 29ص ن،. م – 14
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ل�ــّل فــرد ميــل لتحقيــق ذاتھ،وا�Tافظــة علGbــا ومقاومــة ال¥Gديــدات ال�ــ� يتعــرض ل�ــا،  - 
  .واستغالل قدراتھ ال�امنة إ5S أق×�È درجة ممكنة � س@يل تحقيق أ�دافھ

تمثـــــــل الـــــــذات كينـــــــون وما�يـــــــة الفرد،وتنمـــــــو كنtيجـــــــة التفاعـــــــل بـــــــlن الفـــــــرد والبFئـــــــة  - 
ثم تنمـــو نtيجـــة للنÚـــÙ والتعلم،وتصـــبح املركـــز الـــذي يجمـــع ا-]Øـــ8ات ال�ـــ� يمـــر Gxـــا ا�Tيطـــة بـــھ،

  .الفرد
يحــــدث ســــوء التوافــــق النف�ـــــ�� عنــــدما ينكــــر أو يتجا�ــــل ا-]Øـــــ8ة ال�ــــ� تحــــدث لـــــھ،أو  - 

¬شو��ا ألGÏا ال تتطابق مع ذاتھ،ومن ثم يدرك�ا ع56 أGÏا خØـ8ات م�ـّددة لـھ، ممـا ¬سـ@ب لـھ القلـق 
  ...والتوتر

ن ¬عØّـــ8 عـــن ذاتـــھ ـــ� eـــّل ســـلوك وقـــول وفعل،و*ـــدرك 'خـــرون ذات الفـــرد مـــن فاإل<ســـا
ومــن ثــم فالــذات Nــ� مجموعــة مــن التصــّورات ال�ــ� ي�ّوGÏــا الفــرد ... خــالل مــا يقــوم بــھ مــن ســلوك

  .ع56 ذاتھ،أي نظرة ال]ص إ5S نفسھ كما يتصّور�ا
اخليـــا ال قـــد جـــردت الـــنص مـــن الذات،فأصـــبح الـــنص �ـــيكال د - كمـــا <علـــم - والب"يو*ـــة 

عالقـــة لــــھ بصـــاحبھ،ف�Ç تتعامــــل مـــع الــــنص 3د�ــــي ع6ـــ5 أنــــھ ب"يـــة مكتفيــــة بذا�Gا،متجا�لــــة دور 
لكــــــن الّدراســــــات 3دبّيــــــة ا-Tديثــــــة قــــــد شــــــ�دت إقبــــــاال م©Tوظــــــا ع6ــــــ5 ... املبــــــدع ــــــ� ذلــــــك الــــــنص

. الذات،سواء من ا-,انب التنظ8lي أو ا-,انب التطبيقي،وسـواء eـان ذلـك ـ� الّشـعر أم ـ� الن|ـ8
ســ89كز حــديÛنا ــ� �ــذا املقــال ع6ــ5 الــذات ا-,زائرّ*ــة أثنــاء تواجــد vســتعمار الفر<�ــ�� ــ� جانــب و 

  . الّشعر
ومــــا نر*ــــد التنو*ــــھ بــــھ، أن الــــذات الفرديــــة ا-,زائر*ــــة مرتبطــــة أثنــــاء تواجــــد vســــتعمار 
الفر<�ــــ�� بالــــذات ا-,ماعيــــة الوطنيــــة أشــــد vرتبــــاط،فرغم eــــّل الظــــروف السياســــّية الفر<ســــّية 

ا�رة و¦غـراءات ا�]تلفـة ال�ـ� حاولـت التفرقـة بـlن الـذات الفردّيـة والـذات ا-,ماعّيـة إال أGÏـا الق
حاولــــت الســــلطات الفر<ســــية «بــــاءت بالفشــــل لتمســــك الــــذوات ا-,زائر*ــــة ببعضــــ�ا الــــبعض،إذ 

، وعملـــت جا�ـــدة إلقنـــاع الشـــعب ا-,زائـــري بادعاGÜـــا �ـــذا، وقـــدمت لـــھ جميـــع "فر<ســـة ا-,زائـــر"
ات مظ�ـرة ل©,زائـرّ*lن حسـن نوايا�ـا وأّن eـل مـا تقـوم بـھ إنمـا �ـو لصـا-Tة الّشــعب أنـواع ¦غـراء

لكــن الّشــعب ا-,زائــري رفــض جميــع العــروض ال�ــ� قــدمت لــھ ألGÏّــا مــن 3ســاس eــان . ا-,زائــري 
  .15»يرفض 3مر الواقع،وألّنھ صّمم ع56 تحر*ر بالده من vحتالل الفر<���

يدا ح�ــÈ ال ن�ــاد نجــد بيGHمــا فرقــا وا£ــTا،ف�ما والــذات ملتصــقة بال�و*ــة التصــاقا شــد
وج�ـان لعملــة واحــدة، فمســألة ال�و*ـة تــدخل ــ� صــميم جدليــة 3نـا و'خــر ليكشــف لنــا الّشــعر 

كمـــا أن الـــوi� بالـــذات ¬ســـتوجب . الّشـــع�ّ� اكtشـــاف الـــذات لـــذا�Gا، ووعGbـــا بـــاآلخر املضـــط�د ل�ـــا
  .عالق¥Gا مع 'خر الوi� باآلخر، فالذات ال تث@ت وجود�ا إال من خالل

مGHـــــا الـــــذات املضـــــط�دة،الذات املتصـــــوفة،الذات : وتنقســـــم الـــــذوات إSـــــ5 أنـــــواع كثlـــــ8ة
ومـــا Ghمنـــا نحـــن مGHـــا ـــ� �ـــذا املقـــام وال�ـــ� تtناســـب مـــع ... املغ 8بـــة، الـــذات الثائرة،الـــذات العاشـــقة

ورّي N� الذات املضط�دة والذات الثائرة
ّ
  .الّشعر الّشع�ّ� الث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .132قصة وتار*خ ا-Tضارات العرÄية السابقة، ص: موسوعة – 15
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ème

Année - N°:  

^شــــعر بأGÏــــا وقعــــت £ــــTية لعــــدوان وكيــــد بفعــــل «Nــــ� ال�ــــ� : ضــــطدةالــــذات امل - أّوال 
�Âـــــ� الّشـــــعر  16»خـــــارـــــل 

ّ
فÇـــــ� إذا الـــــذات املنكســـــرة املضـــــط�دة مـــــن ِقبـــــل عامـــــل خارÂ�،و*تمث

  .الّشع�ّ� الثورّي ا-,زائرّي باملستعمر الفر<���
  :إ5S - حسب املدّونة الّشعرّ*ة الّشعبّية املتوفرة لدينا –وقد قسمنا �ذه الذات 

eــان اقتصــاد ا-,زائــرّ*lن قائمــا ع6ــ5 الب ــ8ول : الــذات املضــطدة اقتصــاديا - 1  
فقـــــد eانــــــت أرضــــــ�ا . eانــــــت تتمتـــــع بإم�انيــــــات اقتصــــــادية £ـــــ]مة قبــــــل vحــــــتالل«والفالحـــــة، إذ 

و*وجــد فGbــا . خصــبة، والســّيما ــ� الشــمال،تدر أنواعــا مختلفــة مــن ا-Tبــوب، وا-]ضــر والفواكــھ
منـاجم ا-Tديـد والرصــاص وامل©ـ¢، غابـات كثlـ8ة eانـت تفـيض عــن كمـا الحـظ الرحالـة والزائرون،

لكـــــن �عـــــد أن احتلـــــت فر<ســـــا  17»...ا-Tاجـــــات ا�Tليـــــة لبنـــــاء الســـــفن والt»ـــــ]lن وÄنـــــاء املنـــــازل 
ولـم يتوقـف «ا-,زائر سيطرت ع56 ذلك الب 8ول،وعe 56ّل 3را��� الفالحيـة الصـا-Tة للزراعـة 

سياســــــتھ ا-,ـــــائرة تجــــــاه ا-,زائــــــر*lن بتفقlــــــ8�م vســـــتعمار الفر<�ــــــ�� إSــــــ5 �ـــــذا ا-Tــــــد،بل واصــــــل 
ومصــــادرة أخصــــب أراضــــGbم الفالحيــــة عنــــوة بواســــطة قــــوانlن ومنح�ــــا للمعمــــر*ن 3ورÄيــــlن مــــن 
مغـــــــامر*ن مtشــــــــردين فر<ســـــــيlن و¤ســــــــبان و¤يطــــــــاليlن ومالطيlن،وأصـــــــبح ا-,زائر*ــــــــون خماســــــــlن 

6ـــــ5 مختلــــــف اســـــتولت فر<ســــــا ع. 18»عنـــــد�م غرÄـــــاء ــــــ� بالد�ـــــم ال يتمتعـــــون بأ�ســــــط ا-Tقـــــوق 
8�ا كمــــــا تر*ــــــد لتــــــGHض باقتصــــــاد�ا املتــــــد�ور ــــــ� تلــــــك ا-Tقبـــــــة lّمصــــــا<ع الب 8ول،أصــــــبحت ^ســــــ
الزمنيــــة،كما قامــــت بطــــرد 3�ــــاS� إSــــ5 ا-,بــــال و3را�ــــ�� القاحلــــة ا-,رداء،من ®عــــة مــــGHم بــــالقوة 
. أراضـــGbم الزراعيـــة ال�ـــ� eـــانوا ¬عتمـــدون علGbـــا ـــ� معFشـــ¥Gم،وتوز~ع�ا ع6ـــ5 الفر<ســـّيlن واملعمـــر*ن

ا-,لفــي ــ� قصــيدتھ " بز*ــز بــادر"يقــول الشــاعر ... أصــبحت الــذات ا-,زائر*ــة غر*بــة وNــ� ــ� دار�ــا
  :19"رÄما املا��� باملستقبل"

  ـــــــــــاوقتــــــــ ا-,ـــــــزائــــــــــــر واش كــــــانــــت تـــــتــــمثـــــــــــل               <عطيـــــك �Tة عليــــــــــــــــ�ــا     
  حكـــم vستعمــــــار فيــــــ�ا واش عمــــــــــل           من وقت ال6� احتل�ا ح�È للمـــات    
  eان الشعب أخر*ن عا¬ش تحت الذل        � وطن محروم من eل ا-]يـــرات   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16  - È��Fنماذج من الرواية : منال ب"ت عبد العز*ز الع �الذات املرو*ة ع56 لسان 3نا، دراسة 

العرÄية، إشراف حسlن عبد العز*ز الواد، أطروحة دكتوراه، eلية 'داب، جامعة امللك سعود، 
 .392، ص 2010

، الشركة 3، ط)بداية vحتالل(محاضرات � تار*خ ا-,زائر ا-Tديث : أبو القاسم سعد هللا -  17
 .150 – 149، ص 1982الوطنية لل"شر والتوز~ع، ا-,زائر، 

، ص 2002، دار ر*حانة لل"شر والتوز~ع، ا-,زائر، 1موجز � تار*خ ا-,زائر، ط: عمورة عمار – 18
حيثما وجدت مياه "قائال  1840ماي  14ن8Ø ال8Øملان الفر<��� يوم صرح ا-,89ال بيجو من م«وقد . 118

وÄما أن ا-,زائر*lن سوف . صا-Tة وأرا��� خصبة، يحق لألوروÄّيlن ¦قامة فGbا  دون البحث عن مالك�ا
يدافعون عن أراضGbم ب�ل قوة ولن يتخلوا عGHا �س�ولة للمستوطنlن 3وروÄيlن، يجب أن ندفع�م 

اء، و�ناك إما أال ¬ستطيعوا العFش، وعندئذ سوف يرجعون خاضعlن لي�ونوا خدما بالقوة إ5S الTÞر 
¬عملون بثمن بخص عند 3وروÄيlن و¤ما أن يبقوا �ناك وعندئذ <ستطيع أن نمكن املعمر*ن من 3رض 

 .ن. ن، ص. م: عمورة عمار» "ب�ل حر*ة
ن الوط¨� الثا<ي للشعر الشع�� ، مجلة أعمال امل�رجا"رÄما املا��� باملستقبل: "بز*ز بادر -  19

 .147، ص 1999نوفم8Ø،  21إ5S  17و3غنية البدو*ة، من 
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 Année - N°:  

 

  ــــــــل              أو ق�ــــــــــــروه ا-Tكـــــــــــام وال@شــقـــــــواتداروا لھ قيـــــاد لكـــــــــفــــــــــــار تــــــــقــــــتــــــــ    
  واملعمـــــــــرون فـــي أرض تــــحـــــــــتــــــــــــــــــل            واشيــــــوخ ال�ولون داروا مزرعـــــــــات    
  نـــــــزل           مجرميــــن أيوزعو فيــــ�ـــا قـــطعـــــــــات3رض الز*نــــــة يملــــكــــــــو�ا باملــــــ   
  مول 3رض ال6� أصبح بGbا ¬عمــــــــل           � 3عمال الشاقة تحت الطـــغـــــاة    

ســـــــيطرت فر<ســـــــا إذن ع6ـــــــe 5ـــــــّل 3را�ـــــــ�� الزراعيـــــــة،وجعلت أàـــــــTاGxا ¬عملـــــــون فGbـــــــا 
ضـــــد الشـــــعب ا-,زائري،راحـــــت ^ســـــاعد املســـــتوطنlن و�عـــــد eـــــل مـــــا أقـــــدمت عليـــــھ « eالعبيـــــد

الفر<ســـــــّيlن للســـــــيطرة ع6ـــــــ5 ا-Tيـــــــاة vقتصـــــــادية ـــــــ� الـــــــبالد ســـــــيطرة تامـــــــة لدرجـــــــة أصـــــــبح فGbـــــــا 
أصـــبحت . 20»ا-,زائرّ*ـــون شـــعبا فقlـــ8ا معـــدما ¬عمـــل أفـــراده مثـــل العبيـــد ـــ� خدمـــة الفر<ســـّيlن

ن ®عــــت . الــــذات ا-,زائر*ــــة عبيــــدا وNــــ� ــــ� وطGHــــا وأراضــــGbا
ُ
مGHــــا أáــــ,ار�ا املثمــــرة، فصــــارت كمــــا أ

الذات تنظر إSـ5 ثمـار أáـ,ار�ا املتنوعـة عØـ8 الشـباك والثقـوب،و'خر يتمتـع Gxـا، يقـول الشـاعر 
�ذا الصدد �  :21الّشع�ّ� 

ـــــــــــــــل               م@سوط با-]8l تاeل � الثمـ    
ّ
  ـراتذر*ـــــــة لو*ـــــــس كــــــانـــــــــت تــــــــدل

  يتأمل �غصان �اذوك ال,يــــرات   ولد 3صل يâ� حذا الشباك يطل        
 �Sـــــــــا�ولـــــــــFس �ـــــــــذا وحســـــــــب، بـــــــــل أحـــــــــرق 3را�ـــــــــ�� وá3ـــــــــ,ار ال�ـــــــــ� يملك�ـــــــــا �عـــــــــض أ

مقاومــة أوالد ســيدي "،ــ� قصــيدتھ "التو�ــامي عبــد القــادر"ا-,زائرّ*lن،يقــول الشــاعر 3غــواطي 
  :22"ناصر

  خاف من السبوعة حرق ح�È ال8l,t      ة أحرق 3رض ما �داش الّسناق
  وحرق ا-]يام ونـــــ�ـــــــب وســــــرقـــــھ           ومن خـــــيـــــــر البـــــــالد أدى املاليـــــــــــيـــــــــر

ــل ــ� vســتعمار بGHــب خlــ8ات البالد،ف ــ8ك الــذات ا-,زائر*ــة ــ� معانــاة 
ّ
قــام 'خــر املتمث

  :23"طا�8l ب©Tاج"مدقع،يقول الشاعر وعبودية،وفقر 
  أنتــــما � بالدنــــــا معمـــر*ـــــــن          أميا وتالثlن أسنا عبودية                 
  أGÏبتو ثروتنا وحنا محرومينا         عّدينـــا�ا فقــــر ومl®يـــر*ــــــــا                  

ضــــط�دت ــــ� أراضــــGbا مــــن ِقبــــل 'خــــر ¬ع¨ــــ� �ــــذا أن الــــذات ا-,ماعيــــة ا-,زائر 
ُ
*ــــة قــــد أ

ا�Tتــــل ل�ـــــا اقتصـــــاديا،GÏب ثروا�Gــــا الطبيعيـــــة وخlـــــ8ات أرضـــــ�ا املعطاء،ف 8ك�ــــا تـــــذوق eـــــّل أنـــــواع 
� حlن eان شع¿Gا يتمتع Gxا، متخذا من أ�ل�ا عبيدا لھ... الفقر والعذاب.  

'خــــر  وNـــ� الــــذات املضـــط�دة اجتماعيـــا مــــن ِقبـــل: الـــذات املضـــطدة اجتماعيــــا - 2
شـtي¥Gم،و�ع|G�8م ـ� مختلـف أنحـاء الÞـTراء ح�ــÈ ... ا�Tتل،الـذي حـاول تمز*ـق أفـراد ا�,تمـع ̂و

إ�عــــاد الفالحــــlن عــــن املــــدن «شــــعرت الــــذات باالنكســــار والظلم،وفقــــدت الشــــعور Gxو*¥Gــــا نtيجــــة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضار*ة  –جغرافية  –قصة وتار*خ ا-Tضارات العرÄية بlن 3مس واليوم، تار*خية : موسوعة – 20
 .133، صEdito Creps ،1998 – 1999، 22 – 21وأدبية، تو<س، ا-,زائر، ج 

 .148 س، ص. م: بز*ز بادر -  21
، مجلة أعمال امل�رجان الوط¨� الثا<ي "مقاومة أوالد سيدي ناصر: "التو�امي عبد القادر -  22

 .164، ص 1999نوفم8Ø،  21إ5S  17للشعر الشع�� و3غنية البدو*ة، من 
، مجلة أعمال امل�رجان الوط¨� الثا<ي للشعر الشع�� "التدخالت 3جن@ية: "طا�8l ب©Tاج – 23

 .206، ص 1999نوفم8Ø،  21إ5S  17و*ة، من و3غنية البد
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 والسواحل،

 

ــــم ــــ� نفوســــ�م الشــــعور بال�و*ــــة وvنتمــــاء 
ّ
ومحاصــــر�Gم ــــ� الÞــــTراء،3مر الــــذي حط

  .24»...حّول�م إ5S مجموعة �شر*ة منبوذة � مجتمع طبقي مغلقو 
عانـت الـذات ا-,زائر*ـة مختلـف أنـواع العــذاب والتنكيـل والق�ـر أثنـاء تواجـد 'خـر ــ� 

... أراضـــGbا، ف�انــــت ^ســــكن ــــ� بيـــوت قديمــــة عتيقــــة ال تقGbــــا بـــرد الشــــتاء وال حــــّر الّصــــيف الالفــــح
�ذا الشأن �  :25يقول الشاعر 

  حاير � وقت الشتا الو*ن ايبات       قزديــــــــر ساكن يتملمــــــل           � eوخ ال
  أوالد 3حــــــــــرار دارو�ــــــــــــم رعــــــــــــاة        ذا ا-Tكم الغدار شوفو و*ن وصل          

  :26و*قول شاعر آخر واصفا ا-Tياة vجتماعية ال�� eانت ^عFش�ا الذات ا-,زائر*ة
  أوالده � القصور وحنا � الزنقة      ع56 الشوك اّناموا و�م لقطن وحر*ــــــــر
  حب الشعب يموت بالفقر وفــاقــــــــھ           و*اeل املـــلة و*رقـــــد فــوق حـــــصـــيـــــــــــــــر

  طياب ا-,8l الشعـــــب اسادات ضاق املــشــــــقـــــة      ذا الشعب املسكlن طاب
كمــا فقــدت الــذات 'بــاء و3م�ــات، فعانــت مــن اليــتم والtشــرد والضــياع والــدمار وNــ� 

�ذا الشأن الشاعر  �  :27"البار أحمد"داخل بلد�ا، يقول 
  يا وط¨� قداه من ص@يان صقار                 ماتت أمھ ع56 اصدر�ا � الØ®ول

�ذا مكســـر ذا مشـلـــــــول  يا وط¨� ماذا احصدنا من دّمار                Èíذاك أع  
� قداه حــــــرقـــــوا من دوار                 �اذا �امـــــل ذا مشرد ذا مــــ�ــــــبــــــــول    يا وطـــ̈ـ

  ذا قتــــلــــــوه وذاك صاقـــــوه الزكـــــــار               ذا يتعذب ذا مســــلســل ذا مـــنــــقـــــــول 
ــــــــــانظموا إSــــــــــــ5 فر<ســــــــــــا ال�ــــــــــــ� أغــــــــــــر�Gم ب�ــــــــــــّل  وقــــــــــــد ك|ــــــــــــ8 ا-]ــــــــــــائنlن داخــــــــــــل الــــــــــــوطن، فــ

    :28الوسائل،فأصــبحوا يقتلـــون إخـــواGÏم ا-,زائـــرّ*lن، و�ـــو ال°ـــ��ء الـــذي أب�ـــى الشـــاعر الّشـــع��ّ 

  أ�ي قتلھ قومي
  جيFت ع56 سيدي ع6�           نلقي طفلــــــة تــــــبـــــكـــــــــــي

  ـھ قومــــــي           با¬ع دينو وس"يا رومي قالت أ�ي قتــــلــــ
تصـــــف �ـــــذه 3بيـــــات الّشـــــعرّ*ة الّشـــــعبّية ا-Tالـــــة vجتماعيـــــة للـــــذات ا-,زائر*ـــــة إبـــــان 

مـــدة طو*لـــة ... vســـتعمار الفر<�ـــ�� فعـــا<ى ا�,تمـــع ا-,زائـــري مـــن الtشـــرد واليـــتم وا-,ـــوع والق�ـــر
  .فكسرت ذاتھ واضط�دت من ِقبل �ذا املستعمر الظالم ل�ا

ضــــط�دت مــــن الناحيـــــة : الــــذات املضــــطدة ثقافيـــــا وعقائــــديا - 3
ُ
وNــــ� الــــذات ال�ـــــ� أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .136قصة وتار*خ ا-Tضارات العرÄية السابقة، ص: موسوعة – 24
 .148س، ص . م: بز*ز بادر -  25
 .164س، ص . م: التو�امي عبد القادر – 26
، مجلة أعمال امل�رجان الوط¨� الثا<ي للشعر الشع�� و3غنية "م©Tمة ا-,زائر: "البار أحمد – 27

 .187، ص 1999نوفم8Ø،  21إ5S  17دو*ة، من الب
�عض النماذج الوطنية � الشعر الشع�� 3ورا��î خالل الثورة التحر*ر*ة، : العر�ي دحو – 28

 .205ت، ص . ديوان املطبوعات ا-,امعية، ا-,زائر، د
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...  الثقافيـــة والدي"يـــة، فُمنعـــت مـــن التعلـــيم ســـواء eـــان ذلـــك ـــ� املـــدارس، أو املســـاجد، أو الزوايـــا
لـــــذلك فقـــــد شـــــعرت الـــــذات با-,�ـــــل والقمـــــع الـــــدي¨� مـــــن ِقبـــــل 'خـــــر الـــــذي تختلـــــف عنـــــھ، فقـــــد 

عت أقــدام�ا ع6ــ5 ال ــ8اب ا-,زائــري بمحارÄــة وvســtيالء ع6ــ5 3وقــاف عملــت فر<ســا منــذ أن وضــ«
¦ســـالمية باعتبار�ـــا الراiـــ� واملمـــون الرئ�Fـــ�� لل"شـــاطات الدي"يـــة والتعليميـــة وـــ� نفـــس الوقـــت 

و�ـــذا ¬ع¨ـــ� أن 'خـــر �عـــد أن قïـــ�È ع6ـــ5  29»^شـــ�ل عائقـــا كبlـــ8ا ـــ� وجـــھ ا�]طـــط vســـتعماري 
  :30يق��ï علGbا روحيا وعلميا، يقول الشاعر الّشع��ّ  الذات ا-,زائر*ة ماديا، حاول أن

8lش تحت أسواط الغFوطنھ و~ع �  حب الشعب ي�ون جا�ل الفيقة          
حاول 'خـر تج�يـل الـذات ا-,زائر*ـة ح�ـÈ ال ^سـتفيق للـدفاع عـن نفسـ�ا، لـذلك فقـد 

ة ح�ــÈ يمكGHــا أن سـلكت فر<ســا سياســة إقصــاء اتجـاه أبنــاء ا-,زائــر ^عتمــد ع6ـ5 التج�يــل و3ميــ«
فقـــد قïـــ�È . تحكـــم ســـيطر�Gا التامـــة علـــGbم ولـــم ^ســـمح ل�ـــم بـــالتعليم إال ـــ� حـــدود ضـــيقة للغايـــة

وحولو�ـا باملـدارس الفر<سـية، وجـراء ذلـك ... vستعمار ع56 معظم املعا�د ¦سالمية واملكتبات
ظـم الـذوات فمع 31»...بـlن الرجـال% 95بlن ال"ساء و% 99بلغت <سبة 3مية بlن ا-,زائر*lن 

  : 32ا-,زائر*ة إذن أمّية ال ^ستطيع ح�È كتابة الرسائل
  

                      �íبر*ة  يا خو*ة يا ابن ع �S ال من يكتب  
  أنــــا ماشــــي للناحيــــة              ودي خ8Øي للـــمالــــيــــة            

  :33"ا-Tاج سعيد"وقد حولوا املدارس واملساجد إ5S كناÆس، يقول الشاعر 
ْن ُموَ�ــــــاْب               ح�È أزفون  ِإَوَزف

َ
  الذي eانت لھ �يبة ∗ُ◌ـوْن ْيال

 يْگْ
َ
ْر أ

ْ
اف

َ
  ِلــيــــْس               دخـــــــــــــل الكـــــــــافــــــــــــــــــر أرضــــــــــــــــــــھگاْشْم ال�

 
َ
ْقِليــــْز ِإْوَرَح پْأ

َ
  ــــاْب              شيـــــــدوا كنFســة فيھ للــــمعــمـــــر*ـــــــــنَنـــاْن ل

ْخِليـــْس               ووضعـــوا بداخــــلـــــــــھ الصلـــــــيــــــــــــب
َ
ْل ذ

َ
ْشْقال

َ
ْرَناْن أ

َ
  أ

ـــــْب              بـــــالناقــــــوس تـ
َ
ْيط

َ
َيـــط

َ
ـــــوْس ل

ُ
  ـــعــــــلــــــن 3وقـــــــــــاتَسَنــــاق

وْمْن ْيْجَراْح ووِليــــْس                فالــــــمــــؤمـــــــن قــــــلــــــــبـــھ مـــــجــــــــــروح
ُ
  امل

ونجـــد أن ا-]ـــائنlن الـــذين انظمـــوا إSـــ5 فر<ســـا قـــد بـــاعوا ديـــGHم ع6ـــ5 حـــد ^عبlـــ8 الشـــاعر  
  :34الّشع��ّ 

  ات          � دار املــيــــــر�ز*نا لعالم    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .124س، ص . م: عمورة عمار – 29
 .164س، ص  . م: التو�امي عبد القادر -  30
 . 126س، ص . م: ارعمورة عم – 31
 .171س، ص . م: العر�ي دحو – 32
شعر ا-Tاج (دور الشعر الثوري القبائ6� � ا-Tفاظ ع56 ال�و*ة الوطنية : "حكيم رحمون  – 33

، 2م، ج2013ماي  16 – 15، ملتقى 3ناشيد الوطنية ودور�ا التعبوي خالل الثورة، )"سعيد أنموذجا
 � . 378ا-,زائر، تl®ي وزو، صم"شورات مخ8Ø املمارسات اللغو*ة 

 .دائرة من دوائر والية تl®ي وزو -  ∗
 .201ن، ص . م – 34
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  واش أرÄــحتـــــــــو             يا خاينlن الدين    
عانــــت الـــــذات �ســـــ@ب تمســـــك�ا بالعقيـــــدة ¦ســــالمية كثlـــــ8ا، فقـــــام 'خـــــر Gxـــــدم وحـــــرق 

ـــ� نفســـ�ا،إذ  øـــùـــ8ا مـــن املســـاجد، «املســـاجد ليبعـــد الـــذات عـــن مقوم�ـــا ¦ســـالمي الراlـــدم كث�
مGHـــــــا إSـــــــ5 كنـــــــاÆس أو ثكنـــــــات أو مستوصـــــــفات وح�ـــــــÈ إSـــــــ5 مالNـــــــ� ألجنـــــــاده وحـــــــول أعـــــــدادا كثlـــــــ8ة 

  . 35»...وماخورات عمومية
و¤ذا eانــــت الــــذات ا-,زائر*ــــة معروفــــة بالتمســــك بمختلــــف القــــّيم الروحّيــــة وا-]لقّيــــة 
eالوفــاء بــالع�ود، فــإن 'خــر 3جن�ــ� عكســھ تمامــا، إذ نجــد أنــھ وعــد ا-,زائــرّ*lن باالســتقالل إذا 

ـــ� ا-Tـــرب العامليـــة الثانيـــة ضـــد أملانيـــا، فســـاعد�ا الّشـــعب ا-,زائـــرّي منتظـــرا منـــھ  مـــا ســـاعدو�ا
الوفـــــاء بالع�ـــــد، لكنـــــھ خـــــان الع�ـــــد فـــــرد صـــــ"يع�م ا-,ميـــــل بمجـــــازر لـــــن ت"�ـــــ�È يـــــوم الثـــــامن مـــــاي 

فأحســـــت الـــــذات بالعبوديـــــة ...) ســـــطيف، قاملـــــة، خراطـــــة(م ـــــ� �عـــــض منـــــاطق ا-,زائـــــر 1945
  :36حداثوالذل، يقول الشاعر واصفا تلك 3 

� يوم مــوعـــــود    أعطـــونــــــا عــــ�ـــــــــود                 
  أوالد الرومـــــــــيــــــة        كذبوا ع56 ا-,ــــدود    

 املستعمر أغـــــضب              غـــّيــر املــطـــلـــــب

ــــــــتــــــــــل العــــــــــرب             نـــاس ال�ـــمـــــــيـــــــة          واقــ
ــــــــار               وقعت يا حضار          مــــجـــــــــــازر كــــــبـــ

� ا-]مسة ور�عlن             الشعب ا-Tــــز*ـــــن  
  محنــــــة وابـــلــــــيــــــة      عا<ى منــ�ا ســـنـــيــــن          

ــــيــــنــــــــة حسبـــــونـــــ ــــبـــــيـــــــــد                 و¤ال مــــاشـ   ا عـ
الـــذات Nـــ� ا-Tارســـة للوجـــود، ومـــن ثـــم فÇـــ� تـــدافع عـــن نفســـ�ا : الـــذات الثـــائرة - ثانيـــا

ن¥Gكـــــت . ضـــــد أي û,ـــــوم خـــــارÂ�، من¥Gـــــٍك -Tقوق�ـــــا
ُ
فبعـــــد أن أدرك الّشـــــعب ا-,زائـــــرّي أن ذاتـــــھ أ

ــي مــن قــوة لlــ8د واضــط�دت مــن ِقبــل 'خــر املتم ــل ــ� vســتعمار الفر<�ــ�� ثــار ضــده ب�ــّل مــا أ̂و
ّ
ث

فـــالثورة تـــدل ع6ـــ5 ا-,ـــرح ال�ـــائن والثابـــت ـــ� أغـــوار الـــذات وكينون¥Gـــا، ... لذاتـــھ vعتبـــار والكرامـــة
  ... إGÏا ذات مليئة با-,راح والن8lان، ال يطفGüا إال ل�يب الثورة ضد املضط�د والظالم ل�ا

ال�ــ� أعطا�ــا للــذات ا-,زائر*ــة ال�ــ� وثقــت بــھ، أدركــت �ــذه  �عــد أن خــان 'خــر وعــوده
الـــــذات أن مـــــا أخـــــذ بـــــالقوة ال ُ¬ســـــ 8جع إال بـــــالقوة، فاختـــــارت ا-Tـــــرب والثـــــأر، واملـــــوت ع6ـــــ5 حيـــــاة 

  :37الذل
  يكفينا ما فات وشبـعــــنــــــا دمــــــار              موت العز وال حيات ال6� مذلول 

  من خ°�È كيد لعدونا وش يقـــــول              ذي املره نخوضو�ا حرب قمار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1999، م"شورات اتحاد الكتاب العرب، 1ج - دراسة–تار*خ ا-,زائر املعاصر : العر�ي الز8lÄي  -  35

 .20ص 
مجلة أعمال امل�رجان الوط¨� الثا<ي للشعر الشع�� " وعد لم يتحقق: "�غدادي -]ضر – 36

 .203 – 202 – 201، ص1999نوفم8Ø،  21إ5S  17غنية البدو*ة، من و3 
 .187 – 186س، ص . البار أحمد، م – 37



35                                                                          الذات املضط�دة والثائرة � الشعر الشع�� الثوري  

2312 (Décembre 2017)   )2017ديسمبر(23:ــ  العدد  الثانية عشرةالسنة  
ème

 Année - N°:  

 

  هللا أك8Ø نخلفـــــــوا مGHــــــم الثـــــــار              باب الص©¢ ي�ون مفتاحھ مقفـــول 
�كــذا بــدأت الـــذات ا-,زائر*ــة تفكــر وتþـــý نفســ�ا للقضــاء ع6ـــ5 �ــذا 'خــر املســـتعمر، 

 8Øا يوم الفاتح نوفمGّل ا-,وانبم ثائرة علي1954لتعلن ثور�e ھ من:  
ُجوعت الذات ا-,ماعية ا-,زائر*ة من ِقبـل 'خـر الـذي : الذات الثائرة اقتصاديا - 1

ان ـــ®ع مGHـــا 3را�ـــ�� الصـــا-Tة للزراعـــة، فثـــارت عليـــھ ل ـــ8د لنفســـ�ا خlـــ8ات بلـــد�ا املتنوعـــة، يقـــول 
لــم تقــدم  الشــاعر الّشــع�ّ� مــ,عا الشــباب للصــعود إSــ5 ا-,بــال، أي ينــادGhم للثــورة ألن ا-Tــرب

  :38ل�م سوى العطش وا-,وع
  CDEعوا يا شبان

  أ^,عوا يا شبان قدموا البغال
  GÏرÄو ل©,بال

�ذا ا-Tرب قدم لينا  
  ا-,وع والعطش زاد علينا

ظـــن 'خـــر 3جن�ـــ� بأنـــھ سFســـتوS� ع6ـــ5 ثـــروات وخlـــ8ات الـــذات ا-,زائر*ـــة إSـــ5 املمـــات، 
�ذا الش �  :39أنلكنھ مخطئ � ذلك، يقول الشاعر الّشع�ّ� 

  
  ـاةطمعوا � ثرواتـــــنــــا لGbــــــم تكـــمـــــــــل                 را�م ظنو يــــــــــملـــــــكــــــونــا للـــمـــــــ

ـــــاة
ّ
وا ليــ�ـــــم خـــــط

ّ
  واحنا ما نــــــرضاش بGbـــــم نتحـــمـــــــل                 والزعامــة خـــط

  ة جا ع56 3جبال أمضل            ر*حھ بارد فيھ كذا من <ـســــماتغيم الثور 
  :40و*قول شاعر آخر ساخرا من ا-,89ال د¬غول، الذي �زمھ ا�,ا�دون 

  د¬غول يا طماع           �بالتو الدقلة     
�ل�وه الرجـــــــــال               ودوخوه eالبقلھ        
د أن قتـل 'خـر الكثlـ8 مـن ا-,زائـرّ*lن، ودمـر منـازل�م �عـ: الذات الثائرة اجتماعيا - 2

  :41ف�ا �و الّشعب يثأر و*ثور دفاعا عن وطنھ... وشرد و*تم أطفال�م
  ¬عطيك الTÞة يا ��î سليمان

  يا ل6� مسطالـــــي بlن الكيـفــــان 
  طيح العــــســـــكــــر مثـــل الذبـــــــان

  أقتل القبطان ومعاه لـــــــجـــودان
و*صـــــف شـــــاعر آخـــــر ل�يـــــب الثـــــورة املقّدســـــة ال�ـــــ� جعلـــــت 'خـــــر يفشـــــل رغـــــم عدتـــــھ 

  :42وعتاده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .204س، ص . م: العر�ي دحو – 38
 .148س، ص . م: بز*ز بادر – 39
 .199س، ص. م: العر�ي دحو – 40
 .197ن، ص . م – 41
 .148س، ص . م: بز*ز بادر – 42
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2312 (Decémbre2017)   )2017ديسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  
ème

Année - N°:  

  ع ســــــنـــــواتالثـــــورة لـــ�يــــبــــ�ا بــالــنــــــار أشــــــــعـــــل                    واشتــــد القتــــــــال ســـــــبـــــــ
  حاول فـــــيـــ�ـــــا كـــم مـــن مــــــحــاول            � ذا الف 8ة حس vستعمار افشل      

  أ¬عـــزز � قوتــــھ فــــيـــــ�ــــا يـــجــــمـــــــل                      قالل�م نقـــ��ï ع56 �ذا الســادات
  ـــة بالدبـــــــابــــــــاتجاب الطائرات � ا-,ــو تقــــنـــــبــــــل                 وا-,يوش أمـــسلـــــحـــ

ــــــمـــــــــة ديما Gxـــــــم تنــــــــــــــزل                     من جFش التحر*ر ذّوق�م لـــسعــات   وال�ـــز*ــــــــ
ثـارت الـذات ع6ــ5 'خـر نtيجـة تــدم8l منازل�ـا، فأصـبحت �عــد vسـتقالل تملـك املنــازل 

  :43والسيارات
  فرظـــو�ا شطــــــار              وسط سما�ا صاعدة للبعد تزولبالنجمة و�الل 

  ح�È عاد السيل بمياه خـــــرخــــــار                   وحصدنا  ثمار أ�ساتlن وسيــــــول 
  أصبح مجا�د eاسب عشر أديار            ومن النوع الرفيع السيارات يجول 

  
  :44ل ا-,زائرو�ناك من وعد نفسھ أن ال ي ®وج ح�È ^ستق

  وهللا ما نزوج احلفت                 وأعــــــطــيــــت العــــــا�ــــــد
  ح�È ^ستقل ا-,زائـــر                  ندى الشباب ا�,ا�د

وقد التحمت الذات الفرديـة مـع الـذات ا-,ماعيـة، فبعـد أن فرق�ـا vسـتعمار أعـادت 
  :45د، يقول الشاعر الّشع��ّ لنفس�ا الثقة فوضعت يدا بيد لتحر*ر البل

  الـُمــــَجـــــاِ�ــِديـــــْن ِإْحـــــــــَراْر                            ا�,ـــــا�ـــــــــدون 3حـــــــــــرار
ُيوْر                      حذار أن تتفرقوا يا طيور 

ْ
ط

ْ
ل
َ
ْم أ

ْ
ْتِمْفَراق

َ
 أ

ْ
ْرث

ْ
  َحاذ

يِ 
َ
ُفـــــوْس أ

ْ
وْس ق

ُ
ف

َ
ـــــَراْر                         يـــــــد بيــــــد أّيـــــ�ا 3حــــــــرارأ

ْ
  ـــــحـ

ْتــــْحـــــْرْر                          لــــــكـــــي يــــــتـــــــحرر البــــــلـــد
َ
 أ

ْ
ُمـــــوْرث

َ
� ث   َبا¯�ِ

خــــر الــــذي اضــــط�د�ا مــــن ثــــارت الــــذات ع6ــــ5 ' : الــــذات الثــــائرة ثقافيــــا وعقائــــديا - 3
الناحيــة التعليميــة، فحرم�ــا التعلــيم ــ� املــدارس واملســاجد، وعوضــ�ا بمالNــ� وكنــاÆس، لطمــس 

  :46يقول الشاعر الّشع�ّ� بأن ثورة نوفم8Ø سtنصر الدين... �و*ة الذات ا-,زائر*ة
  لة vثنlنلوراسيــــــــــــون لوراسيـــــــــــــون                   عملوا الجتماع لي

  أول نوفم8Ø ر�ع وخمسlن                     نجمة و�الل تنصر الديــــن   
عيــــــد حر*¥Gــــــا ال�ــــــ� ســــــل¿Gا مGHــــــا 'خــــــر،  و*قــــــول الشــــــاعر بأنــــــھ حــــــlن ^ســــــتقل ا-,زائــــــر ̂و

  :47سGbتمون بالدين ¦سالمي
  يا وط¨� يا وط¨�                  يا وط¨� الغاS� والز*ـــن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .188 س، ص. م: البار أحمد – 43
 .221س، ص . م: العر�ي دحو – 44
خراطة، والية : م، بلدية ودائرة2017ماي  04سنة، أمّي، ù,لنا عنھ يوم  60: ب. مصطفى – 45

 . بجاية
 .218س، ص . م: العر�ي دحو -  46
 .211ن، ص . م -  47
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2312 (Décembre 2017)   )2017ديسمبر(23:ــ  العدد  الثانية عشرةالسنة  
ème

 Année - N°:  

 

  ـر*ـــــــــة                    وانـــــقــــومـــــــــو بـــالديــــــــــــــــن              ترÄحـــــوا ا-Tــ
ورغــم محاولــة فر<ســا إ�عــاد الــذات ا-,ماعيــة ا-,زائر*ــة عــن الــدين ¦ســالمي، إال أGÏــا 

  :48تمسكت �عقيد�Gا ¦سالمية، من خالل التوeل والدعاء � عز وجل
   طيارة بال بابور             ب8Øكة ر�ي والرسول وÄيھ نجيبو ا-Tر*ة درÄنا لبليميور بال

عــــا5S لFســــاعد ا�,ا�ــــدين املــــدافعlن  فالــــذات eانــــت تطلــــب العــــون مــــن هللا ســــبحانھ ̂و
  :49عن ا-Tق والدين

  عـــــــــــــيــــــــــــن يـــــــا رب عــــــــــيــــــــــــــن
�  ــــديـــــــــــــنعيــن يــــــــــا ر�ي ا�,ا

  واحليل يا ر�ي احليل ا�,ــا�د
  نصار*ـــــــــــــــن ا-Tق والديـــــــــــــــــــــن

  :50و*قول شاعر آخر داعيا هللا بأن ¬ساعد ا-,نود
  ا-,نود ع56 رجلGbم                 يا رب أقــــبــــل عـــلــــيـــــ�ــــم

  و¤ذا رÄحو م8Øوك علGbم         إذا ماتوا ا-,نة لGbم         
<ست"تج من eّل ما سبق أن الّشعر الّشع�ّ� الثورّي ا-,زائـرّي كغlـ8ه مـن 3شـعار ا�ـتم 

ل � vستعمار
ّ
لة � ا-,زائر و'خر املتمث

ّ
بlن عالم يحـرص ع6ـ5 ا-Tفـاظ ... بمسألة الذات املتمث

ــل �و*
ّ
تــھ، وÄــlن عــالم يحــرص ع6ــ5 إحــداث ع6ــ5 مقوماتــھ الوطنيــة، الثقافيــة وا-Tضــار*ة ال�ــ� تمث

  .قطيعة بlن أبناء الوطن، ومن ثم �دم الذات واضط�اد�ا غ8l مع 8ف Gxا
فأحســــــت ... اضــــــط�د 'خــــــر الــــــذات ا-,زائر*ــــــة اقتصــــــاديا واجتماعيــــــا وثقافيــــــا ودي"يــــــا

بالغرÄــة والضــياع وvنكســار وNــ� ــ� عقــر دار�ــا، وNــ� غرÄــة معنو*ــة أك|ــ8 ضــررا ع6ــ5 الــنفس مــن 
ضـط�دت الغرÄة ا

ُ
لة � �عد الذات وانفصال�ا عن الـوطن نtيجـة الظـروف، ألGÏّـا أ

ّ
-Tقيقية املتمث

ف�انـــت ذاتـــا تاGÜــة، ^ســـ8l بخطـــى ... وNــ� داخـــل وطGHــا نtيجـــة القـــوانlن امل�Tفــة والظاملـــة ـــ� حق�ــا
مست �و*¥Gا وخصوصي¥Gا الثقافية

ُ
  .متع|8ة نحو ا�,�ول �عد أن ط

حيـــث ... م1945يما �عـــد مجـــازر الثـــامن مـــاي اســـ 8جعت الـــذات ثق¥Gـــا بنفســـ�ا، والســـ
: أدركـــــــت أن مـــــــا أخـــــــذ بـــــــالقوة ال ¬ســـــــ 8جع إال بـــــــالقوة، فثـــــــارت ع6ـــــــ5 'خـــــــر مـــــــن جميـــــــع ا-,وانـــــــب

محاولـــــــة إعـــــــادة vعتبـــــــار لـــــــذا�Gا ول�و*¥Gـــــــا ومـــــــن ثـــــــم ... اقتصـــــــاديا واجتماعيـــــــا وثقافيـــــــا وعقائـــــــديا
باالضـــط�اد والضــياع، ثـــارت  أي أنــھ �عـــد أن شــعرت الــذات... ا-Tصــول ع6ــ5 ا-Tر*ـــة وvســتقالل

  .ع56 وجھ vستعمار مستعملة القوة الس 8جاع ذا�Gا املفقودة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32دور ال"شيد الشع�� ا-,زائري � معركة التحر*ر الك8Øى، ص : عبد العز*ز شو*ط – 48
 .ن. ن، ص. م -  49
 .226س، ص . م: العر�ي دحو – 50
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�نوال �يالغنا �يقاع امل��ون ب�ن مصط�� �سمية
ّ

  اللغوي  �
  

   ز�ن العابدين بن ز�ا�ي   
  

  امل��ص

جاء �ذا البحث ليكشف النقاب عن إش�الية �سمية أصل مصط�� امل��ون، ال�� �ان      

، مّما أّدى إ�� ظ�ور جدل ب�ن )��ن(املوجود �� املدلول اللغوي ل�ذه اللفظة  إ�� �ختالف مرّد�ا

� بامل��ون الرت�اب  الدارس�ن �� ضبط ال�سمية ��سب ل�ذا النوع من �بداع الشع��، أُسّ�ِ

� بذلك لتغ�� الشعراء الشعبي�ن بھ؟  الشعراء الشعبي�ن أخطاء لغو�ة فيھ أم ُسّ�ِ

 .الشعر –الغناء  –ا��طأ اللغوي  - امل��ون : ملفتاحيةال�لمات ا

Abstract: 

This research consists in clarifying the origin of the term (El-melhoun) in 

popular literature, which announces an ambiguity between two meanings, 

between two different senses of the choice of this term; to know (the fault or the 

error) in the grammatical sense, or even relative to the music and the popular 

songs. 

Key words: El melhoun - grammatical fault - singing - poetry. 

ون من �بداع �د�ي�سمية �ذا  أصل قبل أن �عا�� إش�الية    
ّ
 الل

ً
 ، علينا أّوال

بع أن 
ّ
َ�َن "مشتقة من املصدر الثال�ي و�� ، "امل��ون "املدلول اللغوي للفظة نت�

َ
وردت  ال��و  ،"�

 بقدر ما يخدم��1 اللغة العر�ية بمعاٍن كث��ة ومتعّددة
ّ
�ذه  ، ال نر�د التوقف عند�ا كث��ا إال

  .الدراسة 

  :املدلول اللغوي - 1

َ�َن : "بمع��) ل ح ن( �� مادة" لسان العرب"وردت �ذه اللفظة �� م��م  
َ

� : �َ
َّ

–ن ال�

َن �� قراءتھ إذا غّرَد من �صوات املصوّ  - بفتح ا��اء َّ�
َ

ُ�ون، و�
ُ

َ�اٌن و�
ْ

غة املوضوعة، وجمعھ أ�

اَس إذا �ان أحس��م قراءة أو غناء َ�َن النَّ
ْ

�
َ
َب ف��ا بأ��ان ، وأ رَّ

َ
ْ�ُن ، وط

َّ
 –ب�سك�ن ا��اء  –وال�

َ�ن 
َّ

َ�انةوا - بفتح ا��اء –وال�
َّ

َ�انية ل�
َّ

  .2"ترك الصواب �� القراءة وال�شيد: وال�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محاضر، �لية �داب واللغات، جامعة البو�رة أستاذ.  
ا��طأ �� �عراب، واللغة، والغناء، والفطنة، : ل��ن سّتة معاٍن " جمع�ا ابن بري �� قولھ  - 1

رمضان عبد التواب، ��ن العامة والتطّور اللغوي، مكتبة ز�راء : ، للمز�د ينظر"والتعر�ض، واملع��
  .وما �عد�ا  13م، ص2000، 2رق، القا�رة، طالش

  ).ل ح ن(مادة  182، ص 2005، 4ابن منظور، لسان العرب، ب��وت، ط - 2
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، ل�ا معنيان أحد�ما )�َ�ن(يت�� لنا مّما ورد �� �ذا امل��م أّن املدلول اللغوي للفظة 

  .مع�� الغناء والطرب، و�خر �و ا��طأ أو عدم �ل��ام بالقواعد املوضوعة للغة و�عراب

ْ�ِن (ومن معا�ي 
َّ

التطر�ب "�و " لسان العرب"مّما ورد أيضا ��  - ا��اءب�سك�ن  – )ال�

  .1"وترجيع الصوت وتحس�ن القراءة والشعر والغناء

أحد�ما : تّدل ع�� معني�ن مختلف�ن) ل ح ن(نالحظ مّما ورد �� �ذا امل��م أّن مادة 

، وآخر �و الغناء وا
ً
 وكتابة

ً
لطرب الوقوع �� ا��طأ وعدم التقّيد بقواعد اللغة العر�ية قراءة

  .وال�شيد

�ن "قولھ " الّ��اح"بمع�� ا��طأ، ما ورد �� م��م ) ل ح ن(ومّما جاء �� مادة 
ّ

ال�

ّ�ان، أي كث�� ا��طأ: ا��طأ �� �عراب، يقال
َ

  .2"فالن �

ْ�ن(مع�� - الّ��اح –وجاء أيضا �� موضع آخر من �ذا امل��م 
ّ

بمف�وم الغناء  )ال�

ْ�ن واحد ���ا"القراءة  ِن ْس وُح 
ّ

وقد ... اقرأوا القرآن ب��ون العرب: ن وال��ون ومنھ ا��ديثال�

، والتطر�ب 3"��ن �� قراءتھ إذا طّرب ��ا وغّرد، و�و أ��ن الناس إذا �ان أحس��م قراءة أو غناء

 اوال�شيد �و عملية �غي�� وتبديل الصوت أثناء النطق ��ارج ال�لمة، حيث ي�ون أداؤ�ا مختلًف 

  .و�ذا �عد انحرافا عن �صل املوضوع لھ، و املألوف�� عملية النطق العادي أ

و��ن �� القراءة : " قولھ" املنجد �� اللغة و�عالم"ونجد املدلول اللغوي نفسھ ورد ��

م ف��ا وطّرب، و�ّ�ن �ناشيد وضع ل�ا أ��انا �غ�� ��ا
ّ
و��ن من �صوات، ما صيغ م��ا ... ترن

  .4"ة ���انووضع ع�� توقيع و�غم معلوم �ساوي صناع

ھ )ل ح ن(ملاّدة �ستخلص من وراء �ذا البحث اللغوي       
ّ
يّدل ع�� معني�ن مختلف�ن،  أن

، والعدول عن 
ً
، و�خر الّصوابأحد�ما ا��طأ وا��روج عن قواعد اللغة العر�ية نطًقا وكتابة

�ن �نا إّما أن ي�ون من ا��طأ �� اللغة وعد"،  �و الغناء والطرب وال�شيد
ّ

م التقّيد فال�

  .5"بمعاي���ا، أو من الت���ن من أجل الغناء

إّما الرت�اب �خطاء "وعليھ ي�بّ�ن لنا أّن قصيدة امل��ون سّميت ��ذه ال�سمّية       

  اللغو�ة من طرف ناظم��ا أو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)ل ح ن(، مادة 184ابن منظور، لسان العرب، ص  - 1
، تحقيق أحمد عبد 6تاج اللغة و��اح العر�ية، ج  - إسماعيل بن حماد ا��و�ري، ال��اح - 2

  .2193، ص 2مالي�ن، ب��وت، طالغفور عطار، دار العلم لل
  .املصدر نفسھ، الصفحة نفس�ا - 3
  ).��ن(مادة  717املنجد �� اللغة و�عالم،  دار املشرق، ب��وت، لبنان، ص  - 4
شعيب مقنونيف، مصط��ات الشعر امل��ون ا��زائري ب�ن اضطراب الف�م وتحديد  - 5

  .55م، ص 2013جانفي  237املقصدية، مجلة ا��ياة الثقافية، تو�س، ع 
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و�ذه �� �ش�الية املطروحة ال�� �س�� إ�� الكشف ع��ا من خالل ، 1"�انت �غ��ألّ��ا 

  ؟  �� تحديد أصل �سمية الشعر امل��ون أ�سب  دلول املأّي �ذه الدراسة؛ ف

  :أصل �سمية الشعر امل��ون - 2

ي أشرنا إليھ سابقا- ) ل ح ن(إن �ختالف اللغوي �� مادة 
ّ

أّدى إ�� وجود اختالف  - الذ

، حيث والدارس�ن ل�ذا النوع من �بداع �د�ي حول أصل �سمية الشعر امل��ون ب�ن الباحث�ن

النقاش حول�ا وانقسموا إزاء ذلك إ�� فر�ق�ن، يرى أحد�ما أن الشعر امل��ون ك�� ا��دل و 

سّ�� ��ذا �سم بدا�� الغناء والطرب، و�خر يرى أنھ ناتج عن ا��طأ �� النطق والكتابة وعدم 

  .مراعاة قواعد �عراب والنحو

�ستعمال وقد طرح �ستاذ عباس ا��راري �ذه �ش�الية وناقش�ا من ناحية اللغة و 

وا��قيقة أنا �� محاولة التعليل أمام اف��اض�ن مصدر�ما معنيان من معا�ي ال��ن، : "�� قولھ

  .، وعليھ نحن بصدد قضية تحمل رأي�ن متباين�ن2"�ما الغناء وا��طأ النحوي 

  �تجاه �ّول 

مستمدة من الغناء ال من  يرى أنصار �ذا �تجاه أّن أساس �سمية مصط�� امل��ون 

 ونجد من ب�ن أبرز املنظر�ن ل�ذا �تجاه، ،اللغة العر�ية نطقا وكتابةقواعد  مخالفةأي  ،��نال

ھ شعر بلغة : " أن ھقول�� ) معلمة امل��ون (�ستاذ دمحم الفا��� صاحب 
ّ
أّول ما ي�بادر للذ�ن أن

ْ�ن
َ

ھ كالم فيھ �
ّ
نا ال نقا ،ال إعراب ف��ا، ف�أن

ّ
بل الكالم و�ذا �شتقاق باطل من وجوه ألن

ما بالل��ات العامية، ولم يرد �ذا التعب�� عند أحد من الكتاب 
ّ
الفصيح بالكالم امل��ون و�ن

، 3"القدماء ال باملشرق وال باملغرب، وال �عقل أن �سّ�� أحد شعره ب�لمة تّنم عن ا���ل

ي أراه أّ��م اشتّقوا �ذا اللفظ من الت���ن بمع�� أن �صل ��:" و�ضيف قائال
ّ

�ذا الشعر  والذ

م ليُ 
ّ
�� بھ قبل �ّل ���ءامل��ون أن ينظ

َ
  .4"تغ

�� الفصل " املقدمة"ما يؤكد طرحھ �ذا قول العالمة ابن خلدون ��  اس�ند ع��وقد 

�عد أن ت�لم عن الشعر باللغة العامية، " �� أشعار العرب وأ�ل �مصار ل�ذا الع�د"ا��مس�ن 

  ور�ما ي��نون فيھ أ��انا �سيطة ال : "قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من�� البصكري، الشعر امل��ون �� أسفي، م�شورات مؤسسة د�الة، الدار البيضاء املغرب،  - 1

  .18م، ص2001، 1ط
، 1970، 1عباس عبد هللا ا��راري، الزجل �� املغرب، القصيدة، مطبعة �منية، الر�اط، ط - 2

  .55ص 
  .29م، ص1986ململكة املغر�ية، ، مطبوعات أ�اديمية ا1ج/1دمحم الفا���، معلمة امل��ون، ق - 3
دمحم الفا���، شعر امل��ون �� �دب املغر�ي وملاذا �س�� ��ذا �سم، مجلة مجمع اللغة العر�ية،  - 4

  .43م، ص1985ماي  65ج
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  .1"الصناعة املوسيقيةع�� 

أن �لمة م��ون : "أحمد س�وم �� قولھ :َجْمٌع من الباحث�ن، أمثال والرأي نفسھ يؤكده

  أصل�ا من ال��ن 

، والفكرة ذا��ا يؤكد�ا عبد 2"املوسيقي ف�و القول امل��ون أي امل�ّ�ن ب�شديد ا��اء

 �شوءإن الشعر امل��ون ارتبط " :الصمد بلكب�� �� شأن ارتباط الشعر امل��ون بالغناء �� قولھ

  ، وعليھ ُحقَّ لنا السؤال �� �ذا املقام عن عالقة الشعر بالغناء؟ 3"وتطورا بالغناء والطرب

ألن الشعر �� حّدِ ذاتھ  ،ولسنا �نا �� حاجة لنث�ت وجود تلك العالقة ب�ن الشعر والغناء

ھ ارتبط بالوجود ��سا�ي من
ّ
ذ بداياتھ �و�� الضار�ة �� عمق �و غناء النفس والروح، كما أن

فل�س الشعر  ،صفاتھ وخ�� معاملھ الشعر من الفنون ا��ميلة �عت�� املوسيقى أبرز " إذ ،القدم

  .4"�� ا��قيقة إال كالما موسيقيا تنفعل ملوسيقاه النفوس وتتأثر ��ا القلوب

ك أّن ل�ّل شعب من الشعوب م�ما بلغ مستواه الفكري وا��ضاري عادا
ّ

تھ وال ش

لسنا �� حاجة ألن نث�ت من الناحية العقلية " وتقاليده وأفراحھ وأحزانھ وأغانيھ الشعبية، بل

ھ، وأن �غا�ي الشعبية قديمة الع�د ب�ن س�ان 
ّ
ضرورة وجود �غا�ي �� ا��تمع ��سا�ي �� �ل

ب�� ا��ما�� املدن والبوادي وأن ا��ياة �جتماعية بمناسبا��ا املفرحة وا��زنة قد حتمت التع

 ��انب�نا يجمع ب�ن �ذين افاصطنع فن� ،،الذي �ستع�ن باآللة املوسيقية والتنغيم اللفظي

  .5"املوسيقى واللغة �و ما نصط�� ع�� �سميتھ باألغنية الشعبية

قديمة قدم  إذ �� �شأة �ذه الظا�رة،ا محّدًدا لتار�خ ضبطال �ستطيع أن ن ،وعليھ

ف�� من مستلزمات ا��ياة الفردية " ،عوب وا��ضارات��سان، وقد عرف��ا جميع الش

و�جتماعية ال ي�اد يخلو م��ا زمان أو م�ان، وقد أجمعت الدراسات النفسية �� �ّل العصور 

ع�� أّن املوسيقى تلطف املشاعر وتر�ف �حاس�س و�سمو بالنفوس وتبعث ف��ا ال�شوة 

ا�اة أصوات الطبيعة والتعب�� عن مشاعره ، فوجد ��سان �� فّن الغناء وسيلة ��6"وال�سمة

أّن الدافع " :يقول أرسطو، الم وا��ربوأحاس�سھ، فغ�� للفرح وا��زن ول��ياة واملوت وللّس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد جاد، دار الغد لل�شر والتوز�ع، عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق  - 1
  .585م، ص2007القا�رة، 

، ص 1993، 2أحمد س�وم، امل��ون املغر�ي، م�شورات شؤون جماعية، املغرب، طا��اج  - 2
230.  
مطبعة النجاح ا��ديدة، الدار البيضاء،  - الظا�رة ودالل��ا - عبد الصمد بلكب��، شعر امل��ون  - 3

  .240- 239، ص ص2010 1املغرب، ط
لل�شر والتوز�ع، ا��زائر، عبد �لھ م�سوم، تأث�� املو��ات �� ال��بادور، الشركة الوطنية  - 4

  .34م، ص 1981
  .556عباس ا��راري، الزجل �� املغرب، القصيدة، ص  - 5
  .63م، ص2009دار ال�دى، ع�ن مليلة، ا��زائر، - دراسة- �ش�� خلف، الفنون لغة الوجدان - 6
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لنظم الشعر يرجع إ�� علت�ن أحد�ما ا��ا�اة والتقليد والثانية غر�زة املوسيقى أو �حساس 

  .1"بالنغم

�غ�� شعره ع�� آلة "�وم��وس"لياذة �شاعر  �� ال��اث اليونا�ي أّن  جدنانكما 

�� كما �ان موسيقية، و�ذا الغناء صاحب شعر �مم وا��ضارات ع�� مّر الزمان وامل�ان، 

العصور الوسطى شعراء ال��و�ادور الغنائي�ن واملوسيقي�ن املتجول�ن �� القرى واملدن، والذين 

ناء قصائد�م بالعزف والضرب اش��روا �� جنوب غرب فر�سا وشمال اسبانيا �عتمدون �� غ

  .ع�� آلة موسيقية

و�ان وثيق  ،أّما العرب شأ��م شأن غ���م من �ذه �ّمم ارتبط النظم عند�م بالغناء

صال بحيا��م منذ العصر ا��ا���، ف�ان ديوا��م �
ّ
وأيام�م حزا��م مستودع أفراح�م وأو ت

ھ منثورا فاحتاجت العرب إ�� "وأخبار�م، 
ّ
الغناء بم�ارم أخالق�ا وطيب أعراق�ا، و�ان الكالم �ل

وذكر أّيام�ا الصا��ة وأوطا��ا النازحة، وفرسا��ا �مجاد وُسَمحا��ا �جواد ل��ّز أنفاس�ا إ�� 

تّم ل�م  االكرم، وتّدل أبناء�ا ع�� حسن الشيم، فتو�موا أعار�ض وجعلو�ا مواز�ن الكالم ومل

  .2"وزنھ سموه شعًرا ألّ��م شعروا بھ أي فطنوا

الة ع�� ارتباط الشعر بالغناء �� ا��تمع العر�ي ا��ا��� �و ومن املظا�ر �خرى الّد 

�ان ألَصق بحياة العرب ال�سطاء سواء �� أسفار�م أو �� �شاطات " الذي ) الرجز(ظ�ور فّن 

شو�� ضيف  ، وقد عّرفھ3"حيا��م �خرى، و�انت بداية �ذا الفن الشعري الشع�� با�ُ�داء

ھ �ان غناء شعبيا عاما للعرب �� العصر ا��ا��� �غنون بھ إبل�م �� مس���م ورحيل�م أ" بقولھ
ّ
ن

  .4"واق��ن بھ وزن خاص معروف و�و وزن الرجز

وفن ا�ُ�داء قديم �� ا��تمع العر�ي ارتبط بالغناء أثناء الس�� وراء �بل، و�ذا ما أشار 

وا�ُ�داء فن موغل �� القدم والزال " :لھقو  )الشعر الشع�� العر�ي( كتابھ إليھ حس�ن نّصار ��

�بل إ�� اليوم ي��ئون إليھ �� الغرض الذي ��أ إليھ فيھ القدماء، وارتبط ا�ُ�داء بالغناء  راكبو

ارتباطا ال انفصام لھ، ف�ان ا��ادي يقول الرجز و��شده م��نا ولذلك نرى أّول ���ان 

ّدل ع�� سوق �بل وقول الرجز والتغ�� ع�� ف�لمة ا�ُ�داء ت ،املوسيقية عند العرب ا�ُ�داء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديوان ابن مسايب، جمع و تحقيق دمحم بن ا��اج الغو�ي بخوشة، ابن خلدون لل�شر : ينظر - 1
  .17م، ص2001ز�ع، تلمسان،  ا��زائر،والتو 

ابن رشيق أبو ع�� ا��سن الق��وا�ي، العمدة �� محاسن الشعر وآدا��ا ونقده، تحقيق عبد  - 2
  .20م، ص1981، 5ا��ميد دمحم م�� الّدين، دار ا��يل، ب��وت، ط

 الرابطة الوطنية لألدب - اق��ابات من عالم الشعر الشع�� - أحمد ق�شو�ة، الشعر الغض - 3
  . 38ص )  ت.د(الشع��، ا��زائر، 

، ص 1969، 7شو�� ضيف، الفن ومذا�بھ �� الشعر العر�ي، دار املعارض، القا�رة، ط - 4
520.  
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  :تقول العرب .1"نمط مع�ن

  .2فغّ��ا و�� لك الفداء         إّن غناء �بل ا��داء                 

�� وأراد العرب أْن ي�ون ديوا��م غنائًيا مع�ً�ا ع�� �ساطة حيا��م �� خشون��ا ورق��ا  فقد

واملعروف "جميلة تأسر العقول وتطرب القلوب  قصائدا أفراح�ا وأحزا��ا، وقد تفننوا وأبدعو 

وّمما يؤكد أيًضا مصاحبة الشعر العر�ي للغناء  .3"عند العرب أّ��ا �انت تزن الشعر بالغناء

م حشعري ي�سب  ب�ٍت  ، ما ورد ��قديًما
ّ
سان بن ثابت لشاعر الرسول صّل هللا عليھ وسل

  :�نصاري 

َت قائِ 
ْ
نَّ �� �ّل ِشْعِر أن

َ
غ

َ
ھ           إّن الِغَناَء لَ�ذا الشْعِر ِمْضَماُر �

ُ
  4 .ل

، ف�ذه الشوا�د تّدل ع�� 5"مقود الشعر الغناء"ومن أقوال�م املأثورة �� �ذا ا��ال 

تھ، أو رداءالشعر يقاس عليھ جودة  االعالقة الوطيدة ب�ن الغناء والشعر، بل �ان الغناء معيارً 

��م ال�لمة اذآتلتقط ، إذ لسامع�ن وسلب وجدا��ميتمكن الشاعر من خاللھ أسر عقول ال

  .الشعر�ة املفعمة بالنغم و�يقاع، فتذوقھ و�ستمتع بھ و�س�ل عل��م حفظھ وروايتھ وتداولھ

ع�� ) ه356ت(أل�ي الفرج �صف�ا�ي )غا�ي� (وتكشف لنا املرجعية ال��اثية ككتاب

ي ال ينضب، ذلك الزخم الشعري للغناء العر�ي الذي ظل ع�� مختلف ال
ّ

عصور، املع�ن الذ

ي حفظ للعرب أجمل ما يحفظ من ترا��م �� مجال الغناء والطرب وال�شيد"و
ّ

ا���ت تحت ...الذ

  .6"�ا ال��ر�ة قلوب العذارى وعشاق النغمة امل��ورة وال�لمة الشعر�ة ا��نحةا�إيقاع

وجدان ��سا�ي فالعالقة وطيدة ب�ن الغناء والشعر �� حياة العرب، حيث ارتبط ��ما ال

فإذا جئنا إ�� العصر �سالمي وجدنا ب�ئة ا���از ��ّ�  باملغن�ن " �� مختلف الب�ئات والعصور 

القّيان �غن�ن شعر الشاعر وغالًبا ما يؤ�ى  تواملغنيات ومعظم�م من املوا�� ومن ا��واري، و�ان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40، ص 1980، 2حس�ن نصار، الشعر الشع�� العر�ي، م�شورات اقرأ، ب��وت، لبنان، ط - 1
بد�ع، مراجعة عماد �سيو�ي ا��طيب القزو���، �يضاح �� علوم البالغة املعا�ي والبيان وال - 2

م، 2005، 1زغلول، شركة دار �رقم بن أ�ي �رقم للطباعة وال�شر والتوز�ع، ب��وت، لبنان، ط
   .20ص

دمحم عبد ا��ميد، �� إيقاع شعرنا العر�ي و بي�تھ، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال�شر، �ردن،  - 3
  .32م، ص2005، 1ط

بن ا��ّسن املرزو��، شرح ديوان ا��ماسة، �شره أحمد أم�ن وعبد أبو ع�� أحمد بن دمحم : ينظر - 4
  .11م، ص1991، 1السالم �ارون ا��لد �ّول، دار ا��يل، ب��وت، ط

، دار تو�قال لل�شر والتوز�ع، املغرب، 4دمحم بن�س، الشعر العر�ي ا��ديث ب�ياتھ و�بد�تھ، ج - 5
  .47م ص 2001، 2ط

سيقى العر�ية، وزارة الثقافة، عاصمة الثقافة العر�ية ، عمر بوشموخة، جماليات املو  - 6
  .17م، ص2007ا��زائر،
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  . 1"��ن من بالد الفرس والروم

بوزنھ عن و�نما ا�تموا كذلك ، فحسب ولم يقتصر العرب ع�� نظم الشعر وقرضھ

ا �� ذاكرة الرواة، وقد أض�� �� العصور ، �شاد�و  ءغناطر�ق ال
ً

�ي يبقى محفوظا ورا��

  .الالحقة مرفقا بالضرب والعزف ع�� �الت املوسيقية

ي نتحدث عنھ
ّ

ة بالشعر العر�ي الفصيح، و�و  ،أّما الشعر امل��ون الذ
ّ
ف�و وثيق الصل

منھ بالرغم من التباين املوجود ع�� مستوى اللغة، إذ ارتبط بدوره بظا�رة الغناء جزء ال يتجزأ 

أك�� لدى العامة الذين سّموا الشاعر " املوسيقىبارتبط  ، غ�� أّن الشعر امل��ون والطرب

القّوال وسّمو الشعر امل��ان، ور��ت �ذه الظا�رة ح�� اعتاد الشاعر أن ال يقول شعرا إال 

ي �ّعد شكال من أش�ال القول الشع�� 2"مجلوب فس�� بالشعر امل��ون ب��ن مبتكر أو 
ّ

، الذ

و��ن أحضان الطبيعة  �غ�� �� مجالس وأماكن الل�ّو والطرب و�رّدد �� ا��فالت و�عراس

ھ شعر للتغّ�� واملوسيقى " ، ف�وا��البة
ّ
شعر شع�� لإل�شاد والتذوق و�ستماع، كما أن

ون من الن...والطرب
ّ
ظم إنما �عتمد ع�� عدد املقاطع سمعيا، و�جد وزنھ �� الغناء، ف�ذا الل

ٌن غنائيا َّ�
َ

 .3"لذلك ُدِ�� باسم امل��ون، أي ُم�

و�ؤكد �ستاذ أحمد �م�ن العالقة الوثيقة املوجودة ب�ن الشعر امل��ون والغناء �� 

 �ستطيع أن أّن الشعر الشع�� مرتبط أشد �رتباط بالغناء، فالشاعر أو الراوي ال" قولھ

  يفصل الشعر عن الغناء لدرجة أّن القصيدة �سّ��

�ن لتذكر القصيدة
ّ

  . 4"أغنية والشاعر �سّ�� غّناي وأّن الراّوي �ستع�ن بال�

ع�� الفكرة ال�� تذ�ب إ�� و�بدي الباحث الت�� بن الشيخ رأيھ �� �ذه القضية متحفظا 

ما � الشعر الشع�� ال ينظم من أجل الغناء، أّن 
ّ
� طر�قة �س�م �� تدو�نھ وحفظھ من و�ن

 - �� الغالب- أّن الشاعر ي�شد شعره ع�� صورة غنائية نظًرا ل�ونھ أمًيا" :�� قولھ ،الضياع

ھ ال �ستطيع أن 
ّ
والغناء أو ال��نم �ساعده ع�� حفظ الشعر، ف�و يكّرر �بيات حّ�� يحفظ�ا ألن

حالة فرض��ا حاجة الشاعر ول�ست  - �� تصورنا - يرجع إل��ا لعدم معرفتھ الكتابة، فالغناء

ا
ً
قرض الشعر، و�تعب�� آخر يمكن اعتبار ظا�رة الغناء �نا بمثابة التدو�ن  من �دف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4- 3طانية حطاب، الغناء وأثره �� الشعر العر�ي القديم، مجلة مقار�ات، ت��ي وزو، ا��زائر، ع - 1

  .93م، ص2012جانفي 
ؤسسة ال��نو�ي وأسماء سيفاوي، امل أمقران ديوان ابن مسايب، إعداد وتقديم ا��فناوي  - 2

  .09، ص 1989الوطنية للكتاب، ا��زائر، 
عبد هللا شقرون، نظرات �� الشعر امل��ون، مطبعة النجاح ا��ديدة، الدار البيضاء، املغرب،  - 3

  . 20- 19م، ص ص2002، 1ط
أحمد �م�ن، صور مشرقة من الشعر الشع�� ا��زائري، دراسة و نماذج، دار ا��كمة،  - 4

  .161م، ص2007ا��زائر،
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 ينظم و�ُ  الذيطبيعة �ذا النوع الشعري  �ذا املنطلق يتما��� معو .1"والكتابة
ْ
، وقد شفّو�اقى ل

ن طر�ق الغناء والتداول الكث�� بموت أ��ابھ ورواتھ وحفظتھ، وما وصلنا م��م �ان ع منھ ضاع

ھ شعر "والتوارث، ف�انت �ذه 
ّ
أ�ّم خصيصة يتم�� ��ا شعر امل��ون بصورة عامة، �� أن

شفوي غ�� مدّون ألف للغناء والت���ن، ت�ناقلھ �جيال فيما بي��ا من طر�ق الرواية الشفو�ة 

لطرب �� الشعر ، و�بدو من خالل �ذا،  أّن خاصية الغناء وا2"وتتوارثھ من ممارسة السماع

عن  كث�� منھ وصلنافقد امل��ون �� وسيلة من وسائل تدو�نھ وحفظھ من الضياع و�ندثار، 

  .طر�ق الغناء

ألسماء �الت  أنفس�م وما يؤكد مصاحبة الشعر امل��ون للغناء �و معرفة الشعراء

ب والعزف ، حيث �ان الشاعر ينظم أشعاره بالضر ...والكيتارة والر�ابةاملوسيقية �العود 

يحفظ و�غ�� أشعار جميع الشعراء �� امل��ون ور�ما �انت معرفة شعراء "و�ان  ،و�يقاع عل��ا

  .دليل ع�� ما �ش�� إليھ 3"امل��ون بمصط��ات املوسيقى وآال��ا وطبوع�ا و�يقاعا��ا

  :4يقول املندا��� 

ھ 
َ

ق
ْ
اط

َ
َعاْر ن

ْ
ش

َ
َ�� ل

ْ
غ

َ
ْر وَ ا

َ
َيات

ْ
  1ك

َ
ْو ل

َ
ْحَرْج           ا

َ
باَيبت

ْ
وْل ِب�ْن ُدوْك الش

ْ
  فَحْل ْيَول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الشركة الوطنية )1945- 1830(الت�� بن الشيخ، دور الشعر الشع�� ا��زائري �� الثورة - 1

  .387، 386م، ص ص1983لل�شر والتوز�ع، ا��زائر،
شعيب مقنونيف، مباحث �� الشعر امل��ون ا��زائري، مقار�ة من��ية، دار الغرب لل�شر  - 2

  .53، ص 2003والتوز�ع، و�ران، 
  .50املرجع نفسھ، ص  - 3
�و أبو عثمان سعيد بن عبد هللا املندا��� �صل ، التلمسا�ي امل�شأ، و�و من مواليد القرن  - 4

يقال ) الك�� املكنون �� الشعر امل��ون ( ا��ادي عشر ��ري ، كما ذكر ذلك دمحم القا���  �� كتابھ 
ار بن معد بن عنھ من السو�د بن مالك بن ُزغبة من ب�� �الل أحد بطون �واِزن من قبائل مضر بن نز 

الغو�ي بن دمحم ��  عدنان، من فحول الشعر امل��ون �� ا��زائر واملغرب العر�ي عامة، ذكره أبوع��
فممن اش��ر ذكره وطار ص�تھ العالم النحر�ر الشيخ سعيد بن عبد هللا املندا��� �سبة ا�� :" قولھ

ره  أيضا عند الباحث دمحم منداس و�� أرض معروفة شر�� مينا أحد أ��ار املغرب �وسط، وورد ذك
ھ ين�سب ا�� منطقة منداس التا�عة لوالية غل��ان ول�س لوالية تيارت كما جاء �� كتاب دمحم "مفالح،  

ّ
أن
، ونبع �� الشعر الفصيح والشع��، والتحق الشاعر ببالط العلو��ن باملغرب، وذ�ب " ب��لفاوي 

ھ " العقيقة" أبوراس �� �عض شروحھ لقصيدتھ 
ّ
للمز�د . ( تو�� �� أواسط القرن الثا�ي ال��ري ا�� أن

و ما �عد�ا  05م،ص2011ديوان املندا���، تحقيق و تقديم رابح بونار، موفم لل�شر، ا��زائر،: ينظر
تراجم (دمحم مفالح، شعراء امل��ون بمنطقة غل��ان، من الع�د العثما�ي ا�� غاية القرن العشر�ن  –

دمحم الفا���، معلمة  - .وما�عد�ا 09م، ص2008مطبعة دار �ومة، ا��زائر،) ونصوص
أبو  - �عد�ا وما 252، ص1992، تراجم الشعراء امل��ون، أ�اديمية اململكة املغر�ية2ق/2امل��ون،ج

م، 1995ع�� الغو�ي بن دمحم، كتاب كشف القناع عن آالت السماع، موفم لل�شر، ا��زائر، 
  .)103ص
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اَيْب   
َ

ْو ش
َ
َباْب أ

ْ
اوي ش

َ
ْوتار ْمخ

َ
غاَيْم ل

ْ
ْب      وا� لَصوْت ْ�َعرَّ

َ
ُعوْد با

ْ
ْبَع ال

َ
    .2َزاْد ط

  :3قول ابن مسايبي  

َعْز َما َعنْ  4َبْرَ�اْب 
َ
َر�ْم ا

ْ
 ال

ْ
ة

َ
َسِ�ْ� ِ�ْ� َحال

ْ
اْر َوُعوْد         �

َ
 ْمَعْھ ط

ْ
َعة

َ
َوال

ْ
  ِدْي ال

  : 5يقول ابن ال���ي   

ْعُروْس                            
ْ
َل ال

ْ
ا ِ�َ�ا َمــث

َ
ِت�ْن َوان

ْ
ُعودْ ُدو ِليل

ْ
اْس  6ال النَّ

َ
اَصْم ف

َ
 والْرَ�اْب اْيخ

ْد اعْ      ْر َزاِ�ْ� ْمَحمَّ
َ
ْوت

ْ
ْ�َن ��      َصاْحَب ال

ْ
َرى َيْدَما ال

ْ
غْل ت

ُ
ُقوْل ش

ْ
َ�ى ت

ْ
  7اْب�

  :8بن س�لة يقول بومدين   
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تر�ةالغيثارة �� آلة موسيقية و  أو:  كياتر -  1
  .51شعيب مقنونيف، مباحث �� الشعر امل��ون ا��زائري، ص - 2
�و أبو عبد هللا دمحم بن احمد بن مسايب ، شاعر تلمسان، أصل عائلتھ من فاس سكنو�ا �عد  - 3

خروج�م من �ندلس مّدة طو�لة ثّم نزحوا إ�� وجّدة ثّم ا�� تلمسان،حيث ولد الشاعر مع مطلع القرن 
د، ام��ن حرفة ا��ياكة  وذاع ص�تھ و اش��ر أمره مما جلب لھ التنكيد ونفي إ�� الثامن عشر للميال 

مكناس، حيث وقع عليھ إقبال كب�� من لدن سائر الطبقات  وخصوصا عند �مراء و رجال البالط 
السلطا�ي، السيما أبناء السلطان موالي إسماعيل، ثّم رجع املسقط رأسھ، ومنھ قصد املشرق لقضاء 

م، يقال إن 1766/ه��1180، و�عدما رجع استقر بتلمسان إ�� أن وافتھ من�تھ سنةفر�ضة ا�
ديوان ابن : للمز�د ينظر. (ولھ ما يقرب من �ذا العدد �� الفنون �خرى  3034قصائده �� ا��ّد تبلغ 

دمحم الفا���،  - وما �عد�ا  08ال��نو�ي وأسماء سيفاوي، ص مسايب إعداد وتقديم ا��فناوي  أمقران
، تراجم شعراء امل��ون، مطبوعات أ�اديمية اململكة 2ق/2لمة امل��ون، جمع

بخوشة، ابن  ديوان ابن مسايب، جمع وتحقيق دمحم بن ا��اج الغو�ي – 39- 38م،ص1992املغر�ية،
  ) .و ما �عد�ا 25م، ص 2001خلدون لل�شر والتوز�ع ،تلمسان ا��زائر،

  .�غم ش�� �� آلة الطرب العر�ي وتر�ة  ذات : الر�اب -  4
�و أحمد بن تر��ي تصغ�� تر�ي، التلمسا�ي الدار وال�شأة ، �ان رحمھ هللا من حمالة القرآن  - 5

العظيم، وقصائده مرو�ة �� القطر ا��زائري �لھ و�فاس، �ان عاشقا رقيق القلب ذا أدب و�سب، 
آخر ل�ذا اللقب مفاد�ا ولقبھ ابن زنق��، ألّن أباه �ان موصوفا با��شونة والشّدة والعنف وثمة تخر�ج 

أن �لمة زنقيل معناه غ��، وع�� �ذا ي�ون ابن زنق�� �و ابن غ��، �ان مولده �� أواسط القرن ا��ادي 
ديوان أحمد بن ال��ي�ي : للمز�د ينظر(عشر، أما وفاتھ ف�انت �� أوائل القرن الثا�ي عشر ال��ر��ن، 

ن خلدون لل�شر والتوز�ع، تلمسان امللقب ابن زنق��، جمع وتحقيق، عبد ا��ق زر�وح، اب
أبو ع�� الغو�ي بن دمحم، كتاب كشاف القناع عن آالت السماع،  - . 26، 25م، ص ص2001ا��زائر،

، تراجم شعراء امل��ون، 2ق/2دمحم الفا���، معلمة امل��ون، ج: و�نظر أيضا. وما �عد�ا 151ص
  .17ص

  .لطرب العر�يمن �الت الوتر�ة املش�ورة والقديمة �� ا: العود -  6
  .127ديوان ابن ال��ي�ي، جمع و تحقيق عبد ا��ق زر�وح، ص - 7
�و أبومدين بن دمحم بن س�لة، شاعر تلمسان من فحول ا��وزي املش�ور�ن، ولد �� ��اية  -  8

القرن الثا�ي عشر لل��رة، أي �� ��اية تواجد �تراك با��زائر، بتلمسان، اشتغل بال�سيج وا��ياكة 
بومدين بن س�لة بالطرب والغناء وقال  ا�تم�� اش��ر أ�ل مدينة تلمسان باإلجادة ف��ا، ال) الدراز(
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ْو 
َ
ْرَ�اْب ا

َ
ْر َوا

َ
َيات

ْ
ك

َ
َداْم       ا

ْ ْ
ُيوْس امل

ْ
ك

َ
ْمَع ا

َ
ْك ِغْ�ْ� ِعْيَداْن ا

َ
� ل ْتَم�َّ

َ
اْر ن

َ
ِس�ْن 1ط

ْ
ْحَناَيا َجال

َ
  2َوا

  :3يقول قادة بن س�و�ت  

َبْل 
ْ
ِزْ�ْد  4ط

ْ
ْر ن

ْ
ك

ُ
الش

َ
ا ف

َ
ن
َ
و ْحِنْ�ْن        َوا

ُ
  5.ْيَزَعْل ُصوت

�سمية  أّن  �� عموم�ا ع�� لال�� تّد  �تجاه �ّول،أنصار  لةدّ أ�� و ��ذه �عض 

امل��ون جاءت من املع�� اللغوي الّدال ع�� الغناء والطرب وال�شيد، و�ن �انت �ذه ا��اصية 

 النوع�ن من الشعر املعرب وغ�� املعرب منھ،
ّ
سان العر�ي  �شمل كال

ّ
ألّن الغناء ال يختّص بالل

ا، فالغناء موجود بالطبع الفصيح فقط، بل �و موجود �� �ّل لّس  ا �ان أم أ��مي� ان سواء أعامي�

 ال�سمية الّدالة ع�� الغناء �ذه لكن �ناك رأي آخر �عارض أصل و�الفطرة عند أ�ل �ّل لّسان،

�ن بمع�� ا��طأ اللغوي   والطرب،
ّ

  .و�رى أّ��ا دالة ع�� ال�

  �تجاه الثا�ي

صاحب  س�م �ستاذ عباس ا��راري يمثل �ذا �تجاه مجموعة من الباحث�ن وع�� رأ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وملا عفا عنھ باي ...الشعر مبكًرا، معظم شعره �� الغزل وذكر الغيد، لدرجة أن نفاه ا��اكم إ�� و�ران
و�انت وفاتھ �� و�ران عاد إ�� تلمسان، واستقر بھ املقام بناحية فدان السبع، و�� من أحواز املدينة، 

النصف �ّول من القرن الثالث عشر ال��ري، املوافق لتاسع عشر امليالدي، ودفن قرب الشيخ 
، دار ديوان أ�ي مدين بن س�لة، جمع وتحقيق شعيب مقنونيف: للمز�د ينظر.( السنو��� بتلمسان=

قنونيف، شعيب م  - وما �عد�ا  17م، ص2007، 2الغرب لل�شر والتوز�ع، و�ران، ا��زائر، ط
، دار الغرب لل�شر والتوز�ع، و�ران، ا��زائر، )مقار�ة من��ية(مباحث �� الشعر امل��ون ا��زائري 

ديوان الشيخ التلمسا�ي بومدين بن س�لة، جمع وتحقيق دمحم ا��ب�ب حشالف  –. 77م، ص2003
وما  19ص م،2001، 1ودمحم بن عمرو الزر�و�ي، م�شورات املؤسسة الوطنية لالتصال، ا��زائر، ط

  ).�عد�ا
آلة  إيقاعية، �شبھ البندير، و�و عبارة عن دائرة صغ��ة من ا��شب، ��ا غشاء من ا��لد : طار - 1

قوب ع�� جانب �طار، �علق عليھ �� �ّل ثقب زوجان ثسم، و�حتوي ع�� خمس 26يبلغ قطره حوا��
  .من القطع املعدنية الصغ��ة 

  .221ق شعيب مقنونيف، ديوان أ�ي مدين بن س�لة، جمع وتحقي -  2
من أبرز شعراء القرن الثامن ميالدي، و�ان بحق شاعر ) �سو�كت( �و قادة بن السو�كت   -  3

قبيلة سو�د العتيدة، ال�� قاومت �تراك �� منطقة غل��ان، �ان للشاعر الفضل الكب�� �� ���يل 
َ�اْل ضد �تراك، وال زال �سم الش

ْ
ا �� الذاكرة الشعبية �عض املعارك ال�� خاض��ا ا� اعر حي�

م، 2008، دار املعرفة، ا��زائر، 2دمحم مفالح، أعالم من منطقة غل��ان، ج: للمز�د ينظر(باملنطقة، 
دمحم مفالح، شعراء امل��ون بمنطقة غيلزان، من الع�د العثما�ي إل غاية القرن  –وما �عد�ا  198ص

  ).وما �عد�ا 21م، ص 2008ع، ا��زائر، ، دار �ومھ لل�شر والتوز�)تراجم ونصوص(العشر�ن 
آلة موسيقية إيقاعية ش�ل�ا اسطوا�ي، مصنوع من ا��لد كب�� ا���م مجوف، يقرع :الطبل  -  4

  .عليھ بقض�ب رقيق ع�� سطح ا��لد
تراجم (دمحم مفالح، شعراء امل��ون بمنطقة غل��ان، من الع�د العثما�ي إ�� غاية القرن العشر�ن  - 5

  .25، ص)ونصوص
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 ،عن ال��ن بمع�� الغناء ةالذي اس�بعد أن ت�ون ال�سمية صادر  ،)الزجل �� املغرب(كتاب 

ذي أشار إليھ �ستاذ دمحم الفا��� رأي �تجاه �ّول حسب 
ّ
ما يرى عكس ذلك، ، ال

ّ
أّن �ذه "و�ن

طأ النحّوي 
ّ

�ن بمع�� ا��
ّ

  .1"ال�سمية اشتقت من ال�

ين اتج�وا �ذا �تجاهومن البا
ّ

نجد �ستاذ دمحم زوقاي الذي �عارض رأي   ،حث�ن الذ

�م و�� عامي��م ال �قد تّو�م �� تفس��ه ملع�� امل��ون، ألن العرب �� فصاح: " الفا��� �� قولھ إنھ

َ�َن للتعب�� عنالغناء والدندنة
َ

َن واملصدر ت���ن واسم  ،�ستعملون الفعل � َّ�
َ

ما �ستعملون �
ّ
و�ن

َ�انا
ْ

�
َ
َ�َن وا��مع أ

َ
: إذ �لمة م��ون تّدل ع�� املع�� املقابل للمعرب، أما قول الفا��� ،ملصدر �

والذي أراه أّ��م اشتقوا �ذا اللفظ من الت���ن، بمع�� أن �صل �� �ذا الشعر أن ينظم "

قال ولو �ان رأيھ صوابا ل... ليتغ�� بھ قبل �ّل ���ء، ف�و رأي ال يث�ت أمام ا���� اللغو�ة

َ�ن ول�س امل��ون : أ��اب �ذا الشعر
َّ

�
ُ
َ�َن ) م��ون (وأن مصط�� ... الشعر امل

َ
مشتق من �

  تركأو  بمع�� ا��طأ

  . 2"�عراب أو عدم التحري �� تو�� �عراب 

ا��اج أحمد س�وم الذي يرى أن �ذا  بي��م ومن ملف�وم،واتجھ �عض الدارس�ن إ�� �ذا ا

أن : " و�رى أيضا" لنحو وقواعد الصرف، ف�و القول امل��ون مادام غ�� خاضع ألصول ا"الشعر 

 
ّ
من خالل الّصواب اللغوي، نقرأ قصيدة شعر�ة فصيحة أو  ا��طأ اللغوي ال يمكن أن يظ�ر إال

�ن أّم ... قطعة أدبية فصيحة، و��ون �� القراءة �عض ا��طأ
ّ

ا امل��ون فلغة فذلك �و ال�

  .3"ا��طاب فيھ �� الّدارجة

من "يؤكده الت�� بن الشيخ بأن �لمة امل��ون مأخوذة من ا��طأ اللغوي  والرأي نفسھ

َ�َن َي�ُ�ن إذا نطق ع�� خالف قواعد �عراب خالفا ملا ذ�ب إليھ البعض أ��ا جاءت من 
َ

�

 .4"الغناء

ف�و "�� قولھ  والشعر الفصيحعبد هللا ركي�� ب�ن الشعر امل��ون  مّ��وع�� �ذا �ساس 

 
ْ

َ�ن ي�
َ

  .5"َ�ن �� الكالم إذا لم يراع �عراب والقواعد اللغو�ة املعروفةإذن من �

إ�� املع�� اللغوي  مرده�ذه �عض �راء وا���� ال�� تث�ت أن أصل �سمية امل��ون 

َ�ن(
َ

ا أدى إ�� مّم  ،بمع�� ا��طأ؛ أي مخالفة قواعد �عراب املعروفة �� العر�ية الفص��) �

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .56عباس ا��راري، الزجل �� املغرب، القصيدة، ص  - 1
دمحم زوقاي، محاولة لتنظ�� عروض الشعر العامي،أو مدخل إ�� الب�ية �يقاعية �� الشعر  - 2

  .301، ص 208أفر�ل  4الشع��، مجلة املعارف، املركز ا��ام�� بالبو�رة، ا��زائر، القسم الثا�ي، ع 
  .230غر�ي، ص ا��اج أحمد س�وم، امل��ون امل - 3
  .371الت�� بن الشيخ، دور الشعر الشع�� ا��زائري �� الثورة، ص  - 4
، دار الكتاب 1عبد هللا ركي��، الشعر الدي�� ا��زائري ا��ديث، الشعر الدي�� الصو��، ج - 5

  .361، ص 2009العر�ي، ا��زائر 
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و�� لغة التخاطب  ،"الل��ة العر�ية"أو كما اصط�� عل��ا ظ�ور اللغة العامية أو الّدارجة 

  ،اليومي ال�� أ��ت لغة �بداع �د�ي الشع��
ً
ل�ست اللغة العامية " و�� ،للشعر امل��ون  لغة

بالدرجة �و�� ف�� لغة فص�� مس�لة أو م�سرة ح�� ت�اد تقارب العامية �� الش�ل الظا�ري؛ 

�ن(و�نا حق لنا أن ن�ساءل عن �شأة ، 1"�� إ�شا��اأي أّ��ا لغة فص�� راعت الس�ولة 
ّ

) ال�

  بمع�� ا��طأ �� اللسان العر�ي؟

نا ال �ستطيع تحديد الزمن الذي حدث فيھ ال��ن بمع�� ا��طأ 
ّ
يرى دمحم املرزو�� أن

إذ أن الروايات ال�� وصلتنا تقص علينا أن ال��ن �� "اللغوي سواء �� النطق أو �� الكتابة، 

نا نرجع اللغة قد س
ّ
م، و�� الع�ود الّ�� تلت ذلك الع�د بيد أن

ّ
مع �� ع�د الن�� ص�� هللا عليھ وسل

ھ دخل اللغة الفصيحة و�� لغة ا���از الّ�� نزل ��ا القرآن الكر�م منذ الع�د الذي اختلط 
ّ
أن

ھ ...و�ذا �ختالط سابق لع�د الن�� ملسو هيلع هللا ىلص... فيھ العرب بالفرس والروم و�حباش
ّ
حيث روي عنھ أن

وروي أّن عمر ر��� هللا  - أرشدوا أخاكم فقد ضل - سمع متحدثا ��ن �� كالمھ فقال لل��ابة

�ن و�ؤدب عليھ، وروي أيضا أن ا��ليفة 
ّ

الوليد بن عبد امللك �مّوي "عنھ �ان يحذر من ال�

تقو�م لسانھ �ان �ع�� �� شبابھ بال��ن �� كالمھ مما جعل والده �شتد �� �عليمھ الفصاحة و 

  من عدم خوفا

  .2"ر��� العرب بخليفة ��ان

وا�سعت ظا�رة ال��ن �� العصر �مّوي ن�يجة اختالط العرب باألعاجم من فرس وروم 

و�دأ �عض�م �ع�� عن شديد  ،وأ��ت �سمع من ألسنة ا��اصة" ،أّيام الفتوحات �سالمية

�ن مّما يّدل ع��
ّ

وقد أدى . 3"ضعف السليقة والفطرة معاناتھ من ال��ام الفصيح وتجّنب ال�

ولم تبق إال البوادي تحتفظ �عذر���ا اللغو�ة "�ذا �ختالط إ�� فساد اللسان العر�ي �� املدن 

ا جعل�ا م��أ �ل من ير�د من العرب لالبن مّم  ،السليمة ول��ا��ا ال��يحة الفطر�ة وسليق��ا

  .4"الفصاحة

العبا��� ن�يجة اختالط العرب �غ���م  تفاقمت وان�شرت ظا�رة ال��ن �� العصركما 

ا أّم "و�قول ا��احظ �� �ذه الظا�رة اللغو�ة  ،من الشعوب، وان�شر ح�� ب�ن العرب الف��اء

ال��ن ف�و ا��طأ من تحر�ك حروف ال�لمة من ضم وكسر وفتح وس�ون، وقد شاع ال��ن �� 

ل�� أرادت أن تت�لم ا ،العصر العبا���، �س�ب اختالط العرب �غ���م من الشعوب ���مية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13م، ص 2008رة، أحمد مر���، �دب الشع�� و ثقافة ا��تمع،دار مصر ا��روسة، القا� - 1
دمحم املرزو��، الشعر امل��ون �شأتھ، وتطوره وم�انتھ، ومصط��اتھ وأوزانھ، مجلة الفكر  - 2

  .37، ص 1963ماي  8الثقافية، تو�س، العدد 
غسان حسن أحمد ا��سن، الشعر النبطي �� منطقة ا��ليج وا��ز�رة العر�ية، دراسة علمية، - 3

  .29م، ص1990، 1ّول، طمؤسسة الثقافة والفنون، القسم � 
  .املرجع نفسھ، الصفحة نفس�ا - 4
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ولم يقتصر ال��ن ...العر�ية فلم �ستطع ا��افظة ع�� سالم��ا من ا��طأ �� اللفظ وا��ر�ات

ع�� �عاجم الذين ت�لموا العر�ية وال ع�� املدن ال�� ك�� ف��ا �ختالط ب�ن العرب و�عاجم، بل 

  .1"يةفشا ب�ن العرب �قحاح و��ن أ�ل �مصار ال�� �عت�� معقل العر�

و�س�ش�د املرزو�� بأبيات من شعر العامة يرجع إ�� العصر العبا��� �ّول ��   

ح�ن أرسل إليھ أحد قواده �تراك �لب صيد أعرج فظن �ذا  ،ع�د خالفة املعتصم بن الرشيد

  :�خ�� أن العيب أصابھ عند ا��ليفة، فكتب إليھ يقول 

َت                             
ْ

ذ
َ

ُب أخ
ْ
ل

َ
سوَر رِْجٍل ِجْبْت ال�

ْ
ْد               َمك   َجّيِ

َمـ
َ

ْد ك ــــــاُرّدِ َجّيِ ــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْت               ــ
ْ

ذ
َ

ْنَت أخ
ُ

َما ك
َ

ٌب ك
ْ
ل

َ
�.  

  :فأجابھ ا��ليفة بقولھ

ْت 
ْ
ي ِبِھ َ�َعث

ّ
ُب �اَن َ�ْعُرْج         َيْوَم الذ

ْ
ل

َ
  ال�

ْو 
َ
  ل

َ
َت اَن َجاَء ُمَج�َّ �

ْ
ن
َ
ٍب أ

ْ
ل

َ
  .2ْ�    اْجُ�ْ� رِْجَل �

و�كذا ارتبط ظ�ور الشعر امل��ون بظ�ور ال��ن وا��طأ اللغوي ع�� �لسنة وفقدان 

�ا الل��ات العامية �عد 
ّ
ت محل

ّ
امللكة اللغو�ة السليمة ال�� �انت سّمة العرب �� جا�لي��م، وحل

�ب الكث�� من الباحث�ن �� �ذا ، و�ذا مذأسلمتاختالط�م �غ���م من �مم والشعوب ال�� 

وان�شر ال��ن �عد ذلك ان�شارا كب��ا ال �� �طراف "�تجاه، ومن بي��م دمحم املرزو�� الذي يقول 

عند  لشع��بل حّ�� �� ا��ز�رة العر�ية نفس�ا، و�كذا ظ�ر الشعر ا ،البعيدة للدولة العر�ية

  ،القبائل العر�ية ا��تلفة
ُ
إ�� القرن الرا�ع لل��رة سواء �� القبائل  رجعووصلتنا منھ نماذج ت

  3".ال�� �ع�ش �� الشرق أو �� �وساط العر�ية ال�� �انت �ع�ش �� إفر�قية أو �� �ندلس

وقد تطّرق الباحث عبد املالك مرتاض إ�� �عض العوامل ال�� أس�مت �� ظ�ور الشعر 

ولقد �ان منتظرا �� " الشعوب، امل��ون، ومن ب�ن ما ذكره، �و انحطاط املستوى الثقا�� لدى 

الشعب العر�ي ح�ن طغت �مّية ع�� العلم، وح�ن انحط التفك��، وح�ن نضب مع�ن املعرفة 

ون من الشعر الشع�� الذي �ع�� عن عواطف�م، و���جم عّما 
ّ
أن يميل العوام العرب إ�� �ذا الل

  .5"�� نفوس�م من مشاعر وأحاس�س 4)يلت��(

ا أدى مّم  ،�و عدم �ل��ام بقواعد اللغة العر�ية - ما سبق ذكرهك- إذن ال��ن �� اللغة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار ومكتبة ال�الل، ب��وت، لبنان، 1بوم��م، ا��لد ا��احظ، البيان والت�ي�ن، شرحھ ع�� - 1

  .14، ص 2002
  .37دمحم املرزو��، الشعر امل��ون، �شأتھ وتطوره وم�انتھ ومصط��اتھ وأوزانھ، ص: ينظر - 2
  .53م، ص1967دب الشع�� �� تو�س، الّدار التو�سية لل�شر، � دمحم املرزو��،  - 3

ھ خطأ طبا��، والصواب �و -  
ّ
   4.�عت��: �كذا وردت �� املقال ولعل

عبد املالك مرتاض، �� الشعر الشع�� ا��زائري، مجلة ال��اث الشع��، دار ا��ر�ة للطباعة،  -  
  16.5م، ص1978، 9السنة / �2غداد، ع



  52 ز�ن العابدين بن ز�ا�ي                                                                                                                                 

  :°2312èmeAnnée - N (Decémbre2017)   )2017دیسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

عندنا،  الشعر امل��ون �ع�� و "، ألدب الشع�� بصفة عامةل لغٍة �إ�� ظ�ور اللغة العامية، 

القصائد الشعر�ة املنظومة باللغة العامية، كما �ع�� �زجال ال�� �شبھ املو��ات �� نظام�ا 

ال�� تمتلك خصائص . 1"بّد من اشتمال�ا ع�� ���ء من العاميةالعرو���، بيد أّن �زجال ال 

وتراكيب فنية وش�لية ل�ست �عيدة �� بناء�ا عن اللغة الفص��، إذ ي�ون للعامية دور �� 

التعب�� و�فصاح عن أر�� �ف�ار وا��واطر واملعا�ي بفضل براعة الشاعر �� محا�اة تراكيب 

اللغة العامية، و�و��ا ذات قيمة �عب��ية وفنية ��رت الفص��، ودون شك أّن فاعلية ومرونة 

دوا ��ا تحًفا أدبية ُيكتب ل�ا العمر الطو�ل 
ّ
العقول وأل�بت القلوب، فجرت قر�حة الشعراء فخل

  .تتوار��ا �جيال ع�� الزمان وامل�ان

  ا��الصة

ن ��ون لھ عالقة وطيدة بالغناء والت����سمّية مصط�� امل أصل ونحن نرى عموما أن

ومن ج�ة أخرى نرى أّن لھ عالقة با��طأ وعدم مراعاة قواعد اللغة العر�ية، من  ،من ج�ة

الّ�� ال تحط من  -  النحو�ة والصرفية والصوتية - اللغو�ة  حيث انحراف�ا عن �عض الضوابط

 بالصور و�خيلة باللغة الشعر امل��ون، فاآلثار ال�� يزخر ��ا امل��ون غنّيةلغة قيمة 

ع��  �نحراف والعدول شا��ة للقصيدة الشعر�ة العر�ية القديمة، و�� من حيث امل ىواملوسيق

، شب��ة باملو��ات ا��ليلية ومن حيث ا��روج ع�� قواعد الشعر وأوزانھالفصيحة، اللغة 

نا نجد فحول الشعر امل��ون الذين اك�سبوا قدًرا  ة،�ندلسي زجالو� 
ّ
وم�ما يكن من أمر فإن

دون شعراء الفصيح ��من العلم والث
ّ
 أغراض�م وصور�م وأخيل��ملغ��م و  قافة و�دب يقل

 وجد، و الغناء والطرب ن�يجة تامل��ون وجد أصل �سمية مصط�� ، وعليھ نقول أنوأوزا��م

ل�ست �عيدة �ل وال�� �سيطة، الس�لة ال تھنتاج لغ الذي مرده اللغوي،ل��ن أيضا ن�يجة ا

 ،للفرد وا��ماعة و�جتماعيةاجات الوجدانية والثقافية تل�� ا�� ف�� البعد عن الفص��،

ناتج عن الكالم الذي يقال من الشعر املنظوم  �و امل��ون  الشعر �� إليقاع الغنا�ي املوجودفا

املشاعر و�حاس�س و  املكنونات عن و�فصاح باللغة العامية، إ�� جانب قدرتھ ع�� التعب��

 والعدل واملساواة، �� ش�ل أد�ي يجمع ب�ن وا��ّب  ق وا��مالوتجسيده للقيم واملثل العليا �ا��

  .لغوي ال ل��نوا �يالغنا ثنائية �يقاع
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  14.1املرجع نفسھ، ص -  
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  قائمة املصادر واملراجع
  املعاجم: أّوال

  .م2005، 4ابن منظور، لسان العرب، ب��وت، ط- 1
 ، تحقيق أحمد عبد6تاج اللغة و��اح العر�ية، ج  - ا��و�ري إسماعيل بن حماد ، ال��اح - 2

  .)دت(، 2الغفور عطار، دار العلم للمالي�ن، ب��وت، ط
  ).دت(املنجد �� اللغة و�عالم،  دار املشرق، ب��وت، لبنان، - 3

  الدواو�ن وا��اميع الشعر�ة: ثانيا
ال��نو�ي وأسماء سيفاوي،  فناوي أمقران�، إعداد وتقديم ا�)ديوان(ابن مسايب - 4

  .م1989املؤسسة الوطنية للكتاب، ا��زائر، 
بخوشة، ابن خلدون  ، جمع وتحقيق دمحم بن ا��اج الغو�ي)ديوان(مسايب ابن - 5

  .م2001لل�شر والتوز�ع، تلمسان،  ا��زائر،
، دار الغرب لل�شر ، جمع وتحقيق شعيب مقنونيف)ديوان(مدين بن س�لة وأب - 6

  .م2007، 2والتوز�ع، و�ران، ا��زائر، ط
، جمع وتحقيق عبد ا��ق زر�وح، ابن )ديوان(أحمد بن ال��ي�ي امللقب ابن زنق�� - 7

  .م2001خلدون لل�شر والتوز�ع، تلمسان ا��زائر،
، جمع وتحقيق دمحم ا��ب�ب حشالف ودمحم بن عمرو الزر�و�ي، )ديوان(بومدين بن س�لة - 8

  .م2001، 1م�شورات املؤسسة الوطنية لالتصال، ا��زائر، ط
  .م2008دار املعرفة، ا��زائر،  ،2دمحم مفالح، أعالم من منطقة غل��ان، ج - 9

دمحم مفالح، شعراء امل��ون بمنطقة غل��ان، من الع�د العثما�ي ا�� غاية القرن  - 10
  .م2008مطبعة دار �ومة، ا��زائر،) تراجم ونصوص(العشر�ن 

   .م2011، تحقيق و تقديم رابح بونار، موفم لل�شر، ا��زائر، )ديوان(املندا��� - 11
  

  املصادر: ثالثا
أحمد جاد، دار الغد لل�شر والتوز�ع، بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق ا - 12

  .م2007القا�رة، 
أبو ع�� الغو�ي بن دمحم، كتاب كشف القناع عن آالت السماع، موفم لل�شر،  - 13

  .م1995ا��زائر، 
بنان، ، دار ومكتبة ال�الل، ب��وت، ل1ا��احظ، البيان والت�ي�ن، شرحھ ع�� بوم��م، ا��لد - 14

  .م2002
�يضاح �� علوم البالغة املعا�ي والبيان والبد�ع، مراجعة عماد �سيو�ي  ا��طيب القزو���، - 15

، 1زغلول، شركة دار �رقم بن أ�ي �رقم للطباعة وال�شر والتوز�ع، ب��وت، لبنان، ط
  .م2005

ا ونقده، تحقيق عبد بو ع�� ا��سن ، العمدة �� محاسن الشعر وآدا��أالق��وا�ي ابن رشيق  - 16
  .م1981، 5ا��ميد دمحم م�� الّدين، دار ا��يل، ب��وت، ط

املرزو��، شرح ديوان ا��ماسة، �شره أحمد أم�ن وعبد السالم �ارون ا��لد �ّول، دار  - 17
  م1991، 1ا��يل، ب��وت، ط

  املراجع: را�ًعا
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و نماذج، دار أحمد �م�ن، صور مشرقة من الشعر الشع�� ا��زائري، دراسة  - 18
  .م2007ا��كمة، ا��زائر،

الرابطة  - اق��ابات من عالم الشعر الشع�� - ق�شو�ة، الشعر الغض أحمد - 19
  ).ت.د(الوطنية لألدب الشع��، ا��زائر، 

أحمد مر���، �دب الشع�� و ثقافة ا��تمع،دار مصر ا��روسة، القا�رة،  - 20
  .م 2008

  .م2009دار ال�دى، ع�ن مليلة، ا��زائر، - اسةدر - �ش�� خلف، الفنون لغة الوجدان - 21
، الشركة الوطنية )1945- 1830(الت�� بن الشيخ، دور الشعر الشع�� ا��زائري �� الثورة - 22

  .م1983لل�شر والتوز�ع، ا��زائر،
  .م1993، 2ا��اج أحمد س�وم، امل��ون املغر�ي، م�شورات شؤون جماعية، املغرب، ط - 23
  .م1980، 2لشع�� العر�ي، م�شورات اقرأ، ب��وت، لبنان، طحس�ن نصار، الشعر ا - 24

رمضان عبد التواب، ��ن العامة والتطّور اللغوي، مكتبة ز�راء الشرق، القا�رة،  - 25
  .م2000، 2ط

، دار الغرب لل�شر )مقار�ة من��ية(شعيب مقنونيف، مباحث �� الشعر امل��ون ا��زائري  - 26
  .م2003والتوز�ع، و�ران، ا��زائر، 

  .م1969، 7شو�� ضيف، الفن ومذا�بھ �� الشعر العر�ي، دار املعارض، القا�رة، ط - 27
- 3طانية حطاب، الغناء وأثره �� الشعر العر�ي القديم، مجلة مقار�ات، ت��ي وزو، ا��زائر، ع - 28

  .م2012جانفي  4
، 1ط، طعباس عبد هللا ا��راري، الزجل �� املغرب، القصيدة، مطبعة �منية، الر�ا - 29

  .م1970
عبد �لھ م�سوم، تأث�� املو��ات �� ال��بادور، الشركة الوطنية لل�شر والتوز�ع، ا��زائر،  - 30

  .م1981
مطبعة النجاح ا��ديدة، الدار البيضاء،  - الظا�رة ودالل��ا - عبد الصمد بلكب��، شعر امل��ون  - 31

  .م2010، 1املغرب، ط
، دار الكتاب 1زائري ا��ديث، الشعر الدي�� الصو��، جعبد هللا ركي��، الشعر الدي�� ا�� - 32

  .م2009العر�ي، ا��زائر 
عبد هللا شقرون، نظرات �� الشعر امل��ون، مطبعة النجاح ا��ديدة، الدار البيضاء،  - 33

  .م2002، 1املغرب، ط
عمر بوشموخة، جماليات املوسيقى العر�ية، وزارة الثقافة، عاصمة الثقافة العر�ية ،  - 34

  .م��2007زائر،ا
غسان حسن أحمد ا��سن، الشعر النبطي �� منطقة ا��ليج وا��ز�رة العر�ية، دراسة  - 35

  .م1990، 1علمية، مؤسسة الثقافة والفنون، القسم �ّول، ط
  .م1986، مطبوعات أ�اديمية اململكة املغر�ية، 1ج/1دمحم الفا���، معلمة امل��ون، ق - 36
مية اململكة ي، تراجم شعراء امل��ون، مطبوعات أ�اد2ج/2ن، قالفا���، معلمة امل��و  دمحم- 37

  .م1992املغر�ية،
، دار تو�قال لل�شر والتوز�ع، املغرب، 4، جو�بد� تھدمحم بن�س، الشعر العر�ي ا��ديث ب�ياتھ  - 38

  .م2001، 2ط
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ا�ي    الب�ية و الداللة: العنوان الرو
  �� نظام العنونة عند �ز�ر عطيةقراءة  

   فتيحة كحلوش 

     آمال شيدخ

  

�ا واسعا �� البحوث �عد النصوص املواز�ة من أ�م القضايا ال�� شغلت ح�     

برزت قيم��ا �عدما �انت مجرد جزئيات �مش��ا 
ُ
النقدية املعاصرة،فُسلط الضوء عل��ا،و أ

لقد اتجھ ��تمام النقدي إ�� الكشف عن جماليات العتبات .الدراسات النقدية القديمة 

تحديد جانب أسا��� من  وظيفة �� ف�م خصوصية النص و" من النصية ملا ل�ذه �خ��ة 

  ).1"(مقاصده الداللية

 Gerard genetteو قد برزت �� �ذا ا��ال ج�ود الناقد الفر���� ج��ار جين�ت    

�� التناص ) 2"(قسم املتعاليات النصية إ�� خمسة أنواع من العالقات" الذي

Intertextualité    املناصوParatextualité   املي�ناص ،Métatextualité   النص الالحق ،

Hypertextualité  معمار�ة النص ،Architextualité .         

م حيث  1987الصادر سنة " عتبات "  ( seuils )ا�تم جين�ت باملناص �� كتابھ     

  و يمكن تحديد مف�وم املناص بأنھ   . خصھ بدراسة مفصلة حدد ف��ا عناصره و جزئياتھ 

و ) 3"(سياق معين�ن الب�ية النصية ال�� �ش��ك و ب�ية نصية أصلية �� مقام و " 

�سا�م ) 4" (من خالل م��ء املناص كب�ية مستقلة ، و مت�املة بذا��ا " تكمن عالقة البن�ت�ن 

  :و ينقسم املناص إ�� قسم�ن . �� التعب�� ، و الكشف عن النصوص

و يتعلق ب�ل ا��طابات املوجودة خارج الكتاب :   Epitexteالنص الفو�� *  

 .ا��....دوات ، املناقشات ، ا��وارات�اللقاءات ال��فية ، الن

و الذي �شمل كال من العنوان ، و اسم ال�اتب ، : Peritexteالنص ا��يط * 

 . ا��....�س��الل ، التصدير ، التم�يد ، �لمة الناشر

حيث نال حصة �سد �� البحوث العنوان من أ�م العتبات النصية،و �عد      

م بالغ من قبل الدارس�ن الذين خصصوا لھ مؤلفات كث��ة النقدية املعاصرة، فحظي با�تما

�بدا�� ناقصة من دون  مفتاحا تأو�ليا �اشفا تبقى أية دراسة نقدية للنص" ل�ونھ  

  .)5"(و النظر إليھ بجدية توازي النظر إ�� النص معاي�تھ،

و اء،أول عالمة تلفت ان�باه القارئ،فتمارس عليھ فعل �غر  إن عتبة  العنوان ��   

   و �� بناء . ية و محاولة الولوج إ�� عواملھ ا��فولھ لالطالع ع�� النص �بدا��،تث�� فض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،فتيحة كحلوش    
2،جامعة سطيف آمال شيدخ    
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أ�عاد " لھ  كما �عد العنوان نظاما سيميائيا.ة تحمل ب�ن طيا��ا دالالت متعددةو شفر مخ��ل،

  ) 6"(و محاولة فك شفراتھ الرامزة داللية،وأخرى رمز�ة،�غري الباحث بت�بع دالالتھ،

�ش�ل " و العنوان بوصفھ ب�ية داللية ل�ا قدرة عالية ع�� التكثيف  و �خ��ال    

ئ فك�ا و يحاول القار من خالل شفرة يضع�ا املؤلف،) 7" (أع�� اقتصاد لغوي ممكن 

و حيل العنوان ع�� مضام�ن النصوص،و �ع�� ع��ا بالرموز،حيث يللوصول إ�� دالالت النص،

ما يجعلھ جزءا ال ) 8"(و ي���ء امل��ملبعيد،و يفتح املستغلق،يقرب ا" �شارات الدالة ف�و 

و لعل خر ألن العالقة بي��ما ت�املية،يتجزأ من النص فال �ستطيع أحد�ما �ستغناء عن � 

فالنص دون عنوان و يفسر بھ تارة أخرى،ارتباط�ما يكمن �� أن العنوان يفسر النص تارة،

العنوان دون نص ي�ون معزوال ال يمكن البحث و ون عرضة لالختالط مع نصوص أخرى ،ي�

  .�� دالالتھ

" لذا يمثل العنوان بحمولتھ الداللية �و�ة �عر�فية للنص، و يمكن القول أنھ    

من خالل عنوانھ حيث �عرف النص كما أنھ بمثابة �سم لل���ء ،) 9"(بمثابة الرأس ل��سد 

مجرد زائدة لغو�ة " لنص ألنھ ل�س فالعنوان ال تقل أ�ميتھ عن أ�مية االذي يدل عليھ،

مستقلة �� إنتاجي��ا و ـ نظرا الستقاللھ الوظيفي ـ مرسلة �املة،" العنوان"لكن (...) للعمل 

بل املؤلف صعو�ة كب��ة �� تحديده، فقد يجدلذلك ال �عد اختياره أمرا �ينا ،) 10" (الداللية

و صيغتھ املناسبة ال�� لھ ال��ا�ي،نوان �عدة مراحل قبل أن ي�بلور،و�ستقر �� ش�قد يمر الع

� النص الذي تث�� �ساؤالت �� ذ�ن القارئ ال �ستطيع �جابة ع��ا إال من خالل الرجوع إ�

النواة املتحركة " فالعنوان �و . و �عطي صورة وا��ة ملا أجمل فيھ �شرح غموض العنوان،

   ).11" (ال�� خاط املؤلف عل��ا �سيج النص

ألر�عة قوان�ن ن العنوان ـ و باألخص العنوان الروا�ي ـ يخضع و ا��دير بالذكر أ  

  :�اآل�ي"   Leohockليو�وك " و "   Grivelكر�فل " و قد صاغ�ا �ل من تتحكم �� تنظيمھ،

  .فت�ون داللتھ قر�بة منھ ال �عيدة عنھل��م العنوان بالنص الذي �عنونھ،ـ أن ي1

و مخ��ال ل�ما �� صيغة الداللة ،ختصرا،مث��ا أي مكثفا للمع��،و ـ أن ي�ون م2

  .مرفولوجية صغ��ة 

  .ـ أن ي�ون متفردا، نوعيا، خاصا برواية �عي��ا، غ�� م�شابھ مع عناو�ن أخرى 3

لة و �و وضوح توفر الوضوح �� العنوان ، دفعا ل�ل ما يميع الدال" ـ كما يجب 4

  )        12" (�� العنوانو موزع ع�� مجموعة دالالت و تأو�الت تتقاسم مععمودي غ�� مكتمل ،

خطاطة   ��seuils كتابھ عتبات  Gerard genetteو قد وضع ج��ار جين�ت   

املرسل،املرسل : ن و �� تواصلية للعنوان مستعينا �� ذلك �عناصر التواصل عند جاك�سو 

  . الرسالة إليھ ،

واضع "عنون و املرسل �و امل. و تر�ط ب�ن الباث ، و املستقبل : فالرسالة �� العنوان 
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إال أنھ قد يوضع �� �عض �حيان . ،فاختيار العنوان يرجع بالدرجة �و�� إ�� ال�اتب" العنوان

  .بمشاركة الناشر حيث يرا�� ا��انب التجاري  و �ش�اري من أجل ال��و�ج للكتاب 

و حسب جين�ت فإن العنوان " : ا��م�ور / املتلقي " أما املرسل إليھ ف�و املعنون لھ 

وجھ إ�� ا��م�ور بمع�� عام ، و ل�س حكرا ع�� القراء فقط  ألن العديد من الناس قد يمر ي

  )13.(عل��م ـ العنوان ـ و ي�ناقلونھ دون قراءة النص

قبل أن �ستقر ع�� عنوان مؤلفھ،فقد يضع أك�� من  يمكن للمؤلف أن يحتار    

و عرضة للتغ�� ذلك أن � مستقر ،جعلھ ـ أي العنوان ـ غ�و بصيغ تركي�ية مختلفة ما يعنوان،

أو اختياره ��ظة حرجة، أل��ا ��ظة تأس�س إما الس��اتيجيھ إغرائية قادرة " ��ظة وضعھ 

" لذة الكشف " اصل و�ستكشاف ع�� شد ان�باه القارئ و حملھ ع�� املتا�عة ، رغبة �� التو 

  ) .14"(و إما أن تصده ع�� املتا�عة و التواصل،

عكس القارئ الذي ينطلق من "ن النص ليصل إ�� العنوان فاملؤلف ينطلق م 

يدخل إ�� العمل من بوابة العنوان " املستقبل " العنوان ليصل إ�� النص ، و بتعب�� آخر فإن 

رئھ عن أسرار و ا��ملة بدالالت متعددة قد يبوح لقا�خ�� بطبيعتھ ا��تصرة ، و �ذا) 15"(
  .كو قد يتمنع عن ذلالنص الذي �عنونھ ،

�و يأ�ي الروا�ي ـ عنوان آخر يذيل بھ ، و و باألخص العنوان ن أن ي�بع العنوان ـيمك  

  .إما شارحا ���� بأسراره ،أو غامضا يز�د من تلغ��ه

و يرى شعيب حليفي أنھ يمكن تحديد م�ونات العنوان من خالل البعد ال��كي�� ،   

  .و البعد الدال��

  ع�� خمسة أنماط ��حيث يأ�ي العنوان : البعد ال��كي��: 

أو اسم يأ�ي العنوان إما اسما موصوفا ،أو اسما علما ،": ا��ملة �سمية " ـ نمط 1

  .عدد

  .حيث يأ�ي العنوان ظرفا متعلقا بالزمان": الظروف " ـ نمط 2

�� �ذا النمط قد يأ�ي العنوان ع�� ش�ل صفة، و قد  ":النعوت و الصفات " ـ نمط 3

  .لةيأ�ي ع�� ش�ل جملة موصو 

ب�ونھ ي��ء جملة طو�لة �املة تحاول أن �ستو�� " و يتم�� �ذا النمط  :ـ النمط ا��م��4

  ) 16"(مع�� تاما يف�مھ املتلقي

  .حيث يتأسس العنوان من صيغ الت��ب: ـ النمط الت����5

 ذا البعد أيضا نجد خمس م�ونات :البعد الدال��� ��: 

رئ�سية �� �� ��صيات محور�ة،و لة عتدل العناو�ن �� �ذه ا��ا :ـ املكون الفاعل

  .العمل الف��، حيث يحمل العنوان اسم ال��صية

أو ما �عرف بالعناو�ن الزمنية حيث يحمل العنوان �� �ذه ا��الة : ـ املكون الزم��
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  .معلومات عن الزمن الذي يتقدم  كموضوع أسا��� �� النص

�تخذ �ذا ق أو مفتوح ،و غلمتضمنا للم�ان كفضاء م"يأ�ي العنوان  :ـ املكون امل�ا�ي

  ) .17"(امل�ون عددا من الروابط ال�� تق��ن عادة بامل�ان

أو ما �عرف بالعناو�ن ا��دثية حيث �سيطر �حداث ع�� �ذا : ـ املكون ا��د�ي

  .امل�ون 

  .و تجدر �شارة إ�� أن �ناك عناو�ن تجمع ب�ن أك�� من م�ون 

  : اوللعنوان وظائف متنوعة ومتعددة لعل أ�م�   

أو وظيفة ال�سمية ف�� �ع�� ب�سمية العمل، وتكمن أ�مي��ا �� : الوظيفة التعي�ية- 

�عر�ف�ا لھ، وتحديد�ا ل�و�تھ، حيث �ع�� العنوان عن النص، و�ش�� إليھ من ج�ة ، كما يم�� 

أي العنوان والنص إن ��ت –والعالقة بي��ما . ب�نھ و��ن با�� النصوص من ج�ة أخرى 

فم�� أعلن عن اسمھ س�تم ف�سمية طفل ما �ع�� مباركتھ،"مھ ��سان باس كعالقة - املشا��ة

���يلھ بھ، دون النظر إ�� العالقة �عتباطية املوجودة ب�نھ و��ن اسمھ كذلك أن �س�� 

  ) .18"(كتابا

�عمل العنوان �� ضوء �ذه الوظيفة ع�� وصف النص  :الوظيفة الوصفية  - 

فقد ي�ون ب�ن النص وعنوانھ شبھ تناص يحيل فيھ "اه املعنون من خالل قول ���ء عن محتو 

  )19"(�ذا �خ�� ع�� ما يمكن أن ن�تظره من �ول 

و�عتمد �ذه الوظيفة ع�� مؤ�الت املؤلف وقدرتھ ع�� ��� : الوظيفة الداللية- 

إذ أن للعنوان وظيفة داللية، كما لھ وظيفة املدلول ألنھ �� حد ذاتھ �عت�� "العنوان الدال 

و�حمل العنوان أيضا داللة رمز�ة، تجعلھ يحتاج إ�� مفاوضة ) 20" (�ش�� إ�� نص ينكتبنصا 

  .ومحاورة متأنية من أجل تأو�لھ

أو الوظيفة �ش�ار�ة و�� تتعلق بالطا�ع �س��ال�ي حيث : الوظيفة �غرائية- 

من خالل  �عمل العنوان �� ضو��ا ع�� إغراء القارئ، وجذبھ للنص، وتحف��ه لالطالع عليھ،

  .تكثيف الدالالت، واخ��ال�ا �� تركيب مم�� يث�� فضولھ لقراءة امل�ن

و�عد �ذه الوظائف جزئيات �ش�ل اجتماع�ا الوظيفة ال�لية للعنوان حيث    

�عمل ع�� نحو متجا�س، ومتفاعل لبلورة مناخ سيميا�ي وجما�� تتمتع بھ عتبة العنوان، "

  ) .21"(و�ع�� عنھ بكفاءة عالية

ول �� الشق التطبيقي من �ذه الدراسة قراءة نظام العنونة �� �عض روايات سنحا

ط حاسة السؤال 
ّ

الروا�ي ا��زائري �ز�ر عطية ، حيث ترافق �ثارة  عناو�ن أعمالھ مما ي�ش

الب�يوي الذي يم�� الب�ية السطحية للعنوان عند القراءة �و�� " الوضوح"فرغم . لدى املتلقي

ألجل تجاوز ذلك سنقرأ �ذه . ش�يد الداللة تصطدم بمش�لة الس�ل املمتنع  إال أن محاولة �

العناو�ن ع�� مرحلت�ن، �� املرحلة �و�� ن�ناول العنوان �� بن�تھ النحو�ة و ��  انفصالھ عن 



61 ا�ي                                                                                                          الب�ية والداللة: العنوان الرو

  :°2312èmeAnnée - N (Decémbre2017)   )2017دیسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةنة  الس

أما املرحلة الثانية فسن�ناولھ �� عالقتھ بامل�ن فق الدال�� الذي يمكن أن ي�تجھ،امل�ن و � 

  .ن�باه  إ�� أي مدى يحصل ����ام ب�ن القراءة �و�� و �خ��ةمحاول�ن � 

كما  - ، و �و"اع��افات حامد امل����" و العنوان �ول الذي نقف عنده �و       

جملة اسمية، ال ُينقص غياب ا���� ف��ا من حضوره الضم��، إذ ال تحتاج لفظة  - نالحظ

الداللية بال�سبة للقارئ العادي فما بالك بالقارئ �ع��افات إ�� ما يخ�� ع��ا لتحقق حمول��ا 

تبدأ بإر�اك ميثاق التواصل، ذلك أن " حامد"املتخصص، لكن إضاف��ا إ�� �سم ال����� 

و �و صيغة اسم فاعل  –�ع��اف يرتبط �� املرجعية الثقافية با��طيئة ب�نما اسم حامد 

و  مثل �ص القنوع الش�ور للنعم ،ل�يدل ع�� ا - أي الثناء و الشكر" ا��مد" مشتقة من 

�عتذار / �� �ستوجب �ع��اف �ذا ال��ص يف��ض انھ حميد السلوك ال يقع �� ا��طايا ال

البد أن ي�ون شاكرا من غموض الوا�� ،فحامد الشاكر لنعم � " امل����" و س��يد الصفة .

لسطحية للعنوان تفارق بن�تھ إن الب�ية ا. و الشاكر ال ت�ساه السماء و ال �رض لنعم الناس ،

 .العميقة مما سي��ر ر�ما اللفظة املركز�ة فيھ ، لفظة �ع��افات 

إذا انتقلنا إ�� عالقة العنوان بامل�ن ا���ا�ي نجد أن الذات ال�اتبة تتموقع منذ    

أو الذي بدا م�سيا �� مخيال  –البداية  �� فضاء إحياء الذكرى و الذاكرة ، حامد امل���� 

الكتابة ، ُي���� الصوت أو يضيع ب��اكم  –لن ي�ون كذلك �عد �ذه الرواية  –ارد الس

الرواية و ا��ال �ذه انتقام . �صوات و تظل الكتابة تجدد ا��ضور و تجدد التأر�خ ملا م���

 –امل���� �سيھ املوت . من الذاكرات املثقو�ة و بحث عن خلود للذات يتحقق فقط بالكتابة

لقد " قق خلودا دنيو�ا  و لم يفوت ع�� نفسھ فرصة ا��لود �عد املوت  فح - كما تمنت أمھ

لقد أشار جون جاك . و �أن �ع��اف �و شرط ا��لود)  22"(رحل امل���� و لكنھ اع��ف

  :روسو �� اع��افاتھ أيضا إ�� قصة ا��لود �ذه

« Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes 

semblables »  )23 (  

و �ذ العدد الالمتنا�� من �شباه و النظائر ال يتعلق فقط بمن يقرأ الكتاب  بل 

ال�� ي�يح�ا الفن الس��ي للذات الساردة حيث يمكن أن تتحقق �� أك�� من   بإم�انات التحقق

  . زي 

ة ما إن لفظة �ع��افات تر�ط القارئ منذ البدء أيضا بفكرة الس��ة الذاتية، أو س��  

إن �ذه اللفظة العر�قة �� كتابات الس��ة .ال �عرف من ما��� �نا املت�لمة داخل ا��طاب 

  :الذاتية جسدت عند القد�س أوغست�ن تكف��ا ع�� الكتابة عن ماض بدا للسارد م��ال 

« Je veux rappeler mes impuretés  passées et les charnelles corruptions  

de mon âme. Non que je les aime, mais afin de vous aimer, mon Dieu ». )24 ( كما

جسدت عند جان جاك روسو �عر�فا بالذات من الداخل و من تحت ا��لد كما �ش�� روسو 
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  �� العنوان الفر�� الع��افاتھ،فما الذي تحيل إليھ �� �ذا النص؟

وليا صا��ا ولست من  يا و لستلست ن�:"�� صفحة �فتتاح نقرأ الفقرة �تية        

ولكن�� حامد . ن �سكنون ذاكرتكم ح�ن ت��زمون و ال من الذيالذين ير�بون أو يرعبون ،

الذي �ع�ش ما �ع�شون و �ع��ف و أنتم ال �ع��فون و �� اع��افا�ي �ذه ستجدون ش�ئا امل����،

�� مثل �ذه  لعل �ع��اف �نا ينأى عن �عتذار الذي ع�دناه). 25" (م�� و ش�ئا من أنفسكم 

املقامات السردية و �ش�ل �� املقابل قيمة من قيم الراوي املتعا�� و الناقم �� الوقت نفسھ 

،كما ���� باملش��ك و ينفي عن نفسھ الطا�ع الفردا�ي ، خر الذي ال يجرؤ ع�� �ع��افع�� � 

ط بالرا�ن �ع��اف إذا ل�س تكف��ا بقدر ما �و �عر�ة و منھ سيؤدي داللة جمعية و سيختل

سيفارق السرد مرجعياتھ الذاتية و سيقطع مسار التار�خ ال����� . �جتما�� و السيا���

م�سلال النتقاد ��ساق �جتماعية و الثقافية امل�يمنة ع�� مجتمعاتنا ،و يمكن أن نمثل 

 و عندما يتحدث. عندما يت�لم الرجل عن املرأة يقول ��دثھ حشاك " ...لذلك  بقول الراوي 

و لكن املرأة ال تقول ذلك أبدا عندما تتحدث عن . عن ال�لب يقول ��دثھ أيضا حاشاك

و مع ذلك فالرجل يبحث دائما عن النجاسة ، و ينام مع . إذن ت�ون املرأة نجاسة . الرجل

فالنجاسة . النجاسة ، و الذي ال نجاسة لھ ال �عد رجال ، و رجولتھ ال تكتمل إال بالنجاسة 

إن �ذا ) .26." (جولة الرجل ، و لكن حذار ال تكن �املرأة و إال كنت نجاسة ���ء مكمل لر 

يقودنا إ�� فكرة استحالة النقاء �� الس��ة الذاتية بما أن  - و غ��ه كث�� �� الرواية–النموذج 

�ذه تكتب من قبل مؤلف م�س�� بثقافة معينة و بو�� إيديولو�� مع�ن أيضا إذ ال يخفى ع�� 

  .ل��ر�ة ال�� ينطوي عل��ا �ذا املقطع القارئ مقدار ا

�� عالقتھ بامل�ن  "اع��افات حامد امل����"حينما نتعمق �� قراءة العنوان  

قوض الفكرة من نجد أن الرواية تحاول  الوفاء لفكرة ال�سيان لك��ا تا���ا�ي،

�ما �خ و س التار يحفظ القرآن و ُيدرّ ) 27" (كث�� ال�سيان "فحامد الذي يو�منا بأنھ الداخل،

أمران ال يمارس�ما إال من ُو�ب الذاكرة القو�ة ، ت��اح الس��ة عن قول ا��قيقة فاملؤلف  

الذي �و الراوي و �و ال��صية الرئ�سية باسم مغاير اشتغل أستاذا لألدب العر�ي، فلم 

��  التار�خ؟ أألن تدر�س �دب �� الثانو�ة �و �� ال��اية علم بالعصور التار�خية ا��تلفة أم

الرغبة �� خرق ميثاق الس��ة الذاتية كما حدده فيليب لوجون و املؤلف مثقف و عارف 

باألطر النظر�ة ا��تلفة ال�� حددت أنواع الرواية ، فأراد التمو�ھ ؟ إن �ذا �مر يطرح إش�اال 

وقت ملاذا و كيف نت�لم عن الذات؟  الواقع أن �ناك رغبة �� تأر�خ الذات و �ناك �� ال: سرديا 

نفسھ خداع الذات ، و ا��داع يأخذ وج��ن إما بح�ي ما رغبت الذات �� أن ت�ونھ أو بتضليل 

�� �لتا ا��الت�ن يفعل التخييل فعلھ ب مختلفة اجتماعية أو سياسية،وما �انتھ ألسبا

في��اجع الس��ي و ��يمن الروا�ي فتضيع مؤقتا العالقة ب�ن امل�ن و العنوان ،العالقة ال�� 

ا الروا�ي و القارئ منذ البداية حيث �ع��افات ال تحيل إال إ�� الس��ة و حيث تقوم أسس ل�
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و �نا يبدو و �أن العنوان � ا��اضر بل و�� املستقبل أيضا،�ذه �خ��ة استمرارا للما��� �

 وضع أوال بناء ع�� املعاناة من ال�سيان  ثم جاء امل�ن ا���ا�ي منتقما للعنوان و للذاكرة ال�� لم

  .�عرف كيف ت���� و لم ت��ك فرصة ال�سيان لآلخر 

و ،"�سار بن �عسر" الرواية الثانية ال�� نقف عند عنوا��ا بالتحليل �� رواية      

العنوان كما نالحظ من فئة العناو�ن �سمية لكن �سم الذي معنا ل�س دارجا بل �و مخ��ع 

و �ذه الب�ية مرتبطة غالبا بالوج�اء حيث ،دون لقب " فالن بن فالن" �� ، ومب�� ع�� نحو شع

البد أن ي�ون املذ�ور حاكما أو حكيما أو ، اسمھ الثا�ي، �غ�� عن اللقب ، ذكر اسم �ب

الغر�ب أن �ذا �سم ال ي�ت�� إ�� دائرة . مجنونا ليحظى بمعرفة �ل الناس بمجرد ذكر اسمھ 

من . �� ذاكرة القارئ ت��ره " رسمية " خية الش�رة املتعارف عل��ا أو �عبارة أخرى ال يملك تار�

الناحية امل��مية نجده يقوم ع�� عالقة تضادية ب�ن املسند و املسند إليھ، ف�سار من ال�سر 

)  28" (و ياسره الينھ. وقد �سر ي�سر نقياد ي�ون ذلك لإل�سان والفرس،الل�ن ، و� : ال�سر " و 

، �ذا شأن العسر و ) 29( "والصعو�ة و�و الضيق والشدةضد ال�سر، "أما العسر ف�و

العس�� أما �عسر ف�و �ك�� ضيقا و �ك�� قساوة و �ك�� صعو�ة، و �ذا تحديدا ما يصنع 

كيف يلد العسر ال�سر؟ كيف يأ�ي الل�ن من صلب الشديد الصعب؟ إن العنوان �� : املفارقة 

ا إ�� مقصدية �غي�ب الوصف بن�تھ السطحية ال يجيب عن مثل �ذه السؤال،و ر�ما �عود �ذ

و يحقق �ش�ل عال أدبية أو �خبار �� العنوان  ألن التغي�ب �نا يكثف �حتمال الدال�� 

�ذا من ج�ة و من ج�ة أخرى تم�� مثل �ذه املقصدية �لتصاق بامل�ن كمخرج العنوان،

  . تأو��� وحيد ل�ذا العنوان

ع�� �لمة �سار و املفارقة �و�� م" يو��"�عرف ال�اتب ذلك و يحاول �� امل�ن أن 

ال�� ن��ظ�ا �� ذو�ان التناقض الذي أ��ت عليھ املعاجم ب�ن ال�سر و العسر ، إن عراب 

حاضر . أعسر ، ف�ان بذلك مجلبة لالن�باه ، و �ان شعلة من الذ�اء  ا��اد " الراوي الذي �ان 

بل انت ،و�ان الناس �عتقدون ،ئقة ع�� حل املعضالت م�ما �لھ قدرات فا. البد��ة �� �ل ح�ن 

يجزمون أن ذ�اءه ا��ارق ،إنما �عود س�بھ إ�� �ونھ أعسر و �ان �و أيضا مقتنعا بذلك أشد 

بل كنت . لذلك �ان ير�د�ي أن أ�ون أعسر مثلھ رغم أن�� ال أحمل قابلية لذلك.�قتناع 

حد أنھ �ان يضر���  أرفضھ فراح يفرض ع�� العمل و ��ل و الكتابة بيدي ال�سرى فرضا إ��

ع�� يدي اليم�� �لما رآ�ي أستعمل�ا ، أو أحاول استعمال�ا ، بل قد يصل �مر �� �عض 

إن خرق ). 30"(�وقات إ�� أن ير�ط يدي اليم�� بوثاق ح�� يفرض ع�� العمل بال�سرى 

�ان مشدودا " �سار"الطبيعة �و أعسر فعل يمكن لإل�سان القيام بھ و التدرب عليھ ، و 

، و إجباره ع�� اليد ال�سرى �ان مشقة ال تحتمل ، لقد �ان �املعوق " اليم�ن" فطرتھ إ�� ب

الذي يدرب عضوه الناقص ع�� السلوك ال�امل ، و ما يصّعب �مر  أك�� �و عدم الرغبة �� 

إذ تحول إ�� عقو�ة ، ال�سر و ال�سار �� �ذا امل�ن ا���ا�ي ال �ع�� أبدا " ال�ساري " �ذا الوضع 
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لل�ن و الس�ولة بل املشقة واملعاناة ، و �أن العراب يخت�� رجولة نموذجية مبكرة �� طفلھ ا

بمقاي�س مختلفة،و أول �ذه املقاي�س الكتابة باليد ال�سرى، ر�ما  لعلمھ املسبق أن الكتابة 

و لطموحھ بفعل ال يختلف عن القول ، أن ت�ون �ساري ا��ط معناه أن تقيم �� ،�� التفك�� 

�و من ." ��سر من ال�ون الفكري، و �ذه واحدة من معا�ي ال�سار �� �عض املعاجم الشق

ي�ت�� إ�� حزب وثور�ة،أي من ا��ماعة ال�� ل�ا آراء و مواقف سياسية جذر�ة : جماعة ال�سار 

و �ان الطفل مج��ا طفلھ بم��اث فكري ،" تقييد"ن ير�د ، العراب �ا) 31" (من أحزاب ال�سار

   –أو ع�� �قل �ذا ما يزعمھ ظا�ر النص  –ور  امل��ب بھ فقط ع�� تمثيل د

و ز�ادة ع�� ذلك �لھ ، فقد حمل�� اسما ابتكره �� ل��يد �� " و ع�� قبول �سم أيضا 

  تقييدي أك�� ، 

". ابن �عسر" أو " �سارا"و يفرض ع�� العمل بيدي ال�سرى مثلھ ، فأصبحت اد�� 

ح�� شاع ذلك ع�� عند .ن معا فأد�� �سار بن �عسرو �� �عض �وقات يجمع �سما

أما عام��م فقد ظلوا يطلقون ع�� اسم ال�امل بودابة ألن�� كنت كث�� . ا��اصة من الناس 

ندرك من خالل �ذا املقتطف أن اسم �سار بن �عسر يجسد ) . 32"(ال��حال و التجوال 

ع�� الرغم من �نحياز و  - �ذا �سمإ�� ا��اصة ،لكن سلطة  - و لو املؤقت –انتماء البطل 

و ال�امل �� الل��ة ،"ال�امل بودابة " لم تمنع من �سلل �سم العامي لھ   - إليھ كعنوان للرواية

بإرادتھ أو غصبا  –ال��ص الذي ضّيع م�انھ ة �ع�� ال��ص الذي ال مستقر لھ،ا��زائر�

ج�� ع�� الرحيل  البطل، و و  �شرد �� أمكنة الغ�� - عنھ
ُ
و الرواية ت��م عن ذكر و الغر�ة ،أ

�ا �و قد قرر ، فعال أن ين�� رحلة غر�تھ ال�� دامت سن�ن " ذلك صراحة لك��ا تلمح إليھ مرارا 

عديدة ، رأى ف��ا ما أ��بھ و ما لم ���بھ ، و عاش ف��ا ما أراده و ما لم يرده ، و كم من مرة 

أما �ن فقد . إ�� أ�لھ ، و لكنھ لم يف��قبل �ذا حاول أن ين�� رحلتھ و �عود إ�� وطنھ ، و 

البعيد من �قطار و لقد جاب �� �ذه الرحلة الطو�لة ،القر�ب و . أو �و ي�اد . فعل�ا و أف�� 

و حاول أثناء�ا أن يدفن . الذي �ان �عرفھ والذي لم يكن �عرفھ ورأى م��ا و ف��ا ،. �مصار 

ن ال�� �انت من أسباب رحلتھ ، و ال�� ظلت تلك �حزا. �عيدا عن الديار ناك،�أحزانھ ،

" �سار بن �عسر  �و أيضا ) . 33."(و لكنھ لم �ستطع أن يتخلص م��ا . تالحقھ �ناك 

�و ا��ادم �� الل��ة املغار�ية،و�و أن تناديھ ، و العزري " جز�رة" كما يحلو ��ارتھ " العزري

  . ألنھ مجند لطاعة �وامرالعون �� الكتاب املقدس،و ا��ادم حياتھ حتما عس��ة،

إن �سماء ال�� ُس�� ��ا الراوي تخ��ن رمز�ة عالية بل و تجسد صراعا ب�ن املركزي و 

و ما يجمع�ا �و �يمنة العسر ع�� ال�سر �� بناء ��صية �سار . ال�ام��� �� س��تھ التخييلية 

لم تكن " بودابةال�امل "عاش ع�� أمل أن يجد ا��ب لكنھ لم يجده ، ورحلة " العزري. " 

اختيار�ة مر�حة بل �انت شاقة جدا حيث املدينة موصدة أبوا��ا عند الرحيل ع��ا و عند 

. ما أصعب �ذه ا��ياة ، بل ما أغر��ا " العودة إل��ا ، أما حياة �سار بن �عسر فقا�رة
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،سوى أن  و ال �ستطيع فعل أي ���ء أمام�او تق�رنا �� كث�� من �وقات،. تصارعنا و نصارع�ا 

�أن �سارا ال ي�تظر الّسار )  34" (و مع ما يأت�نا م��ا و ما يفاجئنا ف��ا ن�بدل ل�ي نتكيف مع�ا ،

�� البداية �أنھ خلق للصراع و الصراع فقط ،،ة ال��  ص��تھ عس��ا كما أر�د لھمن �ذه ا��يا

غ�� غ�� ثقل ثم العودة و ال ���ء �ن الوطن ملدة أر�ع و عشر�ن سنة ،ال��حيل �جباري ع

املق��ة مفتوحة   وحده املوت متاح �� الوطن �س�ولة ،وو محن ا���ول،السنوات و �موم�ا 

�إم�انية البوح املر�ر أمام ق�� الوالدة ال�� تجسد �عض ق�� الوطن فيما �سمح بالدخول و 

أ�عا��ا ه ا��ياة و و قد أصبحت ك�ال و أنا أحمل من �موم �ذلو تر�ن�� �ن يا أمي ،"...بدو ي

لو تر�ن�� ستذ�ل�ن يا . و �عد أن شردت و ��ت �� العالم ب�ن أقطاره و أمصاره. ما ال يطاق ،

الرواية  و إذا �انت بدايات) . 35" (و س�بك�ن كث��ا ��ا�� و قد ���ز�ن ح�� عن الب�اء. أمي 

ام مفارقة إذ أن �سار قد عاد إ�� الوطن مل�تركز ع�� عذابات �سار ،فاألمر لن �ستمر كذلك ،

. تحتوي ع�� مبا��  ستحقق ان�شاء �سار –و إن لم تكن م�اما �س��ة  - لتوقعات القارئ و ��  

و أنا أحمل ب�ن خرجت منك غ�� مأسوف ع��،" ابھ وطنھ �عدما مات عرّ / لقد خرج من مدي�تھ

ز كفنھ و مرث�تھ وطنھ حيث ج�/ و عاد إ�� مدي�تھ ) 36" (أضل�� قلبا كس��ا خنقتھ غصة 

ة ز��ية يجسد ف��ا و لم يكتف بتج��� احتفالية املوت بل قرر رسم لوحالشعر�ة بنفسھ،

. إن ضيعتھ كتب التار�خ الرسمية سيخلده فنھ. و بذلك س�ستمر �� التار�خموكب جنازتھ،

لعل �ذه الرغبة الالشعور�ة �� ا��لود �عكس ال��جسية الفائقة و ت��يم الذات ال�� ستجد 

�� �سمح باالنتقام من زمن الغر�ة فيتجاوز الواق" الفنان"ت �� وطن �سار ل�ا ظروفا ومتغ��ا

ست�ت�� .   إ�� امللك" ال�امل" صاح��ا " الش�باء" تقود الدابة ا��يا��،و السيا��� الف��،و 

آخر الرحلة الشاقة بتقلد زمام �مر �� اململكة  حيث سيك�سب �سار بن �عسر بذلك لقبا 

، لقد  آن لھ أخ��ا أن �عت�� العرش و أن يخطب كما ير�د "امللك" قب لسيموت بھ فيما يبدو،

�ذا سيفي البتارو استل سيفھ املل�ي املذ�ب الذي تقلده " �و ال كما يراد لھ مفاجئا ا��ميع  

الحظ و  و متوعدا نامد ،و لوح بھ �� ال�واء م�ددا،و ��ظت عيناه �� ا��لق ال�. منذ ��ظات 

أن ملك�م املعظم قد م تل��ب ،و عرق�م �سيل �غزارة،،و حناجر� الناس و أعناق�م �شرئب

�سم،�سار ال يكتب �اقد اكتملت اللعبة و اكتمل ) 37" (أمسك سيفھ ب�سراه  ال بيمناه 

��  مص�� اململكة ال�� " ،�سار ملك أعسر يفكر فقط  " بال�سرى " يقتل "بل فقط بال�سرى ،

من�شيا بآخر�ا " العزري"و" ال�امل بودابة "لقديمة متجردا من ألقابھ ا) 38" (ابتليت بھ 

" و بذلك أصبح امللك �سار بن �عسر" عندما يجمع باللقب الذي يرده إ�� خاصة القوم ،

  ".مل�ا"و املوت " مل�ا"الذي باستطاعتھ أن �سن �ل قوان�ن الوجود ) 39(

يحقق عنوان قات،رح عنوا��ا كث��ا من املفار ع�� خالف �ذه الرواية ال�� يط       

ا���اما عاليا مع امل�ن ا���ا�ي و ا���اما مع املرجع " الروا�ي ا��ميلة" رواية �ز�ر عطية 

إنھ عنوان م�ا�ي و الرواية أيضا �� رواية م�انية بامتياز ،و عليھ . اللغوي و الدال�� للعبارة 
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ع رابية و الرابية �� ما الروا�ي جم. فقراءة �ذا العنوان س�تم �� ظل ما �عرف �شعر�ة الفضاء

و لعل ". ا��ميلة: "ارتفع من �رض،و �� لذلك جميلة غالبا ح�� من غ�� إضافة الصفة 

ال�اتب يمعن �� ملء روابيھ ب�ل ا���ايا ا��ميمة ال�� تز�د امل�ان  دفئا و تكثف قيم ا��مال 

املن�شرة �ناك يلة،ر�وة من الروا�ي ا��م"ع ع�� فالرواية  تبدأ بوصف القر�ة ال�� تق. فيھ

ين و الذل�ون ال��يب ،و أسرار املنطقة ،م�ونة حلقة فوضو�ة تح�ي لبعض�ا تار�خ �ذا ا

و من بي��م جدي الذي ت�سب إليھ زراعة أول ��رة مروا من �ناك ع�� مر العصور،

و كما �و وا�� من ) 40" (صفصاف تجاور النبع ، و ال�� مازالت باسقة كقامتھ الطو�لة   

ام ب�ن قتباس يج��د النص �� �حتفاء بامل�ان جغرافيا و تار�خيا محققا ����خالل �

ففوضو�ة امل�ان ال �عدم جمالھ خاصة عندما يرتبط برائحة عنوانھ و فضائھ الدال�� ،

إن صوتھ ال�ادئ ...كنت أحب جدي كث��ا . "�جداد، بقاما��م الطو�لة طول قيم�م النادرة 

روا�ي ا��ميلة ال�� �ان و عن الاتھ عن �رض و عن �رض دائما،�ايمازال يرن �� أذ�ي بح

" إ��ا ح�ايات را�عة كروعة تلك الروا�ي النافرة أبدا. و عن ح�اية جدنا �ول مع�ا �عشق�ا ،

امل�ان بجّد محبوب جدا �و أمر يكفل حميمية امل�ان ال�� لطاملا / إن ارتباط العنوان ).  41(

الفيلسوف الفر���� غاستون باشالر ، و يكفل بالتا�� " شعر�ا"تنظ��ا ا�شغل بالتنظ�� ل�ا 

ظ�وره �� ش�ل ر�وة جميلة ح�� لو لم يكن كذلك جغرافيا، فحضور �جداد �� أي وجود 

إنھ �نتقام من ة و ا��ر�ة و �ر�حية �� السلوك،ن��� أو واق�� �و انتصار ل�امش �لف

�نا ي�ون حضور ا��د بالروا�ي عنصرا جماليا إضافيا  منساوة �باء و نظامي��م العالية،ق

يجسد �حتفاء  بامل�ان و �ستغراق �� تخييل يتجاوز فيھ الروا�ي النظر إ��  امل�ان بوصفھ 

  . فقط  مسرحا لألحداث ،إ�� معا�شتھ بوصفھ كيانا حارسا ل�ل قيم �لفة وا��ميمية

ضا ح�اية ش��وب الرا�� الفنان صديق لألز�ر عطية �� أي"  الروا�ي ا��ميلة"

املرافقة ال�� ال تروق لوالده ألن ش��وب صديق الغنم ب�نما لراوي الذي �ان �غامر بمرافقتھ،ا

ا��ميل  كما أتمتع بلذة النغمت أغامر و أتمتع بلذة املغامرة،كن"...الراوي ابن مالك �رض 

�و أ�غام قصبة  ن ما يز�د امل�ان ��راإ) 42" (ب�ن تلك الروا�ي ا��ميلةالذي �عزفھ ش��وب ،

�� �ائما ملتحما بإيقاعات الطبيعة الم يكن فقط عازفا بل مغنيا أيضا،إذ لش��وب و أغانيھ ،

،و م�انا للفن وا��مال فقط، جمال ا��غرافيا و ما يمأل تصنع من الروا�ي ر�يعا مستمرا

  .ا��غرافيا

" العر�ان" ح�اية " الروا�ي ا��ميلة" ن �� لعل ما �ساعد ع�� بناء شعر�ة امل�ا

بقي العر�ان لغزا يح�� القر�ة و أ�ل�ا عدة " ،الرجل السر الذي ارتبط حضوره بحضور الليل 

يجلس �� م�انھ املعتاد مسندا . و يظ�ر عند املساء يختفي �� ال��ار ،.   أيام أو قل عدة أسابيع

أو نھ يتا�ع حركة الشمس و �� �غرب ،�أالغرب،و ون،موليا وج�ھ إ�� ج�ة ظ�ره إ�� ��رة الز�ت

إن ��صية العر�ان ).43" (أو لعلھ يتوحد أو يتج��. �أنھ يرسم لوحة الغروب �� ذاكرتھ 
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،كما تولد باستمرار ال�واجس ال��ائ�ية ع�� الروا�ي ا��ميلة ��صية ليلية تضفي �عض

و �ذا ما يكثف من ��ا ،ال��صية و م�اعند أ�ل الروا�ي ،فيصنعون قصصا و ح�ايا �شأن 

حيث  ال��صية العنوان ،روعة الروا�ي و يز�د من درجة ����ام ب�ن امل�ن ا���ا�ي  و 

ال��ائ�ية �ش�ل سرا من أسرار امل�ان فيتجاوز ا��يادية إ�� �ثارة ،و�غدو جماليتھ مرتبطة 

  .باملع�� أك�� من ارتباط�ا بالش�ل 

الوفاء  و �أن ال�دف �ورض أسرار روابيھ ،ع��  –كما رأينا –إن الروا�ي يتدرج  

و اج��د امل�ن ا���ا�ي �� التآلف معھ بانتقاء ال��صيات و ال��ك�� لعنوان وضع �� البداية،

  .ع�� أفعال�ا ذات الصلة املباشرة أو غ�� املباشرة ب�يمة جمال امل�ان

� كث��ا بالوظائف با�يمكن القول �� �خ�� إن العنونة �� أعمال �ز�ر عطية ال ت      

فجاءت كثيفة من �ذه الناحية ع�� الوظائف الداللية للعنوان، بقدر ما تركز�ش�ار�ة ،

و ستوى البال��،و انتقاال إ�� امل،بدءا بالب�ية اللغو�ة الصرفة ،�ستد�� تأو�ل�ا كث��ا من التأمل 

خ�� تطلب التأو�ل و �� �ذا املستوى � ة ب�ن العنوان و امل�ن ا���ا�ي،وصوال إ�� العالق

و �ذا إن دل ع�� ���ء  إنما يدل من ال�ل إ�� ا��زء ،�نتقال عدة مرات  من ا��زء إ�� ال�ل  و 

  .ع�� جّدية صناعة العنوان و مقصدية تكثيفھ 

  : �وامش القراءة 

عتبات النص الب�ية و الداللة ،شركة الرابطة،الدار البيضاء : عبد الفتاح ا���مري  .1

 .07،ص1996 1،املغرب، ط

التناص �� ا��طاب النقدي و البال�� دراسة نقدية و تطبيقية ، : عبد القادر بق���   .2

 .22، ص1996افر�قيا الشرق ، املغرب ، 

انفتاح النص الروا�ي ،املركز الثقا�� العر�ي ،الدار البيضاء، املغرب، : سعيد يقط�ن  .3

 . 99، ص 2001 2ط

 .111املرجع نفسھ ، ص  .4

الية العنونة ب�ن القصد و جمالية التلقي،مجلة املوقف �د�ي إش�: دمحم صابر عبيد  .5
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اية �� الذات ومتا�ة �غ��اب   ال��اري  ل�زاع) ا��وف أعا��( رو
  

  ع�� دمحم نزال الذيابات

  امل��ص

) أعا�� ا��وف(��دف �ذا البحث إ�� �سليط الضوء ع�� ظا�رة �غ��اب �� رواية 

ل�زاع ال��اري؛ ألن �ذه الظا�رة تبدو جلية وا��ة �� �ذه الرواية؛ وألن الشعور بالغر�ة 

والقلق وا��وف ش�ل �اجسا لدى ��صيات �ذه الرواية، وتمثل تيارا مسيطرا ع�� �ل 

معطيا��ا الفكر�ة والفنية، فقد استطاع ال�اتب أن يجسد �ذه الظا�رة لدى ��صياتھ 

. يات من تناقض وشعور باإلحباط والضياع والقلق و�غ��ابوما �شعر بھ �ذه ال��ص

مف�وم �غ��اب، مظا�ر �غ��اب �� الرواية، : وقد اشتملت الدراسة ع�� ا��اور التالية

  .نتائج �غ��اب 

  .�غ��اب، متا�ة الذات، رواية أعا�� ا��وف، �زاع ال��اري : ال�لمات املفتاحية
  

Abstract 
This research aims at shedding light on the phenomenon of alienation in the 

novel " Higher fear" for a Hazza' Albarari because this phenomenon seems clear in 

this novel; and because of the feeling of alienation, anxiety and fear was an 

obsession to the characters of this novel and represents a controlled stream on all of 

its intellectual and artistic data. The writer was able to reflect this phenomenon on 

the characters and what they feel of contradiction, sense of frustration, loss, anxiety, 

and alienation. This study included the following: concept of alienation, 

manifestations of alienation in the novel, results of alienation. 

Keywords: Alienation, self-loss, the novel of the Higher fear, Hazza' Albarari. 

  املقدمة

أن ت�ونت �عد �غ��اب ظا�ره إ�سانية قديمة قدم الوجود ��سا�ي، فمنذ 

ا��تمعات �و�� �شأت مع�ا �زمات ال�� ألقت بظالل�ا ع�� حيا��ا الفكر�ة والنفسية 

وا��سدية وح�� العضو�ة، فاالغ��اب ظا�رة ما لب�ت تتفاقم ن�يجة لتطور ا��ياة 

  .وا��ضارة املادية ال�� تركت أثر�ا ع�� النفس ال�شر�ة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ردن  – طالل بن ا��س�ن جامعة،قسم اللغة العر�ية وآدابھ - �لية �داب�–   
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لوحدة وال��ز إزاء التغ��ات ال�� وقد بدأ ��سان �شعر بالضياع و�حباط وا

تواج�ھ �� حياتھ وتقف عائقا أمام تحقيق طموحاتھ وآمالھ الذاتية أو لشعوره �عدم قدرتھ 

  .ع�� الع�ش �� مجتمع ال �ستطيع مواكبة تفك��ه وثقافتھ

�غ��اب ظا�رة نفسية و فكر�ة واجتماعية واقتصادية تتمثل �� التنافر ب�ن الذات 

ة والعمل والزمان وامل�ان، ومع تقدم الزمن أصبحت �ع�� عن ��سالخ و�خر والطبيع

فقد " وضعف القدرة ع�� التكّيف وشعور ��سان بالقلق إزاء مص��ه أو مص�� مجتمعھ،

درست الفلسفة دراسة طو�لة ما �س�� عادة باسم املشاعر و�حاس�س و�حوال املزاجية 

ن ��سان من الداخل إ�� حد يمكن معھ التغا��� و�نفعاالت، ف�� ت�ت�� إ�� صميم ت�و�

  ).1"(ع��ا �� أية محاولة لتفس�� ��سان 

وألن �دب نتاج ا��تمع فقد عّ�� عن �ذه الظا�رة املقلقة �� ش�� �جناس �دبية  

والسيما الرواية ال�� استطاعت أن تث�ت م�ان��ا ووجود�ا ع�� الساحة الثقافية العاملية �� 

  .الظا�رة، ور�ما معا����ا طرح �ذه

  
  مف�وم �غ��اب

إن �غ��اب قديم قدم ��سان متجذر �� مواقفھ من الذات وال�ون وا��ياة وا��تمع 

و��شطة املتنوعة، وقد تج�� �� صميم املعاناة الذاتية ومفارق��ا ل��و�ر الطبي��، و�ذا �ع�� 

ا�رة اجتماعية وثقافية واقتصادية، تتمثل أن �غ��اب ظا�رة نفسية وفكر�ة وذاتية، ثم غدا ظ

�� التنافر ب�ن الذات و�خر والطبيعة وال�شاط، والعمل والزمان وامل�ان، مما جعل�ا ظا�رة 

��سالخ و�ستالب وضعف القدرة ع�� التكّيف تارة و�ع�� عن "ومعقدة �ع�� عن  مركبة

انت ظا�رة �غ��اب كذلك ان��ت إ�� � أخرى، وملا الغرابة والتفرد والتمي�� و�ختالف تارة

  ).2"(إش�الية ك��ى تتمثل �� ك��ة اتجا�ا��ا واختالط دالل��ا الفلسفية و�جتماعية

وردت الكث�� من �راء ال�� تحاول أن تفسر مف�وم �غ��اب من قبل علماء العرب و 

�ن انفصاال تبدو انفصال ��سان عن ذاتھ وأفعالھ و�خر :" الغرب، فقد عّرفھ �يجل بأنھ

معھ �ذه �مور �ل�ا و�أ��ا غر�بة عنھ وعدوة لھ، أي عدم امتالك ��سان لذاتھ وضياع�ا 

و�عرفھ روسو ). 3"(واستال��ا، ع�� نحو يؤدي إ�� الوقوع �� العبودية بصنوف�ا ا��تلفة

نفسھ،  ال�سليم أو البيع، فاإل�سان الذي يجعل من نفسھ عبدا آلخر إ�سان ال �سلم:" بأنھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1982، 58إمام عبد الفتاح، سلسلة عالم املعرفة، ال�و�ت، عدد: الوجودية،ت: ما�وري، جون  -  1
 224ص 
، 27، مجلد 2+1بھ، مجلة جامعة دمشق، العدد�غ��اب �� حياة املعري وأد: حس�ن، جمعة -  2

 .24، ص2011
  86، ص1988، 1ابن باجة وفلسفة �غ��اب، دار ا��يل،ب��وت،ط: الفيومي، دمحم إبرا�يم -  3
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، و�و ��ذا يقصد املع�� السل�� )1"(و�نما �و باألحرى ي�يع نفسھ، من أجل بقائھ ع�� �قل 

أن �سلم ��سان ذاتھ إ�� ال�ل، وأن يض�� ��ا �� :" لالغ��اب، أّما املع�� �يجا�ي لھ ف�و

:" ، و�عرفھ سارتر بأنھ )2"(س�يل �دف ن�يل وكر�م، كقيام ا��تمع أو دفاعا عن الوطن 

ا�عدام ا��ر�ة ��سانية، ونظرة الغ�� �� عامل من عوامل �غ��اب ع�� املستوى الفردي، 

والق�ر و�س�بداد والتعذيب و�ستعمار، �ل�ا من عوامل �غ��اب ع�� املستوى 

  ) .3"(ا��ما��

املف�وم �ول مرتبط : وتظ�ر فكرة �غ��اب �� كتابات الوجودي�ن بمف�وم�ن

ملف�وم الثا�ي مرتبط باغ��اب ��سان عن ذاتھ، و�و �حساس باالغ��اب با��طيئة، وا

  ).4(ال�و�ي

أمر :" وقد ورد مف�وم �غ��اب عند العلماء العرب فعّرفھ أبو إسماعيل ال�روي بأنھ

املع�� اللغوي " ، و�ستدل فتح هللا خليف ع�� أن )5"(�شار بھ إ�� �نفراد عن �كفاء 

الغرب والغر�ة و�غ��اب �ل�ا �� اللغة بمع�� واحد �و : لالغ��اب واحدواملع�� �صطال�� 

  )6"(الذ�اب والتن�� عن الناس، وكذلك �� املع�� �صطال��

و�ت�� مما سبق أن جميع التعر�فات السابقة تدل ع�� دخول عناصر معينة �� 

ن التالؤم، و�خفاق �اال�سالخ عن ا��تمع والعزلة أو ��عزال وال��ز ع" مف�وم �غ��اب 

�� التكّيف مع �وضاع السائدة �� ا��تمع، أو الالمباالة وعدم الشعور باالنتماء، أو عدم 

  ).7"(الشعور بأ�مية ا��ياة �� عموم�ا بما �� ذلك الشعور باإلحباط وغ���ا 

و�مكن القول بأن �غ��اب، عموما، يمثل حالة نفسية شعور�ة يمر ��ا الفرد ن�يجة 

قدرتھ ع�� ����ام مع العالم الداخ�� أو ا��ار��؛ وذلك ألسباب قد تتعلق  عدم

ل�س إال نتاجا " بمحيطھ ا��ار�� أو �عاملھ الداخ��، و�غ��اب �� صوره وأش�الھ ا��تلفة 

ل��ز ��سان أمام قوى الطبيعة وقوى ا��تمع، كما انھ ن�يجة طبيعية ���ل ��سان 

ه القوى، و�ذلك فإنھ يمكن تقليص �ذا �غ��اب ح�ن �عرف بالقوان�ن ال�� �س�� �ذ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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��سان �ساليب والوسائل ال�� يمكن ��ا التحكم �� الطبيعة وا��تمع و�� أساليب 

، و�ؤكد )1"(�عتمد ع�� منجزات العلم والتكنولوجيا واستخدام�ا �� �نتاج ا��ما�� 

وأن التفاعل �جتما�� �و العامل  سارتر أن ا��ياة �� ال�� تصنع �ذا الرعب وال�روب،

ونحن �� عالم م��ء بالشر، ول�ذا فإننا ال �ستطيع :" �ك�� تأث��ا �� سلبية ��سان، يقول 

، و�ذا �ان سارتر يرى أن ا��ل )2"(أن �سيطر عليھ إال إذا كنا قساة ولوثنا أيدينا با��ر�مة 

عالم جديد أك�� صفاء ونقاء،  يكمن �� القسوة وا��ر�مة وتخر�ب العالم من أجل إنتاج

و�ستطيع تأم�ن �من النف��� لإل�سان �ي �ع�ش م���ما مع مجتمعة، فإن ألب��تو 

مورافيا يرى أن ا��ل يكمن �� ا���س، ف�و الس�يل إ�� �ندغام و����ام والتما�� مع 

� �خر، و�ذا ر�ما تصنع حياة جديدة قائمة ع�� �تحاد الذي سيل�� بدوره التفك�

و�ذا �انت العالقة ب�ن ��سان وأخيھ ��سان ت�اد :" بال�روب و�غ��اب وا��سارة، يقول 

ت�ون مقطوعة �� �ذا العصر الصنا�� الذي شّوه حياة ��سانية نفس�ا، وال �عود �ذه 

، ف�ل يمكن أن ي�ون �ذا الطرح )3"(العالقة إ�� طبيع��ا ��سانية إال عند �لتقاء ا������

  ؟معقوال

�غ��اب �جتما��، و�غ��اب الثقا��، و�غ��اب : ولالغ��اب أش�ال متعددة م��ا

السيا��� والنف���، وقد تناول �دب �غ��اب ليع�� �دباء عن رفض�م للسائد وتصو�ر 

الواقع املتناقض، فقد صوروا حالة ��سان الذي �ع�ش �� قلق وخوف واضطراب وشعور 

�اب تضرب بجذور�ا �� عمق ا��تمع ��سا�ي، وقد ظ�رت الكث�� بالوحدة، فظا�رة �غ�

) رواية ��سان الصرصار( من الروايات العاملية والعر�ية ال�� تناولت مش�لة �غ��اب م��ا 

تلك الرائحة ( ، ورواية )موسم ال��رة إ�� الشمال للطيب صا��( لدستوفس�ي، ورواية 

أحياء �� البحر ( و) ن وليد مسعود ����ا إبرا�يم ج��االبحث ع( ورواية) لصنع هللا إبرا�يم

  .، وغ���ا)ال��ك لغالب �لسا( ، و)امليت ملؤ�س الرزاز

  .ل�زاع ال��اري ) أعا�� ا��وف(وسن�ناول �ذه الظا�رة �� رواية 

جاء بناء الرواية ع�� ش�ل مشا�د ولوحات تقوم ع�� التناوب لت�ت�� إ�� ��غالق 

��صيا��ا لتت�� الرؤ�ة للقارئ وتتكشف ا��يوط، وا��ديث  حيث توزعت الفصول ع��

�نا عن ثالث ��صيات رئ�سة، �عا�ي �ل�ا من حاالت اغ��اب �ش�ل أو بآخر، ع�� قصص 

الدكتور فارس، ف�و أستاذ جام�� لھ عالقات �سائية متعددة، : حب فاشلة، أول�ا 

ھ �� دائرة �عالم، وال�� باتت فبالعودة إ�� شبابھ �ان أحب إيناس الطالبة الشركسية زميلت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1987، �1غ��اب �� شعر بدر شاكر السياب ، دار عمار،عمان، ط: الشق��ات، أحمد عودة هللا -  1
 14ص 
  .68، ص 1964غرب، دار الثقافة، ب��وت، أدباء معاصرون من ال:السمرة، محمود -  2
 20ص : املرجع السابق -  3
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زوجة لھ �عد ح�ن، إال أ��ا لم تنجب، و�عد ذلك أص�بت بمرض السرطان، فقررت 

�نفصال عنھ، لت�يح لھ ا��ال �� إكمال حياتھ والزواج و�نجاب، إال أنھ لم �ستطع أن 

  .ت لھيكمل حياتھ دو��ا، وعاش حياتھ بإقامة عالقات �سائية متعددة، �عض�ا مع طالبا

بطرس طب�ب �سنان املسي�� والذي أن�� دراسة طب �سنان : وال��صية الثانية

�� ايطاليا وفتح عيادة ملزاولة امل�نة �� مادبا، ثم انتقل من مادبا إ�� العاصمة �ردنية 

ن، �س�ب وقوعھ �� حب عليا البدو�ة ال�� جاءت إ�� عيادتھ ملعا��ة أسنا��ا، فعاشا 
ّ
عما

دم طو�ال، حيث أن ا���� وصل إ�� أشقا��ا فقتلو�ا، أما �و فضر�وه ضر�ا قصة حب لم ت

، فأرادوا لھ املوت �ل يوم "املنطقة ا��ساسة"م��حا، وأفقدوه القدرة ع�� �نجاب ���ق 

، أما )1"(إن قتلناك أرحناك، لكننا سنقتلك �ل يوم، ستع�ش بحسرتك وتموت بحسرتك" 

 إبرا�يم الشيخ : ال��صية الثالثة
ً
ال�ساري كما �ان �سميھ �عض أصدقائھ، �ع�ش حر�ا

داخلية ب�ن قناعاتھ و��ن تار�خھ وتار�خ عائلتھ، حيث أن جده إبرا�يم من رجال الدين 

امل��وك�ن، و�ان جنديا عثمانيا ��اعا تنقل ب�ن لي�يا وروسيا للقتال ع�� ا����ات �ناك، 

وعاش إبرا�يم ��ظات التيھ ما ثم تم أسره قبل أن يتمكن من ال�رب �عد عدة سنوات، 

، حيث ترافقھ "امل�بول "ب�ن الدين والعقل، بل إن الراوي �ان يتعمد إظ�اره بمظ�ر 

   .ال��يؤات، ليتحول إ�� ��ص غ�� يقي�� بامتياز، وقد ترك بلدتھ �� إر�د وجاء إ�� عمان

 و�لتقي �ؤالء الثالثة �� ب�ت بطرس الذي اتخذ من عيادة �سنان ب�تا لھ ��

املصدار، وعند لقا��م يبدأ ا��وار بي��م ليتكشف لنا من خاللھ مدى املعاناة الداخلية 

والشعور �غر�ة الذات وا��وف والقلق الذي �سيطر ع�� �ل م��م ، ف�و خوف من ا��اضر 

  .واملستقبل

قدم لنا ال��اري من خالل روايتھ ��صيات من واقع ا��تمع �رد�ي ب�ل ما تحملھ 

انية ايجابية أو سلبية، فجاءت ��صياتھ مغر�ة باالك�شاف والتحليل من سمات إ�س

�عكس ا��وانب �غ��ابية �� ت�و�ن تلك ال��صيات وفق نوع الظا�رة �غ��ابية ال�� 

وسمت ال��صية فقد تنوعت حاالت �غ��اب وأخذت صورا متعددة م��ا الغر�ة النفسية 

ال��صيات، فقد أس�مت ظروف ال�ش�ت والفكر�ة والذاتية، و�� سمة جمعت ب�ن �ذه 

�سري �� فقدان القيم �جتماعية �مر الذي يؤدي إ�� اغ��اب ال��صية عن محيط�ا 

�ع�ش وضعا فكر�ا إش�اليا ف�� منقسمة ع�� " �جتما��، وال��صية �� الرواية ا��ديثة 

ن تؤمن بقيمھ نفس�ا ب�ن أن تحيا حيا��ا ا��اصة و��ن أن تذوب �� وسط�ا �جتما�� وأ

ومثلھ، فإن انصاعت ملثل�ا ا��اصة عزلت عن ا��تمع وأفرزت عنھ؛ ألن وع��ا ا��اص 

يتقاطع مع الو�� العام، و�ن انخرطت �� وسط�ا �جتما�� افتقدت فردي��ا ال�� �� السمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 195، ص 2014، 1أعا�� ا��وف،��لية لل�شر والتوز�ع،عمان، ط: ال��اري، �زاع -  1



  76 ع�� دمحم نزال الذيابات                                                                                                                                

 :°2312èmeAnnée - N (Decémbre2017)   )2017دیسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

، وعليھ ي�ون تركي��ا وخلق�ا ع�� عاتق ال�اتب الذي يحاول أن )1"(�ساسية �� ت�و���ا 

القيم واملالمح السلوكية والنفسية ال�� يرا�ا متحدرة إ�� " ع ع���ا أك�� قدر ممكن منيجم

الفرد من ا��تمع لتصبح نافذة إ�� الواقع ا��يا�ي، وعندما يرسم�ا و�صور�ا جيدا �س�ل 

عليھ عند�ا أن يرسل من خالل�ا داللتھ ال�� تناقش قضاياه ال�� وضع من أجل�ا �ذا 

�ان ا��وف والقلق دعامة أساسية �� �شكيل و ت�و�ن نفسية �بطال، ، لقد ) 2"(الكيان 

كما �ان ألسلوب �ع��افات الذي أخذ ح��ا واسعا �� الرواية دوره �� الوقوف ع�� مالمح 

  .�غ��اب

  
  أسباب �غ��اب

ل�ل سلوك إ�سا�ي س�ب ودافع وأثر يصنعھ و�وج�ھ �� ا��ياة، ول�س غر�با أن ي�ون 

لھ أدبياتھ وفلسفتھ وأسبابھ ح�ن �غدو ظا�رة �� �ذا ا��تمع املد�ي الصنا��  التوحد سلو�ا

املعاصر، وقد ذ�ب �عض�م إ�� تحميل النظم السياسية ا��اكمة مسؤولية خلق �ذه �جواء 

إن أك�� ما �عرض �مم العصر�ة ل��طر �و :" الضاغطة ع�� ��سان، يقول أليكس�س �ار�ل

، فاإل�سان أحد عناصر �ذا ا��تمع )3"(لذي �عا�ي منھ السياسيون النقص العق�� و�د�ي ا

الذي ال يقوم إال بھ، ومن �نا فإنھ سيعا�ي من تبعات �نظمة السياسية املتخلفة والضاغطة 

ل جز�رة منعزلة " ع�� ا��تمع، ألنھ 
ّ
، و�ؤكد �ذا سكي�� الذي )4"(ل�س �ناك إ�سان �ش�

، ور�ما �ان قدر رجب )5"(الذي وصل إ�� طر�ق مسدودة  ��سان املستقل وحده �و:" يقول 

( لعبد الرحمن منيف، ومنصور عبد السالم بطل رواية ) شرق املتوسط( إسماعيل بطل رواية 

لت�س�� السبول، ) أنت منذ اليوم( لعبد الرحمن منيف، و�طل رواية ) ���ار واغتيال مرزوق 

ية ال�� أدت بصاح��ا آخر �مر إ�� حالة التوحد وغ���م الكث�� نماذج تؤ�د �ذه ال��عة الفرد

و�غ��اب وال�روب، فل�ل ��صية من ��صيات الرواية أسباب �امنة وراء اغ��ا��ا، 

فالطب�ب بطرس الذي فقد والده ووالدتھ وقبل�ما فقد رجولتھ �س�ب �عرضھ للضرب من قبل 

ر�جيا وانطوى ع�� نفسھ ولم تكن أشقاء عليا الفتاة البدو�ة ال�� أح��ا، ا���ب من ا��ياة تد
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 172ص : الوجودية -  4
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أر�د أن أموت ب�نكم، أنا ( لھ أية عالقات أو صداقات سوى مع الشيخ إبرا�يم والدكتور فارس 

لم يبق �� أحد، أنا آخر من بقي من عائل�� الصغ��ة، ال أعمام وال أخوال وال إخوة أو أخوات، 

الدكتور فارس : كت مادبا إال أنتما�أنما جلبت من �وكب �عيد، ال معارف وال أصدقاء �� منذ تر 

يجعل للرعب جغرافيتھ ال�� من خالل�ا وف��ا يتحرك " ، و�كذا فإن الروا�ي )1)(والشيخ إبرا�يم

ا��دث، و�نمو ليحرك ال��صيات �� واقع يفتقد التار�خ، و�صبح الزمن الوحيد فيھ �و ذلك 

الو�م وا��قيقة، ب�ن ا��لم  الزمن ا��ل�� أو ال�ابوس الذي يظل ح�� ال��اية مشدودا ب�ن

والواقع، ب�ن الذات وعناصر استالب الذات، وكما تظل ا��ياة �� م�ن الرواية غ�� ممتلكة 

إنھ �ابوس فيھ :" ، و�ؤكد خالد الكر�ي �ذا املناخ القاتم، بقولھ )2"(�سيج�ا، كذلك يظل املوت 

  ). 3"(قسوة، وتوتر مستمر مشدود، وعالم ينكسر فيھ �ل ���ء 

را�يم الشيخ و�مام امل��د الذي �ع�ش صراعا داخليا ب�ن قناعاتھ وتار�خ عائلتھ و�ب

لو فيك قطرة من دم أبيك ( أ��اب الطر�قة الصوفية ��رب إ�� عمان تار�ا بلدتھ وأمھ 

وجدك لكنت تؤم الناس �� امل��د لكنك جسد بال روح، تلعب �� عقلك الشياط�ن، 

ب يا أمي، والدين �� العقل يا إبرا�يم، عقلك تائھ، لكن الدين بالقل.... الرحمة يا رب 

�رواح الطا�رة ال�� ت��ع �� املغارة، لن ترتاح وأنت تتخبط �� �ذه ال�واجس، اليوم أنت 

  ).4)(ك��ت، ال تفجع�� بك ل�س �� �� �ذه الدنيا غ��ك 

والدكتور فارس الذي عاش فق��ا وشعر أنھ يحقق أحالم غ��ه وال يحقق أحالمھ، 

فقد زوجتھ ال�� يح��ا �عد أن طلبت منھ الطالق �عد فقدا��ا �مل �� �نجاب �س�ب و 

مرض السرطان الذي أصا��ا �� الرحم، عاش حالة من الغر�ة والضياع باحثا عن ا��ب 

( من خالل عالقاتھ املتعددة مع ال�ساء و�بقى �ع�ش حالة من الغر�ة العاطفية والنفسية 

ار، أسئلة وأف�ار أنا نف��� ال أعرف ما ��، صور مشو�ة تالحق�� وحيد مأزوم بأسئلة وأف�

أنصاف جمل، حياة مبتورة وأيام موتورة أالحق�ا وتالحق��، من أنا؟ كيف كنت؟ وأي مآل 

صرت إليھ ؟ حققت حلم غ��ي وخسرت نف���، صرت مجرد أستاذ جام�� يدّرس مساقات 

  ).5)(مكررة �� �عالم 

  
  يةمالمح �غ��اب �� الروا

�ناك شعور ( يتفق أغلب علماء النفس �� وصف مظا�ر �غ��اب النف��� ع�� أن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47ص : أعا�� ا��وف -  1
 1992الرواية ومسارات التحول، ملتقى عمان الثقا��، : السامرا�ي، ماجد -  2
  123، ص 1992الرواية �� �ردن، عمان، : الكر�ي، خالد  -  3
 177- 175ص ص : أعا�� ا��وف -  4
 107ص : أعا�� ا��وف  -  5
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باأللم وا��زن واليأس وال��ز والعزلة �جتماعية إذ يتصف املغ��ب بالقلق و�كتئاب، وغالبا 

ما ي�ون عدوانيا �� سلوكھ مع �خر�ن، يرافقھ إحساس بالفراغ وامللل، والسأم وال��ط ، 

، ف�و ي�شأ عن التناقض و�صطدام بالواقع املشّوه )1)(فاعليتھ �� ا��ياة  ور�ما إ�� عدم

وتكسر �حالم ليصبح ��سان �ائما �� دوامة من املشاعر املتضار�ة، �الفقد والعزلة 

والوحدة، وتبدأ رحلة اغ��ابھ وانفصالھ عن ذاتھ، ومن ثم الشعور �عدم القدرة ع�� التكّيف 

�ع�ش حالة من الضياع، " بطرس" ب رفيقھ الدائم الذي ال ي��حھ، و وا��لم؛ ليصبح �غ��ا

كم أنا �ن ال أشب��، ر�ما ذاك الطب�ب بطرس، أو الدكتور بطرس، ! ياه" وتأسره عقد املا��� 

أول من افتتح عيادة لألسنان �� مادبا قد مات، ر�ما، ال ل�س ر�ما بل ع�� التأكيد، أنا مجرد 

ر بھ فقط 
ّ

، وقد أدى �ذا إ�� تلون نفسھ بألوان ال�شاؤم والالمباالة ال�� �ان )2("���ء ما يذك

الذي ي�شأ عن التناقض ب�ن داخل ��سان والعالم ا��ار��، كما ( من نتائج�ا اغ��ابھ النف��� 

قد يتعلق بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسية وعقلية، وما �س�شعره من غر�ة وفتور وجفاء 

الشرود الذ��� الناتج عن ا�تمام ��سان  كما قد �ع�� مجرد السرحان و�� عالقتھ باآلخر�ن، 

بأمور معينة تبعده عن ذاتھ، و��يھ ��ا عن نفسھ وعن �خر�ن، كما قد �ع�� فقدان ا��س 

  ). 3)(وغياب الو��

فيجعل�م �ع�شون ) أعا�� ا��وف(و�ظ�ر �غ��اب النف��� لدى ال��صيات �� رواية 

دم ا��دوى من ا��ياة، فالطب�ب بطرس يردد �� غ�� جلسة مع أصدقائھ حالة من الضياع، وع

تذوب حياتنا �� شقوق عّمان، ال ( الدكتور فارس والشيخ إبرا�يم شعوره بالغر�ة والوحدة 

، )4)(�عود �ش��نا أبدا، ال برد الشتاء ال��ول �عيدنا ث��ا،وال حر الصيف يحيلنا بخارا فن�ت��

لم يبق �� م�سع ��ياة قادمة، أنا �� �ذا الب�ت املس�ون بالفراغ ( باملوت  و�حدث بطرس نفسھ

ال، أنا أع�ش  مو�ي، أتحرك �� وسط  والوحدة والذكر�ات ا��نطة، ال أع�ش حيا�ي، بالتأكيد

ا��زن ( ، ولعل �� اع��افات بطرس ما ���� بإدمان التعاسة وا��زن، ولعل)5)(ق�� كب�� و فارغ

أقوى العواطف ��سانية، ��ظة حزن واحدة تم�� ساعات أقوى من الفرح إن لم يكن 

، لم يقو بطرس ع�� تقبل خسرانھ العاطفي، وال صد )6)(طو�لة من الفرح، �أ��ا لم تكن قط 

فالبحث عن " ا��ب إال بالرحيل و�ع��ال، / أبواب الر�اح العاتية ال�� سب��ا لھ املص�� املفجوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ دراسة نفسيھ( عر العر�ي �� القرن السا�ع ال��ري �غ��اب �� الش: الفال��، أحمد ع�� -  1

 122، ص 2013، 1، دار غيداء ، الفلوجة ، العراق، ط)اجتماعية
 19ص : أعا�� ا��وف -  2
 36- 35، ص ص 1993، �4غ��اب س��ة ومصط��، دار املعارف ، القا�رة، ط : رجب، محمود  -  3
 24ص : أعا�� ا��وف -  4
 44ص : أعا�� ا��وف -  5
 66، ص 2014، 1بالغة السرد �� الرواية العر�ية، دار �مان، الر�اط،ط: الكروي،سعيد -  6
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، ف�ذه ا��سرة ال�� �ع�ش�ا جعلتھ يتعمق أك�� )1"(ا��لم  املرأة ا��لم يوازي البحث عن الوطن

�� �غ��اب العاطفي والوجدا�ي، فتالشت لديھ مشاعر الفرح وسيطرت عليھ نظرة �شاؤمية 

مليئة باآلالم وا��اوف والعزلة، لقد وصل اغ��اب بطرس النف��� وامل�ا�ي القائم ع�� ا��وف 

صعب مع�ا ضبط النفس ليصبح ��صية فاقدة وال�لع والوحدة إ�� مرحلة من ال�ذيان ي

  �عرف يا دكتور فارس ، �عرف إن�� اشت�� أن أموت سر�عا و�ش�ل مفا��  ( لسو���ا 

  .بطرس أنت ��ذي ال بّد أن حرارتك مرتفعة

ال ، ولكنك خائف، لم تدرك يوما ألم رجل ��وز وم��الك ووحيد، رجل تتفتت عن 

مباغتة، عمري يتقشر ع�� وتل�و بھ الر�اح، صدق�� جسده �يام مثل تر�ة تجرف�ا أمطار 

، و�ما أن �غ��اب )2)(أن�� أتف�� من الداخل، أشم رائحة العفن ت�ّ� من مسام جس��

النف��� �عد لونا من ألوان املعاناة الداخلية للنفس ��سانية، فقد أدى �حساس 

رس الذي فقد طعم ا��ياة، بالوحدة والعزلة إ�� نمو �ذا �حساس ��ذا اللون �� ذات بط

عشت وحيدا ( ف�و من الداخل محطم الكيان ومشّوه، �شعر بالوحدة القاتلة املميتة 

وحيدا وم�سيا، ح�� التقيت بالشيخ إبرا�يم، ومن �عده أنت يا دكتور فارس، صارت �� 

 عائلة �� السنوات �خ��ة، أ��اص �سك��م لوثا��م الغر�بة، يا إل�� أي غر�ة �ذه ال��

، ومن �نا �انت ال�او�ة ال�� ألقت بھ �� ُجب القلق )3)(جمعت بي�نا، أي غر�ة �ذه؟ 

والتمزق واعتقاده بأنھ ال يص�� إال للموت، إنھ إ�سان فقد الروح و�ل مقومات ا��ياة، 

( بات الزمن ال �ع�� لھ ش�ئا سوى املوت وفقدان الفرح، ل�ذا ال �ستغرب إحساسھ بالتبلد 

ا الزواج، ثمرة جوز قاسية، ثمرة لم تصمد طو�ال، سرعان ما فسدت كنت أنا ثمرة �ذ

، )4)(وصارت غ�� صا��ة إال للموت، الثمرة ال�� ال حياة ف��ا �� موت مؤجل برسم العفن 

لقد تفّجر اغ��اب بطرس النف��� فبعد أن �ان عزلة ووحدة وصمتا تحّول إ�� رغبة باملوت، 

�ي �عد فقدان �مل �� �ل ���ء، وقد سيطر �ذا و�و تجل من تجليات �غ��اب ال�� تأ

أنا ال أ�ذي أنا لست مر�ضا ح�� عندما أموت لن أ�ون مر�ضا، ( الشعور ع�� بطرس 

يا إبرا�يم أنا ميت، .... سأموت ألنھ حان موعد الدفن فقط، لكن�� ميت منذ زمن �عيد

، لقد تحول بطرس إ�� )5)(�عم، بقاء ا��سد حيا ال مع�� لھ إن مات القلب و�عذبت الروح 

مصدر للشؤم والتط�� ن�يجة لشعوره باالغ��اب ليجد نفسھ أشبھ بالالمنت�� عندما أدرك 

أن حياتھ ل�ست سوى ضر�ح من املعاناة والقلق والالجدوى ف�و �عا�ي من الفو��� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 45، ص 1980دراسات نقدية �� الرواية والقصة، دمشق، : عيد، عبد الرزاق -  1
 45ص : أعا�� ا��وف -  2
 196ص :  املصدر نفسھ -  3
 141ص : أعا�� ا��وف  -  4
  188 - 187ص ص :  أعا�� ا��وف -  5
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وا��راب، فو��� املشاعر و�عقيدا��ا ال�� جعلتھ محروما من �ل ���ء جميل �� ا��ياة، 

فاملغ��ب الذي ال �ستطيع تقبل ما ( ل املؤ�الت ال�� قد تجعل منھ ذاتا مكتملة فاقدا ل�

يراه و�لمسھ �� الواقع، ف�و يرى أك�� وأعمق من الالزم، ألنھ �شعر بأن قبول ما يراه �� �ذا 

العالم غ�� منظم، وغ�� معقول، ف�و إ�سان اس�يقظ ع�� الفو���، ولم يجد س�با يدفعھ 

، فبطرس عاش مغ��با ومات مغ��با )1)(لفو��� ايجابية بال�سبة ل��ياةإ�� �عتقاد بأن ا

  . وقد ُدفن �� مق��ة إسالمية بجانب ق�� عليا البدو�ة

و�ظ�ر �غ��اب النف��� لدى إبرا�يم الذي جاء إ�� العاصمة قادما من إحدى 

ب الطر�قة القرى �� ار�د �ار�ا من ا��تمع  الذي ير�ده أن يبقى ع�� ن�� والده وجده صاح

الصوفّية ف��ك بلدتھ وأمھ �عد أن أكمل دراستھ �� ا��امعة وفشل �� حبھ لفتاة مسيحية 

عالقة استحالة، و�ستحالة �نا ل�ست " �س�ب ��ر��ا لكندا، فأ��ت العالقة �أ��ا 

تضادا أو صراعا،إ��ا استحالة عملية يفرز�ا عدم القدرة ع�� رسم إم�انية حوار متوازن، 

، فإبرا�يم �شعر بالضياع و�بحث عن ذاتھ ال�� بدت قلقة من )2"(صراع مت�ا�� و�م�انية 

�ل ���ء حول�ا، مما أدخل�ا �� جو من �سئلة املضطر�ة ف�و لم �عد قادرا ع�� التكّيف مع 

، فقد آثر )3)(ألن رو�� ��يم �� مغارة �� قر�ة �عيدة، رو�� تتعذب وال تتعب ( محيطھ 

ب بدال من املواج�ة والتمرد ليؤكد أنھ غ�� قادر ع�� التغي�� إبرا�يم ����اب وال�ر 

�س�ب ال�واجس ال�� �سكنھ ع�� الدوام وشعوره �غر�ة املثقف فأصبح �ع�ش حالة صراع 

شعرة معاو�ة، �عم أنا مر�وط �شعرة معاو�ة ب�ن الدين ( عنيف لم �ستطع تحمل تبعاتھ 

سة، و�� عق�� جيوش �مجية من �سئلة والدنيا، �� عرو�� كرامات، و�� قل�� أرواح مقد

، و�بدأ امل�ان �ش�ل �اجسا من القلق وا��وف إلبرا�يم الذي بدأ �شعر )4)(املؤذية

املغارة �س�ب لھ ا��وف والقلق / بالغر�ة امل�انية ال�� بدأت تنعكس ع�� سلوكھ، فامل�ان

الشعور باالغ��اب  مما جعل العالقة ب�نھ و��ن امل�ان عالقة طرد وانكسار وأ�عد من ذلك

الدور املم�� �� إحداث رؤ�ة واعية لعذابات الروح ومعانا��ا، وفجوة ( امل�ا�ي، فللم�ان 

نفسية �� كيان املغ��ب وصرخة مؤملة، فطاملا ع�� امل�ان عن العالقة غ�� امل���مة ب�نھ 

التوتر  و��ن الذات املقيمة فيھ، إذ نلمس خلف أستار امل�ان صيحات دفينة تو�� بمعاناة

تر�عب أوصا�� عندما ( ، و�ذا ما ظ�ر عند الشيخ إبرا�يم  )5)(والقلق وا��وف ع�� النفس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد : ، تر)دراسة تحليلية ألمراض ال�شر النفسية �� القرن العشر�ن( الالمنت��: �ولن، ولسن -  1

 141، ص 1982، 3ز�ي، دار �داب، ب��وت، ط
  17، ص 1974تجر�ة البحث عن أفق، ب��وت، : خوري، إلياس -  2
  87ص : أعا�� ا��وف -  3
 87ص : أعا�� ا��وف  -  4
  �85 القرن السا�ع ال��ري، ص �غ��اب �� الشعر العر�ي � -  5
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يدا�م�� شعور أن املغارة �� ق��ي الكب�� الذي يالحق�� أينما �ر�ت، تركت أمي ال��وز 

ال احد �عرف إن�� أ�رب من قدر يالحق�� عندما أتخيل ق��ي ثالث " �شرى " و��رت قر��� 

يا �ذه الدنيا أما من عالم آخر أ�رب إليھ غ��ك : لك املغارة أ�اد أصرخ من الفزعق�� �� ت

، و�بقى إبرا�يم م��ددا حائرا ال �عرف ماذا يفعل، فتجول �� ذ�نھ أسئلة )1)(وغ�� املوت

رج قل�� خوف كب��، �ل أعود ألدفن أمي؟ �ل جاء خليل نداء من ( كث��ة ال يجد ل�ا إجابة 

خليل فعال أم ثمة قوة ما؟ روح ما جاءت �ش�ل خليل �جدب يا ال�� �ل كرامة ما؟ �ل �و 

أنا أم��� إ�� قدري بقدمي املر�عبت�ن، ر�ما ت�ون ماتت وحيدة ولم تجد قر��ا من يبلل 

حلق�ا ا��اف بقطرة ماء لم يكن قرب رأس�ا اب��ا الوحيد الذي حال ب�نھ و�ي��ا عقوق 

املغارة بال�سبة إلبرا�يم إ�� شبح مخيف ورمز / ، لقد تحول امل�ان)2)(ومخاوف دفينة 

تأث�� امل�ان �� نفسية ال��صيات غالبا ما ي�ون ( يبعث ع�� الشؤم واملوت وذلك ألن 

أعمق من تأث�� ا��سد؛ وذلك ملا تمتاز بھ النفس ��سانية من إحساس مر�ف، فأك�� 

/ ، لقد تحول امل�ان)3)(�مور �ساطة تطبع �� النفس عالمة يصعب محو�ا مع مرور الزمن

يتخذ صفة ا��تمع �بوي ��رمية السلطة �� داخلھ وعنفھ املوجھ ( املغارة إ�� م�ان معاد 

، لذلك يقرر إبرا�يم )4)(ل�ل من يخالف التعليمات، و�عسفھ الذي يبدو و�أنھ طا�ع قدري 

ر�د أن يدفن لن أسمح ل�ذه املغارة أن تل��م��، إن مت أ( عدم العودة للمغارة ا��يفة 
، )5)(جسدي �� العراء أو تحت ��رة صغ��ة امل�م لن أعود ل�ذه املغارة حيا كنت أو ميتا 

وتبقى حالة التيھ والضياع مالزمة إلبرا�يم وال يجد حال لذلك إال بالسفر �� رحلة إ�� 

ه وال أنا أتوه يا دكتور، أتو ( ا���ول علھ يجد نفسھ التا��ة و�جد إجابات لألسئلة املؤرقة 

لم يبق �� ���ء �نا بطرس راح �عيدا وما من .... خالص، لذا قررت أن اذ�ب �� رحلة طو�لة

م�ان يجمعنا �عده، لم �عد نحن كما كنا، إننا نفتقد نك�ة ا��ياة و�شياء، ح�� �سئلة 

  ) .6)(صارت جوفاء بال مع��، وال يق�ن وال يق�ن 

ج با��وف والقلق لدى الدكتور فارس كما يظ�ر �غ��اب النف��� والعاطفي املندم

وتنقل من امرأة إ�� أخرى، ورغم  -�عد طالق زوجتھ –الذي عاش تجارب عاطفية عدة 

أ��ن أحب�نھ إال أنھ لم �ستطع البقاء ع�� تواصل عاطفي مع أي م��ن، سواء أ�انت �ديل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 103ص : أعا�� ا��وف -  1
 121ص : أعا�� ا��وف  -  2
جماليات امل�ان �� روايات ج��ا إبرا�يم ج��ا، املؤسسة العر�ية للدراسات : شا��ن، أسماء -  3

 118، ص 2001، 1وال�شر، ب��وت،ط
 77، ص 1980، 3- 2 امل�ان �� الرواية العر�ية،مجلة �داب الب��وتية،: �لسا، غالب -  4
 132ص : أعا�� ا��وف  -  5
 204ص : أعا�� ا��وف  -  6
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د عند أي أم ديمة أم نور، و�بدو أن حدة �غ��اب العاطفي �انت مسيطرة عليھ ولم يج

م��ن ما �عوضھ عن زوجھ إيناس، ح�� أصبح �� حالة من الفراغ العاطفي و�أن ا��ب 

ل أزمة بال�سبة لھ فإن 
ّ
الذكري من / إقامة عالقات ايجابية مع الطرف �خر �نثوي ( ش�

الوسائل ال�� تكفل لإل�سان التغلب ع�� عزلتھ، وا��روج من حالتھ �غ��ابية، فا��ب 

�تلك السمات �عد من��ا �عو�ضيا �عتمده املغ��ب ل��روج من العزلة، ولكن ��ذا الف�م و 

، )1)(إخفاقھ �� ا��ب سيقوده إ�� اغ��اب عاطفي أك�� عمقا يضاف إ�� اغ��ابھ �جتما��

وتبدو ��صية فارس ا��زامية قلقة تا��ة منذ البداية ح�ن أراد أن ين�� عالقتھ بديمة 

وال أص�� ل���ء سوى الرثاء، ... جل مرتبك، تائھ بال بوصلة، و�علم�ن كم أنا ر ( فاع��ف ل�ا 

أنا ال أص�� ل��ب، أنا رجل ال أص�� ل���ء، أعرف أن�� من ( ، )2)(�عم، أنا استحق الرثاء

، فالدكتور فارس )3)(،لكن ا��قيقة أن�� و�م، �ائن من فراغ....دفعك ل�ذه املنطقة، وأنا

ما أحس
ّ
بأنھ س��تبط بواحدة م��ن بالزواج؛ ألنھ �ان يرى  ��رب من عالقاتھ مع ال�ساء �ل

أن الزواج موت مؤكد، و�طيح ب�ل ���ء جميل �� حياتھ، فآثر الوحدة وا��زن و�لم ع�� 

أنا أمض�ت عمري أ�رب، ل�س ك�رب إبرا�يم، ولك�� أ�رب �ش�ل محزن ال ( �رتباط 

  ).4)(يجلب غ�� املواجع والشعور بالندم

�� حواره مع إبرا�يم بأنھ مس�ون با��وف والقلق الذي �ع��ف الدكتور فارس 

�س�ب اختيار ��سان الطر�قة ال�� يواجھ ��ا مص��ه �� ا��ياة، ( يتضاعف يوما �عد يوم 

كما أنھ ناتج كذلك جراء الصراع الذي يخوضھ ��سان من اجل وجوده ��سا�ي ضد �ل 

ھ، وذلك بتقر�ره مص��ه بمعزل عن ما �و ال إ�سا�ي يحاول ا��د من حر�تھ والقضاء علي

، فاإلحساس باالغ��اب إحساس مقيت، يولد �� النفس الشعور )5)(حقيقتھ الذاتية

وأن �روب . با��زن وا��وف والقلق، وأيضا غر�ة النفس أو الروح عن امل�ان من حولھ

م ال��صية من ذا��ا �ش�ل إحباطا مؤديا إ�� اقتناع ال��صية باستحالة التعا�ش �� عال

  �لنا يتل�سنا القلق وا��وف( صعب وطبيعة شرسة،

 أنت خائف أم قلق؟

القلق ين�ت ا��وف، وا��وف يفجر القلق، وج�ان لعملة واحدة ونحن تلك العملة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص �1999غ��اب �� الشعر العرا��،م�شورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، : جعفر، دمحم را��� -  1
14 
 13ص : أعا�� ا��وف -  2
 14ص : أعا�� ا��وف  -  3
 133ص : أعا�� ا��وف  -  4
 46، ص 1964فة الواقع ��سا�ي، دار مكتبة ا��ياة، ب��وت، الوجودية فلس: �حمدي، غازي  -  5
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، ور�ما شعور الفرد بالعزلة والضياع والوحدة تتوج�ا أف�ار عدم �نتماء، أو )1)(اللعينة 

أنا و��ُّ جبل القلعة نقف وسط ( يد بالقلق فقدان الثقة بمن حولھ يصاح��ا إحساس شد

 ).2)(الوحشة وال��د، ال ن�ت�� ل���ء

و�شاركھ شعوره بالغر�ة طليقتھ إيناس ال�� تركت عّمان وذ�بت للع�ش �� 

 –�لنا غر�اء ( القا�رة، وعندما ��ق ��ا فارس من أجل استعاد��ا وجد�ا إ�سانة أخرى 

، و�بقى الدكتور فارس يدور �� )3)(��ياة غر�اء �عم قدرنا أن �ع�ش غر�اء و�غادر �ذه ا

دوامة الضياع والقلق و�غ��اب، ف�شعر بأنھ تائھ ال �ستطيع أن يم�� طر�قھ أو يحدد 

�ا أنا �ن يا بطرس وحيد، أ�يم �� ا��ياة وت��ش�� �ف�ار، ال أبصر طر�قا ألضع ( مص��ه 

�أن�� لم أن�� �عد، مالم�� .... ة عل��ا خطاي، أس�� و�س�� م�� خسائري وأحالمي امليت

تا��ة، مثل �الم ينداح �� �تجا�ات، ال طر�ق أبصر�ا، ال درب أزرع فيھ خطاي، �ا أنا 

، و�بدو أن ال�لوسة وا��لم منتجان إجبار�ان )4..)(أضع قدمي �� الفراغ وأم���،أم���

م العالم، و�رو�ھ نزوع ��سان نحو عال" ��الة �غ��اب، فأول ما يبدو �� �ذا ا��ال 

إليھ، بديال �عو�ضيا عما يفقده أو يصبو إ�� تحقيقھ، فاالرت�اس الذي يص�ب ��سان �� 

، وملا وصل ��سان )5"(عالم الواقع ينعكس �� ا�عطافة داخلية نحو ا��لم ومواصلتھ 

 املر�ف ا��ساس إ�� حالة �نفصام تلك، فقد �رب إ�� عالم �حالم وال�ذيان وال�لوسة،

ثم قاده �ذا إ�� حالة من ال�وان تتخذ ش�ل �منية، فاإل�سان ال يصل درجة �منية إال إذا 

  . �ان عاجزا عن الفعل 
  

  نتائج �غ��اب

ظل الشعور بالقلق وا��وف و�غ��اب �اجسا مالزما لل��صيات �� الرواية، �ذا 

منھ، و�قيت  ال�اجس الذي لم �ستطع أن تتخلص منھ ال��صيات و�أنھ شرٌّ ال بدَّ 

ال��صيات حائرة قلقة، وقد أّدى ذلك إ�� نتائج �� حياة تلك ال��صيات، فمن تلك 

املعلقة ع�� " عليا" النتائج �نطواء ع�� النفس و�كتفاء بانتظار املوت متأمال صورة 

�عرف أن�� اشت�� أن أموت ( جدار غرفتھ فالطب�ب بطرس اختار املوت بدال من ا��ياة 

  ).6)(�ش�ل مفا��سر�عا، و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 97ص : أعا�� ا��وف  -  1
 74ص : املصدر نفسھ -  2
 169ص : املصدر نفسھ  -  3
 205ص : املصدر نفسھ  -  4
 57، ص 2006الثائر ا��ز�ن، دار ا��نان ، �ردن، : العبادي، ع����  -  5
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ومثل ذلك �نقياد إ�� التيھ من قبل الدكتور فارس �� بحثھ عن التعو�ض عن 

ا��سد / إيناس، فتعددت عالقاتھ مع ال�ساء، ولعل�ا وسيلة لق�ر �غ��اب، وتصبح املرأة

م��أ وعزاء ووسيلة الك�شاف الذات التا��ة الباحثة عن الدفء و�مان �� عالم مضطرب 

ولكنھ يبقى تا��ا ضا�عا؛ ألنھ لم �ستطع أن ي���م مع و يندغم �� �ذا العالم  ال عقال�ي،

وكذلك القلق والشعور بالضياع وا��وف وعدم . ا��ميل الذي تحول ��يما بال�سبة إليھ 

تحديد ال�دف من قبل الشيخ إبرا�يم الذي أدى إ�� �رو�ھ الدائم، ال�روب من املوت الذي 

  .�يم و�قي أس��ا لالغ��ابش�ل �اجسا مقلقا لدى إبرا

من ذلك نرى أنھ ل�س باإلم�ان تجاوز �غ��اب نحو ا��الص رغم ا��اوالت ال�� 

�شرق �نا و�ناك، وذلك �س�ب ال��ز املطلق وعدم القدرة ع�� الدفاع عن النفس أمام 

  . مجتمع قاٍس، فا��تمع �و املسؤول عن �عاسة الفرد ال�� ال �عرف ل�ا ��اية

الظروف املوضوعية املتمثلة بمجموعة من �سباب واملؤثرات وال شك أن 

�جتماعية املن�ثقة عن طبيعة ا��ياة املادية �ش�ل س�با أساسيا �� خلق جو العزلة 

و�نفصام وعدم ����ام مع ا��تمع عند زمرة من املثقف�ن و أ��اب النفوس الشفافة 

إن ا��ضارة لم :" �ار�ل ح�ن يقول  و�حاس�س املر�فة، ولعل �ذا ما يقرره أليكس�س

تف�� ح�� �ن �� خلق ب�ئة مناسبة لل�شاط العق��، وترجع القيمة العقلية والروحية 

املنخفضة ألغلب ب�� ��سان إ�� حد كب�� للنقائض املوجودة �� جو�م السي�ولو��، إذ إن 

، وقد ردد أبطال )1"(تفوق املادة ومبادئ دين الصناعة حطمت الثقافة وا��مال و�خالق 

لعبد ) ال��ايات ( الرواية املأزومون ��ذا ا��س الوجودي العب�� �واجس يطل رواية 

الرحمن منيف ح�ن يرسم بوصلة النجاة، و���و �ذه ا��ياة البا�سة ال�� أوصل��م ا�� مثل 

لوقات ماذا �ع�� ا��ياة، وماذا �ع�� املوت؟ وملاذا ت�ت�� حياة ا��" تلك �جواء القاتمة 

��ذه الطر�قة العاتية ؟ وماذا لو أصبح ��سان أك�� صدقا و �ساطة، وتخ�� عن كث�� من 

  )2"(�شياء ال�� تحولت ا�� مخلوقات ال �عرف سوى جمع �شياء ثم تدم���ا ؟ 
  

  ا��اتمة

فقد " أعا�� ا��وف" �عد ظا�رة �غ��اب أك�� الظوا�ر وضوحا وتجليا �� رواية 

ر�ا مسيطرا ع�� اتجا�ا��ا الفكر�ة والفنية، فقد استطاع ال�اتب ان ش�لت تيارا محو 

يجسد �غ��اب املم��ج با��وف تجسيدا فنيا متم��ا، كشف من خاللھ عن طبيعة الصراع 

الذي �ع�شھ ال��صيات ال�� ا�سمت أك�� مواقف�ا با��وف والشعور بالضياع و�غ��اب، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لرواية من اغ��اب ذا�ي واجتما�� وثقا�� وع�� الرغم من �عدد وجوه �غ��اب �� ا

نتج عن الشعور باالغ��اب لدى ال��صيات . واقتصادي إال أ��ا جاءت م��ابطة متداخلة

مواقف متباينة إما �س�سالم والقنوط �نطواء ع�� النفس و�كتفاء بانتظار املوت، و�ما  

  .�نقياد إ�� التيھ والضياع أو ال�روب الدائم 

  
  واملراجعاملصادر 

  

، 1البناء الف�� لرواية ا��رب �� العراق، دار الشؤون الثقافية، �غداد، ط: إبرا�يم، عبد هللا  - 

1963. 

  .1964الوجودية فلسفة الواقع ��سا�ي، دار مكتبة ا��ياة، ب��وت، : �حمدي، غازي  - 

 .2014، 1أعا�� ا��وف،��لية لل�شر والتوز�ع،عمان، ط: ال��اري، �زاع - 

عبد القادر يوسف،عالم املعرفة، : تكنولوجيا السلوك ��سا�ي،ت: ي��سك. ف.ب - 

 .1980، 32ال�و�ت،عدد

، املؤسسة ا��ديثة للكتاب، )دراسة فلسفية( اغ��اب ��سان وحر�تھ : بيطار ، سالم  - 

  .2001،.ط.طرابلس، لبنان،د

  .1999،دمشق، �غ��اب �� الشعر العرا��،م�شورات اتحاد الكتاب العرب: جعفر، دمحم را��� - 

، 27 ، مجلد2+�1غ��اب �� حياة املعري وأدبھ، مجلة جامعة دمشق، العدد: حس�ن، جمعة - 

2011.  

  .1979يونيو  - �غ��اب، مجلة عالم الفكر ا��لد العاشر، العدد �ول، أبر�ل: خليف، فتح هللا - 

 .1993، �4غ��اب س��ة مصط��، دار املعارف ، القا�رة، ط : رجب، محمود - 

 .ت.، د.ط.،د�1غ��اب، دار م�شأة املعارف، �سكندر�ة، ج: ب، محمودرج - 

 .1992الرواية ومسارات التحول، ملتقى عمان الثقا��، : السامرا�ي، ماجد - 

  .1964أدباء معاصرون من الغرب، دار الثقافة، ب��وت، :السمرة، محمود - 

ؤسسة العر�ية للدراسات جماليات امل�ان �� روايات ج��ا إبرا�يم ج��ا، امل: شا��ن، أسماء - 

  .2001، 1وال�شر، ب��وت،ط

، �1غ��اب �� شعر بدر شاكر السياب ، دار عمار،عمان، ط: الشق��ات، أحمد عودة هللا - 

1987. 

 .2003، 1سرد �خر، املركز الثقا�� العر�ي، املغرب، ط: صا��، صالح - 

 .2006الثائر ا��ز�ن، دار ا��نان ، �ردن، : العبادي، ع����  - 

  ،1980دراسات نقدية �� الرواية والقصة، دمشق، : د، عبد الرزاقعي - 

/ دراسة نفسيھ( �غ��اب �� الشعر العر�ي �� القرن السا�ع ال��ري : الفال��، أحمد ع�� - 
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يف امل���� والتأليف النحوي قراءة نقدية �� كتب ا��دود النحو�ة ب�ن التص�
  شرح ا��دود النحو�ة للفاك��

  
   كمال قادري 

  

  

ص
ّ

  :م��

�ش�ل تص�يف املعاجم وتنوع�ا �� أي لغة من اللغات ا�ع�اسا طبيعيا لتنوع ا��اجة  

إل��ا، واستجابة حيو�ة ملطلب �س�يل ا��صول ع�� املعرفة الدقيقة بأ�سر السبل،�� ظل 

ولذلك تك���� الوظيفة �ساسية . تأليف �� مختلف فروع املعرفة العلمية وتراكم�اان�شار ال

 . للم��م أ�مية بالغة �� تحديد معيار التص�يف امل����
ً
فاملادة امل��مية تختلف وت�نوع كما

 تبعا لل�دف الذي �س�� إ�� تحقيقھ واضع امل��م، وللفائدة ال�� يرجو�ا منھ 
ً
وكيفا

وت��ز كتب .�� الفرق ب�ن امل��م اللغوي العام وامل��م العل�� ا��اصومن �نا يت.مستخدمھ

ا��دود النحو�ة �نا باعتبار�ا أقدم مصنفات املصط�� اللغوي �� تار�خ العر�ية، كما �عد 

 .فاتحة املعاجم ا��تصة �� ا��قل اللسا�ي،  لعلمية مضمو��ا وم��مية عرض�ا

Abstract 

The authorship and diversity of dictionaries in any language is a natural 

reflection of the diversity of their need and a vital response to the demand to 

facilitate access to accurate knowledge in the easiest way, with the spread of 

authorship in various branches of scientific knowledge and their accumulation  

Therefore, the basic function of the dictionary is very important in determining 

the lexical classification standard. The lexicographic material differs and varies 

in quantity and quality according to the goal sought by the author of the 

dictionary, and the interest requested by the user. Here is the difference between 

the general lexicon and the special scientific lexicon. The grammatical text 

books are here as the oldest linguistic terminologies in Arabic history, and they 

are considered as the first dictionaries in the linguistic field, for their scientific 

content and glossary of presentation. 

امل��م  - امل��مية - ا��دود النحو�ة - املصط�� النحوي  - العر�يةعلم  :ال�لمات املفاتيح

  .اللغة العلمية - املتخصص

  :مقدمة

ذلك بما ل�ذه العلوم . ال شك أن للعلوم أ�مية بالغة �� حياة ا��تمعات ولغا��ا أيضا

الدارس�ن إ�� التعب��  بمصط��ا��ا من أثر �� تنمية رصيد�ا، وتطو�ر قدرا��ا ع�� تلبية حاجات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2سطيف - جامعة دمحم مل�ن دباغ�ن - �لية �داب واللغات 
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فمع الكم . عن متطلبا��م، ومواكبة النمو املعر�� امل��ايد بوت��ة م�سارعة �� عصرنا ا��ديث

ال�ائل من �ك�شافات العلمية املتنوعة ب�نوع العلوم، و�بت�ارات التكنولوجية، والتفاعل 

و�و ما . الت ا��ياةمع�ا، يتدفق سيل غز�ر من املفردات واملصط��ات املستجدة �� �ل مجا

يجعل كث��ا من اللغات �� العالم تقف عاجزة، بل ت�اد تقف مشلولة أحيانا أمام مطالب 

ول�ست العر�ية �� منأى عن �ذه املواكبة . التعامل مع�ا بما يقابل�ا أو �ع�� ع��ا �� �ذه اللغات

ل�ست ببعيدة عن ولك��ا أيضا . و�ستجابة ل�ذه التطورات �� كث�� من املستو�ات العلمية

حاالت ال��ز، والشلل أحيانا، أمام كث�� من املتطلبات ال�� �ستد�� من أ�ل العلم �� �ل 

وال�� تقت��� تضافر ا���ود . التخصصات بذل ا���د لل��وض ��ذه امل�مة ا��ضار�ة السامية

ة م��ا خاصوت�امل�ا ب�ن الدارس�ن والباحث�ن �� علوم اللغة،و��ن ا��تص�ن �� �ل ا��االت 

   .العلوم الدقيقة والعلوم ال�ندسية والتكنولوجية وعلوم الطبيعة وا��ياة

  :تم�يد

إن اللغات ��سانية ال تفاضل بي��ا، من ناحية املبدأ،�� املنظور اللسا�ي علميا و�ن يكن  

لبعض�ا قدر من التمّ�� فمرجعھ إ�� ما تحملھ من رصيد لغوي م��ميا ودالليا �� مختلف 

ملعرفة، بما �ع�� عن استجاب��ا ملتطلبات التطور ا��ضاري املستمر، واملتداول ب�ن مجاالت ا

وال يمكن إرجاعھ إ�� طبيعة اللغة ذا��ا �� أي مستوى من مستو�ا��ا، . اللغات والتفاعل معھ

 �� . الصو�ي أو التصر�في أو ال��كي�� إال �ش�ل �س��
ً
مما �ع�� بأن التفاضل بي��ا إنما يقع غالبا

ذخ��ة اللغو�ة ال�� تتوفر عل��ا �ل م��ا، بما  تّدخره معاجم�ا اللغو�ة العامة وا��تصة ع�� ال

  . اختالف أنواع�ا لفظا وداللة أو مف�وما،وما تحفظھ مصنفا��ا العلمية �� �ل املعارف

ومن �ذا املنطلق عرف امل��م العر�ي منذ �شأتھ املبكرة �� تار�خ علوم العر�ية �ذا التنوع 

ولعل املعاجم املتخّصصة �� أبرز مظا�ر �ذا . ختالف الكب��ين مادة وموضوعا ومن��او� 

التنوع بما استوجبھ ميالد التفك�� العل�� �� ا��ضارة العر�ية، و�سارع �شاطھ وتزايد املعرفة �� 

 والتحقق م��ا بالنظر إ�� ش�� ا��االت من ضرورة تص�يف�ا وتبو���ا،وت�س�� آلية العودة إل��ا

. ا�ساع آفاق�ا وتنوع مجاال��ا؛بحيث لم �عد بمقدور الفرد اس�يعا��ا أو �حاطة والتحكم ��ا

وم��ا كتب �ب�ية كمثلث قطرب، واملث�� . فظ�رت املؤلفات ا��تصة بظوا�ر اللغة ومسائل�ا

أل�ي الطيب اللغوي، و�شتقاق البن در�د،وما ب�تھ العرب ع�� فعاِل،وفعلت وأفعلت،وكتب 

فعال،وكتب ا��روف، وكتب الغر�ب،و�ضداد، و�شباه والنظائر،وما اتفق لفظھ واختلف � 

. واملؤنث، وكتب ال��ن، والدخيل واملعّرب معناه،والفروق اللغو�ة، واملقصور واملمدود، واملذكر

و�� مصنفات يمكن أن ت�ون أساسا ملعاجم لسانية متخّصصة، إال أ��ا تفتقد �� عموم�ا إ�� 

ولعل �ست�ناء الوحيد بي��ا �� �ذا الشأن �و كتب �فعال .التص�يف امل���� الدقيقة أدوات

 . وا��روف، ومعاجم ألفاظ القرآن الكر�م،وسائر معاجم �لفاظ وكذلك معاجم املعا�ي

، و�ل��ام بضوابط 
ً
وأما لدى ا��دث�ن فقد بدا �تجاه نحو التخصيص امل���� وا��ا

 �� مص
ً
نفا��م،بما استدعتھ مطالب ا��ضارة ا��ديثة من ضرورة مواكبة رصيد امل��م جليا

 
ً
 وترجمة

ً
. اللغة العر�ية ملستجدات التطور العل�� الذي عرف تراكما كب��ا �� املصط��ات وضعا

فظ�رت . بحيث أصبحت �ل العلوم �ع�� برصيد�ا من املصط��ات ضمن حقول�ا املعرفية
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االت وامليادين من علوم وآداب وفنون كمعاجم معاجم وقوام�س عديدة �� مختلف ا��

بل إن �عض�ا �ان يختص بفروع دقيقة �� . مصط��ات اللغة والنحو و�دب،والبالغة،والنقد

ا��ال الواحد �الذي نجده �� علوم العر�ية من معاجم تختص باألخطاء اللغو�ة، و�عض�ا 

ل املتعدية بحرف، و�عض�ا بالدخيل يختص بألفاظ معّينة �األلفاظ املثناة، والضمائر،و�فعا

و�� العلوم ��سانية و�جتماعية،  كم��م مصط��ات العلوم . واملعّرب، و�عض�ا بالقراءات

�دار�ة والقانونية وامل��م الوظيفي،وامل��م السيا��، وقاموس علم �جتماع،وعلم 

يعيات، والطب، النفس،والقاموس السيا���،ومن علوم دقيقة وتطبيقية، �الزراعة والطب

  .والر�اضيات،والف��ياء، والكيمياء، وال�ندسة بجميع فروع�ا

ومع أن الكتب ال�� �ع�� باملصط�� �ش�ل است�ناء �� �ذا الشأن ب�ن مصنفات علوم 

اللغة؛ بحيث لم ي�تظر علماء العر�ية قديما بلوغ الدرس اللغوي مرحلة الن�� و�كتمال 

ر �س�يا إ�� وضع وتحقيق قدر من ال��اكم املعر�� ل
ّ

لتأليف �� �ذا ا��ال بل بادروا منذ وقت مبك

مصنفات �ع�� بضبط دالالت �لفاظ املستعملة �� �ذا الدرس و�براز وجوه ا��الف �� 

ور�ما يرجع ذلك إ�� ظ�ور ا��الف النحوي مبكرا �� تار�خ النحو . اج��ادات اللغو��ن والنحاة

ذي �ان من ب�ن مظا�ره اختالف املصط��ات وتنوع�ا، العر�ي ب�ن البصر��ن وال�وفي�ن، وال

فضال عن إ��اح واقع اللغة العر�ية بما ينطوي عليھ من ترادف واش��اك وتضاد وما تخلفھ 

  .�ذه الظوا�ر �� اللغة من التباس أو غموض �� ضبط املع��، �� الكث�� من �حيان

و�ان أل�ل البصرة "سالمقال ابن . وقد �ان السبق للبصرة �� وضع املصط�� النحوي 

وع��م أخذ ال�وفيون كث��ا من مصط��ا��م  1."قدمة، و�النحو ولغات العرب والغر�ب عناية

 2."خرج إ�� البصرة فلقي ا��ليل وجلس �� حلقتھ"ذكر القفطي أن الكسا�ي.لتتلمذ�م عل��م

علماء البصرة وملا �ان  3.وكذلك حال الفراء الذي تتلمذ ل�م واختلف إ�� حلقة يو�س بن حب�ب

وال�وفة من الذين ُ�عتد ��م عاشوا �� ف��ة زمانية واحدة برزت �� تلك ا��قبة املتقدمة من 

تار�خ النحو مسألة ا��الف النحوي ن�يجة اج��ادات متباينة، وامتدت ل�شمل املصط�� أيضا، 

  .باعتباره أساس التعب�� عن �ذا �ج��اد و�بت�ار

كفيلة بإبراز )الكسا�ي والفراء و�علب(ف ��ا أبرز علماء ال�وفةوكتب معا�ي القرآن ال�� ُعر 

مصط��ا��م النحو�ة ال�� خالفوا ��ا البصر��ن، وال�� ارتكزت �� املقام �ول ع�� عنصري 

عند البصر��ن،  فأصبح التفس�� عند�م مقابال للتمي��. اللفظ واملف�وم؛ أي ع�� ا��دود

وا��فض مقابال ل��ر، وا���د مقابال للنفي، والفعل  والتكر�ر أو ال��جمة مقابل�ن للبدل،

  4.والفعل الواقع مقابال للفعل املتعدي الدائم مقابال السم الفاعل،

  :مف�وم املصط��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1/12طبقات فحول الشعراء  -  1  
.2/258إنباه الرواة  -  2  
  3 4/8و�نباه الرواة  2/456مجالس �علب:ينظر - 

يوخنا مرزا (من ال�شأة إ�� �ستقرار- لنحوي وموسوعة املصط�� ا 1املدارس النحو�ة، ص- 
.333ص)ا��امس 4  
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للمصط�� �� تراث العر�ية صلة قو�ة بموضوع أصل اللغة ب�ن الوضع والتوقيف،��     

تحصل بالوضع، وتخضع ملعاي��  فالقول باالصطالح �ع�� أن مفردات اللغة. تصور اللغو��ن

قال . فت�ون ال�لمة بطبيع��ا بمثابة مصط�� من �ذا املنظور .�ستخدام �� العرف �جتما��

وتلك العبارة فعل لسا�ي .اعلم أن اللغة �� املتعارف �� عبارة املت�لم عن مقصوده:ابن خلدون 

و�و . لعضو الفاعل ل�انا��� عن القصد بإفادة الكالم،فالبد أن تص�� ملكة متقررة �� ا

  1.و�و �� �ل أمة بحسب اصطالحا��م. اللسان

و��ذا �عتبار ت�ون مفردات اللغة جميع�ا مصط��ات، وت�ون معاجم اللغة بجميع  

وذلك دون تمي�� ف��ا ب�ن ما �و نتاج توافق  وتواضع اجتما��، . أصناف�ا معاجم مصط��ات

و�ذا �� الواقع ل�س ��يحا؛ . ي أو ف�� متخصصو��ن ما �و نتاج توافق وتواضع عل�� أو أد�

 �لفاظ املستعملة عرفيا �� ا��االت 
ً
ألن مف�وم املصط�� باملع�� العل�� إنما يقصد بھ حصرا

العلمية والفنية املتخصصة، و�دالالت مقصودة ومحددة اتفاقا ضمن ح�� استخدام�ا، فيما 

  .دقة وتحديدا �عرف با��قول الداللية،بل ضمن دوائر داللية أك��

وكما وضع ا��ليل بن أحمد ألوزان القصيد وقصار :" و�و ما عّ�� عنھ ا��احظ ح�ن قال

�راج�� ألقابا لم تكن العرب تتعارف تلك �عار�ض بتلك �لقاب وتلك �وزان بتلك 

وكذلك أ��اب ...وكما س�� النحو�ون فذكروا ا��ال والظرف وما أشبھ ذلك...�سماء

وكذلك الشأن لدى علماء  ."اجتلبوا أسماء جعلو�ا عالمات للتفا�ما��ساب قد 

و�م تخّ��وا تلك �لفاظ لتلك املعا�ي،و�م اشتقوا ل�ا من كالم العرب تلك "قال.الكالم

�سماء،و�م اصط��وا ع�� �سمية ما لم يكن لھ �� لغة العرب اسم فصاروا �� ذلك سلفا ل�ل 

  2".خلف وقدوة ل�ل تا�ع

 ،طرقا ش�� كما قال برجش��اسرفقد سل�وا 
ً
ف�م إما أن �ستعينوا ع�� ذلك : �� ذلك إذا

ب�لمة موجودة قديمة،معنا�ا قر�ب من املطلوب، و�ما أن يخ��عوا �لمة جديدة،أو أن 

 3.وأك�� ذلك إذا �ان ال���ء أجن�يا يأت��م من خارج بالد�م واسمھ معھ. �ستع��وا �لمة أجن�ية

� ظ�ور ش�ل آخر جديد من أش�ال التعب�� اللغوي املتعلق �ل �ذا أدى �� ا��صلة إ�

و�و ما ُ�عرف اليوم باللغات العلمية .باالستخدام العل�� للعر�ية �� ا��قول املعرفية ا��تلفة

  .أو لغات �ختصاص

  : مف�وم ا��د

ولذلك ف�و عبارة عن . ذكر الس�ا�ي �� مفتاح العلوم أن الغرض من ا��د �و التعر�ف

و�ع�� با��امع �ونھ . ���ء بأجزائھ،أو بلوازمھ أو بما ي��كب م��ما، �عر�فا جامعا ما�عا�عر�ف ال

و�حصل ذلك عن . و�املا�ع �ونھ آبيا دخول غ��ه فيھ. متناوال ��ميع أفراده إن �انت لھ أفراد

و�ع�� باملساواة،أن ل�س فيھ ز�ادة تخرج فردا من أفراد . طر�ق وصف ال���ء وصفا مساو�ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.643املقدمة، -  1  

2 .1/139البيان والت�ي�ن  -   
3 .207التطور النحوي ، ص    



91                                                    كتاب ا��دود ب�ن التص�يف امل���� والتأليف النحوي              

  :°2312èmeAnnée - N (Decémbre2017)   )2017دیسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

   1.وال نقصان يدخل فيھ غ��هاملوصوف،

- )ا��وارزمي صاحب مفاتيح العلوم(كما قال- و�ذا �انت املصط��ات �� مفاتيح العلوم

بحيث ُعدت املدخل ا��قيقي ألي علم من العلوم، وأل��ا مجال رحب للتنوع مع�� ومب��، 

 واستعماال، فإن ا��دود �� مضام�ن املصط��ات ومفا�يم�ا
ً
ن من ذلك بأ. و�ختالف وضعا

أبرز معا�ي ا��د �� اللغة املنع وا���ز ب�ن الش�ئ�ن، والفصل بي��ما،لئال يختلط أحد�ما 

ده ومّ�َ�ه  حدَّ
ً
ه حدا و�طلق ا��د ع�� منت�� ال���ء أيضا،كحدود  2.باآلخر،وحدَّ ال���َء يحدُّ

  .وا��د �� الفقھ عقو�ة مقّدرة بالشرع. �رض

فالغاية منھ . ة منھ لدى املناطقة و�صولي�ن والنحاةو�تعّ�ن مف�وم ا��د باعتبار الغاي      

وقد �ان أرسطو شديد العناية بتعر�ف .�� املنطق �� تصو�ر ا��دود و�عر�ف حقيقتھ

�نا �و ترجمة ) حد(ولعل لفظ 3.مصط��اتھ إلدراكھ أ�مي��ا �� حل املسائل ال�� يبحث ف��ا

ب�نما تقف . ب ثم تاله لفظ مصط���� زمن متقدم من تار�خ العلوم عند العر  termeللفظ 

وكذلك شأنھ �� النحو أيضا، ول�س ذلك . الغاية منھ �� �صول عند تمي�� ا��دود من غ��ه

بالضرورة عن تأثر من النحاة باألصولي�ن كما يّد�� �عض الدارس�ن، بل عن تقارب أو تماثل �� 

� نص القرآن الكر�م، �طار الفكري ل�ما،الجتماع�ما من��يا ع�� مرجعية مش��كة،�

وموضوعيا ع�� مادة لغو�ة يلتقي ف��ا القصد إ�� ف�م دالالت الكالم لدى �صولي�ن، وال 

يحصل ل�م ذلك إال بمعرفة تراكيبھ، مع القصد إ�� إدراك ب�ية �ذه ال��اكيب وخصائص�ا لدى 

�� م��م باملعا�ي وقد وجد علماء البالغة، ممن عُ . النحاة، وال يحصل ل�م ذلك إال بف�م دالالتھ

غل م��م بالداللة،أنفس�م �� موضع تجاذب ب�ن النحو و�صول؛ من جوانب عديدة 
ُ

ومن ش

  . جعلت كث��ا م�م يجمع �� كيانھ املعر�� ب�ن فطنة النحوي وحصافة �صو��

فنمط التفك�� لدى �صولي�ن �ان مشبعا بالتصور النحوي ومح�وما بھ �� ف�م دالالت 

ان نمط التفك�� لدى النحاة مفعما أيضا بالتصور �صو�� ومح�وما بھ �� معرفة الكالم، كما �

مما أوجد تداخال معرفيا عميقا بي��ما، خاصة �� حقل . خصائص تراكيب الكالم ودالالتھ

ولذلك تجد النحو��ن �وائل �� كث�� من مصط��ا��م يكتفون . املعا�ي وخصائص ال��اكيب

�سم ما احتمل التنو�ن أو �ضافة أو :�� تم��ه من غ��ه، كقول الفراءبإيراد عالمات ا��دود ال

  4.�لف والالم

 وملا �انت �ذه العالمات �ع����ا القصور أحيانا �� تحقيق غاية التمي�� �� ا��د ��أ النحاة

إ�� إيجاد حدود جامعة ما�عة تجمع أفراد ا��دود وتدخل�ا فيھ، وتنفي ما عدا�ا عنھ وتخرج�ا 

ّسر �ذا أيضا ع�� أنھ تأثر م��م باملناطقة،  خاصة عند املتأخر�ن 5.ھمن
ُ
ومن املعلوم أن . وقد ف

املنطق �� ذاتھ عبارة عن آلية �� التفك�� يصل ��ا العقل إ�� ف�م �شياء؛ بحيث ال يخلو منھ أي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
436املفتاح، ص -  1  

.76ح د د، ص: أساس البالغة ، مادة -   2  
.496ترجمة ز�ي نجيب محمود ودمحم بدران، ص) وول ديورانت(قصة ا��ضارة -   3  

.90ح�� �� فقھ اللغة ، صالصا -  4   
.75- 65شرح ا��دود النحو�ة للفاك�� ، ص -   5  
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حت�ام �شاط ذ���، وال يمكن تصور حدوث �ذا ال�شاط دون �عتماد ع�� أدوات املنطق أو � 

مس�ندا إ�� التصور  1ولعل أو�� �عب�� عن ا��د �و ما ذكره الس�ا�ي. إ�� ضوابطھ العقلية

و�و �� الواقع . ولذلك نجده يقرن ب�نھ و��ن مصط�� الرسم. املنطقي، ومحتكما إ�� ضوابطھ

فا��قيقة إذا عرفت : قال. ش�ل من أش�ال ا��د،وال يختلف عنھ إال �� شروطھ املنطقية

. و�ذا عرفت ببعض أجزا��ا س�� حدا ناقصا.و�و أتم التعر�فات.زا��ا ُس�� حدا تامابجميع أج

 2.و�ذا عرفت بما ي��كب من أجزاء ولوازم س�� رسما تاما. و�ذا عرفت بلوازم�ا س�� رسما ناقصا

ومرجع ذلك إ�� أن الس�ا�ي ��صية علمية تجمع ب�ن ذ�اء النحوي وفطنة �صو�� و�راعة 

  .بتعر�ف ا��ّد والرسم �نا حدا ل�مافجاء . املنطقي

ولتنوعھ . �� العر�ية يحمل ضمنا داللة التوافق وزوال ا��الف)مصط��(والواقع أن لفظ  

و�عدده صارت ا��اجة إ�� ا��دود ماسة للتمي�� ب�ن املش��ك منھ أو امل�شابھ �الوقف مثال، 

ما دعا علماء العر�ية ل��وء إ�� و�ذا . فمعناه �� النحو و�� القراءة مختلف عن معناه �� الفقھ

من املصّنفات؛ ألن الغرض م��ا �و  النوع ع�� �ذا ) كتب ا��دود(ا��د و�طالق �سمية

التعر�ف باملصط��ات والتمي�� بي��ا، فزادت ع�� العشر�ن مصنفا، بدءا با��دود النحو�ة 

نما ع�� با�� العلماء �� ب�. للفراء والرما�ي و�ّبذي ووصوال إ�� شروح�ا عند املال�ي والفاك��

ا��االت املعرفية �خرى با��دود ولكن تحت مس�� املصط��ات تفاديا لاللتباس الذي ذكرنا، 

وقد . كمصط��ات ا��ديث ومصط��ات الفقھ، و�ن �ان الغرض م��ا بطبيعة ا��ال حدود�ا

مو�ا بما يز�لھ ورد م��ا �� ال��اث عدد من املصنفات اس�شعر ف��ا أ��ا��ا �ذا �لتباس فوس

  .ع��ا

ا��دود الفق�ية اللت�س املع�� ب�ن القصد إ�� عرض �ح�ام الشرعية :فلو قيل مثال

ور�ما غلب ع�� الذ�ن . املست�بطة �� الفقھ، و��ن القصد إ�� التعر�ف باملصط��ات الفق�ية

يد البا�� ومع ذلك نجد أبا الول. مع�� �تجاه إ�� �ح�ام أك�� من �تجاه إ�� التعر�فات

اصطالحا أصوليا �االعتقاد،  75يؤلف ا��دود �� �صول، شرح فيھ ) �ـ474ت(�ندل���

والظن، والشك، الس�و،والدليل والنص، والظا�ر، وا��صوص والعموم، واملطلق واملقيد، 

   3.وا��كم وامل�شابھ، و�جماع، والتقليد، و�ج��اد، والرأي، والقياس، و�ستحسان

فأس�بوا �� التأليف �� . فلم يكن مصط�� ا��دود ليث�� لد��م أي إش�ال أما النحاة

مصط��ات النحو دون أن يخشوا الوقوع �� مثل �ذا �لتباس، نظرا لوضوح الداللة ع�� 

. التعر�ف؛ فوسموا مصنفا��م با��دود مع �سب��ا احتياطا إ�� النحو لي�بّ�ن مجال اختصاص�ا

ا��دود النحو�ة؛ ب�نما فضل علماء �صول �� :فات �عنوانو لذلك تجد لدى كث�� م��م مصن

شرح �لفاظ ال�� اصط�� عل��ا الصوفية البن : ومن ذلك.�� مصنفا��م)املصط��(الغالب لفظ

  .  �4ـ�672ـ، والنبذ ا��لية �� ألفاظ اصط�� عل��ا الصوفية لإلمام الشاط��638عر�ي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.436مفتاح العلوم ، ص -   1  
.436املصدر نفسھ، ص -  2  
.47وقد ذكره صاحب م��م املعاجم، ص.1973صفحة، حققھ نز�ھ حماد 22و�و كتاب صغ�� يقع ��   -  3  
.48و47م��م املعاجم، ص:انظر  -  4 
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وملا �ان  1.ل���ء والداللة ع�� ما�يتھو�و �عر�ف ا definitionوا��د ي��جم أيضا إ�� 

ارتبط �ذا املع�� بلفظ ا��د �� العرف  - كما قال الس�ا�ي- 2املقصود من ا��د �و التعر�ف

وقد .وقولنا كتب ا��دود �ع�� كتب التعر�فات. �صطال��، وأصبح كال�ما د� ع�� �خر

  .س�� الشر�ف ا��رجا�ي كتابھ بالتعر�فات

مع ما ت�سم - احة اختيار املفردات ب�ن أيدي الدارس�ن،�� العر�يةوأمام ا�ساع مس:ن�يجة

 تحديد املصط��ات  - بھ العر�ية من مظا�ر �ش��اك اللفظي واملعنوي 
ً
�ان من الضروري إذا

 
ً
 وداللة

ً
وملا �انت داللة �صطالح �نا ترتكز �ش�ل أسا��� ع�� مبدأ التوافق ع�� اللفظ . وضعا

ضرورة موضوعية ومن��ية �� ضبط املعرفة ) ا��ّد (�انت مسألة  أك�� من التوافق ع�� املع��

مما يضع الدارس �� العر�ية أمام تنوع و�عدد .وتحقيق�ا

 -terme لفظب�نما يجد نفسھ �� مقابل ذلك أمام أحادية )التعر�ف(و)ا��د(و)املصط��(لفظي

ل�� ت�اد �ش��ك �� �� اللغات �ور�ية ا termeو définitionو�� أق��� ا��االت أمام ثنائية 

للتعب�� عن ا��د زمانا وم�انا �� الكث�� من ا��االت،�األلعاب الر�اضية من  )terme(استخدام

ال�دف �� سباق ا��يل،أو العالمة امل��لة �� رمي القرص،أو أع�� نقطة يصل إليھ 

. ملعنو�ة لل�دفكما ي�سع التعب�� بھ ل�شمل املرحلة، وال��اية املادية وا). الرقم القيا���(الالعب

كما تدل �لمة . تدل ع�� ا���ر الذي يم�� حدود منطقة ما �ا��قل terminusف�لمة 

terminalوتدل �لمة .ع�� ا��طة ال��ائية ��ط املواصالتterme  أيضا ع�� ا��د املنطقي

  .املعنوي 

ب�� ف�و �س�ند إ�� دعام�� امل. بأنھ رمز لغوي محّدد ملف�وم محّدد felber3و�عّرفھ فل��

و�و أحد مظا�ر مش�لة . و�ضيف إليھ أغلب الدارس�ن عنصر �تفاق. واملع�� ا��ددين

املصط��؛ ألن �تفاق ب�ن ا��ماعة ا��تصة بحاجة إ�� �سس واملبادئ ال�� يقوم عل��ا ذلك، 

و�الحظ �نا أن شرط . و��� سبل تحقيقھ، خاصة إذا اقت��� �مر استحداث مفردات �� اللغة

ما �ش�� إليھ  termeع�� املصط�� ال يوجد �� لفظ ) accord-entente -convention(التوافق

والتعر�ف ذاتھ . مطلقا، و�نما �شار إليھ ذ�نيا فقط؛ أي �� ا��انب املنطقي والدال�� لتعر�فھ

 .تحديد ال��اية)dé(�ع�� ال��اية،فيما تفيد الالصقة)finir(ولفظ  4)définition( يقابلھ لفظ

�� العر�ية �ش�� إ�� داللة �تفاق ع�� الوضع " مصط��"و وا�� فإن لفظوكما �   

َ� (فالصيغة ا��ردة. و�ستخدام لفظا
ُ

ُعل:َص�
َ
تدل ع�� مع�� صالح لفظ معّ�ن ملع�� معّ�ن، )ف

�(ب�نما تدل الصيغة املز�دة
َ

�
َ
وخالفا لذلك فإن لفظ . ع�� التوافق ب�ن املتواضع�ن)افتعل:اصط

terme و�� داللة متعلقة باملف�وم، مما يجعل ".ا��ّد "ات �ور�ية �� داللتھ ع�� �ش��ك اللغ

علم "�� العر�ية أ�سب ترجمة لھ وأوفق،وكذلك)حد(لفظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.182، ص)�سام بركة ومي شيخ��(لغو�ة و�دبية قاموس املصط��ات ال -  1  
.437مفتاح العلوم، ص -  2  

و�ان رئ�سا ملنظمة.�و أحد أبرز علماء �صطالح-  3 Infoterm �سس اللغو�ة لعلم املصط��، .�� فينا
. 17ص  
.3135رقم)ص ل ح(دان�يل ر�غ، مادة)الروس(م��م الس�يل  -  4  
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وذلك إذا تحّر�نا الدقة �� ال��جمة خالفا ملا �و سائد �� ترجمتھ )terminologie(يناسبھ"ا��دود

�� ضبط - كما يقول عمر فروخ- عبقر���او�و ما �عّ�� عن ثراء العر�ية و . علم املصط��ات:إ��

فإ��ا ال تفي �غرض )convention(أما املصط��ات الثالثة املذ�ورة سابقا، وم��ا. مصط��ا��ا

ر�د ترجمتھ إ�� اللغات �ور�ية)مصط��(ال��جمة الدقيقة للفظ
ُ
وما ع�� �ور�ي�ن إال أن .إذا أ

. إ�� نبذ لفظ مصط�� واس�بدالھ با��د ونحن �نا ال ندعو بالضرورة. ي�تكروا لفظا مناسبا لھ

�ل )املصط��(وال بأس أن يأخذ لفظ. ولكننا قصدنا إ�� إبراز خاصية الدقة �� ألفاظ العر�ية

�ذه املساحة أو أن يحتكر�ا إذا علمنا أن املسألة تتعلق �� �ذه �لفاظ با��انب�ن الشك�� بناء 

  .والدال�� مف�وما �� �ستخدام العل��

الدارس�ن ا��دث�ن بأن املصط��ات النحو�ة استغرقت أجياال من العلماء  و�ذكر أحد

. قبل ا��ليل الذي نقلت عنھ مصط��ات قليلة بحدود�ا أورد�ا ا��وارزمي �� مفاتيح العلوم

بل إن س�بو�ھ نفسھ لم �ستطع الوصول باملصط�� النحوي إ�� الدقة . وكذلك س�بو�ھ أيضا

ف�و يكتفي بالتمثيل لالسم برجل وفرس  1.القرون الالحقةوالتحديد اللذين بلغ�ما خالل 

و�عّ�� عن الفعل بأنھ أمثلة أخذت من ألفاظ أحداث �سماء،  و�ن�ت . وحائط دون أن �عّرفھ

ومن �نا �انت ا��دود قليلة �� كتاب س�بو�ھ . ملا م��� وملا ي�ون ولم يقع وما �و �ائن لم ينقطع

و�ذا ل�س غر�با؛ألن علم النحو �ان ما يزال �� طور . نتھقياسا إ�� ��امتھ وعظم قدره وم�ا

و�ان . فلم يكن س�بو�ھ يو�� ا��دود إال ا�تماما �س��ا. ولم �ستقر مسائلھ ومصط��اتھ. ال�شأة

لذا جمع الكتاب مادة غز�رة غ�� مرتبة . جل ا�تمامھ موج�ا نحو تأليف املادة �صلية للنحو

ف�انت م�مة النحاة �عد س�بو�ھ �� ترت�ب �بواب .ودقليلة العناو�ن واملصط��ات وا��د

ولذلك لم يحدثوا أي �غي�� �� املادة �صلية . النحو�ة و�يجاد املصط��ات و�عي�ن ا��دود

  2.ولم يضيفوا إليھ إال ال���ء القليل.للكتاب إال قليال

و�نك تجد �� الكتاب لس�بو�ھ عددا غ�� قليل من املصط��ات ال�� تتداخل مع 

ف�و ح�ن ال يجد مصط��ا مختصرا ي��أ إ�� الوصف فيأ�ي باملصط�� مطوال،كقولھ .د�احدو 

�ذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إ�� اسم املفعول،واسم الفاعل واملفعول فيھ ل���ء (

و�ذا �� ا��قيقة رسم ل�ا، ول�س حدا كما قال . و�و يقصد �نا باب �ان وأخوا��ا)واحد

  .بلوازم ال���ءالس�ا�ي؛ ألنھ �عر�ف 

مرحلة - 2مرحلة ال�شأة، - 1:العايد. وقد مر تطور ا��دود النحو�ة بأر�ع مراحل كما ذكر د

و�ذه املراحل ال يمكن تحديد�ا . املرحلة املنطقية- 4مرحلة التأثر باملنطق، - 3التأثر باألصول،

إذ تجد نحو�ا . �ش�ل تار��� دقيق لتداخل�ا قياسا إ�� توزع نحاة العر�ية ع�� مراحل التار�خ

وفقا ملظا�ر  متقدما يصنف �� مرحلة متأخرة ب�نما يأ�ي نحوي متأخر ضمن مرحلة متقدمة

  .التأثر باألصول واملنطق

ومن �نا تأ�ي أ�مية ا��ديث �� �ذا املقال عن ا��دود النحو�ة وعالقة �ذا النوع من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.102وشرح ا��دود النحو�ة، ص27ص)سعيد أبو العزم(�شأ��ا وتطور�ا- املصط��ات النحو�ة -  1  
.105و104وشرح ا��دود النحو�ة للفاك�� ، 1/2الكتاب -  2  
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ومن بي��ا  - ذه املؤلفاتف�. التص�يف �� مصط��ات علم اللسان العر�ي �علم املعاجم وصناع��ا

�� من ج�ة بمثابة . وكتب التعر�فات) �ـ972ت(��مال الدين الفاك��" شرح ا��دود النحو�ة"

ومن . معاجم مختصة، الحتوا��ا قوائم مصط��ات النحو و�عر�فا��ا، و�يان وجوه ا��الف ف��ا

�� حروف ج�ة ثانية �� بمثابة مصنفات نحو�ة دقيقة؛الحتوا��ا مادة معرفية مرتبة ع

امل��م،أو ع�� ال��ت�ب املوضو��، وف��ا قدر كب�� من التفصيل يصل أحيانا درجة التطرق 

ملسائل ا��الف واستعراض ��� النحاة، بما يجعل القارئ املتخصص نفسھ �شعر أنھ أمام 

كتاب نحوي،ول�س أمام م��م أو كتاب �عا�� مصط��ات النحو، و�كتفي �عرض 

ف�� �� �سط ا��ديث عن �عض .م��اوحة ب�ن النحو وامل��م مما يجعل�ا تقف.مفا�يم�ا

املصط��ات أقرب إ�� علم النحو م��ا إ�� امل��م، و�� �عض�ا �خر أقرب إ�� امل��م م��ا إ�� 

) امل��م العر�ي �شأتھ وتطوره(ولعل �ذا ما جعل باحثا كحس�ن نصار �� دراستھ املمّ��ة. النحو

، و�ما يرتكب مخالفة موضوعية وأخرى من�
ً
�ية بإ�مالھ ذكر �ذا النوع من الكتب، إما عمدا

 
ً
وفضال عن ذلك فإن عدم ال��ام أ��ا��ا آليات التص�يف امل���� وطرائقھ ف��ا، و��  1.س�وا

مقدم��ا مسألة املدخل امل����،يجعل�ا تفقد من الناحية �جرائية أ�م خاصية من خصائص 

  .امل��م �ساسية

فھ
ّ
  شرح ا��دود النحو�ة:من�� الفاك�� �� مصن

  :ترت�ب مواد الكتاب - 1

مادتھ �� ش�ل " شرح ا��دود النحو�ة"و"ا��دود النحو�ة"�� كتابيھ- �عرض الفاك��       

ولكن . ذكر الدكتور صا�� العايد محقق الشرح أ��ا مائة وخمسون مصط��ا.مصط��ات

مد املؤلف �� عرض�ا وقد اعت. عدد�ا �� ف�رس الكتاب لم يتعد مائة وثالثة وأر�ع�ن مصط��ا

طر�قة التبو�ب النحوي القائمة ع�� موضوعات النحو ومسائلھ، وفقا ل��ت�ب ابن مالك 

بحيث تنقسم �ذه املصط��ات إ�� . النحوي املعتمد موضوعيا ع�� التوز�ع �عرا�ي

و�� أن .و���ل �نا مالحظة �امة. مجموعات، بحسب �سبة تقار��ا موضوعيا و�عرابيا

�عد عالمة �افية للداللة ع�� أن غرضھ نحوي �� �ساس أك�� ) شرح(لف للفظ استخدام املؤ 

مما �و م����؛ ألن الشروح تقع بطبيع��ا ع�� املادة العلمية، وتميل إ�� �ستفاضة �� عرض�ا 

ب�نما تميل املعاجم إما إ�� استكمال املادة اللغو�ة الناقصة، و�ما إ�� ��ذي��ا . ومعا����ا

  .ا �انت مطولةواقتضا��ا إذ

و�و أمر مقبول من الناحية املنطقية أل��ما )النحو(و)ا��د(وقد بدأ املؤلف بمصطل�� 

) الصوت(ثم) القول (ثم) الكالم(ولكنھ ي�تقل �عد�ما إ�� مصط�� .أصل موضوع الكتاب

ف�و ال يل��م ترت�با معينا رغم ما قد يبدو أحيانا ع�� ).ال�لم(ثم)ال��كيب(ثم) املفيد(ثم

اتھ من التقارب موضوعيا، ولو ال��م فيھ ال��ت�ب �لفبا�ي أو �بجدي ل�ان أجدى لھ مصط��

لكنھ ح�ن يذكر حد �سم مثال �ش�ت حدود أنواعھ، . وأ�سر للقارئ �� �فادة من الكتاب

فيورد�ا �� مواضع متناثرة، �اسم ا��مع، واسم ا���س، و�عيدا ع��ا اسم �شارة، و�سم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امل��م العر�ي �شأتھ وتطوره:ينظر -  1 
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ذكر �� موضع آخر �سم املب�� منفصال عن �سم املعرب، و�� موضع آخر اسم املوصول، ثم ي

الفعل بأنواعھ، ثم اسم املصدر واسم الفاعل واسم املفعول واسم التفضيل،و�عيدا عن �ل 

  .�ذا �سم املنادى

فإنھ قد أف�� �� �عض�ا �خر - كما ذكرنا- ول�ن �ان قد أخل ب��ت�ب �عض املصط��ات 

ب
ّ

�ضا�� واملز�� و�سنادي، وحّد الفعل مع حدود أنواعھ من ماض : وحدود أنواعھ كحد املرك

م وأنواعھ �� ستة 
َ
ومضارع وأمر، وحّد الضم�� وأنواعھ،�� سبعة مصط��ات متوالية،وحد الَعل

بھ وأنواعھ
ّ

و���ل �نا إغفالھ ملصط�� �ام جدا ب�ن . مصط��ات ،وستة �� حد الش

فلم يذكره  ضمن قائمة ). ا��ملة(و�و مصط�� . �� �طالقمصط��ات النحو، بل أ�م�ا ع

 245- 239ص.املصط��ات ولكنھ استخدمھ �� مواضع كث��ة م��ا املركب �سنادي والكالم

  .261و

وقد بدا تأثره بنمط التأليف النحوي وا��ا �� ال��امھ ال��ت�ب املوضو�� عند عرضھ  

الفاعل،واملفعوالت بأنواع�ا، وا��ال للمصط��ات املرتبطة باإلعراب،�الفاعل ونائب 

بأنواعھ،واملس�ث�� بأنواعھ،والتوا�ع،من النعت بأنواعھ، والتوكيد بنوعيھ، والبدل بأنواعھ،ثم 

  .وكذلك الشأن بال�سبة للتنو�ن بأنواعھ. العطف

ولو اعتمد املؤلف ترت�ب مواد مصط��اتھ وفقا  ملداخل م��مية، وأجرا�ا ع�� �سلسل 

�ي ل�ان ذلك أجدى لھ وللقارئ، ولوجدنا املسألة أ�سر بكث�� مما عرض بھ مادتھ، �لفباء العر 

بل إننا س�تمكن من جمع ما . ولتخلصنا من ال�ش�ت الذي ير�ك الباحث �� تق��� مصط��اتھ

تناثر من حدوده، بما يكفل لنا إم�انية تحصيل ال�سيج املت�امل ��دود املصط��ات �ساسية 

ت املتنوعة ألنواع�ا الواقعة تح��ا، بما يجعل حدود�ا أك�� وضوحا، ول�ان وتوا�ع�ا من السياقا

وفضال . قد أعفانا من ضرورة التذك�� �ل مرة �� املصط��ات الفرعية بحد املصط�� �سا���

ص 
ّ
عن ذلك فإن ال��ت�ب �لفبا�ي يحقق ا���اما عمليا �� عرض املادة امل��مية، بحيث يخل

تنضوي تحت أي باب إعرا�ي من �بواب املتعارفة من ال�شاز الذي �عض املصط��ات ال�� ال 

سب 
ّ
َسم وا���اية والتصغ�� وال�

َ
قد يبدو عل��ا جراء انفراد �ل مصط�� م��ا بذاتھ، نحو الق

  .و�مالة

  : عرض نموذج من ا��دود واملفا�يم - 2

�� أن إن إلقاء نظرة فاحصة ع�� كتاب شرح ا��دود النحو�ة للفاك�� تجعلنا نخلص إ

املؤلف يصدر �� عملھ عن اتجاه نحوي مشبع باملعرفة �صولية ومزود بأدوات املنطق، ال عن 

ف�و يورد مصط��اتھ بحدود يتداخل ف��ا �ل �ذا ال�شكيل . اتجاه م���� دقيق ومضبوط

أصل�ا العطف، وُعدل عنھ كرا�ة التطو�ل، و�رادة : إذ يقول �� حد التث�ية مثال. املعر��

وقال ...ليھ غ�� جائز؛ألنھ مرفوض إال �� ثالثة مواضع مذ�ورة �� ال�س�يلإوالرجوع . �ختصار

وكذا ...وصرحوا:ثم قال. وما ورد منھ إنما رو�� فيھ التغليب، يحفظ وال يقاس عليھ...أبو حيان

ة و�ذه املعا��ة �� الواقع ��د التث�ي 1...واختار ابن مالك جواز ذلك:ثم يقول ...عند أك�� النحاة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.275- 272شرح ا��دود النحو�ة، ص : انظر -   1  
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وأك�� من . ال تختلف �� ���ء عن تناول أي مصنف نحوي ل�ا،�� عرض وجوه النظر ومناقش��ا

ذلك ف�و يحيل القارئ ع�� مختلف مصادر املعلومة �� كتب النحاة؛ مما يقت��� �حت�ام إل��ا 

  .   �� تحقيق أو توثيق مرجعيتھ العلمية

مثال، لوجدناه ) الضرورة(النحوي كـولو أخذنا مصط��ا آخر لھ أثره �� نظام اللغة العر�ية 

ما ال يقع إال �� (و�� كث��ة جدا ح�� أفرد�ا ابن عصفور بمؤلف:يطلق عبارة عامة،بقولھ

  :فال يقع �� غ��ه �إثبات النون �� �ضافة من قول الشاعر)الشعر

ون ا���َ� و     
ُ
ھُ �ُم القاِئل

َ
   �ِمُرون

  :وفك �دغام �� قول آخر

 أع        
ً
ي أجوُد ألقواٍم و�ن َم�ال

ّ
قي       أ�

ُ
ل

ُ
�َت من خ   َضِ�ُنوااِذُل قد َجرَّ

  :ع�� الفعل املضارع �� قول الفرزدق)أل(ودخول ...

ِم        
َ

�ما أنَت با�َ�ك َ���
ُّ
أِي وا�َ�َدِل  ال� صيِل وال ذي الرَّ

َ
وَمُتھ      وال �

ُ
  1ُح�

و�و اختيار .ال مندوحة عنھوفسر الضرورة بما .فإنھ ضرورة ال يقع إال �� الشعر:قال 

ثم عزا آلخر�ن القول بأن الضرورة �� ما استعملھ الشاعر �� . ابن مالك، وكذا رأي الدمامي��

   2.شعره ون��ه، وا��اجة بخالفھ

. ومعلوم أن الضرورة �� العر�ية ت�اد تتوزع ع�� �ل أبواب النحو واللغة �� مسائل العر�ية

أما التمثيل ل�ا فال حصر لھ قياسا إ�� م�مة . �عي�ن حّد�اولذلك فإن �عر�ف�ا �و �ساس �� 

عرض �ل - �ستحيل:إن لم نقل- امل��م ال�� تقف عند حدود التعر�ف باملصط��؛ إذ يصعب

وقد أشار . مظا�ر الضرورة �� امل��م، بأمثل��ا �� العر�ية، فضال عن ا��الف النحوي �شأ��ا

و�ذا إقرار منھ . �ر�ا ما صنفھ ابن عصفور الفاك�� إ�� أن القدماء أفردو�ا بمؤلفات أش

ولذلك تجده . موضو�� يب�ن عن مدى صعو�ة �حاطة بجزئيات ولوازم املصط�� �� �عي�ن حده

�� العديد من املصط��ات ي�ساق وراء �ذه ا��زئيات ال�� تحفل ��ا كتب النحو فضال عن 

  .  ا��الف النحوي ف��ا

 ب�ن ا
ً
لنحو �� �عده العل�� البحت، بما تضمنھ من عرض فشرح ا��دود النحو�ة يجمع إذا

للتعر�فات مع �سب��ا للنحاة،و�سط القول �� �راء و�قوال ا��تلفة، و��ن امل��م �� �عده 

القامو��� بما تضمنھ من توز�ع لعدد من املصط��ات توز�عا موضوعيا أحيانا، و�عرابيا أحيانا 

  .          أخرى، ودالليا أحيانا، وش�ليا أحيانا أخرى 

�ذا و�� الكتاب جملة من النقاط ال�� تدعو للنقد والتقو�م بما يكفل لھ إم�انية �نتقال 

. من ح�� العلمية إ�� ح�� امل��مية مع احتفاظھ بصفة العلمية ضمن إطار امل��م املتخّصص

وذلك عن طر�ق ال��ذيب وال�شذيب و�قتضاب �� مواضع �طالة و�طناب، و�ستدراك 

  . والز�ادة �� مواضع �يجاز

ونرى �نا من باب الفائدة العلمية ضرورة اعتماد آلية موضوعية ومن��ية تمكن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1/20وأو�� املسالك1/7املقرب:انظر -  1  
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الدارس�ن من اس�ثمار ج�ود علمائنا القدامى، عن طر�ق التحقيق العل�� ملصنفا��م املوسومة 

خالل  وذلك من. با��دود النحو�ة، وتجميع�ا ومعا��ة محتوا�ا، و�خراج�ا �� م��م واحد

توحيد ماد��ا من مصط��ات ومفا�يم و�عر�فات، ثم إعادة توز�ع�ا توز�عا م��ميا، وفقا 

و�و ما سعينا إ�� . من إعداد مداخل م��مية ل�ا، وترتي��ا ترت�با ألفبائيا: لطرائق صناعة امل��م

ليف إبراز قيمتھ �� نموذج �ذا النوع من كتب ال��اث امل��اوحة ب�ن التص�يف امل���� والتأ

  .النحوي 

  :خاتمة

وت��يصا ملا أوردناه �� �ذا البحث املوجز نخلص إ�� ���يل النقاط �ساسية ال�� يمكن 

  .أن ت�ون بمثابة نتائج لھ؛ م��ا ما �و موضو��، وم��ا ما �و م����

�ش�ل واسع جدا، بل ي�اد �سيطر سيطرة �املة ع�� مساحة ) مصط��(ين�شر لفظ - 

التعب�� عن �لفاظ ذات الدالالت العلمية، ب�نما ي�اد يختفي �ستخدام لدى العلماء �� 

من �ستعمال خاصة �� العصر ا��ديث، ع�� الرغم من أنھ �و ��سب و�وفق )ا��د(لفظ

  . املتعارف �� اللغات �جن�ية)terme(ترجمة للفظ

ن �و��ا كتب البد من تحديد �طار املوضو�� ل�ذه املصنفات املوسومة با��دود النحو�ة، ب� - 

وذلك اس�نادا إ�� ماد��ا العلمية، وكيفية عرض�ا عمليا .نحو، و�و��ا معاجم نحو متخصصة

 .ومعرفيا

يمكن ملصنفات ا��دود النحو�ة أن ت�يح للدارس�ن ا��دث�ن �� علم العر�ية فرصة إعداد  - 

م��م للمصط��ات اللسانية ذي �عد مفا�ي�� من ج�ة، و�عد تار��� من ج�ة ثانية، 

ستعرض فيھ التطور التار��� ملسار الفكر اللغوي �� العر�ية، وتطور صناعة املصط�� ب�ية �

 .ومف�وما

من خالل عرض نموذج شرح ا��دود النحو�ة للفاك�� ي�ب�ن جليا مدى سيطرة نمط التأليف  - 

و�و من مقاصد . والدليل ع�� ذلك ��وءه للشرح. النحوي ع�� نمط التص�يف امل����

 .� والتعلي�� أيضاالتأليف العل�

يمكن لكتب ا��دود النحو�ة بنمط�ا التص�يفي أن �ش�ل رؤ�ة وتصورا من��ي�ن لدى أ��ا��ا  - 

 .من النحاة �ع�ن الدارس ع�� ف�م توج�ا��م النحو�ة مذ�بيا �� ضوء ا��الف النحوي 

ي �ذا ولعل البحث قد ألقى الضوء ع�� نوع من التأليف لدى القدماء خبا إشعاعة، و�اد يختف - 

وقد يدعو الدارس�ن ا��دث�ن لال�تمام باملصط�� النحوي من . من مباحث علم العر�ية

 . الوج�ت�ن العلمية وامل��مية

  :مصادر البحث ومراجعھ

  ب��وت - دار املعرفة/عبد الرحيم محمود:تح)الزمخشري (أساس البالغة- 

ال��اث  دار إحياء/مح�� الدين عبد ا��ميد:تح)ابن �شام �صاري (أو�� املسالك- 

  العر�ي

  .1968ب��وت لبنان - دار الفكر ل��ميع)ا��احظ(البيان والت�ي�ن- 

- مكتبة ا��ان��/أخرجھ رمضان عبد التواب)برجش��اسر(التطور النحوي - 



99                                                    كتاب ا��دود ب�ن التص�يف امل���� والتأليف النحوي              

  :°2312èmeAnnée - N (Decémbre2017)   )2017دیسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

  .1982القا�رة

  .1990جامعة �مام دمحم بن سعود- صا�� العايد.د:تح)الفاك��(شرح ا��دود النحو�ة - 

  .1977القا�رة- السيد أحمد صقر:تح)ابن فارس(الصاح�� �� فقھ اللغة- 

  1982ب��وت- دار �ندلس/السيد إبرا�يم دمحم:تح)ابن عصفور (ضرائر الشعر- 

  القا�رة/محمود دمحم شاكر:تح)ابن سالم ا��م��(طبقات فحول الشعراء- 

دار العلم )شيخ��. بركة وم. �عقوب وب.إ(قاموس املصط��ات اللغو�ة و�دبية- 

  1987/للمالي�ن

  ز�ي نجيب محمود ودمحم بدران:ترجمة)وول ديورانت(ارةقصة ا��ض- 

  .عالم الكتب ب��وت/عبد السالم �ارون:تح)س�بو�ھ(الكتاب- 

  .دار املعارف/عبد السالم �ارون:تح)أحمد بن يح��(مجالس �علب- 

  القا�رة- دار املعارف)شو�� ضيف(املدارس النحو�ة- 

  )سعيد أبو العزم(املصط��ات النحو�ة �شأ��ا وتطور�ا- 

  .1983بار�س- مكتبة الروس)دان�يل ر�غ(الروس- م��م الس�يل- 

  )حس�ن نصار(امل��م العر�ي �شأتھ وتطوره- 

  1987ب��وت- 1ط/دار الغرب �سالمي)أحمد الشرقاوي إقبال(م��م املعاجم- 

  .1983ب��وت/دار الكتب العلمية)الس�ا�ي(مفتاح العلوم- 

  .القا�رة- الدار الذ�بية/عدأ�ي عبد الرحمان عادل بن س:تح)ابن خلدون (املقدمة- 

- مطبعة العا�ي/أحمد عبد الستار ا��واري وعبد هللا ا��بوري:تح)ابن عصفور (املقرب- 

  �غداد

دار الكتب )يوحنا مرزا ا��امس(من ال�شأة ع�� �ستقرار- موسوعة املصط�� النحوي - 

  .2012لبنان - العلمية  ب��وت
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ة �� اللسان العر  ف��يَّ   �ي�صوات الصَّ
  حس�ن مصطفى غوانمة

  ز�دي الشل�� ��لة 
  

  : امل��ص

ي�ناول �ذا البحث ظا�رلغو�ة صوتية ، تتعلق بالتنوعات النطقية لألصوات     

و��دف البحث إ�� ت�بع التنوعات النطقية ا��رة واملقيدة ل�ذه �صوات ) س ،ص ، ز(الصف��ية 

قيق التماثل ب�ن �صوات املتجاورة �عض�ا و��ت�� البحث إ�� أن التنوعات ا��رة �عود إ�� تح. 

 لال���ام الصو�ي 
ً
  .ببعض ، تحقيقا

وأما التنوعات . ترتبط بالل��ات العر�ية قديم�ا ، وحدي��ا )ا��رة (وأّن �ذه التنوعات     

  . املقيدة فبعض�ا يرتبط باللغة الفص�� ، و�عض�ا يرتبط بالل��ات الدارجة 

 

Elsafarah votes in the Arab tongue  

Abstract: 

      This research deals with Azahrlgoah both old, and new. The variations 

restricted Some are associated with classical language, and some are associated 

vernacular dialects. SOUND, concerning Baltnoat grave accent sounds 

Elsafarah (s, s`, z) The research aims to track the variations grave accent free 

and restricted to these voices. The search ends that diversities Free dating back 

to achieve symmetry between neighboring voices to each other in order to 

achieve harmony voice. 

      And that these variations are related to the free Arabic dialects 

  :املقدمة 

ا��رج : تتجا�س �صوات الصف��ة معا �� لساننا العر�ي وفق معطيات عدة     

و��دف البحث إ�� ت�بع التنوعات النطقية ا��رة واملقيدة ل�ذه �صوات ؛ . والصفات والتغ��ات

وات من ا���ام صو�ي، سواء أ�ان ذلك ع�� املستوى الفصيح أم للوصول إ�� ما ب�ن �ذه �ص

ثم إظ�ار ما �� �ذه �صوات من تنافر عند �غي���ا إ�� أصوات غر�بة لم . العامي؛ قديما وحديثا

يظ�ر ذلك �لھ ع�� العنوانات الفرعية ال�� قسمت الدراسة . يبق �عض�ا �� زمننا �ذا موجودا

  :    إل��ا ع�� النحو ��ي 

  )س ، ص، ز(مخرج �صوات الصف��ية 

  )1(�و طرف اللسان وفوق الثنايا ) س ، ص ، ز (يذكر س�بو�ھ أن مخرج �ذه �صوات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جامعة العلوم �سالمية ،قسم اللغة العر�ية –�لية �داب والعلوم ، ذ مشارك �� اللغة والنحوأستا

 �ردن/ العاملية
 قسم اللغة العر�ية –�لية �داب / جامعة عمان العر�ية، محاضر غ�� متفرغ 
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و�تفق ا��دثون )3( و�ؤكد ذلك ابن �ع�ش)2(عند ابن ج�� ) الثنايا وطرف اللسان (و�و 

س أن مخرج فيذكر إبرا�يم أن�) س ،  ص ، ز (مع القدماء �� مخرج �صوات الصف��ية 

) س ،ص، ز( �س�� �صوات )4( )أول اللسان وما �� طرفھ ، والثنايا(�صوات الصف��ية 

صف��ية؛ألن صو��ا كما الصف�� ،أل��ا تخرج من ب�ن الثنايا وطرف اللسان و�نحصر الصوت 

  )5( .ألن مبدأ�ا من أساس اللسان )س ، ص ، ز (وأما �سمي��ا )�ناك و�صفر بھ 

أسلية �� املالئمة، لتقسيم �صوات ) س، ص، ز( أن�س إ�� أن �سمية و�ذ�ب إبرا�يم 

  )6( حسب ا��ارج ، وأما وصف�ا بالصف��ية فقائم ع�� التقسيم الوصفي ل�ا ال املوضو��

  التنوعات النطقية لصوت الس�ن

  :كيفية حدوث الس�ن 

  

،فيتخذ مساره  تحدث الس�ن ح�ن يندفع ال�واء من الرئ�ن ، وال ���� الوتران الصوتيان

حول ا��لق والفم ح�� يصل إ�� نقطة اعتماد طرف اللسان خلف �سنان مع التقاء مقدمة 

  )7(اللسان باللثة ، في��ك منفذا ضيقا ، فيحدث �حت�اك الذي يث�� الصف�� 

  

و�ذ�ب إبرا�يم أن�س إ�� أن صوت الس�ن  يختلف �عض �ختالف �� مخرجھ         

  )8( عر�ية ، إذ �شتد صف�� الس�ن ، وقد يختلف قليال وضع اللسان مع�اباختالف الل��ات ال

  

  :صفات الس�ن

و�� كذلك عند ابن ) 9( الس�ن عند س�بو�ھ م�موسة، ورخوة، ومنفتحة، ومنخفضة    

  )10( ج�� ، وابن �ع�ش

أما وا��دثون فقد اتفقوا مع القدماء �� صفات الس�ن، ف�� م�موسة ورخوة 

  )11( حةومنفت) احت�اكية(

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 433،ص 4الكتاب ، ج: س�بو�ھ )  1(
  47سر الصناعھ �عراب، ج، ص : ابن ج�� ) 2(
   145ابن �ع�ش، شرح املفصل ،ج،ص : نظر ا) 3(
�صــــــوات : ،وانظــــــر عبــــــد القــــــادر عبــــــد ا��ليــــــل  �75صــــــوات اللغو�ــــــة، ص : إبــــــرا�يم أنــــــ�س ) 4(

 ��287ن  العامھ �� ضوء الدراسات اللغو�ة ا��ديثة ص : وعبد العز�ز مطر 120-  119اللعر�ية ص 
 128شرح املفصل ،ج، ص : ابن �ع�ش ) 5(
تطـــور النحــوي للغـــة العر�يـــة، �ــ��ھ رمضـــان عبـــد التــواب، مكتبـــة ا��ـــان��، ال:برجش��اســر) 6(
 1982القا�رة، 
 164ا�صوات اللغو�ة ص:عبد القادر عبد ا��ليل) 7(
          75ينظر، إبرا�يم أن�س �صوات اللغو�ة ص ) 8(
 436- 434س�بو�ھ الكتاب ،ص:انظر) 9(
 129، ص10شرح املفصل ،ج:�ع�ش  ،وابن1سر صناع �عراب ،ج: ينظر، ابن ج�� ) 10(
�صــــوات اللغو�ــــة :، وعبــــد القــــادر جليــــل �75صــــوات اللغو�ــــة ،ص: ينظــــر، إبــــرا�يم أنــــ�س ) 11(
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و�عد الس�ن ذات جرس موسيقي جميل ، ولذلك فقد وردت �� القرآن الكر�م ��       

وخشعت �صوات للرحمان :" وقولھ" والليل إذا عسعس:" مشا�د ال�دوء وال�مس كقولھ �عا��

    .                                     فناسب املع�� ما �� الس�ن من ال�مس " ، فال �سمع إال �مسا

  

  :التنوعات النطقية ا��رة لصوت الس�ن

تتعدد التنوعات النطقية ا��رة لصوت الس�ن �� الل��ات، قديم�ا وحدي��ا ، فتتم      

  .عمليات إبدال ب�ن الس�ن و�صوات ال�� تتحد مع�ا مخرجا أو صفة

و يذكر عبد ا��ميد �قطش أن عملية �بدال تتم ب�ن الوحدات الصوتية ال�� ��ا 

  )1( قارب �� ا��ارج الصوتية أو الصفات ووقوع�ا �� مستوى لغوي موحدت

  

  :و�ب�ن ا��دول ��ي التنوعات النطقية ا��رة لصوت الس�ن

  �مثلة  قانون �بدال

  سراط     صراط  نطق الس�ن صادا

  �سدد       يصدر    

  الناس        النات  نطق الس�ن تاء

  �شغ�س          غ  نطق الس�ن ش�نا

  وجس          وجف  نطق الس�ن فاء

  :نطق الس�ن صادا

أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي ، م�موس .... أسنا�ي  لثوي ، احت�ا�ي ، م�موس ، منفتح  

  ،منفتح

سراط ، صراط، أسبغ، أصبغ، سقر، صقر، ��ر، ��ر ،مسمسيطر، :  ( �مثلة 

  )2( )مصيطر

  

صادا منذ البواك�� �و��، فقد  عرفت العر�ية الفص�� �ذا التحول �� نطق الس�ن

  )3( لغة عامة العرب) الرلط(ب�نما ) سراط(مالت قر�ش إ�� النطق بالصاد �� 

إذا �ان �عد الس�ن غ�ن، أو خاء ، : ( و�ذكر ابن ج�� و�و يتحدث عن تقر�ب الصوت أنھ

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  120،وكمـــال محمــود �شــر ، �صـــوات العر�يــة ،ص 175علـــم اللغــة ،ص:،و محمــود الســعران 163،ص

 ��287ن العامة �� ضوء الدراسات اللغو�ة ا��ديثة ص :وعبد العز�ز مطر 
ال��ــــن �ـــــ� �صـــــوات العر�يــــة ع�ـــــ� ألســــنة ال��ـــــم القـــــدامى، : ينظــــر، عبـــــد ا��ميــــد �قطـــــش ) 1(

 69أبحاث ال��موك ، ص 
 51، ص1شرح املفصل ، ج: ابن �ع�ش) 2(
 443الل��ات العر�ية �� ال��اث ، ص: أحمد علم الدين ) 3(
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  )2( و�ؤكد ذلك ابن �ع�ش)1(أو قاف ، أو طاء جاز قل��ا صادا 

لصو�ي ل�ذا �بدال �و تأث�� �صوات �عض�ا مع �عض ، فالس�ن صوت  أما امل��ر ا        

مستفل مرقق جاورت صوتا من �صوات املستعلية املفخمة، فتأثر الصوت �ول ، و�و 

الس�ن بإحدى �ذه �صوات املستعلية، فأبدلت الس�ن إ�� نظ���ا املطبق ، و�� الصاد 

  .ال���ام الصو�ياملفخمة، ليجتمع صوتان مفخمان ، تحقيقا ل

و�ذكر ابن �ع�ش أن الس�ن م�موسة مستفلة، و�صوات ال�� تجاور�ا مستعلية،        

فكر�وا ا��روج من املستفل إ�� املستع�� ، فأبدلوا من الس�ن صادا ، ألن الصاد توافق الس�ن 

ا و�شيع �ذ )3( �� ال�مس والصف�� وتوافق �ذه �صوات �� �ستعالء ، فيتجا�س الصوت

�� ل��ة �مارات ال�� تميل إ�� تفخيم الس�ن وقل��ا إ�� صاد، نحو، ) إبدا ل الس�ن صادا(النطق 

و�ذ�ب  )4( فالن م��ن، فالن م��ن( و) و��، و��( و) ف�� املال�س، ف�� املال�س

التغ�� الوحيد الذي يك�� حدوثھ �� �لسن الدارجة العصر�ة �و إما ذ�اب " �انت�نو إ�� أن 

رأس ، راص ، سوق، صوق، سور ، : ( فمن أمثلة اك�ساب �طباق)5(ق أو عكسھ �طبا
  )6()صور 

  

  :نطق الس�ن زايا

أسنا�ي لثوي احت�ا�ي مج�ور منفتح ، .... أسنا�ي لثوي، احت�ا�ي، م�موس ، منفتح 

يقول ابن �ع�ش  )7( )�سدد، يزدر، �سدل، يزدل، سرط، زلط، لسق، لزق، رجس، رجز: (�مثلة

، وامل��ر الصو�ي ل�ذا �بدال أن )8( ا وقعت الس�ن قبل الدال ساكنة أبدلت زايا خالصةإذ:" 

الس�ن  صوت م�موس ، جاورت صوت الدال ا���ور ، فتأثر صوت الس�ن امل�موس بصوت 

الدال ا���ور ، فأبدلت الس�ن  زايا ، ليصبح الصوتان مج�ور�ن، والس�ن والزاي من أصوت 

رخو ومخرج�ما واحد، و�و عند التقاء طرف اللسان بالثنايا السف�� أو  الصف�� وكال�ما صوت
�� ل��ة البدو  )9(و�ش��  عبد العز�ز مطر إ�� إبدال الس�ن امل�موسة إ�� الزاي ا���ورة .  العليا

إن ل��ة البدو تنفر من توا�� : " و�علل ذلك بقولھ) تزكيبك، بدل �سكيبك ( �� مصر نحو

فقد سبقت الس�ن بصوت م�موس و�و التاء ، ووتال�ا صوت م�موس  )10(�صوات امل�موسة

�ل س�ن عند (و�ذ�ب إبرا�يم أن�س إ�� أن . و�و ال�اف ، فاتج�ت إ�� التخالف فج�ر بالس�ن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 211سر صناعة �عراب،ص: ابن ج�� ) 1(
    51،ص1ل، جشرح املفص: ينظر، ابن �ع�ش) 2(
 52، ص1شرح املفصل،ج: ينظر، ابن �ع�ش) 3(
  18ا��صائص الصوتية �� ل��ة �مارات العر�ية ، ص : ينظر، أحمد عبد الرحمن حماد ) 4(
 74دروس �� علم �صوات العر�ية ص: �انت�نو ) 5(
 74دروس �� علم �صوات ،ص : �انت�تو) 6(
 52،ص1شرح املفصل،ج:ابن �ع�ش ) 7(
 52، ص1شرح املفصل،ج:بن  �ع�شا) 8(
  72ل��ة البدو �� الساحل الشما�� ��م�ور�ة مصر العر�ية ص : ينظر، عبد العز�ز مطر) 9(

 73عبد العز�ز مطر ، ل��ة البدو �� الساحل الشما�� ��م�ور�ة مصر العر�ية ، ص ) 10(
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أن �صوات ا���ورة أو :( والعلة �� إبدال الس�ن زايا �و  )1() ا��فر��ن ينطق ��ا زايا عند البدو

إبدال الس�ن (وترى ذلك  )2( )صوات امل�وسة تتطلب ج�دا �� التنفس�� �� السمع ، وألن � 

  ).م�ندز، م�ندس)( ز�انخ،سبانخ: (�� �عض ل��اتنا ، فمثال يقولون ) زايا

  

  :نطق الس�ن تاء

  .أسنا�ي لثوي، انفجاري، م�موس، منفتح... أسنا�ي ، لثوي ، احت�ا�ي، م�موس، منفتح

  )كياتالناس ، النات ، أكياس، أ( �مثلة 

، فينقلب الصوت من )الناس(النات، �� : ( تنطق الس�ن تاء �� ل��ة اليمن ، فيقولون 

  )3(الرخاوة إ�� الشدة

وأما امل��ر الصو�ي ال نقالب الس�ن تاء ، فيعود إ�� أن �ل من صوت الس�ن والتاء  

العليا التقاء  م�موس�ن ومتماثل�ن �� ا��رج، فلم يبعد إال أن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا

  )4(محكما ، فينح�س النفس ، ح�� إذا انفصال سمع ذلك الصوت �نفجاري و�و التاء

  :نطق الس�ن ش�نا

  غاري، احت�ا�ي ، م�موس ، منفتح... أسنا�ي لثوي، احت�ا�ي، م�موس، منفتح 

السدفة، الشدفة، جاحسة، جاحشة، جرس، جرش، حمس، حمش، : ( �مثلة

  )فقست، فقشت

( و)السدف والشدف جميعا ي�ونان للظلمة و��ونان للضوء( كتاب �بدال وورد �� 

وحمس ) أي قطعة: وم��� جرس من الليل وجرش من الليل(جاحسة �� القتال وجاحشة 

  )5()الشر وحمش أي اشتد

والعالقة الصوتية وا��ة �نا ال تحتاج إ�� عناء �� الكشف : "و�قول إبرا�يم أن�س        

  )6("ش�ن مش��كتان �� ال�مس والرخاوة وقرب ا��رج ع��ا فالس�ن وال

فأبدلوا من الش�ن نحو�ا �� ال�مس و��سالل من ب�ن " و�دل ع�� ذلك قول س�بو�ھ 

  )7(" الثنايا

و�ذكر عبد العز�ز مطر أن ل��ة البدو �� الساحل الشما�� �� مصر تميل إ�� إبدال  

إن : " ، و�علل ذلك بقولھ )8() ت�شار، است�شاراش( نحو. الس�ن ش�نا إذا التقت مع�ا �� السياق

  )9( "الس�ن تتجھ قليال إ�� الوراء فتصادف مخرجا �ش���ا ورخاوة و�و مخرج الش�ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 71الل��ات العر�ية ،ص: إبرا�يم أن�س ) 1(
  17لعر�بة ، ص الل��ات ا: إبرا�يم أن�س ) 2(
 71الل��ات العر�ية، ص: ينظر، إبرا�يم أن�س) 3(
 76الل��ات العر�ية ، ص: ينظر، إبرا�يم أن�س ) 4(
 159 - �156بدال ، ص: أبو الطيب اللغوي ) 5(
 160ا�صوات اللغو�ة ،ص: إبرا�يم أن�س ) 6(
 306، ص4الكتاب،ج: س�بو�ھ) 7(
 �76 الساحل الشما�� ��م�ور�ة مصر العر�ية، صل��ة البدو�: ينظر، عبد العز�ز مطر) 8(
 76ل��ة البدو �� الساحل الشما�� ��م�ور�ة مصر العر�ية، ص: عبد العز�ز مطر) 9(
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  :نطق الس�ن فاء

شفوي أسنا�ي ، احت�ا�ي ، م�موس ، ... أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي ، م�موس، منفتح 

  منفتح

  )1()أي اضطرب: فارتجس البناء، رجف البناء، وجس، وج( �مثلة 

�سوق (و) ما يرى من قشور التحرر والشع��: ا��سالة وا��فالة( وورد �� كتاب �بدال 

  ) 2( )أي يجور بنفسھ: بنفسھ، يفوق بنفسھ

نجد من �ذه �مثلة أن الس�ن أبدلت إ�� الفاء ال�� تتحد مع الس�ن �مسا ورخاوة ،      

  )3()تحقيقا للوضوح السم��: (�بدال بقولھو�علل إبرا�يم أن�س �ذا . وقر�ا �� ا��رج

  :التنوعات النطقية املقيدة لصوت الس�ن

  :ثمة تنوعات نطقية لصوت الس�ن ، نظ�ر�ا باآل�ي       

تميل �� �عض �صوات املشددة إ�� فك �دغام ، وقلب أحد ا��رف�ن :  ا��الفة

  .املشددين، تحقيقا للس�ولة

يحدث �ذا �ختالف �� ال�لمة املشتملة ع�� التضعيف ،  (و�قول عبد العز�ز مطر      

بأن يتغ�� أحد الصوت�ن املضعف�ن إ�� صوت ل�ن طو�ل ، أو إ�� أحد �صوات املا�عة، و�� الالم 

ومن �صوات ال�� يحدث ف��ا �ذا النوع من ا��الفة ، إذا �انت مشددة )4() والنون وامليم والراء

: ( و�ذكر أحمد ا��ندي املثال التا��)5( )غمس(ال�� تحولت إ��  )غّس (�� مثل �لمة ) الس�ن(

الطس أبدلوا من : ، وجاء عن ا��و�ري  الطست) واللصت لغة �� اللص أبدلوا من صاده تاء

  )6(إحدى الس�ن�ن تاء لالستفال

والعلة �� �ذا )7()دس�ت( ال�� تحولت إ�� ) دسست( وجاء �� ��ن العامة �لمة      

اجتماع ثالثة أصوات متماثلة ، وللتخلص بالياء، تحقيقا للس�ولة، واقتصادا �� �بدال �و 

  ا���د العض��

و�� أن ( و�رجع براجش��ا سر س�ب ا��الفة �� ا��روف املشددة إ�� علة نفسية    ،      

املت�لم يرجو أن يؤثر �� نفس السامع تأث��ا زائرا، فال يكتفي بالضغط ع�� ا��رف و�شيده ، بل 

  )8()يضيف إليھ حرفا آخر لز�ادة ذلك التأث��

  :�دغام

�� ) اح�ّ�ردة:( يذ�ب �انت�نو إ�� أنھ تدغم الس�ن إذا �انت متبوعة يزاي ، نحو قول�م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ��151 الل��ات العر�ية، ص: إبرا�يم أن�س) 1(
 201ص: �بدال : أبو الطيب اللغوي ) 2(
 51الل��ات العر�ية ، ص:  إبرا�يم أن�س) 3(
  .��77ن العامة �� ضوء الدراسات اللغو�ة ا ��ديثة، ص: رعبد العز�ز مط) 4(
 ��308 الل��ات العر�ية، ص: إبرا�يم أن�س) 5(
 452، ص2الل��ات العر�ية �� ال��اث ،ج: أحمد علم الدين) 6(
   .��77ن العامة �� ضوء الدراسات اللغو�ة اا ��ديثة، ص: عبد العز�ز مطر) 7(
 35لغة العر�ية، صالتطور النحوي ل: براجش��اسر) 8(
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  )1()اح�س زردة(

  .و�سوغ القوان�ن الصوتية مثل �ذا �بدال ، ألن الس�ن والزاي يتفقان مخرجا

ذات غرض قصدي ، �و التخفيف والت�س��  و�عد ظا�رة �دغام �� املستوى الصو�ي( 

�� عملية �جراء النطقي ، فاللسان �علوه الثقل، و�و يرتفع و�عود �� و�� ال��ظة ذا��ا ، ل��تفع 

  )2()مرة ثانية �غية تحقيق إنتاجية صوتية

  :اختالف املستوى اللغوي 

  : ورد �� كتاب �بدال التنوعات النطقية �تية 

  - :نطق الس�ن عينا

  حلقي، احت�ا�ي ، مج�ور، منفتح... أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي ، م�موس ، منفتح 

  )3(إ�� آخر الد�ر: ال آتيك ���س الد�ر ، ���س الد�ر( املثال  

  :نطق الس�ن غينا

  حلقي ، احت�ا�ي ، مج�ور ، منفتح... أسنا�ي لثوي ، احتكت�ي ، م�موس ، منفتح 

  )4()إذ اضر�ھ: اغرنداهاسر ندى فالن فالنا ، : يقال ( املثال 

نجد من �ذين املثال�ن أن �ذا النوع من �بدال ال �سوغھ القوان�ن الصوتية، لبعد 

 .ا��رج الصو�ي ب�ن �ذه �صوات

 :كيفية حدوث الصاد

وتحدث الصاد بنفس الطر�قة ال��  )5(لوال �طباق لصارت الصاد س�نا:" يقول س�بو�ھ 

من الرئت�ن مارا با��نجرة، وال ���� الوتران الصوتيان، ثم يتخذ  تحدث ��ا الس�ن إذ يندفع ال�واء

    )6(.مساره إ�� ا��لق والفم ح�� يصل إ�� ا��رج ، إ�� نقطة التقاء طرف اللسان باألسنان

فعند النطق : " و�قدم إبرا�يم أن�س وصفا آللية حدوث أصوات �طباق، إذ يقول       

لوضعھ مع الس�ن، إذ ي�ون مقعرا منطبقا ع�� ا��نك بالصاد يتخذ اللسان وضعا مخالفا 

 )7("�ع�� ، مع تصعد أق��� اللسان وطرفھ نحو ا��نك ومع رجوع اللسان إ�� الوراء قليال

إن عملية �طباق وتركزه �� لسن العرب، أما غ���م فال �ستغل :" و�ضيف عبد ا��ميد قائال

لصاد صوت مفخم ��ذه الشا�لة من التصعيد لسانھ ، و�شبھ الصاد الس�ن �� �ل ���ء إال أن ا

  )8(" نحو ا��نك �ع��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 73دروس �� علم أصوات العر�ية ، ص: �انت�نو) 1(
 �299صوات اللغو�ة، ص: عبد القادر ا��ليل) 2(
 �199بدال، ص: أبو الطيب اللغوي ) 3(
 �200بدال ، ص: أبو الطيب اللغوي ) 4(
بـــن ، وا61، ص1ســـر صـــناعة �عـــراب ،ج: ابـــن ج�ـــ�: ، وانظـــر 436، ص4الكتـــاب،ج: ســ�بو�ھ ) 5(

 129، ص�1ع�ش شرح املفصل ،ج
 �76صوات اللغو�ة ، ص: ينظر، عبد القادر عبد ا��ليل ) 6(
 75إبرا�يم أن�س، �صوات اللغو�ة ، ص) 7(
ال��ـــــن �ـــــ� �صـــــوات العر�يـــــة ع�ـــــ� ألســـــنة ال��ـــــم القـــــدامى، مجلـــــة : عبـــــد ا��ميـــــد �قطـــــش) 8(

 70أبحاث ال��موك ،ص
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  : صفات الصاد 

و�� كذلك عند ابن  ) 1(الصاد عند س�بو�ھ م�موسة ، ورخوة، ومطبقة، ومستعلية  

  )2(.ج�� ، وابن �ع�ش

) احت�اكية(و�تفق ا��دثون مع القدماء �� صفات الصاد ، ف�� م�موسة، ورخوة 

والصاد ل�ا جرس مفخم، فيتخذ الوسيقي ح�ن تقت��� الداللة الشدة  )3(.ومطبقة ومستعلية

)4("فصب عل��م ر�ك سوط عذاب، إن ر�ك لباملرصاد:" نحو قولھ �عا��. �� جرس �صوات

    

  :التنوعات النطقية ا��رة لصوت الصاد

وردت �عض التنوعات النطقية ا��رة لصوت الصاد، وا��دول ��ي يب�ن �ذه  

  - :التنوعات

  �مثلة    نون �بدالقا

  خرص، خرس  نطق الصاد س�نا  

  اصدع، ازدع  نطق الصاد زايا

  حصب، حطب   نطق الصاد طاء

  ا��صالة، ا��فالة  نطق الصاد فاء

  :نطق الصاد س�نا

  .أسنا�ي لثوي، م�موس، احت�ا�ي، منفتح... أسنا�ي ، لثوي، م�موس ، احت�ا�ي، مطبق 

  )5()احا، فقص، فقس، فقوص، فقوسخرص، خرس، صراحا، سر : ( �مثلة

لقد اختفى صوت الصاد مع اختفاء صفة التفخيم �� : " يقول عبد الصبور شا��ن      

  )6( "نطق �جيال ا��ديثة �� مصر

فاألثر السم�� �� :" قائال) إبدال الصاد س�نا(و�ش�� عبد ا��ميد �قطش إ�� ذلك  

يحمل معا�ي النعومة وا��ضر، وتلك ظا�رة ال تزال  إبدال الصاد س�نا كث��ا ما يف�م كما لو أنھ

  )7( "تنم��ا و�ستح��ا فئات الس�ان �� املدن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 434،436، ص4الكتاب، ج: ينظر س�بو�ھ) 1(
، 1شـــرح املفصـــل، ج: ، وابـــن �عـــ�ش60،62، ص1ســـر صـــناعة �عـــراب، ج: ينظـــر، ابـــن ج�ـــ� ) 2(

 129ص
�صــــــوات : ، وعبــــــد القــــــادر عبــــــد ا��ليــــــل�76صــــــوات اللغو�ــــــة ، ص: ينظــــــر، إبــــــرا�يم أنــــــ�س) 3(

، �120صــوات العر�يـــة،ص: ، وكمــال دمحم �شــر175علــم اللغــة، ص: ، ومحمــود الســعران164اللغو�ــة ص
 ��288ن العامة �� ضوء الدراسات اللغو�ة ا��ديثة ، ص: لعز�ز مطر وعبد ا

 13،14سورة الفجر، �ية - 53)4(
 ��181ن العامة �� ضوء الدراسات اللغو�ة ا��ديثة، ص: عبد العز�ز مطر) 5(
 ��223 التطور اللغوي،ص: عبد الصبور شا��ن) 6(
ألســـــنة ال��ـــــم القـــــدامى، مجلـــــة  ال��ـــــن �ـــــ� �صـــــوات العر�يـــــة ع�ـــــ�: عبـــــد ا��ميـــــد �قطـــــش) 7(

 71أبحاث ال��موك، ص
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اللغة العر�ية مالت �� تطور�ا إ�� التخلص من أصوات " و�ذكر إبرا�يم أن�س أن   

  )1( "�طباق

  :نطق الصاد زايا

  ا�ي ، منفتحأسنا�ي لثوي ، مج�ور ، احت�... أسنا�ي لثوي م�موس، احت�ا�ي، مطبق 

  )2()يصدر، يزور، لم يحرم من فصد لھ، لم يحرم من فزوولھ: ( �مثلة 

  )3( "وسمعنا العرب الف��اء يجعلو��ا زايا خالصة :" و�قول س�بو�ھ  

والصاد الساكنة إذا وقعت قبُل جاز إبدال�ا زايا : " و�ؤكد ذلك ابن �ع�ش إذ يقول  

  )4( )"خالصة �� لغة ف��اء العرب

ما التفس�� الصو�ي ل�ذا �بدال ، فيعود إ�� أ، الصاد صوت م�موس ، جاورت أ      

صوت الدال ا���ور ، فتأثر صوت الصاد بصوت الدال ، فأبدلت الصاد امل�موسة إ�� الزاي 

ا���ورة ، ليجتمع صوتان مج�وران، فتناسب الصوتان ، ألن الزاي من مخرج الصاد وأخ��ا �� 

  .الصف��

و�نما دعا�م إ�� : " بو�ھ س�ب إبدال الصاد زايا عند �عض العرب ، فيقول و�ذكر س�     

 )5( "أن يقر�و�ا و�بدلو�ا، أن ي�ون عمل�م من وجھ واحد ، ول�ستعملوا ألسن��م �� ضرب واحد 

  .و�� ل��اتنا ا��ديثة   وال سيما بالد الشام يبدلون الصاد زايا �� مثل زغ��، صغ��

  

  :نطق الصاد طاء

  .أسنا�ي لثوي ، انفجاري، م�موس، مطبق... ثوي ، م�موس ، احت�ا�ي ، مطبقأسنا�ي ل

  )6()ا��صب، ا��طب، أملص، أملط:(�مثلة 

و�سوغ القوان�ن الصوتية مثل �ذا النوع من �بدال ، ف�ل من الصاد والطاء من     

  .وتتحد الطاء مع الصاد �� صفة التفخيم و�ستعالء) أسنا�ي لثوي ( مخرج واحد 

  :نطق الصاد فاء

  .أسنا�ي شفوي، م�موس ، احت�ا�ي ، مرقق...أسنا�ي لثوي م�موس ، احت�ا�ي ، مطبق 

  )7()ما �سقط من ا��نطة إذ نقيت: ا��صالة وا��فالة: ( ورد �� كتاب �بدال 

أسنا�ي ( والفاء ) أسنا�ي لثوي ( و�عود س�ب إبدال الصاد إ�� فاء ، قرب ا��رج فالصاد 

  .�� صفة ال�مس والرخاوة) الصاد والفاء( ن و�تحدا) لثوي 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ��127 الل��ات العر�ية،ص: إبرا�يم أن�س) 1(
 52،ص1شرح املفصل،ج: ابن �ع�ش) 2(
 52، ص4الكتاب،ج: س�بو�ھ) 3(
 52،ص1شرح املفصل،ج: ابن �ع�ش) 4(
 478، ص4الكتاب، ج: س�بو�ھ ) 5(
  253،255، ص  �2بدال ج: أبو الطيب اللغوي ) 6(
 259، ص2ج:�بدال : أبو الطيب اللغوي ) 7(
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  :التنوعات النطقية املقيدة لصوت الصاد 

يتغ�� نطق الصاد �� السياق الكالمي تبعا ملا يجاوره من أصوات، و�س�� �ذا التغ��      

  :، �غ��ا مقيدا ، ومن التغ��ات النطقية املقيدة ال�� تطرأ ع�� صوت الصاد ماي�� 

  

  :التفخم

الصاد من �صوات املفخمة �� العر�ية، و�قدر عبد القادر عبد ا��ليل �سبة �عد     

 ) 0/0 100(تفخيم�ا بـ 

  )1(من التاء

و�حدث التفخيم بأن اللسان ي���ب إ�� ا��لف و�رتفع طرفھ وأقصاه تجاه أق���    

خرج لئال ن) الصاد(و�رى مح�� الدين رمضان إ�� ضرورة بيان تفخيم�ا . ا��نك مع تقعر وسطھ

من لفظ�ا إ�� لفظ الس�ن ، وذلك بتصفية لفظ الصاد و�عطائھ حقھ من �طباق و�ستعالء 

فال بد ف��ا من �طباق و�ستعالء، ألن اللسان يميل إ�� النطق بالس�ن ) حرصت(فمثال �لمة 

  )2(.لقر��ا من التاء

�غ�� من  ظا�رة صوتية ناتجة من حر�ات عضو�ة" و�ذ�ب تمام حسان إ�� أن التفخيم 

  )3( "ش�ل ��رات الرن�ن بالقدر الذي �عطي الصوت �ذه القيمة الصوتية املفخمة 

  

   :�دغام

وجاء  ) 4( )افحص زائرا( �� ) افحزائرا( تدغم الصاد إذا �انت متبوعة بزاي ، نحو قول�م  

والذي حدث ف��ا �و اجتماع ثالثة  ) 5()قص�ت أضفاري يدل قصصت(�� كتاب ��ن العامة

ات متماثلة ، وللتخلص من توا�� �مثال، أبدلت الصاد �خ��ة إ�� صوت ل�ن و�و الياء أصو 

  .تحقيقا للس�ولة واقتصادا �� ا���د العض�� 

و�ذكر ) افحص ساملا( �� ) افحساملا:( وتدغم الصاد إذا �انت متبوعة س�نا نحو قول�م

  )6( "ا و�ذ�اب �طباق مع الس�ن أمثل أل��ا م�موسة مثل�" س�بو�ھ 

من �صوات الصف��ية ) س، ص، ز(و�سوغ القوان�ن الصوتية مثل �ذا �بدال ألن  

  )أسنا�ي لثوي (ال�� تتفق مخرجا 

  : اختالف املستوى اللغوي لصوت الصاد

  :ورد �� كتاب �بدال التنوعات النطقية التالية

  :نطق الصاد عينا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 �152صوات اللغو�ة،ص: ينظر، عبد القادر عبد ا��ليل) 1(
 ��145  صوتيات العر�ية،ص: ينظر، مح�� الدين رمضان) 2(
 90منا�� البحث �� اللغة ،ص: تمام حسان) 3(
 73دروس �� علم أصوات العر�ية ، ص: �اثت�نو) 4(
 265لعامة �� ضوء الدراسات اللغو�ة ا��ديثة،ص��ن ا: عبد العز�ز مطر) 5(
 461،462،ص4الكتاب،ج: س�بو�ھ) 6(
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  احت�ا�ي، مج�ور حلقي، ... أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي ، م�موس ، مطبق 

  )1()إذا قصدتھ: صمدت فالن، عمدتھ: يقال :(  املثال 

  :نطق الصاد قافا

  ل�وي ، انفجاري، م�موس، منفتح... أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي ، م�موس ، مطبق 

أقصت ( وجع يص�ب الفرس �� جوفھ من أ�ل ال��اب، :  ا��ضل، ا��قل: ( �مثلة 

  )2(ع�� صندل ، قندل القوي الشديدإذا تركت البيض، �: الدجاجة ، أقضت

  :نطق الصاد �افا

  طبقي، انفجاري، م�موس، منفتح... أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي م�موس، مطبق 

  )3()اي صرف��ا: ص�نت ال�دية، كن��ا: يقال:( املثال 

  :نطق الصاد الما

لثوي جان��، متوسط ب�ن الشدة والرخاوة، ... أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي م�موس، مطبق 

  )4()عم بدعائھ وخص، وعم بدعائھ وخل بمع�� واحد: يقال : ( املثال.مج�ور 

نجد من �ذه �مثلة أن �ذا النوع من �بدال ، ال �سوغھ القوان�ن الصوتية، ألن �ذه 

متباعدة �� ) والصاد والالم ) ( والصاد وال�اف) ( الصاد والقاف( و) الصاد والع�ن: ( �صوات 

  ا��رج الصو�ي

  :وعات النطقية لصوت الزايالتن

  :كيفية حدوث الزاي 

فعند النطق بالزاي يندفع ال�واء من الرئت�ن " �عّد صوت الزاي النظ�� ا���ور للس�ن     

مارا با��نجرة، فيتحرك الوتران الصوتيان ثم يتخذ مجراه من ا��لق والفم ح�� يصل إ�� 

  )5( "العلياا��رج و�و التقاء أول اللسان بالثنايا السف�� أو 

  :صفات الزاي

) احت�اكية(و�تفق ا��دثون مع القدماء �� صفات الزاي، ف�� مج�ورة ورخوة      

  )7("تؤز�م أّزا : " والزاي ا���ورة يناس��ا الوضوح والظ�ور كقولھ �عا�� ) 6(ومنفتحة

  

  :التنوعات النطقية ا��رة لصوت الزاي

أن مثل �ذا �بدال لم �عد مستعمال ��  تتعلق بالل��ات العر�ية القديمة وأزعم    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25، ص�2إبدال،ج: أبو الطيب اللغوي ) 1(
 261،260،ص�2بدال،ج: أبو الطيب اللغوي ) 2(
 262، ص�2بدال،ج: أبو الطيب اللغوي ) 3(
 262،ص�2بدال،ج: أبو الطيب اللغوي ) 4(
 66ت اللغو�ة، ص�صوا: إبرا�يم أن�س) 5(
، وعبـــــــد القــــــــادر عبـــــــد ا��ليل،�صــــــــوات �76صـــــــوات اللغو�ــــــــة،ص: ينظـــــــر، إبـــــــرا�يم أنــــــــ�س) 6(

، وعبـــد 120، وكمـــال �شـــر، �صـــوات العر�يـــةص175علـــم اللغـــة،ص: ، ومحمـــود العـــران163اللغو�ـــة،ص
 287العز�ز مطر،��ن العامة �� ضوء الدراسات اللغة ا��ديثة ص

 83سورة مر�م،�ية،) 7(
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  :الل��ات ا��ديثة، ومن التنوعات النطقية ا��رة لصوت الزاي ما �و مب�ن �� ا��دول ��ي

  

  �مثلة  قانون �بدال

  الزب، التب  نطق الزاي تاء

  إزائھ،إدائھ  نطق الزاي د�

  

  :نطق الزاي تاء

  سنا�ي لثوي، انفجاري، م�موس، منفتحأ...أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي ، مج�ور، منفتح 

  )ط�ن الزب، ط�ن التب: ( املثال

فقد آثرت صوت التاء و�و شديد ع�� ) ط�ن التب( تنطق قبيلة ق�س الزاي تاء، نحو     

  )1(الزاي و�و رخو

  :وورد من �عاق��ما ما عزاه الفراء إ�� أ�ي ا��راح من قولھ

  )2(� ومع �شراق �� ا��وف الزب صداع وتوصيم العظام وف��ة             وغ� 

إن البدو يميلون إ�� �صوت الشديدة، ب�نما : "و�ؤكد ذلك إبرا�يم أن�س إذ يقول      

  )3("يميل أ�ل ا��ضر إ�� �صوات الرخوة

الزاي ( و�مكن تفس�� �ذا �بدال �� ضوء القوان�ن الصوتية، فقد اش��ك الصوتان      

  ) أسنا�ي لثوي ( �� ا��رج      ) والتاء

  

  :نطق الزاي د�

  لثوي أسنا�ي ،انفجاري، مج�ور، منفتح... أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي، مج�ور، منفتح 

  )4( )�و بإدائھ أي بإزائھ: ( يذكر أحمد ا��ندي املثال التا�� 

التاء ( إّن : " فقد نطقت طيء الدال، أما غ���م فنطقت الزاي، و�ضيف قائال      

من �صوات اللسانية، وانتقال �صوات اللسانية �عض�ا إ�� �عض ) ال والزايالد( و) والزاي

شا�ع �� الل��ات العر�ية القديمة، فقد آثرت القبائل البدو�ة �صوات الشديدة، و�ذه القبائل 

  )5("ق�س، وعقيل، وطيء: �� 

�صوات تميل القبائل البدو�ة إ�� : " و�ذا ما يذ�ب إليھ إبرا�يم أن�س إذ يقول     

  )6("الشديدة، أل��ا سر�عة النطق، وفيھ عنصر انفجاري يتفق وسرعة �داء عند �عراب

  :التنوعات النطقية املقيدة لصوت الزاي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 435،ص2الل��ات العر�ية �� ال��اث،ج: ينظر، أحمد علم الدين ا��ندي )1(
 435،ص2الل��ات العر�ية �� ال��اث،ج: أحمد علم الدين ا��نيدي) 2(
 70الل��ات العر�ية،ص: ينظر، إبرا�يم أن�س) 3(
 435،ص2الل��ات العر�ية �� ال��اث،ج: أحمد علم الدين ا��نيدي) 4(
 462،ص4، جالكتاب: انظر، س�بو�ھ) 5(
 70الل��ات العر�ية،ص: ينظر، إبرا�يم أن�س) 6(
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  :من التنوعات النطقية املقيدة لصوت الزاي ما ي��

  :�دغام

أي ) ( رزسالمة(��) زسالمة( تدغم الزاي إذا �انت متبوعة �س�ن أو صاد ، نحو قول�م     

و�سوغ القوان�ن الصوتية مثل �ذا �بدال ،  ) 1() اوجز صابرا(�� ) أوجصابرا: ( وقول�م) جر�ھ

  )أسنا�ي لثوي ( �� ا��رج الصو�ي ) س، ص، ز( التفاق �صوات الصف��ية  

  :اختالف املستوى اللغوي لصوت الزاي

  :ورد �� كتاب �بدال التنوعات النطقية �تية 

  :انطق الزاي عين

  )2(حلقي، احت�ا�ي ، مج�ور ... أسنا�ي لثوي، احت�ا�ي، مج�ور، منفتح 

  رجل ز�قانة وعبقانة، إذا �ان شر�را ���ء ا��لق: يقال: املثال

  

  :نطق الزاي قافا

  ل�وي ،انفجاري، م�موس ، منفتح... أسنا�ي لثوي ، احت�ا�ي مج�ور منفتح  

    )3(ليظة ذات ا���ارة �رض الصلبة الغ: الز�زاءة والقيقاءة:  املثال 

نجد من �ذين املثال�ن أن مثل �ذا �بدال ال �سوغھ القوان�ن الصوتية لبعد �� ا��رج 

  .الصو�ي

  

  :ا��اتمة 

تخلص الدراسة املوسومة باألصوات الصف��ية �� اللسان العر�ي إ�� أّن �ذه �صوات     

�� �عض الصفات وتختلف �� تتفق �� ا��رج، و�و لثوي أسنا�ي، كما تتفق ) س، ص، ز( 

وقد أظ�رت الدراسة وصف علماء . �عض�ا �خر، وذلك �� اللسان العر�ي الفصيح والعامي

اللغة املتقدم�ن وا��دث�ن ل�ذه ا��موعة الصوتية، حيث سلطة الضوء ع�� التنوعات 

ما ال يمكن أن النطقية ا��رة واملقيدة ل�ا، و�ي�ت ما يمكن أن ي�ون سا�غا �� القانون الصو�ي و 

  :تضاف إ�� ما سبق جملة من النتائج، نجمل�ا باآل�ي . ي�ون سا�غا

  

تبدل الس�ن من �صوات ال�� تتفق م�ا �� ا��رج والصفة، فتنطق الس�ن صادا أو  - 

 .تاء أو ش�نا أو فاء

 .تنطق الصاد س�نا أو زايا أو طاء أو فاء   - 

 .لوال �طباق لصارت الصاد س�نا   - 

 .فخيم الصاد بمائة باملائة يقدر �سبة ت  - 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 462،ص4الكتاب،ج: ينظر، س�بو�ھ) 1(
 140، ص �2بدال ،ج: أبو الطيب اللغوي ) 2(
  141، ص �2بدال ،ج: أبو طيب اللغوي ) 3(
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 .صوت الزاي �و الصوت النظ�� ا���ور للس�ن، و�نطق تاء أو د�   - 

 .تدغم �ذه ا��موعة الصوتية مع �عض �صوات ا��اورة ل�ا   - 

إّن التنوعات النطقية ل�ذه �صوات �عزى إ�� الل��ات العر�ية قديم�ا وحدي��ا ،  - 

�عد مستعملة �� الل��ات ا��ديثة، و�عود وأن �عض �ذه التنوعات اندثرت ، ولم 

�ذا التنوع �� معظمھ إ�� تحقيق التماثل ب�ن �صوات املتقار�ة مخرجا أو صفة ، 

 .تحقيقا للس�ولة ، واقتصادا �� ا���د العض��
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  املصادر واملراجع

لم، دمشق، الطبعة سر صناعة �عراب، تحقيق، حسن �نداوي،دار الق: ابن ج�� - 1

  1993الثانية،

  شرح املفصل ، عالم الكتب، ب��وت: ابن �ع�ش - 2

�بدال، تحقيق، عز الدين التنو��،مطبوعات مجمع اللغة : أبو الطيب اللغوي  - 3

  1961العر�ية،دمشق،

ال��ن �� �صوات العر�ية ع�� ألسنة ال��م القدامى، : عبد ا��ميد : �قطش - 4

  1998، 1، العدد16ك، ا��لد مجلة أبحاث ال��مو 

التطور النحوي للغة العر�ية �� ال��اث، الدار العر�ية للكتاب، لي�يا، : برجش��اسر - 5

  1978تو�س، 

الل��ات العر�ية �� ال��اث، الدار العر�ية للكتاب، لي�يا، : ا��ندي، أحمد علم الدين - 6

  1978تو�س، 

افة، الدار البيضاء، الطبعة منا�� البحث اللغوي، دار الثق: حسان، تمام - 9

  1974الثانية،

ا��صائص الصوتية �� ل��ة �مارات العر�ية، : حماد، أحمد عبد الرحمن - 10

  �1986سكندر�ة، دار املعرفة ا��امعية،

  �� صوتيات العر�ية، مكتبة الرسالة ا��ديثة، العراق: رمضان، مح�� الدين - 11

  ل��ضة العر�ية، ب��وتعلم اللغة، دار ا: السعران، محمود  - 12

الكتاب، تحقيق، عبد السالم �ارون، ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب : س�بو�ھ - 13

،1975  

  ��1989 التطور اللغوي، مكتبة الشباب بالقا�رة، : شا��ن، عبد الصبور  - 14

�صوات اللغو�ة، عمان، دار الصفاء، الطبعة �و��، : عبد ا��ليل، عبد القادر - 15

1988  

دروس �� علم أصوات العر�ية، ترجمة، صا�� القرماوي، تو�س، : �انت�نو،جان - 16

  1966ا��امعة التو�سية، 

��ن العامة �� ضوء الدراسات اللغو�ة ا��ديثة، دار املعارف، : مطر، عبد العز�ز - 17

   1981القا�رة، الطبعة الثانية، 

�ور�ة مصر العر�ية، دار ل��ة البدو �� الساحل الشما�� ��م=  =   =   = :   - 18   

 1981املعارف 
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  نظرة �� مسألة العامل النحوي 

  تنظ��ا و تطبيقا
  

  عبد الرحمن ع�ساوي 

  :إش�الية املقال

برر النحاة عالمات إعراب �لفاظ �� ال��كيب بما �س�� العامل،�ذه الفكرة مست                     

ة ح�� أصبحت نظر�ة لشمول�ا،و �� جميع أبواب النحو و تمخض ع��ا عدة مسائل نحو�

املقابل قام كث�� من النحاة بمحاوالت إلبطال �ذه النظر�ة م اس�بدال�ا بنظر�ات أخرى،و إ�ي 

كفيلة بخدمة اللغة العر�ية )نظر�ة العامل(�� �ذا املقام أ�ساءل عن إذاما �انت �ذه النظر�ة

عن إذا ما �انت النظر�ات ال��  املعاصرة نظر�ا،بخدمة �عليمية النحو تطبيقيا،كما أ�ساءل

  .جاء ��ا ا��دثون قادرة ع�� تفس�� جميع أبواب النحو العر�ي

  :امل��ص

ي�ناول �ذا املقال عدة جوانب نحو�ة تتعلق بنظر�ة العامل،تتمثل أساسا ��                       

ض�ن،كما ي�ناول مف�وم �ذه النظر�ة،و يب�ن موقف العلماء إزاء �ذه النظر�ة موافق�ن و معار 

�عض املسائل النحو�ةال�� تتفرع ع��ا �العلة و التنازع و ترابط النص و غ���ا،و يبحث �� 

مدى أ�مية �ذه النظر�ة �� مساعدة املبتدئ�ن ع�� �علم اللغة العر�ية،و قدر��ا ع�� تحليل 

�ذوفة جوازا ا��ملة العر�ية و الكشف عن وظائف ال�لمات ف��ا،و إبراز ال�لمات املقدرة أو ا�

  .أو وجو�ا،ف�ذا املقال �� ا��قيقة �و تحليل و شرح و نقد لنظر�ة العامل

 .العامل،النحو،العلة،�عليمية النحو: ال�لمات املفتاحية
Abstract : 

             This pqper deals with several grammatical  aspects  related  to  the 

theory   of   AL-AAMIL.It  consists  principally  on  the  concept  of  this  

theory. The  attitude  of  the scholars  about  this theory  shows  supporters  and  

opponents.This  paper  deals  also with some grammatical  issues  that  branch 

from  it  as  consonants  sounds  and  vowels  sounds  and  AL-Tanazoa  and  

text  cohernence,ect.It  looks  for  the  externt  importance  of  this  theory  in  

helping  beginners  to  learn  Arabic, its  ability  to  analyze  the  Arabic  

sentence,disclose  the  Functions  of  the   words  inside  it  and  to  highlight  the  

estimated  or  deleted  words  by  permission  or  necessity.In  fact,this  paper  is  

an  analysis,an  explanation  and  a  criticism  of  the  theory  of  AL-AAMIL. 

Key  words : AL-AAMIL, grammar, consonants  and  vowels, grammar  didactic.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد الرحمن ع�ساوي،أستاذ محاضر أ،�لية �داب و اللغات،جامعة البو�رة.  
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  :مدخل

ب�� النحو العر�ي منذ �شأتھ ع�� ما �س�� بالعامل النحوي،و �ذه الفكرة لم تختلف                

ف��ا املدرستان البصر�ة و ال�وفية،و �� �� �ساس نظرة فلسفية محصنة مفاد�ا ال حادث 

 و نجد إال ولھ محدث،أما �� الواقع الف��يا�ي فال �شك ف��ا عاقل،ف�ل فعل يطرأ ع�� ���ء إال

لھ فاعال �و الذي قام ��ذا الفعل،بل إن �ذا التفك�� فطري يولد مع ��سان،فلو ضرب 

��ص طفال،وقيل لذلك الطفل لم يظر�ك أحد،ملا اس�ساغ �ذا الكالم،و �أنھ �ستدل بما 

  .شعر بھ من ألم ع�� وجود فاعل أحدثھ

�ة تطبيق �ذا املبدأ العق�� ما مدى �:و السؤال الذي نحاول �جابة عنھ �� �ذا املقال �و

  ع�� النحو العر�ي؟   

  و ما الفائدة ال�� نجن��ا من �ذه الفلسفة الواقعية ظا�ر�ا؟

يقت��� املن�� العل�� منا لإلجابة عن �ذين السؤال�ن النظر �� �عض املسائل لن�ون قد          

  .�عر�ف العامل النحوي  - : استوفينا املوضوع حقھ و ��

  .� القائل�ن بھ و ��� الرافض�ن لھ��-           

  .مدى أ�ميتھ �� �عليم النحو العر�ي-           

  : �عر�ف العامل النحوي .      1

�� بداية   كتاب س�بو�ھ  عند تطرقھ لعالمات �عراب نجد نصا صر�حا ع�� اعتماد                

و إنما :"و ذلك �� قولھالعامل �� كتابھ،بل نجد املصط�� عينھ مستعمال )ه180ت (س�بو�ھ

 فيھ العامل
ُ

ول�س - ذكرت لك ثمانية مجار ألفرق ب�ن ما يدخلھ ضرب من �ذه �ر�عة ملا ُيحدث

و��ن ما ُيب�� عليھ ا��رف بناء ال يزول عنھ لغ�� ���ء أحدث ذلك  - ���ء م��ا إال و �و يزول عنھ

ا��رف حرف �عراب  فيھ من العوامل،ال�� ل�ل عامل م��ا ضرب من اللفظ �� ا��رف،و ذلك
غ�� أنھ لم يضع �عر�فا للعامل و �أنھ استغ�� عن �عر�فھ �ش�رتھ عند نحاة عصره،و )"1

بالرجوع إلىمعاجم املصط��ات القديمة �التعر�فات،نجد أ��ا��ا ير�طون ب�ن �عراب و 

�و أوجب �ون آخر ال�لمة ع�� وجھ مخصوص من ):" ه816ت(العامل،قال ا��رجا�ي 

ر�ف �خر،قال يذكر  الواحد م��ما �� �ع) �عراب(و)العامل(و لتالزم املصط���ن "�2عراب

�عراب أثر ظا�ر،أو مقدر،يجلبھ العالم �� آخر ال�لمة،فالظا�ر ") :ه761ت(ابن �شام

جاء ز�ٌد،و رأيت ز�دا،و مررت بز�د،و املقدرة  �الذي �� آخر : �� قولك ) ز�د(�الذي �� آخر 

جاء الف�� ،و رأيت الف�� ،و مررت بالف��،فإنك تقدر الضمة �� �ول،و :�� قولك ) الف��(

ألن " 3الفتحة �� الثا�ي،والكسرة �� الثالث لتعذر ا��ركة ف��ا،و ذلك املقدر �و�عراب

العامل فيحقيقة أمره �و وسيلة لتفس�� ظا�رة �عراب،و معرفة مواضع �ل حالة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دس،دار :ب��وت.1شر عمرو بن قن��،الكتاب،تحقيق عبد السالم دمحم �ارون،طس�بو�ھ،أبو �)1

  .13ا��ليل،ص
القا�رة،دس،دار .ا��رجا�ي،ع�� بن دمحم الشر�ف،م��م التعر�فات،تح دمحم صديق امل�شاوي،د ط)2

  ).عمل(مادة.الفضيلةلل�شر و التوز�ع و التصدير
ر الندى و بل الصدى،تح دمحم م�� الدين ابن �شام،أبو دمحم عبد هللا جمال الدين،شرح قط )3

  .45ص.م،املكتبة التجار�ة الك��ى 1963ه،1383:مصر.11عبد ا��ميد،ط 
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لب سيطرت ع�� النحاة القدامى و ا��دث�ن،إذ نجد إعرابية،و�ذه النظرة املتعلقة باإلعر 

صاحب دليل الطالب�ن يضع حدا للعامل اعتمادا ع�� عالمات �عراب �ش�ل صر�ح ال ل�س 

: �و ما عمل �� غ��ه من رفع،أو نصب،أوخفض،أوجزم،و جملة العوامل أر�عة : " فيھ إذ يقول 

  "1معنوي،و فعل،و اسم،و حرف

�نواع،و أما عدد العوامل فكث�� جمع م��ا العالمة عبد ) أر�عة (قصد بقولھ و إنما                 

،و ثمة )(*)العوامل املائة النحو�ة �� أصول علم العر�ية(القا�ر ا��رجا�ي مائة عامل �� كتابھ

باحثون يذ�بون إ�� �عر�ف العامل �ش�ل أوسع،بحيث يجعلون تأث��ه �� ش�ل ال�لمة و 

�وال�لمة امللفوظة أو املقدرة ال�� تملك القدرة ع�� التأث�� �� ال�لمات " :إعرا��ا،قال اللبدي 

غ�� أن �غ�� ش�ل ال�لمة �و �� حقيقة "  2ال�� تقع �عد�ا من الناحيةين الش�لية و �عرابية

أمره إعراب،سواء ب�بات حرف �النون �� �فعال ا��مسة  أو بحذفھ �النون و حروف 

ن ألف إ�� واو إ�� ياء �� املث�� و �سماء ا��مسة،و عليھ فال أرى العلة،أو �� �غ�� ا��رف م

  .داعيا لتوسيع �عر�ف العامل خارج �عراب

  :و البد من �شارة �� �ذا املوضوع إ�� عناصر نظر�ة العامل و ��

�و ما أوجب �ون آخر ال�لمة ع�� وجھ مخصوص من افعراب،و �و : العامل- أ                   

  .كما أشرت سابقا،و ال أرى من داع للتفصيل �� �ذا العنصر تفاديا للتكرار اململأنواع 

  .�و اللفظ الذي وقع عليھ العمل أي اللفظ الذي أثر فيھ العامل: املعمول  - ب                 

  .�و التغ�� الذي يظ�ر ع�� املعمول ن�يجة لتأث�� العامل فيھ: �ثر  - ج                 

  ) :1(ثل ل�ذه العناصر بال��سيمةو لنم  

 
ً
 �لم ز�د عمرا

 

�ثر 

 )�عراب(

 1عامل 2عامل معمول 

 

  تمثل عناصر نظر�ة العامل) 1(ال��سيمة

بإلقاء نظرة �سيطة ع�� �ذه العناصر،�ست�تج مسائل �سيطة و لك��ا غاية ��           

  :   ��مية،ن��ص�ا �� ما ي��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكرمي،مر�� بن يوسف بن أ�ي بكر بن أحمد،دليل الطالب�ن لكالم  )1

  .73ص.م،إدارة ا��طوطات و املكتبات �سالمية2009ه،1430:ال�و�ت.النحو��ن،دط
،و أبو )ه905ت (خالد �ز�ري ا��رجاوي :ن العلماء أذكر م��م اثن�نشرح �ذا الكتاب كث�� م- *

وسائاللفئة �� شرح العوامل (�� كتاب لھ �عنوان )ه855ت (دمحم بدر الدين محمود بن أحمد العي��
  ).املائة

  م،1985ه،1405:ب��وت.1الصرفية،طاللبدي،دمحمسم��نجيب،م��ماملضط��اتالنحو�ةو )2
  .160ص.ر و التوز�عسةالرسالةللطباعةوال�شمؤس
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 يتحدث النحاة إطالقا عن عامل البناء ول�س لھ عامل البتة،ال ظا�را و ال: املسألة �و�� *     

ال مقدرا،و�ر�طون ب�ن العامل و �عراب ال غ��،و �ذا دليل قاطع ال شك فيھ ع�� أن العامل 

�و وسيلة �عليمية بامتياز،ألن ال��ن إنما يمس �لفاظ املعر�ة لتغ�� حر�ا��ا بتغ�� موقع�ا 

لفاظ املب�ية فال يطال�ا ال��ن للزوم�ا حالة واحدة ال ت��ح�ا،و �أن عناية من ا��ملة،أما �

  :النحاة باإلعراب �ان من أجل أحد أمر�ن 

أما �ول ف�و ف�م الكالم املعرب ف�ما ��يحا و �ذا ما أشار إليھ عبد القا�ر ا��رجا�ي �� 

�� ي�ون �عراب �و الذي إذ �ان قد ُعلم أن �لفاظ مغلقة ع�� معان��ا ح: " قولھ الش��� 

،و أما الثا�ي فتجنب ال��ن �� "1يفتح�ا،و أن �غراض �امنة ف��ا ح�� ي�ون املستخرج ل�ا

�عراب،و لم يجدوا أحسن من نظر�ة العامل لشرح أسباب �غ�� عالمات إعراب ال�لم العر�ي 

و �� �ذا يقول ابن و تمك�ن غ�� �عاجم من إعراب كالم�م ع�� الس�ن ال�� دأب عل��ا العرب،

�و انتحاء سمت كالم العرب،�� تصرفھ من إعراب و غ��ه،�التث�ية،و ا��مع،و :"ج�� 

التحق��،و التكس��،و �ضافة،و ال�سب،و ال��كيب و غ�� ذلك،لي��ق من ل�س من إ�ل 

اللغة العر�ية بأ�ل�ا �� الفصاحة،فينطق ��ا و إن لم يكن م��م،و إن شذ �عض�م ع��ا رده بھ 

فبدأ باإلعراب ألنھ أصعب ما يواجھ غ�� العر�ي عند محاولتھ �علم العر�ية،و ما زال �� " 2يھإل

  .عصرنا �ذا عقبة أمام تالمذة املدارس �� مختلف املراحل التعليمية

يمكن أن �عمل عامل واحد �� عدة معموالت،جاء �� شرح التصر�ح ع�� :  املسألة الثانية *        

معموالت ظن    وأعلم و ما :و مثال ذلك " 3لعمل قد ع�د من غ�� اختالف�عدد ا: " التوضيح 

وقد ي�ونللمعموالت حر�ات متماثلة و يمكن أن ت�ون حر�ا��ا مختلفة،و �ذا معناه .شا���ما

                                                                                   :                             التالية با��مل ل عمل�ن مختلف�ن �� الوقت نفسھ،ولنمثلأن العامل الواحد يمكن أن �عم

  .  ع�� رأي من يقول بأن ا��ازم للفعل�ن �و أداة الشرط) إن �عمل تن�� :(5ا��ملة  - 

ف�ان  رفعت املبتدأ و نص�ت ا���� �� آن واحد،و �انت )�ان الرجل مب�سما:(6ا��ملة  -         

  .عمول�ن مختلفت�نحكتا امل

و يمكن أن ي�ون اللفظ عامال و معموال �� الوقت نفسھ،و �ذا من �دلة ع�� ترابط                

  :أجزاء ال��كيب العر�ي،و ال نجد أد�ى عناء لتوضيح دلك 

�� الوقت )الظالم(و عامل �� )لم(معمول ل)ينل(فالفعل )   لم ينل الظالم خ��ا:(7ا��ملة  -        

                  .                              ھ،و ال يؤثر ذلك �� العمل ش�ئا،و لكنھ ي��ر إعراب �ل �لمة �� الكالمنفس

  .�شتغال: املسألة الثالثة *

قد ي�نازع لفظان ع�� العمل �� لفظ واحد،و ال يمكن أن �عمال معا فيھ،و :املسألة الرا�عة *    

إنما ي�ون العمل ألحد�ما،و س�ب ذلك �و أن اللفظ ال �عرب البتة �عالم�� إعراب �� وقت 

واحد،و إن جوزنا عمل عامل�ن �� لفظ واحد استلزم ذلك وسم املعمول �عالمت�ن و �ذا من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م،مكتبة 2004ه،1424:القا�رة.5شاكر،طمحموددمحمح إل��از،تئالعبدالقا�را��رجا�ي،دال )1
  .28ا��ان��،ص

  .34،ص1ابن ج��،ا��صائص،ج)2
خالد بن عبد هللا بن أ�ي بكر بن دمحم ا��رجاوي �ز�ري،شرح التصر�ح ع�� التوضيح،ط  )3

  .400ص.مدار الكتب العلمية2000ه،1421:ب��وت.1
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  :،قال ابن مالك املستحيالت

  °قبُل فللواحد م��ما العمل* * *    °    أن عامالن اقتضيا �� اسم عمل

  1و اختار عكسا غ���م ذا أسره* * *     و الثا�ي أو�� عند أ�ل البصرة   

  :و مثل ذلك 

) ضر�ت(فيھ إش�ال من حيث العامل أ�و ل)ز�دا(فنصب )ضر�ت و أكرمت ز�دا : ( 8ا��ملة 

؟و لكنھ ال يضر ا��انب التعلي�� ما دام كال�ما يف��� إ�� النصب،و مع�� )أكرمت(أم �و ل

  .ا��ملة يبقى نفسھ ال يتغ��

و من املسائل ال�� غفل ع��ا كث�� من الباحث�ن،�ون العامل و : املسألة ا��امسة *           

�ن املعمول وسيلة جد �امة من و سائل ترابط النص �� اللغة العر�ية،حيث يتم الر�ط ب

العامل و املعمول،إذي�ساؤل املتلقي عن س�ب إعراب اللفظ �عالمة إعراب دون غ���ا،فيعود 

بذاكرتھ إ�� أجزاء سابقة من النص،فيجد عاملت ي��ر لھ تلك العالمة ال�� وجد�ا،فت�ون 

�ذه العملية شب��ة بالضم�� و اللفظ الذي �عود عليھ،و قد ي�ون املعمول مقدما ع�� العامل 

املتلقي بحركة إعرابية لم يصل إل��ا �عد،و �ذا ما �س�� �� لسانيات النص باإلحالة فيت�بأ 

القبلية و �حالة البعدية،و ل�س �ذا مقام التفصيل،و إنما تكفي فيھ �شارة 

  :،قال الشاعر 2املقتضبة

  قالت أمامة يم برقة واسط           يا ابن الغدير لقد جعلَت �غ�ُ� 

�بتأصبح              
َ
  �شاشُتھ و غصُنك أخضُر ° َت،�عد شبابك املا��� الذي        ذ

ستخَ�ُ�                 
ُ
  3شيخا دعامتك العصا و مشيعا               ال ت�ت�� خ��ا و ال �

من الب�ت الثا�ي من ر�ط مع املعمول املذ�ور  �� ) أصبح(فانظر إ�� ما يحدثھ العامل               

إ�� �ذه )بناء ا��ملة العر�ية(د أشار  دمحم حماسة عبد اللطيف �� كتابھالب�ت الثا�ي،و ق

إذ درس قصيدة للشاعر ا��ا��� أوس بن ��ر،و ب�ن من خالل�ا إم�انية  4القضية إشارة ما

طول ا��ملة العر�ية إ�� عشرات �بيات،و �� ا��قيقة إنما طالت ا��ملة لبعد العامل عن 

  .املعمول ال غ��

و من �مورالطارئة ع�� الدرس النحوي العر�ي �سب نظر�ة العامل :سألة السادسة امل*        

مفيدة لدارس  - مع ما قيل ف��ا- التعليل،و �� مسألة محتاجة إ�� دراسة مفردة بذا��ا،و العلة

،أو جزم�ا،و �� �� أو جر�االلغة العر�ية،إذ تمنحھ س�با قد ي�ون وج��ا لرفع �لمة أو نص��ا 

  .مسألة من مسائل نظر�ة العامل �ل �حوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��اء الدين عبد هللا بن عقيل،شرح ابن عقيل ع�� ألفية ابن مالك،تحمحمد م�� الدين عبد )1

  .157،ص2م،دار ال��اث،ج1980ه،1400:،القا�رة20ا��ميد،ط
 و تطبيقا دراسة ب�يو�ة،د :ينظر )2

ً
جالل شمس الدين،�نماط الش�لية لكالم العرب نظر�ة

أطروحة (عمر بورنان،وظائف عالمات �عراب ،��امعيةم،مؤسسة الثقافة ا1995:�سكندر�ة.ط
إشراف �ستاذ صا�� بلعيد،قسم اللغة و �دب العر�ي بجامعة ت��ي وزو،السنة )دكتوراه

  .176- 126ص.2015- 2014:ا��امعية
  7ا��احظ،أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان و الت�ي�ن،تحقيق عبد السالم دمحم �ارون،ط  )3

  .242،ص3ج.م،مكتبة ا��ان�� للطباعة و ال�شر و التوز�ع1998ه،1418:القا�رة.
   385.4- 379دمحم حماسة عبد اللطيف،بناء ا��ملة العر�ية،ص:ينظر)
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و إن فرضنا خلو التعليل النحوي من الفوائد،فإنھ ال يخلو من ر�اضة الفكر،فيبحث                 

��� جملة أخرى غ�� فإن لم يجده قدره،و برر غيابھ،و  املتعلم عن الرافع أو الناصب أو ا��ازم

كر�ة لدى املتعلم،و �عود ع�� التحليل و املستعملة �� الواقع،�ده العمليات تن�� القدرات الف

  .التعليل و �ست�باط

وثمة أمور أخرى ل�ا عالقة ��ذه العناصر أتجنب ذكر�ا لالختصار،�األلفاظ ال�افة               

  .عن العمل،و تص�يف النحاة العوامل إ�� قو�ة و ضعيفة و غ�� ذلك من املسائل

  : بول العامل النحوي ب�ن الرفض و الق.      2

أجمع النحاة القدامى ع�� القول بوجود العامل النحوي،و لم �شذ عن �ذا �جماع صراحة 

أحد من نحاة املدارس املشرقية إذا ما غضضنا الطرف عن �عض �قوال املتناثرة �� ثنايا 

الكتب �� مواضع متفرقة ال تر�� ألن ت�ون بحثا مستقال �� املوضوع،و أول من ثار ع�� ما 

نظر�ة العامل �� كتاب منفرد �و أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ال���� القرط�� �س�� ب

،ثم اتبعھ كث�� من الباحث�ن 1) الرد ع�� النحاة(�� كتابھ ) ه592ت(الش��� بابن مضاء 

فلسفة (،ج�� ضومط �� كتابھ )إحياء النحو(إبرا�يم مصطفى �� كتابھ: ا��دث�ن نذكر م��م 

،عبد املتعال الصعيدي �� )النحو امل����(،و دمحم أحمد برانق �� كتابھ )ر�االلغة العر�ية و تطو 

،و �ل�م إنما نفى العامل عند محاولة إعادة النظر �� ظا�رة 2،و غ���م)النحو ا��ديد(كتابھ

  .�عراب �� حد ذا��ا

فضون ل�ا و كما ب�� القائلون بنظر�ة العامل رأ��م ع�� ��ة عقلية محصنة، ب�� الرا            

  :الثائرون عل��ا رأ��م ع�� ��ة عقلية كذلك،بن�ت أساسا ع�� أمر�ن اثن�ن 

كيف ي�سب العمل إ�� العامل و �و ال �عمل ش�ئا و أنما الذي �عمل �و :  �مر �ول              

  املتحدث أو املت�لم؟

�ا العامل،و يصطر النحاة توجد �ناك تراكيب عر�ية ��يحة ال يظ�ر ف�:�مر الثا�ي               

  إ�� تقديره و الت�لف و التعسف �� إخراجھ؟

و �نا البد لنا أن نقر بأننظر�ة العامل ما زالت صامدة أمام ��� الباحث�ن                      

ا��دث�ن و بحو��م ال�� �ستمد قو��ا �� أغلب �حيان من اللسانيات ا��ديثة،و ما زال كث�� 

عاصر�ن يدافعون ب�ل ما أوتوا من قوة ع��ا،كما أن املنا�� التعليمية �� من الباحث�ن امل

مختلف املراحل  الدراسية من �بتدا�ي إ�� املستوى ا��ام��،ما زالت محافظة ع�� أسس 

�ذه النظر�ة املعمرة،و �ذا إنما يدل صراحة ع�� ضعف ما جاء بھ ا��دثون،أو لتكمن 

ــــــف�� كما ق �غلغل�ا �� عقول�م لطول ع�د�م ��ا، نظر�ة العامل �� قلوب الدارس�ن و ــــــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ــ

   :أبو تمام

  ما ا��ب إال ل��ب�ب �ول *  *  نقل فؤادك حيث ش�ت من ال�وى                  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فادي صقر أحمد عصيدة، ج�ود نحاة �ندلس ��  ،ابن مضاء،الرد ع�� النحاة:ينظر) 1 
الوطنية ��  ت�س�� النحو العر�ي،رسالة ماجست��،إشراف وائل أبو صا��،جامعة النجاح

  .م2006نابلس،فلسط�ن،
خالد بن صا�� ا���يالن،اتجا�ات البحث �� قضية �عراب عند اللغو��ن العرب  )2

  .ه1421ا��دث�ن،رسالة ماجست��،جامعة امللك سعود،
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  1م��ل  و حن�نھ أبدا ألول * * كم م��ل �� �رض يألفھ الف��        

  :و كقول �خر 

 فتمكنا* * * أتا�ى �وا�ا قبل أن أعرف ال�وى                   
ً
 خاليا

ً
  2فصادف قلبا

  :و ال يمكن للدارس �� حقيقة �مر غض الطرف عن أمر�ن اثن�ن      

: ول إغفال نتائج �ذا الكم الكب�� جدا من الكتب النحو�ة،بل أق:�مر �ول                       

املوسوعات النحو�ة ال�� بن�ت ع�� نظر�ة العامل،و �تيان ببديل مخالف تماما، و �ذا 

الص�يع سيقطع الصلة املوجودة ب�ن النحو العر�ي القديم و النحو العر�ي ا���يث،فيضطر 

الدارسون إ�� بناء نحو عر�ي من البداية،ولسنا ندري إن �ان كفيال بمساعدة العر�ي املعاصر 

  .م القرآن الكر�مع�� ف�

مدى مسايرة النظر�ة البديلة لنظر�ة العامل ملنا�� التعليم �� :و �مر الثا�ي                   

مختلف املراحل الدراسية،ول�ذا رأيت أن أنظر �� مساعدة نظر�ة العامل التالميذ ع�� 

   .اس�يعاب الدروس النحو�ة،و قدر��م ع�� �علم اللغة العر�ية

لو نظرنا �� نظر�ة العامل نظرة :أ�مية نظر�ة العامل �� �عليم النحو العر�ي  مدى.      3

متفحصة،لوجدنا�ا تحلل اللغة �ش�ل يمكن الدارس املبتدئ من ف�م أجزا��ا،مع  ما ف��ا من 

م�ما قيل عن و " رأ�ي أحسن ما قدم من نظر�ات، عيوب ن�يجة سعة الكالم العر�ي،و لك��ا ��

حو العر�ي، فإ��ا من ��مية بم�ان،أل��ا صا��ة ملساعدة املتعلم ع�� نظر�ة العامل �� الن

ف�م أسباب �غ�� عالمات �عراب من جملة إ�� جملة،و كفيلة بتفس�� الظوا�ر ال��كي�ية �� 

الكالم،و ذلك أن العامل و املعمول ال ي�تا�عان �� ال��كيب بالضرورة بل يمكن أن ي�ون بي��ما 

أول الكالم بآخره باعتماد السامع ملكتھ اللغو�ة و ر�ط العامل بمعمولھ ألفاظ كث��ة،ف��تبط 

  : 4و س�ب�ن طر�قة التحليل ببعض �مثلة امل�سطة" 3م�ما �عدت املسافة بي��ما

  .ز�ٌد سعيٌد :     1ا��ملة  -      

  .�ان ر�ٌد سعيدا   :     2ا��ملة  - 

  .إن ز�دا سعيٌد :        3ا��ملة  - 

  .�لم ز�ٌد عمرا      :  3ا��ملة  - 

  . عمرا  ز�ٌد �لم      :     4ا��ملة  - 

  لوجود عنصر لغوي محذوف أو مقدر،و �و العامل النحوي،ففي ) (رمزت بالرمز            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م،دار 1980ه،1400:ب��وت.3خليل محمود عساكر و آخرون،ط:أبو بكر دمحم بن ي�� الصو��،تح)1
   .�263فاق ا��ديدة،ص

ع�� :النو�ري،ش�اب الدين أحمد بن عبد الو�اب،��اية �رب �� فنون �دب،تح )2
  .18،ص7ج.دس،دار الكتب العلمية:ب��وت.بوم��م،دط

إشراف �ستاذ صا�� بلعيد،قسم اللغة و )أطروحة دكتوراه(عمر بورنان،وظائف عالمات �عراب )3
   .2015- 2014:�دب العر�ي بجامعة ت��ي وزو،السنة ا��امعية

يطول الكالم �� �ذه املسألة،لذلك مثلت ببعض ا��مل دمن ت�بع جميع أبواب النحو ألن )4
عبد الرحمن ا��اج صا��،النحو العر�ي و  :املقام ل�س مقام تفصيل،و لالس��ادة ينظر

اختالف�ا النظري و امل����،بحث قدم �� ا��لسة ال�سعة عشر من مؤتمر الدورة الثالثة و :الب�يو�ة
  .م1997سنة ) آذار(مارس 30ه، املوافق 1417من ذي القعدة سنة  21ست�ن،يوم �حد ال
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،يقدر النحو�ون رافعا للمبتدأ،و�ذا ما يف�� ا��ال أمام املت�لم لُي�ون من ا��ملة 1ا��ملة 

أو إن ) �ان ز�ٌد سعيدا(من العوامل ك�ان لتصبح ا��ملةعدة جمل أخرى بذكر عامل  1

،و �كذا ت�سع ا��ملة الواحدة )ظن�ت ز�دا سعيدا(أو ظن لتصبح ) أن ز�دا سعيٌد (لتصبح 

ع�� عدة احتماالت،فت�تج م��ا عدة تركيبات،و ��اذه الطر�قة�ستطيع املتعلم التصرف �� 

و �كذا �مر .ل�� تطرأ مع �غي�� العاملال��كيب ب�ل حر�ة،وما عليھ إال معرفة التغ��ات ا

ع�� الفعل  ال ي��ك م�انھ ) �لم ز�د عمرا:(،فتقديم الفاعل من قولنا  4و  3بال�سبة ل��ملت�ن 

شاغرا،و إنما يقدر  عامل �سميھ النحاة ضم�� مست�� �� محل رفع فاعل،و يتغ�� العامل �� 

فوع ال يتقدم ع�� مرفوعھ،أو بصيغة الفظ املقدم،لإلن القاعدة �صلية تنص ع�� أن املر 

رافع : نقدر عامل�ن اثن�ن ) 4ا��ملة (أخرى املعمول ال يتقدم ع�� معمولھ،و �� حالة ك�ذه 
  .املبتدأ و الفاعل

و ��ذه الطر�قة ندرك بأن نظر�ة العامل،تجعل املت�لم يتعامل مع ال��اكيب بطر�قة                

االت ال�� يقدر ف��ا عامال،و يصنع من تركيب واحد عدة ر�اضية،إذ يمأل الفراغات �� ا��

تركيبات بإدخال عامل من العوامل ع�� تركيب نواة خال من تلك العوامل،و يحدث التغي��ات 

الالزمة �� �عراب ال�� يقتض��ا العامل ا��ديد،فتصبح عنده عملية الت�لم صناعة،و �ذا ما 

املطلوب �� �ذه ا��لة �و محاولة ت�س�� نظر�ة  لم �ستطع النظر�ات البديلة �تيان بھ،و

  .العامل ل�ستوع��ا الطلبة و املبتدئون ال العمل ع�� �دم�ا أساسا

  :خاتمة        
�� ختام �ذا املقال املقتضب ال بأس أن أجمع أ�م النقاط ال�� أثار��ا نظر�ة                      

  :العامل و ال زالت تث���ا إ�� يومنا �ذا 

ما ذ�ب إليھ املنادون بإلغاء نظر�ة العامل من أن الرافع و الناصب و ا��ازم �و املت�ام ال .   1

يخفى ع�� النحاة القدامى،و إنما �صطالح مب�� ع�� ا��از،و ما يجب النظر إليھ �و مدى 

خدمة �ذه الفكرة للمت�لم املبتدئ،و قد رأينا بأن نظر�ة العامل تمكن الدارس من توليد عدة 

  .                                تراكيب لغو�ة من تركيب واحد،و �ذا دليل �اف لإلبقاء ع�� نظر�ة العامل

لم �ستطع ا��دثون مع ك��ة محاوال��م �تفاق ع�� بديل واحد لنظر�ة العامل،و �ل ما .     2

عب من فعلوه �و �شت�ت الدرس النحوي العر�ي ب�ن عدة آراء فأصبحت �حاطة ��ا أص

  .                                                �حاطة بنظر�ة العامل،فعقدوا النحو من حيث أرادوا ت�س��ه

ال يمكن حذف نظر�ة العامل من منا�� التعليم بمختلف مراحلھ،ألن ذلك يحدث .    3

��يع الناشئة قطيعة مع إرث عظيم من الكتب ال��اثية،و إنما ع�� القائم�ن بتعليم النحو �

ع�� قراءة ال��اث النحوي العر�ي ملا فيھ من آراء نف�سة،و شوا�د تن�� امللكة اللغو�ة لدى 

  .القارئ 

الواجب ع�� النحاة ا��دث�ن العمل ع�� ت�س�� نظر�ة العامل ال العمل ع�� �دم�ا .    4

  .أساسا

ص�ن العمل ع�� حوسبة نظر�ة العامل نظر�ة قر�بة من التفك�� الر�ا���،و يحسن با��ت.   5

  .                   النحو العر�ي



       125                                                        نظرة  �� مسألة العامل النحوي    تنظ��ا وتطبيقا                                                 
 

  :°2312èmeAnnée - N (Décembre2017)   )2017دیسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

                                                                                                              

  : املصادر و املراجع       
ابن مضاء،أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن،الرد ع�� النحاة،تح شو�� )1

  .دس،دار املعارف:مصر.2ف،طضي

ابن �شام،أبو دمحم عبد هللا جمال الدين،شرح قطر الندى و بل الصدى،تح دمحم م�� )2

  .م،املكتبة التجار�ة الك��ى 1963ه،1383:مصر.11الدين عبد ا��ميد،ط 

ا��احظ،أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان و الت�ي�ن،تحقيق عبد السالم دمحم �ارون،ط )3

  .م،مكتبة ا��ان�� للطباعة و ال�شر و التوز�ع1998ه،1418:القا�رة.7

ا��رجا�ي،ع�� بن دمحم الشر�ف،م��م التعر�فات،تح دمحم صديق امل�شاوي،د )4

  .القا�رة،دس،دار الفضيلةلل�شر و التوز�ع و التصدير.ط

 و تطبيقا دراسة ب�يو�ة،د )5
ً
جالل شمس الدين،�نماط الش�لية لكالم العرب نظر�ة

  .م،مؤسسة الثقافة ا��امعية1995:ر�ة�سكند.ط

خالد بن صا�� ا���يالن،اتجا�ات البحث �� قضية �عراب عند اللغو��ن العرب )6

  .ه1421ا��دث�ن،رسالة ماجست��،جامعة امللك سعود،

خالد بن عبد هللا بن أ�ي بكر بن دمحم ا��رجاوي �ز�ري،شرح التصر�ح ع�� )7

  .ر الكتب العلميةمدا2000ه،1421:ب��وت.1التوضيح،ط 

س�بو�ھ،أبو �شر عمرو بن قن��،الكتاب،تحقيق عبد السالم دمحم )8

  .دس،دار ا��ليل:ب��وت.�1ارون،ط

خليل محمود عساكر و :الصو��،أبو بكر دمحم بن ي��،تح)9

  .م،دار �فاق ا��ديدة1980ه،1400:ب��وت.3آخرون،ط

الف�ا النظري و امل����،بحث اخت:عبد الرحمن ا��اج صا��،النحو العر�ي و الب�يو�ة)10

من ذي القعدة سنة  21قدم �� ا��لسة ال�سعة عشر من مؤتمر الدورة الثالثة و الست�ن،يوم �حد 

  .م1997سنة ) آذار(مارس 30ه، املوافق 1417

إشراف �ستاذ صا�� )أطروحة دكتوراه(عمر بورنان،وظائف عالمات �عراب)11
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تمام الكالم وأثره �� توجيھ �عراب إ�� النصب املفعول معھ و�ست�ناء  
  أنموذجا

 حمد عايد العواودة
  

  

  :م��ص

ألفاظ أصلية ال يمكن : قسمت الدراسة النحو�ة ألفاظ ال��كيب بوجھ عام قسم�ن

  .خرى ثانو�ة يمكن �ستغناء ع��اوأ. �ستغناء ع��ا، و�� املسند واملسند إليھ

النصب؛ _ عند�م_وأطلق النحاة ع�� �لفاظ الثانو�ة مصط�� الفضلة، وحكم�ا 

  . بفضل العامل املش�ور و�و الفعل وما ُحمل عليھ

لذا، تضمن �ذا البحث دراسة لعامٍل نحوي أغفلھ النحاة ولم يولوه العناية و��تمام 

إال �� قضايا معينة ع�� أنھ علة نحو�ة عامة، ال �غ�� �� وجوده  ال�افي�ن، ولم يرد �� مصنفا��م

  .عن العامل الرئ�س و�و الفعل أو ما حمل عليھ

املسند : ، و�و حاصل وفق ما ذكر النحاة برك�� �سناد)تمام الكالم(�س�� �ذا العامل 

  .اهإليھ واملسند، وغ�� �ذه �ر�ان �و زائد، ال يخل حذفھ �� بناء ال��كيب ومعن

فجاء . وقد أ�� النحاة أن تمام الكالم موجھ قوي للنصب �� �ل زائد عن أصل ال��كيب

�ذا البحث يتعقب مظنة تمام الكالم، و�ل يمكن عدّه عامال معنو�ا، وموج�ا قو�ا �� نصب 

  .الفضلة

أما . وتمثلت الدراسة بمبحث�ن، اختص �ول بدراسة العمدة والفضلة، وأصل التفر�ق بي��ما

بحث الثا�ي فا�تم بدراسة �ست�ناء واملفعول معھ و�عض املسائل النحو�ة، و�يان عالقة امل

  .تمام الكالم ��ا من حيث العمل النحوي 

  

Abstract 

 Full speech and its impact directing the monument with him and the 

exception model. 

The division is divided into two parts. The basic nouns can not be 

dispensed with, the predicate and the subordinate and the secondary one can be 

dispensed with_ And the grammarians on the secondary words of the term of 

virtue and its ruling not to monument thanks to the famous is the act and what 

was carrid on it. 

Ther fore, this study included asudy of aworker who was study neglected 

by the women and did not give him enough attention and attention. Their work 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. قسم اللغة العر�ية جامعة البلقاء التطبيقية  
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was not mentioned in certain cases except as ageneral grammatical problem that 

doesn,t enrich his presence from the main factor. 

This factor is called full speech, which is the result, as stated by the 

Berkley support assigned and assigned to them and these pillars is aplus does 

not prejudice the deletion in the  construction of the structure and meaning. 

The sculptor pointed out that the fullness is apower full guide to the 

monument in every plus of the origin of the structure. This research follows the 

umbrella of utterance and can be counted as amoral factor and astrong guide in 

the monument of virtue. The second study dealt with the study of exception and 

the effect with it and some grammatical issues and the statement of the 

relationship of full speech in terms of grammatical work.   

 

  :تم�يد

أسس وضوابط ت�� ل�ا محا�اة النص �س�ند نظر�ة النحو �� بح��ا �صو�� التعلي�� إ�� 

  .اللغوي �� أصل وضعھ، ومماثلة تراكيبھ والبناء ع�� سمتھ قدر ما �ستطيع

وتحقيقا لذلك فقد ب�� النحاة دراس��م اللغو�ة بمجمل فروع�ا ع�� ثنائيات ت�املية 

�القول باألصل والفرع، والظا�ر والباطن، والصر�ح واملضمر والز�ادة وا��ذف، و�دف�ا 

  .الرئ�س البياُن والتعليُل والتفس�ُ�؛ إلم�ان �عليم قواعد النحو وت�س�� ف�م�ا للمتعلم�ن

. ومن تلك الثنائيات القول بالعمدة والفضلة املتعلقت�ن ب�ناء ال��اكيب اللغو�ة نحو�ا

الب�ية الرئ�سة : وركنا �سناد، �ما. فالعمدة ال تخرج �� الدرس النحوي عن رك�� �سناد

ب ال��يح، واملعول عل��ما ��ة الداللة واستقام��ا، وما زاد عل��ما ف�و فضلة ال يضر لل��كي

  .حذفھ بأي حال من �حوال بالداللة واملع��

وتفرد املسند إليھ من �سناد با��ركة القو�ة وأصل�ا الضم، أما الفضلة؛ فلز�اد��ا 

  . أخذت ا��ركة ا��فيفة و�� الفتحة

م ال تخرج �� مضمو��ا و�عليل�ا عن أصل العمدة والفضلة، إذ وظا�رة التمام �� الكال 

يب�ن التمام أن الكالم م�� اكتملت أر�انھ، واستقامت داللتھ فإن ما �عده يتوجھ إ�� النصب �� 

  .أغلب �حوال

و�مثل التمام علة نحو�ة تفس��ية لوجود النصب �� املفردات النحو�ة الزائدة ع�� أصل 

املفعول بھ، و املفعول املطلق، واملفعول معھ، واملفعول فيھ، : الرئ�سة �سناد، �املنصو�ات

  .وكذلك املنصو�ات املش��ة ��ا �ا��ال والتمي�� و�ست�ناء. واملفعول ألجلھ

ور�ما تخطى التمام تمثيل دور العلة النحو�ة إ�� القيام بوظيفة العامل النحوي، وما 

  .تتعلق ببعض أ�ساق اللغة ا��اصة ينجم عنھ من أثر إعرا�ي ووظيفة �عب��ية

  :ومن أ�م املسائل النحو�ة املتعلقة بظا�رة التمام ما يأ�ي

  .املفعول معھ_ أ



129           املفعول معھ و�ست�ناء أنموذجا         تمام الكالم  أثره �� توجيھ �عراب إ�� النصب  

  :°2312èmeAnnée - N (Décembre2017)   )2017دیسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

  .�ست�ناء_ ب

  .ا��ال والتمي��_ ج

فقد ذ�ب �عض النحاة �� �عض آرا��م إ�� أن العامل �� �ذه املسائل �و تمام الكالم، 

  .وعليھ املعول �� �عي�ن النصب من سواه

  :الكالم واملنصو�ات تمام

املفعول املطلق، (أصلية �� النصب، و�� : تقسم املنصو�ات عند النحاة قسم�ن

ومنصو�ات أخرى مش��ة ��ا و�� ). واملفعول بھ، واملفعول معھ، واملفعول لھ، واملفعول فيھ

ة نص��ا جميعا أن )ا��ال، والتمي��، و�ست�ناء(
ّ
املنصو�ات �و ما اشتمل ع�� ((، وعل

النصب عالمة الفضالت �� : وا��ق أن يقال: ((، و�� �� جل�ا فضلة، قال الر���)1())فعوليةامل

�صل، فيدخل ف��ا املفاعيل ا��مسة وا��ال والتمي�� و�ست�ناء وأما سائر املنصو�ات فعمد، 

ا���از�ة، وخ�� �ان " ما " الت��ئة، وخ�� " ال " واسم " إن " ش��ت بالفضالت �اسم 

؛ إذ إن العمدة �� حكم�م �و ما �ان جزءا رئ�سا من �سناد، والب�ية �ساس �� )2())وأخوا��ا

  .ال��كيب

واملراد : ((وقد أو�� النحاة القصد من وصف�م تلك املفردات بالفضلة، بقول�م

، و��ن كذلك ابن السراج أن )3())بالفضلة ما يقع �عد تمام ا��ملة ما ال ي�� �ستغناء عنھ

�سماء املنصو�ة تقسم قسمة أو�� : ((فضالت ي�ب�� ع�� رتب��ا �� ال��كيب، قالا��كم ع�� ال

  :ع�� ضر��ن

�ل اسم تذكره �عد أن �ستغ�� الرافع بمرفوعھ وما : فالضرب �ول �و العام الكث��

  .ي�بعھ �� رفعھ إن �ان لھ تا�ع و�� الكالم دليل عليھ ف�و نصب

د اسم مضاف أو فيھ نون ظا�رة أو مضمرة �ل اسم تذكره لفائدة �ع: والضرب �خر

وقد تما باإلضافة والنون وحالت النون و�ضافة بي��ما ولوال�ما ل�� أن يضاف إليھ ف�و 

  .)4())نصب

و�صل أال يفصل بي��ما . ومن �ذا الس�يل عّد النحاة الفاعل جزءا أو �ا��زء من الفعل

لرتبة، فإذا ما تقدمت عل��ا أو توسطت بي��ما خالف املفعوالت �خرى املتأخرة ع��ا وفق نظام ا

  .لم يؤثر ذلك ع�� ال��كيب ����ء، وال ع�� الرتب أيضا

�صل أن ي�� الفاعل الفعل من غ�� أن يفصل ب�نھ و��ن الفعل : ((قال ابن عقيل

: فاصل؛ ألنھ �ا��زء منھ ولذلك �سكن لھ آخر الفعل إن �ان ضم�� مت�لم أو مخاطب، نحو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوسف : ، تحقيقشرح الر��� ع�� ال�افية، )�ـ688ت(الر���، ر��� الدين دمحم بن حسن �س��اباذي ) 1(

 .294، ص1م، ج1996، ، م�شورات جامعة قان يو�س، بنغازي 2حسن عمر، ط
 .295، ص1الر���، شرح الر���، ج) 2(
دمحم مح�� الدين عبد : ، تحقيقشرح قطر الندى، )�ـ761ت(ابن �شام، أبو دمحم عبد هللا جمال الدين  )3(

 .�235ـ، ص1383، القا�رة، 11ا��ميد، ط
عبد : ، تحقيقالنحو �صول ��، )�ـ316ت(ابن السراج، أبو بكر دمحم بن س�ل بن السراج البغدادي ) 4(

 .158، ص1م، ج1996، مؤسسة الرسالة، ب��وت ، 3ا��س�ن الفت��، ط
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و�نما سكنوه كرا�ة توا�� أر�ع حر�ات و�م إنما يكر�ون ذلك �� ال�لمة ) ْ�َت ضرْ�ُت وضر (

  .)1())الواحدة فدل ذلك ع�� أن الفاعل مع فعلھ �ال�لمة الواحدة

املفعول املطلق واملفعول بھ واملفعول (لبقية املعموالت و�� _ بناء ع�� ما سبق_وجعلوا 

 مرد العمل ف��ا إ�� ) � و�ست�ناءلھ واملفعول معھ واملفعول فيھ وا��ال والتمي�
ً
 نحو�ة

َ
وظائف

الفعل الالزم أو املتعدي ع�� حّد قول البصر��ن، والفعل والفاعل معا ع�� حّد قول ال�وفي�ن، 

�و الفعل مع الفاعل، و�و قر�ب ع�� �صل : واختلف �� ناصب الفضالت، فقال الفراء: ((قيل

فضلة، ف�ما معا س�ب �و��ا فضلة في�ونان، أيضا،  املذ�ور، إذ باسناد أحد�ما إ�� �خر صار

  .)2())س�ب عالمة الفضلة

والشا�د �� ذلك أن الفاعل مع فعلھ صارا كالما تاما، و�قية املعموالت زائدة ع�� �ذا 

التمام، لذا توجھ العمل ف��ا إ�� النصب دون غ��ه للمناسبة ب�ن الفتحِة ا��ركِة ا��فيفِة و��ن 

  .الز�ادةالفضلة ال�� تمثل 

  :قال ابن ا��اجب

  ثم الكالم �لمتا إسناد       و�و قسمان بال عناد((

و�ع�� باإلسناد ا��كم ع�� أحد ا��زءين باآلخر، ع�� وجھ يفيد ا��اطب ما ل�س ... 

اسم واسم : �ع�� أن �ذا ا��دود ال ي�ون إال قسم�ن) و�و قسمان بال عناد: (عنده، وقولھ

�سناد �� اصطالح النحو��ن : وقال �عض أ��ابنا((التذييل ما نصھ  ، وورد ��)3())وفعل واسم

  .)4())ضم ���ء إ�� ���ء ع�� ج�ة أن يقع بمجموع�ما استقالل فائدة، أو ي�ون أصلھ ذلك

وقولھ وأقل ما ي�ون منھ ذلك، : ((وتحدث الصبان �� حاش�تھ عن تمام الكالم قائال

�� من اسم�ن أو اسم وفعل و�و ما اعتمده ابن وظا�ره أن الكالم ي��كب من أك: أي التأليف

�شام وفصلھ �� شرحھ القطر مع �شارة إ�� رد ما دل عليھ قول ابن ا��اجب ألنھ ال يتأ�ى إال 

و�ان ع�� املصنف �ع�� ابن ا��اجب أن يقول : و�وافقھ قول الر���. من اسم�ن أو فعل واسم

فال يقوم إال �ش�ئ�ن مسند ومسند إليھ ال  قيل �سناد �سبة: �لمت�ن أو أك�� لكن قال السيد

و�ما إما �لمتان أو ما �� حكم�ما �� قبول إسناده أو �سناد إليھ فلذلك اقتصر ع�� . أك��

وقال �� محل آخر إن الكالم إنما يتحقق باإلسناد الذي يتحقق باملسند إليھ واملسند . �لمت�ن

دا�ما من ال�لمات ال�� ذكرت �� الكالم فقط، و�ما إما �لمتان أو ما يجري مجرا�ما وما ع

  .)5())خارجة عن حقيقة الكالم عارضة ل�ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمحم مح�� : ، تحقيقشرح ابن عقيل ع�� ألفية ابن مالك، )�ـ769ت(ابن عقيل، ��اء الدين بن عقيل ) 1(
 .96، ص2م، ج1980، دار ال��اث، القا�رة ، 20الدين عبد ا��ميد، ط

 .63، ص1الر���، شرح الر���، ج) 2(
افية نظم ال�افية، )�ـ 646ت (ابن ا��اجب، أبو عمرو عثمان بن ا��اجب ) 3( مو��� : ، تحقيقشرح الو

 .125م، ص1980بناي علوان العلي��، مطبعة �داب فب النجف �شرف، 
، 1حسن �نداوي، ط: ، تحقيقالتذييل والتكميل �� شرح ال�س�يل، )�ـ745ت(�ندل���، أبو حيان ) 4(

 .32، ص1م، ج1998لم، دمشق، دار الق
حاشية الصبان شرح �شمو�ي ع�� ألفية ابن مالك ومعھ ، )�ـ1206ت(الصبان، دمحم بن ع�� ) 5(

 .61، ص1طھ عبد الرؤوف سعد، املكتبة الوفيقية، ج: ، تحقيقالشوا�د للعي��
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وذكر عبد ا��ميد مصطفى أن النحاة بنوا فكرة العامل النحوي وأثره �� تحديد 

�� عند�م ((مضمار التحليل فـ _ عنده_ال�� تمثل ) ال��كيب(الوظائف النحو�ة ع�� ا��ملة 

ركي�ية، وأ�م عالقة �� بنا��ا �� عالقة �سناد �عنصر��ا نظام عالقات قائم ع�� أح�ام ت

املسند واملسند إليھ، ال�� �عّد بؤرة ا��ملة ونوا��ا، فا��ملة ال تقوم إال ��ذه العالقة، و�ن لم 

  .)1())أما الفضالت فعالق��ا بالنواة �سنادية عالقة متغ�� بثابت. يكن لفظا فتقديرا

نصت ع�� تمام الكالم �� تفس���ا لبعض  املسائل النحو�ة ومن التعليالت النحو�ة ال�� 

ِمُنوَن : ((من قولھ �عا��) مقيم�ن(ما قيل �� إعراب �لمة 
ْ

ؤ
ُ ْ
ِم ِمْ�ُ�ْم َوامل

ْ
ِعل

ْ
وَن ِ�� ال

ُ
ِكِن الرَّاِ��

َ
ل

 َوا
َ
ة

َ
ال ِقيِم�َن الصَّ

ُ ْ
ْبِلَك َوامل

َ
ِزَل ِمْن ق

ْ
ن
ُ
ْيَك َوَما أ

َ
ِزَل ِإل

ْ
ن
ُ
ِمُنوَن ِبَما أ

ْ
َيْوِم ُيؤ

ْ
ِ َوال

َّ
ِمُنوَن ِبا�

ْ
ؤ

ُ ْ
 َوامل

َ
اة

َ
وَن الزَّ�

ُ
ت

ْ
ؤ

ُ ْ
مل

ْجًرا َعِظيًما
َ
ِت�ِ�ْم أ

ْ
ِئَك َسُنؤ

َ
ول

ُ
ِخِر أ

ْ
، فقد ذكر العك��ي إعرابات متعددة ] 162/ سورة ال�ساء))[�

أنھ منصوب ع�� املدح أي وأع�� املقيم�ن و�و مذ�ب البصر��ن و�نما يأ�ي ذلك �عد تمام ((م��ا 

: أظ�ر�ا: ((، وعقب �عض�م ع�� ذلك التعليل مسندا القول بالنصب إ�� س�بو�ھ، قال)2())مالكال 

وعزاه أبو البقاء للبصر��ن و�ع�� املفيد للمدِح، _ و�و مذ�ب س�بو�ھ_أنھ منصوب ع�� القطع 

كما �� قطع النعوت، وع�� �ذا الوجھ �عرا�ّي ي�ون املع�� بيان فضل الصالة، وقال س�بو�ھ �� 

إْن ش�ت جعلتھ صفة فجرى ع�� �ول، و�ْن ش�ت «":ما ي�تصب �� التعظيم واملدح"اب ب

ھُ » ...قطعتھ فابتدأتھ
َ
ْن ي�وَن ا���ُ� قول

َ
ْن ي�وَن "يؤمنون : "وع�� �ذا الوجھ يجب أ

َ
، وال يجوز أ

ما ي�ون ع�� تمام الكالم"أولئك سنؤت��م"قولھ 
ّ
  .)3())؛ ألّن القطع إن

َنَصَبُھ؛ : ((ر�ف املفعول بھ بأنھوورد �� اللمحة �� �ع
َ
صل بھ �عّدي الفعل ف

ّ
�ّل اسم ات

ماِم الكالم إيجاًبا أو نفًيا
َ
 �� : وشرط املفعول ... ف�و ما انتصب �عد ت

ٌ
ُھ فضلة ْن ي�ون آِخًرا؛ ألنَّ

َ
أ

م ع�� الفعل؛ فذلك  ّدِ
ُ
ط املفعول، أو ق ا، فإْن توسَّ

ً
الكالم، ومرتبة الفاعل أْن ت�ون وسط

  .)4())ملال�تما

فإذا ذكرت املصدر مع فعلھ فضلة ف�و : ((وذكر ابن ج�� عن املفعول املطلق قائال

  . )5())منصوب تقول قمت قياما وقعدت قعودا

بابا خاصا ) ا���� وجوه النصب(وقد أفرد ابن شق�� البغدادي �� كتابھ املوسوم بـ 

والنصب ع�� �ستغناء وتمام (: (تحدث فيھ عن املنصو�ات �علة �ستغناء وتمام الكالم، قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمشق،  ، مجلةنظر�ة العامل �� النحو العر�ي دراسة وتركيبالسيد، عبد ا��ميد مصطفى، ) 1(

 .44م، ص2002، 4+3، ع18ا��لد
إمالء ما من بھ الرحمن من وجوه ، )�ـ616ت(العك��ي، أبو البقاء عبد هللا بن ا��س�ن بن عبد هللا ) 2(

 .202، ص1إبرا�يم عطوة عوض، املكتبة العلمية، ال�ور، ج: ، تحقيق�عراب والقراءات
، مجلة جامعة راء النحو�ة �� تفس�� �يات القرآنيةأثر �عدد � عوض، سامي، و��، ياسر دمحم مطره، ) 3(

، )1(، العدد)29(سلسلة �داب والعلوا ��سانية، ا��لد_ �شر�ن للدراسات والبحوث العلمية
 . 24، 23م، ص2007

إبرا�يم بن سالم الصاعدي، : ، تحقيقاللمحة �� شرح امل��ة، )�ـ720ت(ابن الصا�غ، دمحم بن ا��سن  )4(
 .321، ص1م، ج2004البحث العل�� با��امعة �سالمية، املدينة املنورة، ، ، عمادة 1ط

سميح أبو مغ��، دار مجدالوي : ، تحقيقاللمع �� العر�ية، )�ـ392(ابن ج��، أبو الفتح عثمان بن ج�� ) 5(
 .44م، ص1988لل�شر، عمان، 
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ْعُمور : ((الكالم مثل قولھ �عا�� �� الطور 
َ ْ
َبْ�ِت امل

ْ
وٍر  َوال

ُ
ش

ْ
وٍر  ِ�� َرّقٍ َم�

ُ
وِر  َوِكَتاٍب َمْسط

ُّ
إ�� )) َوالط

اُ�ْم َر�ُّ : ((قولھ �عا��
َ
ُ�ْم َوَوق اُ�ْم َر�ُّ

َ
اِكِ��َن ِبَما آت

َ
ِعيٍم ف

َ
اٍت َو� ِق�َن ِ�� َجنَّ تَّ

ُ ْ
اَب ِإنَّ امل

َ
ُ�ْم َعذ

َ�ِ�يم
ْ

ع�� �ستغناء وتمام ) فاك��ن(نصب ] 18، 17، 4، 3، 2، 1/سورة الطور ))[ا�

  .)1())الكالم

وأعتقد أنھ ع�� باملنصوب �علة �ستغناء وتمام الكالم ا��اَل دون سواه، و�� علة     

  .مطردة لدى النحاة جميع�م

  :تمام الكالم واملفعول معھ

، املضمن مع�� )مع(�سم املنتصب �عد الواو ال�� بمع�� : ((نھُ�عرَّف املفعول معھ بأ

�ب �� املع�� ) مع(ما صنعت وأباك، أال ترى أن الواو بمع�� : املفعول بھ، وذلك نحو قولك

ما صنعت بأبيك، ولو لم ترد �ذا املع�� ل�ان �سم الذي �عد الواو : مفعول بھ، �أنك قلت

�سم التا�� واوا : ((، وش�يھ بذلك ما ذكره ابن مالك بأنھ)2())معطوفا ع�� �سم الذي قبلھ

  .)3())تجعلھ بنفس�ا �� املع�� كمجرور مع، و�� اللفظ كمنصوب معدى بال�مزة

و�و اسم فضلة �عد واو أر�د : ((وحّده ابن �شام بوصف أو�� وأدق من سابقيھ، قائال

  .)4(...))��ا التنصيص ع�� املعية

مات ز�د وطلوع (، و)مش�ت وا��ائط(، و)سرت والنيل: (ھ قول�مومن شوا�د املفعول مع

  ). الشمس

) مع(الواو بمع�� املعية واملصاحبة، وتقدير: فأر�ان املفعول معھ عند النحاة ثالثة

  .ضمنا، والشركة الوظيفية ب�ن املفعول معھ واملفعول بھ بالعامل و�و الفعل أو ش��ھ

ن العطف واملعية، كذلك ب�نوا أحوال �سم الواقع و�ناًء ع�� نوع الواو فّرق النحاة ب�

�ا �اآل�ي   :�عد�ما، مو�َّ

، وعلة الر��ان جواز )جاء بكر وخالد: (، قول�مفمن ا��ائز مع ر��ان العطف _

د بضم�� فصل ِ
ّ

ك
ُ
َ�َ� ُ�َو : (( ، كقولھ �عا��)5(حمل �سم الظا�ر ع�� مثلھ، أو ع�� مضمٍر أ

ْ
َواْسَتك

 
َ ْ
ْيَنا ال ُيْرَجُعوَن َوُجُنوُدُه ِ�� �

َ
ُ�ْم ِإل َّ�

َ
وا أ نُّ

َ
َ�ّقِ َوظ

ْ
ْ�ِ� ا�

َ
، وكذلك يقوى ]39:العنكبوت))[ْرِض ِ�غ

  :)6(�ستف�اميت�ن، قال ابن مالك) كيف(و) ما(العطف إذا تصدرت ا��ملة بـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، تحقيق��� وجوه النصبا�، )�ـ318ت(ابن شق�� البغدادي، أبو بكر أحمد بن ا��سن بن شق�� ) 1(
 . 54م، ص1987، دار �مل، إر�د ، 1فائز فارس، ط

أحمد عبد الستار ا��واري، وعبد هللا : ، تحقيقاملقرب، )�ـ669ت(ابن عصفور، ع�� بن مؤمن ) 2(
 .158، ص1م، ج1972، 1ا��بوري، ط

شرح ، )�ـ672ت(�ندل��� ابن مالك، جمال الدين دمحم بن عبد هللا بن عبد هللا الطا�ي ا��يا�ي ) 3(
، ��ر للطباعة وال�شر والتوز�ع 1عبد الرحمن السيد ودمحم بدوي ا��تون، ط: ، تحقيقال�س�يل

 .247، 2م، ج1990و�عالن، ج��ة القا�رة ، 
 .231ابن �شام، شرح قطر الندى، ص) 4(
مضمون التوضيح �� شرح التصر�ح ع�� التوضيح أو التصر�ح ب، )�ـ905ت(�ز�ري، خالد بن دمحم ) 5(

 .271، ص1م، ج2000، دار الكتب العلمية، ب��وت ، 1دمحم باسل عيون السود، ط: ، تحقيقالنحو
شرح �شمو�ي ع�� ألفية ابن ، )�ـ900(�شمو�ي، أبو ا��سن نور الدين ع�� بن دمحم بن ع���� ) 6(
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 (اْسِتْف�اٍم أو ) َما(وَ�ْعَد 
َ

ْيف
َ

َصْب ) ك
َ
ْوٍن ُمْضَمٍر َ�ْعُض الَعَرْب   ن

َ
  ِبِفْعِل �

  :)1(ن شوا�د�م قول الشاعروم

ٍف 
َ
�َ� �� َمْتل اِبِط     فما أنَت والسَّ ر الضَّ

َ
  ُيَ�ّ�ُِح بالذك

  .أما بقية العرب فع�� الرفع ال النصب

، وقول )لو تركت الناقة وفصيل�ا يرضع�ا: (، قول�ما��واز مع ر��ان املعية _

  :)2(الشاعر

َدْعُھ ووا�ِ   إذا أ��َبْتَك الد�َر حاٌل ِمَن امرٍئ 
َ
  ْل أمَره والليالياف

ففي املثال �ول ضعف �� املع��، و�� �خر ا�عدام الشركة ب�ن �سم الواقع �عد 

  .الواو و�سم الذي �عد�ا

، قال املرادي �� �عليلھ )اذ�ب وز�دا(، و)قمت وز�دا: (ومما حمل ع�� ما سبق قول�م

�� توكيد أو فصل ألن العطف ع�� الضم�� املرفوع املتصل �غ: ((ملثل �ذه الشوا�د

  .، كذلك ا��ال �� العطف ع�� الضم�� املرفوع املست��)3())ضعيف

، فاملعية )مش�ت وا��ائط(، و)سرت والنيل: ()4( فنحو قول�م وأما وجوب النصب _

  .واجبة �نا؛ لبعد ال�شر�ك ب�ن ما �عد الواو وما قبل�ا؛ فضال عن فساده

  :)5(و�جب النصب كذلك �� قول�م

َد حوَل نجٍد   فمالَك والتَّ   بالرجاِل   لدُّ
ُ
ْت ِ��امة صَّ

َ
  وقد غ

 الظا�ر ع�� الضم�� ا��رور من غ�� إعادة حرف 
ُ

إذ ُيمنع �� مثل �ذه �مثلة عطف

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 1998ية، ب��وت ، ، دار الكتب العلم1إميل بد�ع �عقوب، ط: حسن حمد، إشراف: ، تحقيقمالك

 .498، ص1ج
، املكتبة العر�ية تصدر�ا وزارة الثقافة ديوان ال�ذلي�ن: ي�سب الب�ت ألسامة بن حب�ب ال�ذ��، انظر) 1(

و�رشاد القومي، ا��لس �ع�� لرعاية الفنون و�داب والعلوم �جتماعية، الدار القومية، القا�رة ، 
 .497، 496، ص1شرح �شمو�ي، ج �شمو�ي،: انظر. 195، ص2م، ج1965

الصبان، : ي�سب الب�ت ألفنون التغل��، وأخرى ملو�لك العبدي، وقيل لز��� بن أ�ي سل��، انظر) 2(
عبد املنعم أحمد �ر�دي، : ، تحقيقشرح ال�افية الشافيةوابن مالك، . 204، ص2حاشية الصبان، ج

 .695، 2دار املأمون لل��اث، ج
توضيح املقاصد ، )�ـ749ت(ن قاسم بن عبد هللا بن ع�� املعروف بابن أم قاسم واملرادي، ا��سن ب )3(

دار الفكر العر�ي، القا�رة :،1عبد الرحمن ع�� سليمان، ط: ، تحقيقواملسالك �شرح ألفية ابن مالك
 . 665، ص2م،ج2001، 

�شرح ألفية ابن  واملرادي، توضيح املقاصد واملسالك. 206، ص2ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج: انظر) 4(
 .666، ص2مالك،ج

، 1عبد هللا ا��بوري، وخليل إبرا�يم العطية، ط: ، تحقيقديوان مسك�ن الدارميمسك�ن الدارمي،  )5(
س�بو�ھ، أبو �شر عمرو بن عثمان بن قن�� : ، انظر66م، ص1970مطبعة دار البصري، �غداد ، 

، 1م، ج1988مكتبة ا��ان��، القا�رة ، ، 3عبد السالم دمحم �ارون، ط: ، تحقيقالكتاب، )�ـ180ت(
، ��� وعلق عليھ حوا��� شرح املفصل، )�ـ643ت(ابن �ع�ش، موفق الدين �ع�ش بن ع�� . 308ص

نف�سة �عد مراجعتھ ع�� أصول خطية بمعرفة مشيخة �ز�ر املعمور، إدارة الطباعة املن��ية، مصر ، 
 .200، ص2الصبان حاشية الصبان، ج. 48، ص2ج
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  .)1(ا��ر

، فإن ما قبل الواو فاقد لتمام )�ل رجل وضيعتھ: (قول�م وما يتوجب فيھ العطف _

  .)2(ال��كيب؛ لذا توجب العطف فيما �عد�ا

  :الم والعاملتمام الك

  :للنحاة آراء كث��ة ومتعددة �� عامل نصب املفعول معھ، يمكن إجمال�ا �� ��ي 

، وأخذ بھ البصر�ون وسار عليھ جم�ور النحاة )3(أول �ذه �راء ما ورد عند س�بو�ھ

وانتصابھ بما عمل �� السابق من : ((بأن العامل �و الفعل املتقدم ع�� الواو، قال ابن مالك

  ).4))(عامل عملھ فعل أو

منصوب انتصاب : ((ب�نما ذ�ب �خفش و�عٌض من ال�وفي�ن بأن املفعول معھ

، )قمت مع ز�د: (، ف�أنك قلت)مع(واقعة موقع ) قمت وز�دا: (الظرف؛ وذلك أن الواو �� قولك

�عد�ا ع�� ) ز�د(فلما حذفت مع وقد �انت منصو�ة ع�� الظرف ثم أقمت الواو مقام�ا انتصب 

تصاب مع الواقعة موقع�ا، وقد �انت منصو�ة بنفس قمت بال واسطة، فكذلك ي�ون حّد ان

انتصاب ز�د �عد الواو جار�ا مجرى الظرف، والظروف مما ت�ناول�ا �فعال بال وساطة حرف؛ 

  ).5))(أل��ا مقدرة بحرف جر

فذ�ب إ�� أن الناصب للمفعول معھ �و فعل مقدر مناسب  )6(أما أبو إ��ق الزجاج

  ).وال�س ا��شبة(، قدر )استوى املاء وا��شبة: (املعية ومعنا�ا، ففي قول�م ��ال

وتب�� ا��رجا�ي رأيا لم يذكر عند غ��ه من النحاة، إذ عّد الواو نفس�ا �� العامل �� 

 وعدما دل ع�� أ��ا �� العاملة : ((نصب املفعول معھ، لـ
ً
أن ��ة الكالم ملا دارت مع الواو وجودا

  .)7())ناء�إال �� �ست�

�� ح�ن يرى ال�وفيون بأن عامل نصب املفعول معھ عامل معنوي و�و ا��الف، 

استوى املاء وا��شبة ال يحسن تكر�ر الفعل، فيقال استوى املاء واستوت : ((فح�ن نقول 

ا��شبة ألن ا��شبة لم تكن معوجة ف�ستوي فلما لم يحسن تكر�ر الفعل كما يحسن �� جاء 

ز�د خلفك : نحو: الثا�ي �ول فانتصب ع�� ا��الف كما ب�نا �� الظرففقد خالف , ز�د وعمرو 
  .)8())وما أشبھ ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، �مع ال�وامع �� شرح جمع ا��وامع، )�ـ911ت(وطي، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي السي) 1(

 .180، ص2م، ج1998، دار الكتب العلمية، ب��وت ، 1أحمد شمس الدين، ط: تحقيق
 .180، ص2السيوطي، �مع ال�وامع، ج) 2(
 .297، ص1س�بو�ھ، الكتاب، ج) 3(
 .247، ص2ابن مالك، شرح ال�س�يل، ج) 4(
 .49، ص2بن �ع�ش، شرح املفصل، جا) 5(
 .49، ص2ابن �ع�ش، شرح املفصل، ج) 6(
الفصول املفيدة �� الواو ، )�ـ761ت(العال�ي، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيل�لدي بن عبد هللا ) 7(

 .196م،  ص1990، دار ال�ش��، عمان ، 1حسن مو��� الشاعر، ط: ، تحقيقاملز�دة
: ، تحقيق�نصاف �� مسائل ا��الف، )�ـ577ت( بن عبد هللا بن أ�ي سعيد �نباري، أبو بر�ات دمحم) 8(

 .215، ص1دمحم مح�� الدين عبد ا��ميد، دار الطال�ع، الر�اض ، ج
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  :رأي وتفنيد

عند جم�ور النحاة �و الفعل وما شا��ھ فقد رّدوا ع�� أ��اب _ غالبا_وألن العامل 

  . �راء السابقة بالتفنيد و�بطال

؛ )يال�س(ل معھ فعال مقدرا بـ فلم يقبلوا رأي الزجاج �� جعلھ عامل النصب �� املفعو 

وفيما قالھ نظر إذا قدرنا �ذا �ان : ((ألنھ ُيدخل املفعول معھ �� باب املفعول بھ ، قال السلسي��

  . )1())فيھ إحالة لباب املفعول معھ فإنھ صار بتقديره مفعوال بھ

�و�� إحالة (: (كذلك ال ُي��أ إ�� التقدير إال إذا �ان �ناك ضرورة، وال ضرورة �� ذلك فـــ

  .)2())العمل ع�� العامل اللفظي ما لم يضطر إ�� املعنوي 

وُرفض كذلك رأي ا��رجا�ي، وُوصف بأنھ ضعيف؛ ألن الواو لو شا��ت حروف التعدية 

س�بقى غ�� عاملة، وال �غ�� عما قبل�ا �� العمل، فضال عن �غ�� ا��الة �عرابية لالسم الواقع 

 .)3(�عد�ا

ل بــ وأيضا لم ُيقبل ر  ِ
ّ
ظرف ) مع(ُ�ْعد ما ب�ن �ذه �سماء والظروف و: ((أي �خفش وُعل

والواو قائمة مقام�ا �� املع��، فإذن ل�س �� اللفظ ما يص�� أن ي�ون ظرفا، وال فرق ب�ن تقو�ة 

الفعل بحرف ا��ر والواو ح�� يتصل معناه باالسم إال أن حرف ا��ر عمل والواو ال �عمل 

  .)4())� �سم �عد الواو كعمل الفعل �� موضع ا��ار وا��رورف�ان وصول الفعل إ�

لم �ع�ن العامل النحوي بوجھ _ رغم بح��ا العميق_إن تلك الردود باتفاق�ا واختالف�ا

ما الذي نصب املفعول معھ، �ل �و الفعل، أو ال��كيب بوجھ عام، كما �� : دقيق، و�نا أقول 

و�� شوا�د خلت من �ش��اك �� الفعل، فضال  ،)مش�ت وا��ائط(، و)سرت والنيل: (قول�م

  .، إذ ال فعل ف��ا البتة)كيف أنت وز�دا: (عن قول�م

يمكن �جابة عن �ذا ال�ساؤل بما ذكره �عض ا��دث�ن بأن العامل �قوى يتمثل 

بال��كيب �سياقيھ اللغوي وا��ا��؛ الشتمالھ ع�� القرائن �ل�ا املتوافرة، �الرتبة و�داة 

كة، وفق الب�ئة ا��طابية وحال�ا ا��اصلة �� املت�لم وا��اطب ع�� حد سواء، وقيمة وا��ر 

  .ذلك �لھ �و املع��، والقصد من التعب��

ومن �ذه املوازنة ندرك أن املع�� �و العامل ا��اسم �� : ((... قال محمود عبد السالم

بي��ا اختالف شك��، يباعد بي��ا  التفرقة ب�ن ال��اكيب فقد رأينا أنھ يقرب ب�ن ال��اكيب و�ن �ان

وصاحب أبو  )6(، كذلك ما ذ�ب إليھ �ل من إبرا�يم مصطفى)5())و�ن �ان بي��ا �شابھ شك��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد هللا : ، تحقيقشفاء العليل �� إيضاح ال�س�يل، )�ـ707ت(السلسي��، أبو عبد هللا دمحم بن ع���� ) 1(
 .489، ص1م، ج1986بة الفيصيلية، مكة املكرمة ، ، املكت1ع�� ا��سي�� ال���ا�ي، ط

 .518، 1الر���، شرح الر���، ج) 2(
 .196العال�ي، الفصول املفيدة، ص) 3(
غازي مختار : ، تحقيقاللباب �� علل �عراب، )�ـ616- 538(العك��ي، أبو البقاء عبد هللا بن ا��س�ن ) 4(

 .280، ص1م، ج1995دمشق ،  ، دار الفكر املعاصر، ب��وت، دار الفكر،1طليمات، ط
، �عراب وال��كيب ب�ن الش�ل وال�سبة دراسة تفس��ية، )م1984(شرف الدين، محمود عبد السالم ) 5(

 .27، دار مرجان، القا�رة، ص1ط
 .98، القا�رة، ص2، طإحياء النحو، )م1992(مصطفى، إبرا�يم  )6(
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  .�� عّد�ما الفتحة دليال ع�� النصب، و�شارة ظا�رة للفضلة الزائدة ع�� حّدي �سناد )1(جناح

ذلك �� دعائم لفظية �سند ومن �نا، فواو املعية وما شا�ل�ا من حركة، ورتبة وما إ�� 

: عامل النصب �� املفعول معھ و�و تمام الكالم املتقدم عل��ا ظا�را �� ا��ملة الفعلية، كقول�م

د ال��كيب تمامھ، ). كيف أنت وز�دا: (، أو�� ا��ملة �سمية، كقول�م)سرت والنيل(
َ

ق
َ
ب�نما إذا ف

  .ا، وسقطت املعية وجو�ا�ع�ن العطف �� �سم الواقع �عد�) �ل رجل وضيعتھ: (نحو

وعليھ، فإن تمام الكالم عامل لفظي معنوي وموجھ قوي لنصب املفعول معھ، لتضمنھ 

  .القرائن اللفظية واملعنو�ة معا

  

  :تمام الكالم و�ست�ناء

أي عطفت و التفت ألن ا��رج ) ثن�ت عليھ(استفعال من : ((ُعّرِف �ست�ناء بأنھ

باقتطاع �عض�ا عن ا��كم املذ�ور وحده أنھ إخراج من �ل لبعض ا��ملة م��ا عاطف عل��ا 

�و ((، وقيل فيھ أيضا )2())أو ما قام مقام�ا وقيل �و إخراج ما لوال إخراجھ لتناولھ ا��كم) إال(بـ

: وقول�م أيضا. )3())ا��رج تحقيقا وتقديرا من مذ�ور أو م��وك بإال أو بمعنا�ا �شرط الفائدة

أو ما جاء �� معنا�ا من �دوات �خرى، واملقصود باإلخراج ) إال(األداة �خراج الذي يقع ب((...

�نا، �و إخراج املس�ث�� مما دخل الذي قبل�ا فيھ ومع�� �ذا أن �ست�ناء �و إخراج املس�ث�� 

  .)4())مما دخل فيھ  املس�ث�� منھ

العمل �عض ال�� �عّد أم الباب، ت�بع�ا �� ) إال(و�تمثل �س�ثاء بأداتھ الرئ�سة 

، )عدا، وخال، وحاشا مقرونات بما و�دو��ا(غ��، وسوى، و: (�سماء و�عض �فعال، و��

  :، و�ت�ون أسلوب �ست�ناء من العناصر �تية)ول�س، وال ي�ون 

  .ا��كم، و�و الفعل وما شا��ھ_ 1

  .املس�ث�� منھ، و�و ما يخرج منھ املس�ث��_ 2

  .�داة_ 3

  .املس�ث�� _ 4

لغنا�ا عن البقية، ومن  )5()إال(باالس�ش�اد ع�� �ست�ناء بأداتھ الرئ�سة وسأكتفي 

 ِمْ�ُ�ْم : ((شوا�ده قولھ �عا��
ً

ِليال
َ
 ق

َّ
ِرُ�وا ِمْنُھ ِإال

َ
ش

َ
، ومن صور ))حضر القوم إال ز�دا: ((، وقول�م))ف

  :املس�ث�� �� العر�ية ما يأ�ي

ذا النوع إال �� �ست�ناء التام ، وال ي�ون �املس�ث�� املنصوب وجو�ا: ا��الة �و��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25، دار الفكر، عمان، ص1، ططبيقا��ادراسات �� نظر�ة النحو وت، )م1998(أبو جناح، صاحب  )1(
 .302، ص1العك��ي، اللباب، ج) 2(
 .264، ص2ابن مالك، شرح ال�س�يل، ج) 3(
، 1، عالم الكتب، ب��وت ، ط�ست�ناء �� ال��اث النحوي البال��، )م1998(�اظم، �اظم إبرا�يم ) 4(

 .21ص
، 1محمود جاسم دمحم الدرو�ش، ط: تحقيق، علل النحوابن الوراق، أبو ا��سن دمحم بن عبد هللا،  )5(

 .401ٍ، 400م، ص1999مكتبة الرشد، الر�اض ، 
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الذي استكملت فيھ العناصر تمام�ا، ولم يتقدمھ نفيھ أو ن�� أو استف�ام، قال ابن : املث�ت، أي

  :)1(مالك

َتِصْب ) إال(ما اْست�نِت 
ْ
ماٍم َي�

َ
  ....................    مْع ت

رت بالقوم إال ورأيت القوم إال ز�دا، ومر , قام القوم إال ز�دا: ((ومن أمثلتھ قول�م

�ذا باب ال ي�ون املس�ث�� فيھ إال نصبا ألنھ مخرج مما أدخلت فيھ : (( ، وفيھ قال س�بو�ھ))ز�دا

أتا�ي القوم إال أباك، ومررت بالقوم إال أباك، والقوم : وذلك قولك..... غ��ه، فعمل فيھ ما قبلھ

و�نما منع ...قبلھ ولم يكن صفھ وانتصب �ب إذا لم يكن داخال فيما دخل فيھ ما... ف��ا إال أباك

  .)2())�ب أن ي�ون بدال من القوم أنك لو قلت أتا�ي إال أبوك �ان محاال

، )3(إذا حلتا محل املس�ث�� �� �ذا النوع) غ�� وسوى (وكذلك وجوب النصب �� 

، و�نصب املس�ث�� وجو�ا كذلك �عد �فعال ما )حضر القوم غ�� ز�د، أو سوى ز�د: (كقول�م

  :)5(، كقول الشاعر)4(وما خال وما حاشا �عّده مفعوال بھعدا، 

  أال �ل ��� ما خال َهللا باطل    و�ل �عيم ال محالة زائل

ما أتا�ي رجل ل�س ز�دا : ((، نحو)6(�عّده خ��ا ل�ما) ل�س، وال ي�ون (و�نصب وجو�ا �عد 

  ).أو الي�ون ز�د

ست�ناء، والعامل فيھ مس�ندين وقد ت�بھ كث�� من النحاة إ�� علة نصب �ذا النوع من � 

إ�� الشوا�د النحو�ة ال��يحة، وال سيما حدي��م عن تمام الكالم، ونص�م بأنھ موجب قوي 

للنصب �� ال��اكيب اللغو�ة وخاصة �سمية ال�� توافرت ع�� املس�ث�� منھ وقد ا�شغل بھ 

ذ�ورا ليتم بھ مطلوب املراد بالتمام �نا أن ي�ون املس�ث�� منھ م: ((العامل، قال ابن مالك

  .)7()))انطلقوا إال ابن ذا: ( ، نحو)إال(العامل الذي قبل 

و�نما �ان منصو�ا لش��ھ باملفعول بھ ووجھ الشبھ بي��ما أنھ : ((وقال أيضا ابن �ع�ش

ھ باملفعول  بَّ
َ

يأ�ي �عد الكالم التام فضلة وموقعھ من ا��ملة �ِخر كموقعھ و�نما قلنا إنھ ُمش

  . )8())ھ مفعول ألن املس�ث�� أبدا �عض املس�ث�� منھ واملفعول غ�� الفاعلولم نقل إن

أي الكالم السابق بأن يذكر املس�ث�� منھ ) قولھ مع تمام: (( (وجاء �� حاشية ا��ضري 

  .)9())ولو بالضم�� املست��، أي ومع إيجابھ أيضا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .501، ص�1شمو�ي، شرح �شمو�ي، ج: انظر) 1(
 .331، 330، ص2س�بو�ھ، الكتاب، ج) 2(
 .343، ص2س�بو�ھ، الكتاب، ج)3(
 .308، ص1العك��ي، اللباب، ج)4(
إحسان عباس، ال��اث العر�ي، سلسلة تصدر�ا وزارة : حقيق، تديوان لبيد بن ر�يعةلبيد بن ر�يعة، ) 5(

 .310، ص2ابن مالك، شرح ال�س�يل، ج: انظر. م �1996رشاد و�بناء �� ال�و�ت، ال�و�ت، 
 .307، ص1العك��ي، اللباب، ج)6(
 .703، 702، ص2ابن مالك، شرح ال�افية الشافية، ج) 7(
 .77، ص2ابن �ع�ش، شرح املفصل، ج) 8(
حاشية ا��ضري ع�� شرح ابن عقيل ، )�ـ1287ت(�ضري، دمحم بن مصطفى بن حسن الدمياطي ا�) 9(

 .203، ص1، دار الفكر للطباعة وال�شر والتوز�ع، جع�� ألفية ابن مالك
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  :النصب جوازا أو �تباع ع�� البدلية_ ا��الة الثانية

�� �ست�ناء املنقطع و�و ما �ان فيھ املس�ث�� من غ�� ج�س املس�ث�� منھ،  و�ذا حاصل

و�و منصوب ع�� لغة ا���از��ن الفصيحة، أو محمول بالتبعية بدال ع�� لغة التميمي�ن قال 

  ]:ا��فيف[)1(ابن مالك

ْع ...... 
َ
ِصْب ما انقط

ْ
ْع   وان

َ
ميٍم فيھ إْبَداٌل وق

َ
  وعْن ت

، ومنھ ]157/سورة ال�ساء)) [ا ل�م بھ من علم إال إتباع الظنم: ((ومثالھ قولھ �عا��

  ]:السر�ع[)2(أيضا قول الشاعر

اِب   ل�َس بي�� وَ�ْ�َن ق�س ِعتاٌب 
َ
� وَضْرِب الّرِق

َ
�

ُ
ْعِن الك

َ
ْ�َ� ط

َ
  غ

والقول بأن املس�ث�� بدٌل، مب�ٌ� ع�� نية إسقاط املس�ث�� منھ حالھ حال �ست�ناء 

ما أتا�ي أحد إال ز�د، وما مررت بأحد إال ز�د، وما : وذلك قولك: ((و�ھالناقص املفرغ، قال س�ب

ما مررت إال بز�د وما أتا�ي إال : رأيت أحدا إال ز�دا، جعلت املس�ث�� بدال من �ول، ف�أنك قلت

بدال من ) ز�د(تقول ما جاء�ي أحد إال ز�د، فتجعل : ((، وقال امل��د)3())ز�د وما لقيت إال ز�دا

  .)4())�� التقدير ما جاء�ي إال ز�د؛ ألن البدل يحل محل املبدل منھأحد، فيص

، ومجرورا )5( )غ�� وسوى ( �عد  يكون ف��ا املسث�� مجرورا باإلضافة_ ا��الة الثالثة

  .)6(عند النحاة الذين ذ�بوا إ�� أ��ا حروف جر) عدا أوخال أوحاشا(بحرف ا��ر

�ل موضع جاز فيھ : (( رابا، قال س�بو�ھداللة و�ع) إال(ع�� ) غ��(وقد أجرى النحاة 

، )7())�ست�ناء بإال جاز �غ��، وجرى مجرى �سم الذي �عد إال، ألنھ اسم بم��لتھ وفيھ مع�� إال

، ))وحضر القوم عدا ز�ٍد وخال ز�ٍد وحاشا ز�ٍد ((، و))حضر القوم غ�� ز�د، وسوى ز�د: ((فيقال

  :)8(ومن الشوا�د ع�� ذلك قول الشاعر

   ال أرجو سواك و�نما    أعّد عيا�� شعبة من عيال�اخال ِهللا 

  :�ست�ناء املفرغ_ ا��الة الرا�عة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .246، 245ابن �شام، شرح قطر الندى، ص. 502، ص�1شمو�ي، شرح �شمو�ي، ج: انظر) 1(
امل��د، أبو العباس دمحم بن يز�د . 323، ص2س�بو�ھ، الكتاب، ج: ، انظري�سب الب�ت البن ���م التغل��) 2(

دمحم عبد ا��الق عضيمة، ا��م�ور�ة العر�ية املتحدة، ا��لس �ع�� : ، تحقيقاملقتضب، )�ـ285ت(
 .413، ص�4ـ، ج1388للشئون �سالمية، ��نة إحياء ال��اث �سالمي، 

 .311، ص2س�بو�ھ، الكتاب، ج) 3(
 .493، ص��4د، املقتضب، جامل) 4(
 .312، ص2ابن مالك، شرح ال�س�يل، ج: انظر) 5(
: ، تحقيقاملفصل �� صنعة �عراب، )�ـ538- 467(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر : انظر) 6(

 .96م، ص1993، دار ومكتبة ال�الل، ب��وت ، 1ع�� بو م��م، ط
كتاب �ز�ية �� علم ، )�ـ415ت(ع�� بن دمحم ال�روي، : انظر. 343، ص2س�بو�ھ، الكتاب، ج) 7(

. 179ص م،1993مطبوعات مجمع اللغة العر�ية، : عبد املع�ن امللو��، دمشق: ، تحقيقا��روف
 .129ا��ر�ري، شرح م��ة �عراب، ص

، 2السيوطي، �مع ال�وامع، ج: ي�سب الب�ت لألق�شر �سدي، أو لس��ة بن عمرو �سدي، انظر) 8(
 .211ص
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. و�عرب عند ا��ميع حسب موقعھ �� ا��ملة؛ لوصول العامل إ�� املس�ث�� مباشرة

من �ست�ناء عمال، و�بقى أثر�ا الدال�� فقط، و�و القصر والتخصيص، ) إال(و�ذلك تخرج 

ألنھ لم �شتغل باملس�ث�� ) إال(ست�ناء املفرغ واملفرغ �� ا��قيقة �و الفعل قبل � : ((قال الر���

  :)2(، وورد �� �لفية ما نصھ)1())منھ فعمل �� املس�ث��

 سابٌق 
ْ
ِو ) إال(و�ْن ُيَفرَّغ

َ
ْن كما ل

ُ
  ُعِدَما) �(ِملا         َ�ْعُد يك

ا �عد فحكمھ حكم ما لم توجد مل) إال(أي و�ن يفرغ ما سبق: ((وقد شرحھ املرادي قائال

وعند س�بو�ھ )). ما جاء�ي إال ز�د، وما رأيت إال ز�دا، وما مررت إال بز�د: ((، ومثالھ)3())إال معھ

وامل��د أن النقص والتفر�غ �� �ست�ناء �ع�� عودة املس�ث�� إ�� حالتھ �و�� قبل دخولھ �� 

  .)4(�ست�ناء

حلول : ناء املفرغ ع�� حلول املس�ث�� م�انھ، أيو�دل سقوط املس�ث�� منھ من �ست�

فلو لم يأخذ : (( الفرع م�ان �صل، لذا وجب لھ من �عراب ما وجب ألصلھ، قال ابن مالك

) إال(، س�� تفر�غا وأعطي ما �عد)ما قام إال ز�د: ( العامل مطلو�ھ الذي املس�ث�� �عضھ، نحو

ھ وَعِمل فيھ الرفع أو النصب أو  و�ذلك. )5())العمل الذي يطلبھ العامل قبل�ا
َ
بلغ العامُل معمول

  .و��ز�ا وظيفيا، واكتفا��ا باألثر الدال�� فقط) إال(ا��ر، يرفده ضعف 

ومن وجھ آخر علل �عض النحاة حذف املس�ث�� منھ، بأن �ست�ناء فقد شرط التمام، 

بھ أال ي�ون املس�ث�� منھ و�ع�� _ غ�� تام ) إال(و�ن �ان الكالم السابق ع�� : ((قال ابن �شام

  .)6() ))إال(�عطى ما �ستحقھ لو لم توجد ) إال(فإن �سم الواقع �عد _ مذ�ورا

  

  :تمام الكالم والعامل

�� عامل نصب املس�ث��، و�شعبت آراؤ�م وتنوعت علل�م _ كذلك_اختلف النحاة 

  .لنحو�ةو����م، وابتعدوا كث��ا عن �تفاق ع�� رأي جامع ما�ع ل�ذه املسألة ا

، )إال(فقد ذ�ب �عض النحاة إ�� أن عامل نصب املس�ث�� �و الفعل املتقدم بواسطة 

انتصاب �سم إنما �و بما تقدم �� ا��ملة من الفعل أو مع�� الفعل ((قال أبو ع�� الفار��� 

  .)7())بتوسط إال

ھ العامل في: فقال البصر�ون : ((و�و ما سار عليھ نحاة البصرة عموما، قال الر���

ألنھ ���ء يتعلق بالفعل مع��، إذ �و جزء مما ) إال(الفعل  املتقدم أو مع�� الفعل بتوسط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .100، ص2لر���، شرح الر���، جا) 1(
 .509، ص�1شمو�ي، شرح �شمو�ي، ج) 2(
 .671، ص1املرادي، توضيح املقاصد، ج) 3(
�يضاح أبو ع�� الفار���، . 389، ص4امل��د، املقتضب، ج. 310، ص2س�بو�ھ، الكتاب، ج: انظر) 4(

ابن . 205، ص1ج ،م1969، مطبعة دار التأليف، مصر، 1حسن شاذ�� فر�ود، ط: ، تحقيقالعضدي
 .498، ص1السلسي��، شفاء العليل، ج. 167، ص1عصفور، املقرب، ج

 .707، ص2ابن مالك، شرح ال�افية الشافية، ج) 5(
 .247ابن �شام، شرح قطر الندى، ص) 6(
 .205، ص�1يضاح العضدي، جأبو ع�� الفار���، ) 7(



حمد عابد العواودة                                                                                                                                   140  

 

 :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

: ، وذكره �نباري كذلك �� كتابھ �نصاف قائال)1())�سب إليھ الفعل وقد جاء �عد تمام الكالم

��  وذلك ألن �ذا الفعل و�ن �ان الزما) إال(ذ�ب البصر�ون إ�� أن العامل �و الفعل بتوسط ((

  .)2())فتعدى إ�� املس�ث�� كما �عدى الفعل با��روف املعدية) إال(�صل إال أنھ قوي بـ

الفعل املتقدم �غ�� (( :الفعل �� العمل، قال) إال(ب�نما لم يقبل ابن خروف مساندة 

  .)4( ، وقد رفضھ أبو حيان؛ ألنھ يخلو من ا���ة والدليل)3())واسطة إال

و�� ) إال(أن العامل �� �ست�ناء �و  )5(ج و�عض ال�وفي�نع�� ح�ن رأى امل��د والزجا

جاء�ي : وذلك ألنك قلت: ((....املقدر �� باطن ال��كيب، قال امل��د) أس�ث��(بديل عن الفعل 

أع�� ز�دا :بدال من قولك) إال(إال ز�دا �انت :القوم وقع عند السامع أن ز�دا ف��م، فلما قلت 

  .)6())انت بدال من الفعلوأس�ث�� فيمن جاء�ي ز�دا، ف�

�و منصوب بأس�ث�� كما أن املنادى : وقال �عض�م: ((ومال الر��� إ�� �ذا الرأي قائال

، إال أنھ لم يقطع بھ، )7(....))وحرف النداء دليالن ع�� الفعل�ن املقدر�ن) إال(منصوب بأنادي، و

  .إذ يمكن تقدير فعل آخر يرفع املس�ث�� وال ينصبھ

منصوب _ عند�م_أي استحسانا لدى �عض ا��دث�ن، فاملس�ث�� وقد ال�� �ذا الر 

ْرُب املس�ث�� من املفعول بھ حالھ )أس�ث��(بفعل مقدر �� باطن ال��كيب و�و 
ُ
، �عضده كذلك ق

ما خال، أو (حال املنادى، فضال عن أن من �عض حاالت املس�ث�� إعراَبھ مفعوال بھ إذا وقع �عد 

�عمل إال �ست�نائية �� �سم �عد�ا فتنصبھ : ((د القادر ا��ل��، قال  عب)ما عدا، أو ما حاشا

  .)8())ع�� أ��ا بديل من الفعل أس�ث��

التوكيدية الناصبة، ال�� ركبت م��ا ) إّن (أما الفراء فلديھ رأي آخر و�و النصب باعتبار 

تنصب  املش�ور من مذ�ب ال�وفي�ن إ�� أن إال مركبة من حرف�ن إّن ال��((وذلك أن ) إال(

فخففت النون وأدغمت �� الالم فأعملو�ا ) إن ال(�سماء وترفع �خبار وال ال�� للعطف فصار 

وعطفوا ��ا �� النفي اعتبارا بال فإذا رفعوا , فيما �عد�ا عمل�ن فنصبوا ��ا �� �يجاب اعتبارا بأّن 

ب فقد أعملو�ا عمل �� النفي فقد أعملو�ا عمل ال فجعلو�ا عاطفة، و�ذا نصبوا ��ا �� �يجا

  .)9(....))إن وز�دا اسم�ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .80، ص2الر���، شرح الر���، ج) 1(
دمحم ب��ة البيطار، مطبوعات ا��مع العل�� العر�ي، دمشق : ، تحقيق�يةأسرار العر �نباري، ) 2(

 ..227، 226، ص1انظر،�نباري، �نصاف �� مسائل ا��الف، ج. 201،ص
 .541، ص�1ز�ري، شرح التصر�ح، ج: انظر) 3(
رجب عثمان دمحم : ، تحقيقار�شاف الضرب من لسان العرب، )�ـ745ت(�ندل���، أبو حيان ) 4(

 .1506، ص3م، ج1998، مكتبة ا��ان��، القا�رة، 1مضان عبد التواب، طور 
 .227، 226، ص�1نباري، �نصاف �� مسائل ا��الف، ج: انظر) 5(
 .390، ص4امل��د، املقتضب، ج) 6(
 .81، ص2الر���، شرح الر���، ج) 7(
أحمد عبد : مراجعة وتدقيق ،1ط القانون �� النحو العر�ي،، ) م1997(ا��ل��، عبد القادر دمحم مايو  )8(

 .158دار القلم العر�ي، ص: هللا، حلب
،              2ابن �ع�ش، شرح املفصل، ج: انظر. 226، ص�1نباري، �نصاف �� مسائل ا��الف، ج) 9(
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سب إ�� الكسا�ي و�و أّن 
ُ
قام القوم (تقديره �� ) إال(أن مقدرة �عد (( و�ناك رأي آخر �

إال أن ز�دا ما قام، فحذف ذلك )) ما قام القوم إال ز�دا((إال أّن ز�دا لم يقم، و�� ) إال ز�دا 

  .)1())لداللة الكالم عليھ

أما نصب املس�ث�� بإال : ((لك وجھ آخر �� عامل نصب املس�ث�� مفادهوالبن ا��اجب كذ

قام القوم إال ز�دا، فألنھ وقع فضلة، ال �ستقيم فيھ غ�� النصب، وعاملھ : �� كالم موجب مثل

، )2())�شب��ا باملفعول معھ) إال(املس�ث�� منھ ألنھ يقت��� �خراج قبوال فانتصب بھ بواسطة 

، و��تھ أن �عض تراكيب �ست�ناء تخلو من )إال(عامال بواسطة  فقد جعل املس�ث�� منھ

  . )3(الفعل وال تقوم عليھ

أن الكسا�ي ذ�ب إ�� أن العامل �� نصب  )4(وأورد ابن عصفور �� شرحھ ا��مل

  .)5())ألن املس�ث�� موجب لھ القيام �عد نفيھ عن �ول أو عكسھ: ((املس�ث�� �و ا��الف، قال

وذكر �عض املتأخر�ن قوال ثامنا، و�و أن :((ما أورده املرادي �� قولھومن �راء أيضا 

القوم إخوتك : فالعامل فيھ ما قبلھ من الكالم بدليل قول�م. املس�ث�� ينصب عن تمام الكالم

، و�ذا )6())و�و مذ�ب س�بو�ھ و�و ال��يح: قال. إال ز�دا ول�س �ا�نا فعل وال ما �عمل عملھ

لھ (، و )تص�ب ز�دا عرقا: (�عد تمام الكالم أو تمام �سم، نحو قول�م ش�يھ بالتمي�� املنصوب

  .)7()عشرون در�ما

النوع : ((�� العاملة �� �ست�ناء، قال) إال(أما الرأي �خ�� فيعود إ�� ا��رجا�ي، إذ عّد 

 ،)8())جاء�ي القوم إال ز�دا: لالست�ناء نحو) إال(و...الرا�ع حروف تنصب �سم املفرد فقط

مش��ا إ�� ا��الف �� )) ��ا ال بما قبل�ا: ((ثم قلت: ((كذلك أخذ ابن مالك بالرأي ذاتھ �� قولھ

ناصب املس�ث�� بإال واخ��ت نصبھ ��ا نفس�ا، وزعمت أ�ي �� ذلك موافق لس�بو�ھ وامل��د 

  .)9())وقد خفي �ون �ذا مذ�ب س�بو�ھ ع�� جم�ور الشراح لكتابھ. ول��رجا�ي

أي بإال نفس�ا ف�� الناصبة عنده للمس�ث��، : ((أي ابن مالك قائالوفسر ابن عقيل ر 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .77، 76ص

أحمد : ، تحقيقرصف املبا�ي �� شرح حروف املعا�ي، )�ـ702ت(املالقي، أحمد بن عبد النور : انظر) 1(
، 3أبو حيان �ندل���، ار�شاف الضرب، ج. 176م، ص1985دار القلم، دمشق، : ،2 ا��راط، طدمحم
 .499، ص1السلسي��، شفاء العليل، ج. 1506ص

 .232، 231ابن ا��اجب، شرح الوافية نظم ال�افية، ص )2(
 .81. 80، ص2الر���، شرح الر���، ج) 3(
 .541، ص�1ز�ري، شرح التصر�ح، ج: انظر. 385، 2ابن عصفور، شرح جمل الزجا��، ج) 4(
 .188، ص2السيوطي، �مع ال�وامع، ج) 5(
، دار 1فخر الدين قباوة ودمحم نديم فاضل، ط: ، تحقيقا���� الدا�ي �� حروف املعا�ياملرادي، ) 6(

 .517الكتب العلمية، ب��وت، ص
 .164، 163، ص1ابن عصفور، املقرب، ج: انظر) 7(
، 1إلياس قبالن، ط: ، تحقيقشروح العوامل، )�ـ981ت(دمحم بن ب�� ع�� ال���وي  ا��رجا�ي، وال���وي، )8(

 . 35م، ص2010دار الكتب العلمية، ب��وت، 
 .271، ص2ابن مالك، شرح ال�س�يل، ج) 9(
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وذلك أل��ا مختصة باالسم ول�ست �ا��زء منھ، فعملت كسائر ا��روف ال�� �� كذلك ما لم 

والناصب : ((، و�ليھ ذ�ب ابن الناظم أيضا بقولھ)1(...))تتوسط ب�ن عامل مفرغ ومعمول فتل��

بل�ا بتعدي��ا، وال بھ مستقال، وال بأس�ث�� مضمرا خالفا لزاع�� ال ما ق) إال(ل�ذا املس�ث�� �و

، وقال أيضا باختصاص�ا باألسماء و�ذا دخلت ع�� �فعال فإ��ا ت�ون مؤولة باسم، )2())ذلك

  .)3(ما أسألك إال فعلك: ، ع�� تقدير)�شدتك هللا إال فعلت:( كما �� قول�م

  :رأي وتفنيد

فمن يقرأ . ظ بإجماع النحاة وقبول�م ع�� حد سواء�ل ما قيل �� عامل النصب لم يح

، )إال(كالم س�بو�ھ لن يجد نصا صر�حا لطبيعة العامل، وأنھ الفعل املتقدم ذاتھ أو بواسطة 

والوجھ : ((بل سيجد عموميات تتضمن وجو�ا عدة غ�� ما ر��ھ النحاة السابقون، يقول 

ھ، عامال فيھ ما قبلھ من الكالم، كما �خر أن ي�ون �سم �عد�ا خارجا مما دخل فيھ ماقبل

، و�فسره أك�� �� موضع آخر، �علة قو�ة )4())�عمل عشرون فيما �عد�ا إذا قلت عشرون در�ما

ما رأيت أحدا إال ز�دا، فينصب ز�دا ع�� غ�� ما رأيت؛ وذلك : وع�� �ذا: ((....ووا��ة، يقول 

والدليل ع�� ذلك . مما عمل �� �ول أنك لم تجعل �خر بدال من �ول ولكنك جعلتھ منقطعا 

أنھ ي��ء ع�� مع�� ولكن ز�دا وال أع�� ز�دا وعمل فيھ ما قبلھ كما عمل العشرون �� الدر�م إذا 

  .  )5())قلت عشرون در�ما

�ول ال دليل ع�� ��ة ذلك، والثا�ي �عض صور : وعندي أنھ مردود من وج��ن

در فعل مست�تج من داللة ))إخوانك إال ز�دا القوم: ((�ست�ناء تخلو من الفعل، كقول�م
ُ
، و�ن ق

  .)6(وفق رأي �عض النحاة) ي�سبون (ال��كيب و�و 

معاملة ) إال(وكيف ي�ون الفعل متعديا و�و الزم �� أصل �ستعمال، وكيف �عامل 

، لذلك �عّد �ذا الرأي غ�� ��يح عند �عض النحاة، )7(حروف التعدية و�و أمر غ�� مع�ود

قام ز�د : الفعل الذي يتعدى بتوسط ا��رف ال بد أن ينفذ إ�� ما �عدى إليھ فإذا قلت أن: ((قيل

قام القوم إال ز�دا، لم ينفذ : إ�� عمرو، فقد نفذ قيام ز�د إ�� عمرو بواسطة ا��رف، و�ذا قلت

  . )8())وال �عدى إليھ) إال(إ�� ز�د بواسطة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمحم �امل بر�ات، : ، تحقيقاملساعد ع�� �س�يل الفوائد، )�ـ769ت(ابن عقيل، ��اء الدين بن عقيل ) 1(

م، 1980بد العز�ز، مركز البحث العل�� و�حياء ال��اث �سالمي، دار الفكر، دمشق ، جامعة امللك ع
 .555، ص1ج

شرح ابن ، )�ـ686ت(ابن الناظم، أبو عبد هللا بدر الدين دمحم ابن �مام جمال الدين دمحم بن مالك  )2(
لعلمية، ب��وت، ، دار الكتب ا1دمحم باسل عيون السود، ط: ، تحقيقالناظم ع�� ألفية ابن مالك

 .214م، ص2000
 .503، ص�1شمو�ي، شرح �شمو�ي، ج: انظر. 214شرح ابن الناظم، ص, ابن الناظم) 3(
 .310، ص2س�بو�ھ الكتاب، ج) 4(
 .319، ص2س�بو�ھ، الكتاب، ج) 5(
 .82، 81، ص2الر���، شرح الر���، ج) 6(
 .203ر�ية، ص�نباري، أسرار الع. 304، ص1العك��ي، اللباب، ج: انظر) 7(
�ذا الرأي لل��اوي نقال عن كتاب �ست�ناء �� ال��اث النحوي والبال��، �اظم إبرا�يم �اظم، ) 8(
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، )1()أس�ث��(عاملة، أو بدال عن الفعل ) إال(وُرّد رأي الزجاج كذلك، ولم ُيقبل أن ت�ون 

حكرا ع�� �ذا �سلوب التعب��ي، أم أنھ يحتمل تقديرات أخرى غ��ه ) أس�ث��(و�ل تقدير 

، أل�س من الصواب أن يل��م )أس�ث��(مثال، و�ذا سلمنا ب��ة التقدير بــ) امتنع(كـالفعل 

ر دقيقا متوافقا مع صور الظا�رة إن لم يكن التقدي. املس�ث�� حالة إعرابية واحدة و�� النصب

النحو�ة، ومتماشيا مع ا��الة �عرابية، فإن اطراحة أفضل من قبولھ، والتجاوز عنھ أو�� من 

  .الوقوف عنده

أما ابن مالك فلم يحظ رأيھ بقبول النحاة، وقد رفض من قبلھ رأي امل��د والزجاج 

و نفسھ �ان لھ رد ع�� رأي امل��د، وضعفھ �� العاملة، ح�� �) إال(اللذين وافق�ما ابن مالك بأن 

  .)2())مخالفتھ النظائر إذ ال يجمع ب�ن فعل وحرف يدل ع�� معناه ال بإضمار وال بإظ�ار((�س�ب

ف رأي الفراء، فال شال�د عليھ يقو�ھ، و��ة ال��كيب أيضا مردودة  كذلك ُضّعِ

، و�ذا �انت )3())ل ال��كيبا��رف إذا ركب مع حرف آخر �غ�� عما �ان عليھ �� �صل قب((ألن

  . )5(، و�ذا لم �ع�د �� أقوال العرب)4(احتاجت إ�� خ��_ حسب رأيھ_عاملة ) أن(

و�ا���ة ذا��ا ُرفض رأي ابن خروف، فال شا�د �عضد ما قالھ و�قو�ھ، فضال عن أن 

فيھ وال أل��ا لو حذفت لم يكن لذكره مع�� فلو لم تكن عاملة ((يحتاج�ا؛ ) إال(�سم الوقع �عد 

، ورد عليھ )6())موصولة عمل ما قبل�ا إل��ا مع اقتضا��ا إياه لزم عدم النظ�� فوجب احتياجھ

إذ يلزم منھ �� املثال املذ�ور ونحوه اتصال عامل واحد إ�� معمول�ن ((ابن عقيل أيضا بقولھ 

  .)7())بمعني�ن متضادين

 يرد ع�� مذ�ب �ذا ال((وعند�م أن رأي ابن ا��اجب ضعيف ومردود أيضا، وأن 

إن �� إخوتك مع�� الفعل و�ن �ان من أخوة ال�سب أي ين�سبون : البصر��ن، ول�م أن يقولوا

، رغم أن تقدير �ذا الفعل كذلك ضعيف، إال أ��ا ��ة يجوز الرد ��ا ع�� رأي )8())إليك باألخوة

  .ابن ا��اجب

�ناء، وم��وظ بقوة �ذه خالصة أل�م أقوال النحاة ال�� تخص العامل النحوي �� �ست

  .أ��م لم يتفقوا ع�� رأي واحد، ولم �ستقروا ع�� من�� واحد كذلك

ولو أ�عمنا النظر �� �راء السابقة، وج�دنا �� مطابق��ا بأحوال املس�ث�� �ل�ا لوجدنا أن 

القول بتمام الكالم أقرب تلك �راء إ�� الصواب، و�سلم من بي��ا �� البعد عن ا��لط 

  .ور�ما التناقضوالتعارض 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .255ص
 .�203نباري، أسرار العر�ية، ص. 204، ص1العك��ي، اللباب، ج: انظر) 1(
 .396ابن الوراق، علل النحو، ص: انظر. 279، 278، ص2ابن مالك، شرح ال�س�يل، ج) 2(
 .304ابن �نباري، أسرار العر�ية، ص) 3(
 .305، 1س�بو�ھ، الكتاب، ج) 4(
 .39م، ص1985، دار الفكر، دمشق، 2مازن املبارك، ط: ، تحقيقكتاب الالماتالزجا��، ) 5(
 .277، ص2ابن مالك، شرح ال�س�يل، ج) 6(
 .556، ص1ابن عقيل، املساعد، ج) 7(
 .82، 81، ص2الر���، شرح الر���، ج) 8(
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يمنحنا صورة ثابتة إلعراب املس�ث�� و�� _ مجمال_فإن تمام الكالم �� تركيب �س�ثاء 

إعراب املس�ث�� حسب : النصب، ب�نما إذا فقد الكالم تمامھ فنحن حي��ا إزاء أمر�ن،�ول 

ت�ناء التام حملھ ع�� البدلية و�و �س: موقعھ، و�و ما �س�� باالست�ناء الناقص املفرغ، والثا�ي

  .املنفي الذي �عّد ناقصا مفرغا؛ ألنھ ع�� نية إسقاط املس�ث��

و�ع�� التمام ا�شغال العامل بمعموٍل غ�� املس�ث��، وعدم التمام ا�شغال العامل 

باملس�ث�� مباشرة، و�التمام ُيحدد النصب �� املس�ث��، و�ضده ي�ون �عراب حرا منوطا باملوقع 

املراد بالتمام �نا أن ي�ون : ((، قال ابن مالك)إال(�سم الواقع �عد والوظيفة ال�� �شغل�ا 

  .)1())املس�ث�� منھ مذ�ورا ليتم بھ مطلوب العامل الذي قبل إال

ف�ل القرائن املذ�ورة �� أقوال العلماء سواء أ�انت لفظية أم معنو�ة ال تخرج عن تمام 

خرج القوم إال ز�دا وقدم : ((ع��ا ا��ليل الكالم قط، م��ا القول بالفعل و�ا��الفة ال�� قال

خرج : أال ترى أنك تقول . واملس�ث�� إذا لم يكن لھ شركة �� فعل القوم ف�و نصب. القوم إال دمحما

أال ترى أن . ح�ن أخرجا من عدد القوم ع�� مع�� �ست�ناء . القوم إال ز�دا، وقدم القوم إال دمحما 

  .)2())كذلك انتصباف. ز�دا لم يخرج ودمحما لم  يقدم 

ال�� ينو��ا املت�لم،  )3(و�شمل كذلك القول باملس�ث�� منھ عند ابن ا��اجب، و�القصدية

: باإلضافة ا�� ا��ركة، عالمة الفضلة عموما، وقد أجمل تمام حسان تلك القرائن بقولھ

ة �سناد ، فاملس�ث�� يخرج من عالق)باب املس�ث��(وعالقة �خراج قر�نة معنو�ة ع�� إرادة ((

فإذا قلنا جاء القوم إال ز�دا فإننا قد أسندنا امل��ء . ح�ن نف�م �ذه القر�نة املعنو�ة من السياق

و�� قر�نة لفظية مع مع�� ) إال(فكذلك تتضافر .....إ�� القوم وأخرجنا ز�دا من �ذا �سناد

ائن مع�� وغ��ه من القر ) النصب(�خراج و�و قر�نة معنو�ة ليف�م من �ل��ما ومع�ما

جاء القوم إال ز�دا، : (و�ذا �سري ع�� تمام الكالم املب�� ع�� الفعل، كقول�م. )4(.....))�ست�ناء

، و�سري أيضا ع�� تمام الكالم املب�� ع�� �سم، )ورأيت القوم إال ز�دا، ومررت بالقوم إال ز�دا

  .ع�� حد سواء) القوم إخوتك إال ز�دا: (كقول�م

أثر القول بتمام الكالم والنصب �� املست�� من ج�ة، أو القول  وقد علل ابن السراج

املس�ث�� �شبھ املفعول إذا أ�ى بھ �عد استغناء : ((بالتفر�غ أو البدلية من ج�ة أخرى، قائال

  .)5())الفعل بالفاعل و�عد تمام الكالم

 ،)إال(وعليھ فإن تمام الكالم عامل لفظي معنوي، وموجھ قوي لنصب املس�ث�� �عد 

وذكر �عض املتأخر�ن قوال ثامنا، : ((و�و ما ذ�ب إليھ �عض املتأخر�ن من النحاة، قال املرادي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .707، 703، 702، ص2ابن مالك، شرح ال�افية الشافية، ج) 1(
�ادي حسن حمودي، وزارة ال��اث : ، تحقيقكتاب ا��روف و�دواتا��ليل بن أحمد الفرا�يدي، ) 2(

فخر الدين قباوة، : ، تحقيقا��مل �� النحوا��ليل، . 268، 267م، ص2006والثقافة، مسقط ، 
  .17ا���� وجوه النصب، ص. 297م، ص1985، مؤسسة الرسالة، ب��وت، 1ط

 .226_ 220،ص 2، دار الفكر، عمان،  ج4، طمعا�ي النحو، )م2009(فاضل صا�� السامرا�ي ) 3(
 .128، دار الثقافة، صاللغة العر�ية مبنا�ا ومعنا�اتمام حسان، ) 4(
  .281، 1ابن السراج، �صول �� النحو، ج) 5(
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القوم : فالعامل فيھ ما قبلھ من الكالم، بدليل قول�م. و�و أن املس�ث�� ي�تصب عن تمام الكالم

و�و مذ�ب س�بو�ھ، و�و : قال. ول�س ��نا فعل وال ما �عمل عملھ. إخوتك إال ز�دا

  .)1())ال��يح

  

  :تمام الكالم ومتفرقات نحو�ة

: يذ�ب جم�ور النحاة إ�� أن العامل �� نصب ا��ال �و تمام الكالم، قال ابن السراج

: ، ونّبھ العك��ي أيضا إ�� أن ا��ال منصو�ة وذلك)2())و�نما تنصب ا��ال �عد تمام الكالم((

  .)3())ألن ا��ال ت�ون �عد تمام الكالم((

: ، قائال)مررت بالذي �و مسرع أو مسرعا: (رفع والنصب �� قول�موعلل ابن السراج ال

 ( فمن رفع ((
ً
 من ) مسرعا

ً
� إضمار ) الذي ( جعل �و مكنيا

َ
أخرى �أنھ ) �و ( ومن نصب فع�

 ألن النصب ال يجوز إال �عد تمام الكالم: قال 
ً
  .)4())الذي �و �و مسرعا

النصب ع�� ( :خاصا عنونھ بـ مبحثا ) ا���� وجوه النصب(وقد أفرد صاحب كتاب 

والنصب ع�� �ستغناء وتمام : ((وع�� باالستغناء علة رديفة لتمام الكالم، قال). �ستغناء

ورٍ : ((الكالم مثل قولھ �عا��
ُ
ورٍ * َوِكَتاٍب َمْسط

ُ
ش

ْ
ْعُمور * ِ�� َرّقٍ َم�

َ ْ
َبْ�ِت امل

ْ
ِإنَّ : ((، إ�� قولھ �عا��)) َوال

ا ِق�َن ِ�� َجنَّ تَّ
ُ ْ
ِعيٍم امل

َ
ُ�ْم * ٍت َو� اُ�ْم َر�ُّ

َ
اِكِ��َن ِبَما آت

َ
، نصب ]18، 17، 4، 3، 2، 1/سورة الطور ))[ف

  .، واملنصوب �نا �و ا��ال)5())ع�� �ستغناء وتمام الكالم) فاك��ن(

اٍت َوُعُيوٍن : ((، من قولھ �عا��)آخذين(ومنھ أيضا �لمة  ِق�َن ِ�� َجنَّ تَّ
ُ ْ
آِخِذيَن َما * ِإنَّ امل

اُ� 
َ
ُ�ْم آت ِ�َباِل : ((من قولھ �عا��) فار��ن(، و�لمة ]16، 15/سورة الذار�ات))[ْم َر�ُّ

ْ
ْنِحُتوَن ِمَن ا�

َ
َوت

اِرِ��ن
َ
وا : ((من قولھ �عا��) خالدين(، و�لمة ]149/سورة الشعراء))[ُبُيوًتا ف

ُ
َفُروا َوَمات

َ
ِذيَن ك

َّ
ِإنَّ ال

 ِ
َّ

� 
ُ
ْعَنة

َ
ْ�ِ�ْم ل

َ
ِئَك َعل

َ
ول

ُ
اٌر أ فَّ

ُ
ْجَمِع�َن َوُ�ْم ك

َ
اِس أ ِة َوالنَّ

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
اُب *  َوامل

َ
َعذ

ْ
 َعْ�ُ�ُم ال

ُ
ف فَّ

َ
 ُيخ

َ
اِلِديَن ِف�َ�ا ال

َ
خ

ُرون
َ
 ُ�ْم ُيْنظ

َ
، فقد جعل النصب ف��ا مردودا إ�� تمام الكالم، ]162، 161/سورة البقرة))[َوال

�� جنات وعيون، ثم إن املتق�ن : �ل �ذا نصب ع�� �ستغناء وتمام الكالم، ألنك قلت: ((قال

  .)6())سكّت، فقد تم الكالم، واستغ�� عما ي��ء �عده، فنصب ما ي��ء �عده

و�نصب التمي�� كذلك ع�� تمام الكالم كما نص النحاة ع�� ذلك، فقد ورد �� م��ة 

  :)7(�عراب عن ا��ال والتمي�� ما نصھ

َبا�يوا��اُل والّتمي�ُ� منصو�اِن    ع�� اختالِف الوَ             
َ
  ضِع وامل

ھْ             
َ
ًرا �عَد تماِم ا�ُ�مل

َّ
ْھ      ُمنك

َ
ضل

َ
  ثمَّ ِكال الّنوع�ِن جاَء ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .517املرادي، ا���� الدا�ي، ص) 1(
 .345، ص1بن السراج، �صول �� النحو، جا) 2(
 .274، ص1العك��ي، إمالء ما من بھ الرحمن، ج) 3(
 .265، ص2ابن السراج، �صول �� النحو، ج) 4(
 .54ابن شق�� البغدادي، ا���� وجوه النصب، ص) 5(
 .54ابن شق�� البغدادي، ا���� وجوه النصب، ص) 6(
 .  38، 37م، ص2005، دار السالم، القا�رة ، 1، طعرابم��ة � ا��ر�ري، القاسم بن ع��، ) 7(
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و��ن ابن السراج أن عامل التمي�� املنصوب �عد املفرد �و تمام �سم، وأن عامل 

�ذا الضرب �ل اسم نذكره لفائدة �عد : ((التمي�� املنصوب �عد ا��ملة �و تمام الكالم، قال

سم مضاف أو فيھ نون ظا�رة أو مضمرة قد تما باِإلضافة والنون وحالت النون بي��ما أو ا

ِ�ضافة ولوال�ا لص�� أن يضاف إليھ والفرق ب�ن �ذا الضرب من التمي�� و��ن التمي�� الذي 

قبلھ أن املنصوب �نا ي�تصب عند تمام �سم وذلك ي�تصب عند تمام الكالم و�ذا الضرب 

�� نوع�ن يم��ان املقادير و�عداد وقد نصبوا أشياء نصب �سماء �عد  أك�� ما ي�ون 

  .)1())املقادير

و�عنون بتمام �سم أن ي�ون منونا أو مضافا إ�� غ��ه أو ��قتھ نون التث�ية أو نون 

�ذا : (و�عنون بتمام الكالم أي أن التمي�� فضلة زائد عن تركيب �سناد، نحو قول�م. ا��مع

ي�تصب عن تمام �سم، أو عن تمام الكالم، أي : ((، قال الر���)طاب ز�د نفسا(، و)راقوٌد خال

  .)2())أن تمام�ا س�ب النتصاب التمي��، �شب��ا باملفعول الذي يج�� �عد تمام الكالم بالفاعل

  

  :ا��اتمة

انب�ت نظر�ة النحو ع�� مقومات ثابتة، متمثلة باألصول والفروع، ومع ذلك ال �ع�� 

 عن التغي�� و�ضافة و�بتداع، فاألمر ع�� خالف ذلك، إذ إن الدرس النحوي الثبات 
َ

الوقوف

لليوم ما زالت أبوابھ مفتوحة للبحث والنقاش والتحليل �شدة للمعلومة ا��ديدة ال�� تز�د �� 

  .نفع �مة وتطو�ر�ا ونما��ا

  :و�مكن أن نجمل ما توصلت إليھ �ذه الدراسة �� النتائج �تية

يام نظر�ة النحو ع�� الثنائيات قوة �� الضبط والتقو�م، ومن ذلك ثنائية العمدة ق_ 1

  .والفضلة

أما الفضلة فمحصورة �� . العمدة �ساس �� ال��كيب، و�� ب�ية رئ�سة من �سناد_ 2

  .الز�ادة عن ذلك �سناد

�فة استأثرت العمدة بحركة الضم للثبات والقوة، واستأثرت الفضلة بالفتحة ل�_ 3

  .والز�ادة

إذ �ع�� �سناد . املفاعيل بجل�ا ز�ادة ع�� أصل �سناد؛ لذا توج�ت إ�� النصب_ 4

  .عند النحاة تمام الكالم

تصر�ح �عض النحاة بأن املفاعيل منصو�ة لوقوع�ا �عد تمام الكالم، و�� �ذا تن�يھ _ 5

  .إ�� أن تمام الكالم موجھ للنصب �� كث�� من الوظائف النحو�ة

كذلك نص كث�� من النحاة إ�� أن النصب �� املفعول معھ عائد إ�� تمام الكالم، _ 6

وح�ن فقَد الكالم تمامھ أعرب �سم الواقع �عد الواو اسما معطوفا ع�� املبتدأ، وا���� 

  ).�ل مزارع ومعولھ: (محذوف وجو�ا، كقول�م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .306، ص1ابن السراج، �صول �� النحو، ج) 1(
 .56، ص2الر���، شرح الر���، ج) 2(
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ن فقَد الكالم تمامھ اعتماد �عض النحاة عاملية تمام الكالم �� نصب املس�ث��، وح�_ 7

أعرب �سم الواقع �عد إال حسب موقعھ، و�ذا حاصل �� �ست�ناء الناقص املفرغ، و�ست�ناء 

  .التام املنفي

ذ�اب أغلب النحاة إ�� أن ا��ال منصوب؛ لوقوعھ �عد تمام الكالم، وأن التمي�� _ 8

  .ملةبنوعيھ أيضا منصوب؛ لوقوعھ �عد تمام �سم املفرد، أو تمام ا��

وعليھ، فإن تمام الكالم موجھ إ�� النصب �� املفاعيل �ر�عة الرئ�سة، وعامل ظا�ر _ 9

  . �� املفعول معھ، و�س�ثاء وا��ال والتمي��
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  : ث�ت املصادر واملراجع
شرح التصر�ح ع�� التوضيح أو التصر�ح ، )�ـ905ت(�ز�ري، خالد بن دمحم _ 

دمحم باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق1، طن التوضيح �� النحوبمضمو 
  .م2000ب��وت، 

شرح �شمو�ي ، )�ـ900(�شمو�ي، أبو ا��سن نور الدين ع�� بن دمحم بن ع���� _ 
إميل بد�ع �عقوب، دار الكتب، : حسن حمد، إشراف: ، تحقيق1، طع�� ألفية ابن مالك

  .م1998ب��وت، العلمية، 
�نصاف �� مسائل ، )�ـ577ت(�نباري، أبو بر�ات دمحم بن عبد هللا بن أ�ي سعيد _ 

  .دمحم مح�� الدين عبد ا��ميد، دار الطال�ع، الر�اض: ، تحقيقا��الف
دمحم ب��ة البيطار، مطبوعات ا��مع العل�� : ، تحقيقأسرار العر�ية____________

  .العر�ي، دمشق
  

، 1، طالتذييل والتكميل �� شرح ال�س�يل، )�ـ745ت(�ندل���، أبو حيان _ 
  .م1998حسن �نداوي، دار القلم، دمشق ، : تحقيق

رجب عثمان دمحم ورمضان : ، تحقيقار�شاف الضرب من لسان العرب___________
  .م1998، 1عبد التواب، مكتبة ا��ان��، القا�رة ، ط

  .قافة، دار الثاللغة العر�ية مبنا�ا ومعنا�اتمام حسان، _ 
افية نظم ال�افية، )�ـ 646ت (ابن ا��اجب، أبو عمرو عثمان بن ا��اجب _   : ، تحقيقشرح الو

  . م1980مو��� بناي علوان العلي��، مطبعة �داب �� النجف �شرف، 
 
إلياس : ، تحقيقشروح العوامل، )�ـ981ت(ا��رجا�ي، وال���وي، دمحم بن ب�� ع�� ال���وي _ 

  . م2010، 1علمية، ب��وت ، طقبالن، دار الكتب ال
  .، دار الفكر، عمان1، طدراسات �� نظر�ة النحو وتطبيقا��ام، 1998أبو جناح، صاحب، _ 
  

سميح أبو مغ��، دار : ، تحقيقاللمع �� العر�ية، )�ـ392(ابن ج��، أبو الفتح عثمان بن ج�� _ 
 .م1988مجدالوي لل�شر، عمان ، 

  
 .م2005، دار السالم، القا�رة ، 1، ط�عرابم��ة ا��ر�ري، القاسم بن ع��، _ 
أحمد عبد هللا، دار : ، مراجعة وتدقيقالقانون �� النحو العر�يا��ل��، عبد القادر دمحم مايو، _ 

  . م1997، 1القلم العر�ي، حلب، ط
حاشية ا��ضري ع�� شرح ابن ، )�ـ1287ت(ا��ضري، دمحم بن مصطفى بن حسن الدمياطي _ 

  .، دار الفكر للطباعة وال�شر والتوز�عبن مالكعقيل ع�� ألفية ا
  

�ادي حسن حمودي، وزارة : ، تحقيقكتاب ا��روف و�دواتا��ليل بن أحمد الفرا�يدي، _ 
  . م2006ال��اث والثقافة، مسقط، 

، 1فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، ب��وت ، ط: ، تحقيقا��مل �� النحو______________
  . 297م، ص1985

، املكتبة العر�ية تصدر�ا وزارة الثقافة و�رشاد القومي، ا��لس �ع�� لرعاية ن ال�ذلي�نديوا_ 
  . م1965الفنون و�داب والعلوم �جتماعية، الدار القومية، القا�رة ، 

  
  



149           املفعول معھ و�ست�ناء أنموذجا         تمام الكالم  أثره �� توجيھ �عراب إ�� النصب  

  :°2312èmeAnnée - N (Décembre2017)   )2017دیسمبر( 23:ــ  العدد  الثانتة عشرةالسنة  

، 2، طشرح الر��� ع�� ال�افية، )�ـ688ت(الر���، ر��� الدين دمحم بن حسن �س��اباذي _ 
  .م1996، م�شورات جامعة قان يو�س، بنغازي ، يوسف حسن عمر: تحقيق

كتاب  ،)�ـ337ت (الزجا��، عبد الرحمن بن إ��اق البغدادي ال��اوندي الزجا��، أبو القاسم _ 
 .م1985مازن املبارك، دار الفكر، دمشق، : ، تحقيق2، طالالمات

: ، تحقيقباملفصل �� صنعة �عرا، )�ـ538- 467(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر _ 
  . م1993، 1ع�� بو م��م، دار ومكتبة ال�الل، ب��وت ، ط

 
، 3، ط�صول �� النحو، )�ـ316ت(ابن السراج، أبو بكر دمحم بن س�ل بن السراج البغدادي _ 

  . م1996عبد ا��س�ن الفت��، مؤسسة الرسالة، ب��وت، : تحقيق
، 1، طالعليل �� إيضاح ال�س�يلشفاء ، )�ـ707ت(السلسي��، أبو عبد هللا دمحم بن ع���� _ 

  .م1986عبد هللا ع�� ا��سي�� ال���ا�ي، املكتبة الفيصيلية، مكة املكرمة، : تحقيق
عبد السالم : ، تحقيق3، طالكتاب، )�ـ180ت(س�بو�ھ، أبو �شر عمرو بن عثمان بن قن�� _ 

  1988دمحم �ارون، مكتبة ا��ان��، القا�رة، 
�مع ال�وامع �� شرح جمع ، )�ـ911ت(حمن السيوطي السيوطي، جالل الدين عبد الر _ 

 .م1998دار الكتب العلمية، : أحمد شمس الدين، ب��وت: ، تحقيق1، طا��وامع
�عراب وال��كيب ب�ن الش�ل وال�سبة دراسة م، 1984شرف الدين، محمود عبد السالم، _ 

 .، دار مرجان، القا�رة1، طتفس��ية
  

، ا���� وجوه النصب، )�ـ318ت(أحمد بن ا��سن بن شق�� ابن شق�� البغدادي، أبو بكر _ 
 .م1987فائز فارس، دار �مل، إر�د، : ، تحقيق1ط

  
حاشية الصبان شرح �شمو�ي ع�� ألفية ابن مالك ومعھ ، )�ـ1206ت(الصبان، دمحم بن ع�� _ 

 .طھ عبد الرؤوف سعد، املكتبة الوفيقية: ، تحقيقالشوا�د للعي��
إبرا�يم بن سالم : ، تحقيقاللمحة �� شرح امل��ة، )�ـ720ت( بن ا��سن ابن الصا�غ، دمحم_ 

  .م2004، 1الصاعدي، عمادة البحث العل�� با��امعة �سالمية، املدينة املنورة، ط
أحمد عبد الستار ا��واري، : ، تحقيق1، طاملقرب، )�ـ669ت(ابن عصفور، ع�� بن مؤمن _ 

 .م1972وعبد هللا ا��بوري، 
 
، 20، طشرح ابن عقيل ع�� ألفية ابن مالك، )�ـ769ت(عقيل، ��اء الدين بن عقيل ابن _ 

  .م1980دمحم مح�� الدين عبد ا��ميد، دار ال��اث، القا�رة، : تحقيق
دمحم �امل بر�ات، جامعة امللك عبد العز�ز، : ، تحقيقاملساعد ع�� �س�يل الفوائد____________ 

  . م�1980سالمي، دار الفكر، دمشق، مركز البحث العل�� و�حياء ال��اث 
 
إمالء ما من بھ الرحمن من ، )�ـ616ت(العك��ي، أبو البقاء عبد هللا بن ا��س�ن بن عبد هللا _ 

  .إبرا�يم عطوة عوض، املكتبة العلمية، ال�ور : ، تحقيقوجوه �عراب والقراءات
ليمات، دار غازي مختار ط: ، تحقيق1، طاللباب �� علل �عراب_____________
  .280، ص1م، ج1995دار الفكر، دمشق ، _ الفكر املعاصر، ب��وت 

  
، )�ـ761ت(العال�ي، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيل�لدي بن عبد هللا _ 

حسن مو��� الشاعر، دار ال�ش��، عمان ، : ، تحقيق1، طالفصول املفيدة �� الواو املز�دة
  .م1990
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، �يضاح العضدي، )�ـ377ت (مد بن الغفار أبو ع�� الفار���، ا��سن بن أح_ 
  .م1969، 1حسن شاذ�� فر�ود، مطبعة دار التأليف، مصر، ط: تحقيق

  
 .م2009، 4، دار الفكر، عمان، طمعا�ي النحوفاضل صا�� السامرا�ي، _ 

، 1، عالم الكتب، ب��وت، ط�ست�ناء �� ال��اث النحوي البال���اظم، �اظم إبرا�يم، _ 
 .م1998

إحسان عباس، ال��اث العر�ي، سلسلة تصدر�ا : ، تحقيقديوان لبيد بن ر�يعةيد بن ر�يعة، لب_ 
 .م 1996وزارة �رشاد و�بناء �� ال�و�ت، ال�و�ت، 

  
شرح ، )�ـ672ت(ابن مالك، جمال الدين دمحم بن عبد هللا بن عبد هللا الطا�ي ا��يا�ي �ندل��� _ 

يد ودمحم بدوي ا��تون، ��ر للطباعة وال�شر عبد الرحمن الس: ، تحقيق1، طال�س�يل
 .م1990والتوز�ع و�عالن، ج��ة القا�رة، 

  .عبد املنعم أحمد �ر�دي، دار املأمون لل��اث: ، تحقيقشرح ال�افية الشافية___________  
أحمد : ، تحقيقرصف املبا�ي �� شرح حروف املعا�ي، )�ـ702ت(املالقي، أحمد بن عبد النور _ 

  .م1985، ��2راط، دار القلم، دمشق، طدمحم ا
 

دمحم عبد ا��الق عضيمة، : ، تحقيقاملقتضب، )�ـ285ت(امل��د، أبو العباس دمحم بن يز�د _ 
ا��م�ور�ة العر�ية املتحدة، ا��لس �ع�� للشئون �سالمية، ��نة إحياء ال��اث �سالمي، 

  .�ـ1388
 

توضيح ، )�ـ749ت(ع�� املعروف بابن أم قاسم املرادي، ا��سن بن قاسم بن عبد هللا بن _  
عبد الرحمن ع�� سليمان، دار : ، تحقيق1، طاملقاصد واملسالك �شرح ألفية ابن مالك

  .م2001الفكر العر�ي، القا�رة، 
فخر الدين قباوة ودمحم نديم : ، تحقيق1، طا���� الدا�ي �� حروف املعا�ي______________ 

  .ب��وتدار الكتب العلمية، : فاضل،
 
: ، تحقيق1، طديوان مسك�ن الدارمي، )�ـ89ت(مسك�ن الدارمي، ر�يعة بن عامر بن أنيف _ 

 .م1970مطبعة دار البصري، �غداد، ، : عبد هللا ا��بوري، وخليل إبرا�يم العطية،
  .، القا�رة2، طإحياء النحوم، 1992مصطفى، إبرا�يم، _ 
 
شرح ، )�ـ686ت(ابن �مام جمال الدين دمحم بن مالك  ابن الناظم، أبو عبد هللا بدر الدين دمحم_ 

دار الكتب العلمية، : دمحم باسل عيون السود،: ، تحقيق1ط ابن الناظم ع�� ألفية ابن مالك،
 .م2000ب��وت، 

عبد املع�ن امللو��، : ، تحقيقكتاب �ز�ية �� علم ا��روف، )�ـ415ت(ال�روي، ع�� بن دمحم _ 
  . م1993عر�ية، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة ال

دمحم : ، تحقيق11ط شرح قطر الندى،، )�ـ761ت(ابن �شام، أبو دمحم عبد هللا جمال الدين _ 
 .�ـ1383مح�� الدين عبد ا��ميد، القا�رة،  

  
محمود جاسم : ، تحقيق1ط علل النحو،، )�ـ381ت(ابن الوراق، أبو ا��سن دمحم بن �بة هللا _ 

 .م1999الر�اض،   دمحم الدرو�ش، مكتبة الرشد،
، ��� وعلق عليھ حوا��� شرح املفصل، )�ـ643ت(ابن �ع�ش، موفق الدين �ع�ش بن ع�� _ 
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نف�سة �عد مراجعتھ ع�� أصول خطية بمعرفة مشيخة �ز�ر املعمور، إدارة الطباعة املن��ية، 
  .مصر

  
  :الدور�ات

، مجلة دمشق، وتركيب نظر�ة العامل �� النحو العر�ي دراسةالسيد، عبد ا��ميد مصطفى، _ 
 .م2002، 4+3، ع18ا��لد

أثر �عدد �راء النحو�ة �� تفس�� �يات عوض، سامي، و��، ياسر دمحم مطره، _ 
سلسلة �داب والعلوا _ ، مجلة جامعة �شر�ن للدراسات والبحوث العلميةالقرآنية

    .م2007، )1(، العدد)29(��سانية، ا��لد
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ر واملؤ 
ّ

غة والّدين واملتخّيلاملذك
ّ
ث ب�ن الل

ّ
  .ن

 

 كر�مة بوعامر

ص 
ّ

 امل��

ل محورا م�ّما من محاور              
ّ
تتجاوز مسألة الّتذك�� والّتأن�ث ا��ال الّنحوي، لتمث

  .ا��ال�ن الّدي�� و�سطوري

ث من خالل عّدة  جدلّيات
ّ
ر واملؤن

ّ
  :وتتمظ�ر قضّية املذك

غوي فقط، لم ترت:  جدلية �صل والفرع .1
ّ
بط فكرة �صل والفرع  با��انب الل

  ��
ّ
 جدل �� ا��ّيلة �سطور�ة، و�ذلك طرحت إش�اليةالّرت�ية �� الوجود، ال

ّ
بل �انت محط

رف�ن
ّ
لتث�� جدلية الّسلطة  - الذكر و�ن��- ان�ثقت ع��ا معضلة و�مية محور�ا الّصراع ب�ن الط

ط
ّ
  .�صل والفرع با��ّ�ة وال���ان ولكن الّنص القرآ�ي فصل �� مسألة. وال�سل

كر، أشبھ : جدلّية التعظيم و�قصاء .2
ّ

�عد �عظيم �ن�� ومحاولة إقصاء الذ

ر : بالّرد ع�� املسألة الّنحو�ة الّتالية
ّ

راوالّتأن�ث فرع، بحكم أّن املذك
ّ

أصل �سم أن ي�ون مذك

ث
ّ
ّ��ما مت�امالن و�ي��ما توافق ليفصاللّنص القرآ�ي �� ذلك مبّ�نا أ. أسبق �� الوجود من املؤن

�ك�� ع�� دور 
ّ
ل مركزقّوة، تزّود ال�ون والوجود بطاقة �ستمرار�ة مع ال�

ّ
وا���ام، وكال�ما يمث

 .املرأة �� ا��تمع وضرورة ا��فاظ ع�� حقوق�ا

ات ومواج�ة �خر؟ .3
ّ

ات أم  إثبات الذ
ّ

 جدلّية �نص�ار �� �خر ونفي الذ

كر، وتلك عملّية صعبة، ورغم  ذلك أثب�ت  ف�ل تؤّسس �ن��  لغ��ا
ّ

أم تكتب بلغة الذ

ثة، لتصبح �نوثة فعال من أفعال الّتأليف 
ّ
املرأة قدر��ا ع�� مواج�ة الّتحدّيات، إل�شاء لغة مؤن

 . و��شاء والقراءة والّتلقي

علم الّنحو والّصرف عموما ع�� إش�الية التذك�� والتأن�ث، بوصف�ا   لطاملا استحوذ

غة، ولكن بالبحث والّتنقيب �� جذور الثنائية نقّر �شّدة ارتباط�ا م
ّ
سألة أساسّية �� ف�م الل

  .باملتخيل و�ا��ال الدي��

غة �� العصر ا��ديث، يصّنفو��ا ضمن �طروحات املعقدة، لذا  
ّ
ما جعل رّواد الل

  .ف�� تحتاج إ�� فيض  من �سئلة  واملساءلة

ل �� مبدأ �صل والفرع،  إّن أّول إش�ال يصادفنا �� 
ّ
مسألة التذك�� والتأن�ث، يتمث

  فأّ��ما �صل ومن ي�ت�� إ�� الفرع؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.أستاذ مساعد أ،�لية �داب و اللغات،جامعة البو�رة   
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إّن �لمات الّنص القرآ�ي تكشف املت�ّ�ب، وت��جم ا��قائق ال�ونية والغي�ية، وتز�ل  

لذا ال جدال �� أّن ما ورد �� كتب الّتفاس�� . الغموض ا��يط باملسائل العلّمية العالقة

آنية، �عّبد الطر�ق السّوي ملسار البحث، للتمكن من الف�م و�ف�ام، و�بانة عن عمق القر 

ا�رة قيد الّدراسة واملعاينة
ّ
ث، جملة . الظ

ّ
كر واملؤن

ّ
وقد أشار النص القرآ�ي إ�� جدلية املذ

  :"وتفصيال قال هللا عزوجل
َ

ال
ُ

 َوك
َ
ة

َّ
َ�ن

ْ
ْوُجَك ا�

َ
 َوز

َ
نت

َ
ْن أ

ُ
ا َيا آَدُم اْسك

َ
ن

ْ
ل

ُ
 َوق

ُ
ًدا َحْيث

َ
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  .35سورة البقرة، �ية "ِش�

أنت وزوجك؛ نرى أن الضم�� الظا�ر أنت تأكيد للضم�� املست��، " لو تفحصنا عبارة

أي تفرعت  1عھ ��سر، أي يقصد حواء باملّد، و�ان خلق�ا من ضل"وزوجك" ليعطف عليھ

  .عنھ

واملالحظ أّن هللا عزوجل، يوّجھ ا��طاب إ�� آدم عليھ الّسالم، بصفة أّولّية، 
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سورة   "ف

  117طھ،�ية 

ٰ� ِعنَد ": �� قولھ عّزوجل - خلق ال�شر-  عّزوجل إ�� أصل ا��لق�ش�� هللا َل ِع���َ
َ
ِإنَّ َمث
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  . 59سورة  آل عمرن �ية  "�َّ

ھ وآدم علي2"خلق آدم ال من ذكر وال من أن�� وخلق حواء من ذكر:" إن  هللا عزوجل

السالم أول ا��لق أجمع�ن، ولھ صفة �سبقية �� الوجود، مقارنة مع حواء إذ خلقت �عد خلق 

آدم، مّتخذة بذلك صفة البعدية والفرعية �� �ن ذاتھ، وتلك حقيقة �ونية، ان�ثقت ع��ا 

مسائل جدلية ال تزال تثقل �ا�ل الفالسفة واملفكر�ن �� مختلف ا��االت، كمجال القانون 

  .�ع، وا��ال�ن �جتما�� والّنف���، وا��ال الدي�� وغ���اوال�شر 

لذا وردت . قضّية �صل والفرع بالغة ��مية، توّجھ الّتفك�� ال�شري وتؤسسھ

ن  ": وا��ة �� الّنص القرآ�ي، وت�ب�ن أك�� �� قولھ عّزوجل م ّمِ
ُ
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  .�01ية - سورة ال�ساء" �

تقنية الّتكثيف الّتصو�ري؛  �عرض هللا عزوجل حقيقة خلق ال�شر�ة جمعاء، موظفا

صورة مكثفة ��لق ال�شر ال ت�ت�� إال صورة خلق حواءصورة خلق آدم عليھ الّسالم

  .بزوال ال�ون والوجود

لقد طرحت  أسئلة  كث��ة حول علة  �صل والفرع؛ ما املقصدية من خلق آدم أوال؟ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� وعبد الرحمن بن أ�ي بكر السيوط: ينظر.1

ّ
ي، تفس�� ا��الل�ن، جالل الّدين دمحم بن أحمد ا���

  .09، القا�رة، د ت، ص 1، دار ا��ديث، ط1ج
، دار 1عماد الدين أ�ي الفداء إسماعيل بن كث�� القر��� الدمشقي، تفس�� القرآن العظيم، ج.2

  .572، ص 2006، ا��زائر �1مام مالك، ط
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واء من ضلعآدم؟ يجيب ع��ا ا��تصون �� علم التفس�� ثم حواء ثانيا؟ وما ا��كمة من خلق ح

  .القرآ�ي وتأو�لھ

أما ما يجب �قرار بھ أن آدم �صل �� ا��لق، ثم يليھ خلق حواء املتفّرعة عن 

وقد تولد عن ذلك مسألة الّرت�ية �� الوجود، لتعت�� كمبدأ أسا��� ��  - ضلعھ ��سر - جسده

  .يقة �ونية ومش�ئة رّ�انيةتنظيم الفكر وف�م الوجود، وتلك حق

اعتمد الّنحو  العر�ي ع�� مبدأ الّرت�ية  �� الوجود،  لتفس�� الظا�رة النحو�ة �� اللغة 

ث، أو�� وأجدر" العر�ية، باعتبار
ّ
  .1"املذكر أسبق رتبة من املؤن

  .ومنھ نالحظ شدة التوافق، ب�ن ا��قائق الواردة �� الّنص القرآ�ي والرؤ�ة النحو�ة

مسألة الرت�ية �� الوجود، من ب�ن ا�تمامات صاحب املن�� ا��امع ب�ن و�عت�� 

وقد عّد�ا القاعدة �ساسية، لتفس�� ظا�رة . الفلسفة والرؤ�ة الصوفية، م�� الّدين بن عر�ي

  .ا��الفة ع�� �رض

، يالحظ أنھ �� حديثھ عن الوجود، يركز فقط ع�� 2واملتصّفح كتاب فصوص ا��كم

  .و�صفھ بالكمال دون أد�ى إشارة  إ�� حواء آدم عليھ السالم،

قد علمت �شأة رت�تھ و�� ا��موع " إّن آدم . و�أن اسم آدم يحتوي حواء، لتفّرع�ا عنھ

  .3"فآدم �و النفس الواحدة ال�� خلق م��ا �ذا الّنوع ��سا�ي. الذي بھ استحق ا��الفة

مست�تجا أّن املرأة خلقت  ناقش ابن عر�ي قضية املرتبة �� الوجود بالشرح والتحليل؛

ساء، و��
ّ
جمع ال واحد لھ من لفظھ، ولذلك قال عليھ " متأخرة عن الّرجل، مستدال ب�لمة ال�

ال�ّساء ولم يقل املرأة، فرا�� تأخر�ن �� الوجود عنھ، فإن (...): حّب�ت إ�ّ� من دنياكم : السالم

  4"ال�ّسأة �� التأخ��

، تدور حولھ قضايا الفكر والوجود، ومنھ تن�ثق �عّد حقيقة بدء ا��ليقة محورا ثابتا

  .القيم ��سانية ا��ددة لطبيعة العالقة ب�ن الذكر و�ن��

وا�ر ال�ونية، وتفس���ا وتحليل�ا منذ القدم، 
ّ
يتمتع ��سان بالقدرة ع�� تأمل الظ

قا من مبدأ وقد تب�ن ذلك �� �ساط��، عندما حاولت الفصل �� مسألة التذك�� والتأن�ث، انطال

  .�سبقية �� الوجود

�عرض �سطورة �غر�قية قصة بدء ا��ليقة، مسلمة بأصلية املذكر وفرعية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 03للكتاب، ط ،  تحقيق ع�� الّنجار، ال�يئة املصر�ة1أبو الفتح عثمان بن ج��،  ا��صائص، ج.1

  .113، ص 1986القا�رة 
ملز�د من التفصيل والتدقيق ينظر،  م�� الدين بن عر�ي، فصوص ا��كم، موفم لل�شر، د ط،  .2

  ..1990ا��زائر، 
  .201املصدر نفسھ، ص .3
  .XIIIم�� الدين بن عر�ي، فصوص ا��كم ، املقدمة . 4
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وا��دير بالذكر، أّ��ا فضال عن �و��ا  قصة خرافية، ال تمت بصلة ألي  دين من �ديان . املؤنث

 أّ��ا تدخل ضمن عقيدة  قدامى �غارقة، وتحتل �� ديان�
ّ
�م ���ادية م�انة  ذات الّسماو�ة، إال

  .شأن عظيم

كر أوال و�ن�� ثانيا، ما يجعل�ا أقرب إ�� الّتفك��  
ّ

إّن القصة �غر�قية، تؤمن بميالد الذ

ال�شري السليم، وتتوافق إ�� حّدما مع ا��قيقة الواردة �� النّص القرآ�ي املتعلقة بمسألة  

�ات�ية الوجودية
ّ
  .ال�

��يوانات خلقت أّوال، ثم احتاج ال�ون إ�� حيوان أك�� �عتقد قدامى �غارقة أّن ا

ھ عندما . رقّيا، فخلق ��سان
ّ
ول�س من املعروف إن �ان قد خلق من مواد مقّدسة، أم أن

ت �ناك �عض البذور السماوّ�ة عالقة  باألرض،  فأخذ 
ّ
انفصلت �رض عن السماء، ظل

  .لق م��ا ��سان �� صورة �ل�ةبرومي�يوس �عضا م��ا  ومزج�ا  بقليل من املاء،  وخ

�اب باملاء بأق��� سرعة، 
ّ
و�روى أن �يفا�ستوس أمر رّب النار العظيم، أن يمزج ال�

  .1ليتحول إ�� �ي�ل فتاة جميلة فاتنة

ر  �� ا��لق 
ّ

�عارض �عض �ساط��  القديمة  �أسطورة  عشتار، مبدأ  أصلية  املذك

ل�ون �ان أن��؛ ف�� أّم �شياء، و�ادئة العوالم، وحاكمة ما وفرعّية املؤنث، معت��ة أّن أّول إلھ ل

  .��2 السموات من فوق، وما �� ا���يم من تحت،  وتمثل مركز القوة  الر�انية

عتقد قديما أّ��ا �صل �� 
ُ
نظرا ل�ون �ن�� مصدر �نجاب، ورمز ا��صب والعطاء، ا

�ّم أنجبت اب��ا الذي يمثل  �� الوقت   وتروي أسطورة عشتار،  أّن . ا��لق، وأّم ال�ون أجمعھ

كر تفرع عن �ن��
ّ

  .نفسھ زوج�ا، أي الذ

�ورة، ضمن املؤّسسة الّدي�ية 
ّ

وتؤكد �ذه �سطورة ع�� أّولّية �نوثة وتبعية الذ

  .3"�� أصل ال�ون، مبدأ �شياء، عماد ا��ياة"العشتار�ة، فعشتار تمثل نقطة بدء ا��ليقة و

عشتار فكر�ا مع ما ورد �� الديانات السماو�ة، والنص القرآ�ي  نتعارض أسطورة 

بالتحديد،  لذا البّد أن نصّنف�ا، ضمن �عتقادات الو�مية ال�� سيطرت  ع�� عقل  ��سان  

ورغم ذلك يحتفي ��ا الشعراء �� العصر ا��ديث، لتخ��ل �� شعر�م ع�� ش�ل رمز . �ول 

  .مثقل  باملنظورات  ا��ان�ية

لت فأي 
ّ
تأثر �ذا؟ رمز أسطوري، يخ��ق جدار �زمنة بقوة خارقة، ع�� �لمات مث

وق والتصور السليم، ولم يزعزع العقيدة . ألسنة �مم
ّ

وذلك فعل محمود، ما لم يفسد الذ

  .و�يمان با� عزوجل ووحدان�تھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12ملتحدة، د ط، القا�رة، د ت، ص أم�ن سالمة، املرأة �� امل��ان، دار ال�شر ا: ينظر.1
فراس السواح، لغز عشتار، �لو�ية املؤنثة وأصل الّدين و�سطورة، دار سومر لل�شر : ينظر.2

  .27، ص 1985والتوز�ع، د ط، ق��ص  
  .243فراس السواح، لغز عشتار، ص .3
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ث رغم بدائية العقل ��سا�ي، لتتحول �
ّ
كر واملؤن

ّ
مت �ساط�� ثنائية املذ

ّ
� عظ

اعتقاد�ا إ�� جدلّية ك��ى،  تتحكم �� �ل موجودات ال�ون، و�أن الكرة �رضّية تدور حول 

كر  و�ن��
ّ

  .محور واحد، الذ

إّن الّنص القرآ�ي يؤكد  ذلك، �� آيات ب�نات تو�� أ�مية الذكر و�ن�� �� الوجود،  

ما وّج�نا بصرن
ّ
ا للتأمل، صادفتنا  الثنائية  فسبحان هللا،  أينما  ذ�بنا، وحيثما  تواجدنا، و�ل

ا ": وجل و��  تنطق بقدرة هللا عزوجل الالمحدودة، قال هللا عز
َ
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  . 27سورة املؤمنون �ية  "ت

أمره هللا �عا�� بصنعة السفينة و�ح�ام�ا و�تقا��ا،  وأن يحمل " إّن نوح عليھ السالم

صنف ا��يوانات والنباتات والثمار وغ�� :  ف��ا  من �ل  زوج�ن  اثن�ن، أي
ّ
ذكراو أن�� من �ل

  .1"ذلك

�شمل ثنائية املذكر واملؤنث ال�ائنات ا��ية بأجمع�ا، فتتمظ�ر من خالل أصناف 

املوجودات ال�ونية املتباينة،  �� الّنوع والش�ل  وال�يئة، لذا  استحّقت الثنائية التفاتة  جاّدة،  

ف من خالل�العل  ا��قائق  ال�ونية ت
ّ

  .ك�ش

متنا��، 
ّ
ساؤل الال

ّ
إّن العقل ��سا�ي جبل ع�� حتمية التأّمل ال�و�ي،  املف��� إ�� ال�

  .بحثا عن املعرفة بمختلف أنماط�ا

�� بن  –وابن طفيل الفيلسوف والطب�ب العر�ي املسلم، من خالل رسالتھ الفلسفية 

تمكنھ من الّتمي�� ب�ن أشياء ال�ون، . لّيةيؤكد أّن هللا عّزوجل زّود ��سان بطاقة تأم - يقظان

ومساءلة الوجود، واس�نطاق عناصره ال�� تكشف عن قدرتھ عّزوجل، وتث�ت أن هللا عّزوجل  

  .الواحد �حد

ومنھ، ل�س غر�با أن تتضمن �ساط�� تأمالت ��سان �� الوجود، و�ن تباي�ت 

  .ون اعتقادا��ا حول طبيعة العناصر ا��دلية املؤسسة  لل�

�عددت التصورات امل��جمة لعال�� املؤنث واملذكر، إال أ��ا تجمع ع�� أن الثنائية، 

ظ�رت حسب ا��يال ��سا�ي �� أول مظا�ر ال�ون، لذا ارتبطت بالوجود ال�و�ي،  وتمظ�رت 

ع�� ش�ل آل�ة تتقاسم فيما  بي��ا م�ام �س��  نظام ال�ون، ورغم �جماع ع�� ذلك، نلمس 

�عتقادات �سطور�ة؛ فبعض�ا �سند م�مة �س�� القمر إ�� إلھ ذكر، وم�مة �س��  اختالفا ب�ن

�ت الشمس �العر�ية . الشمس إ�� إل�ة أن��
ّ
رت �عض الشعوب القمر، وأن

ّ
وع�� �ذا �ساس ذك

مثال، وأخرى تؤنث القمر وتذكر الشمس العتبارات أسطور�ة،  كما �و ا��ال �� اللغة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 3لعظيم، جعماد الدين أ�ي الفداء إسماعيل بن كث�� القر��� الدمشقي، تفس�� القرآن ا.1
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  .  le soleilوالشمس  la luneالقمر :  الفر�سية

إّن هللا عّزوجل خلق ثنائية املذكر واملؤنث، وأسند إل��ما م�اما حسب طبيعة خلق�ما  

غ�� أن  التفك�� السائد  ما قبل  . الف��يولوجية  والنفسية، فال يمكن أن �ستمر ا��ياة  بدو��ما

حرى أقل أ�مية مقارنة  با���س �سالم، احتقر ا���س �نثوي معت��ا إياه عنصرا دونيا، أو باأل 

وتلك ا��لقة الزمنية املظلمة ال�� عاش�ا ��سان،  ق���  عل��ا  �سالم ب��ول القرآن . الذكري 

إذ أعاد للمرأة حقوق�ا وكرام��ا، وو�� دور�ا املم��، فصور��ا �� . الكر�م ع�� سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

لأل�عاد النفسية و�جتماعية وغ���ا بدقة عالية، مو��ا الّنص القرآ�ي حّدد إطار�ا ا��اوي 

  .دور�ا �� ا��تمع  و��ا تكتمل الثنائية  ال�� أوجد ال�ون من أجل�ا

= �ن��+ الذكر: كما أن منطق ا��ياة والوجود، يكشف عن املعادلة التالية

رف�ن، تحول ال�ون من الوجود إ
ّ
�� العدم، أي �ستمرار�ة �� الوجود، فلو أسقطت أحد الط

  .الدوام و�ستمرار�ة �� ا��ياة: كال�ما مركز قوة تزود ال�ون والوجود بطاقة عنوا��ا

ورغم ذلك، اخ��لت ا��يلة ��سانية مسار �ن�� الوجودي،  لتتحول إ�� رمز تتكثف 

  إ��،  ف�ل �ذا إ��اف �� حّق الرجل؟...فيھ  معا�ي ا��ياة  و�نجاب والعطاء  وا��صب

ت الفنون ع�� العصور تصو�ر حقيقة �ن��، ورغم اختالف وج�ات النظر،  حاول

ووسائل الّتع��، إال أ��ا تجمع ع�� صالحية  قانون الوجود �نثوي، الذي خّول�ا أن ت�ون رمز 

ا��ياة، ونبع تتدقق منھ أصناف ا��ّب وا��نان  والعطف وا��صب، إ��ا �ّل ���ء  �� الوجود،  

  .جود نفسھإن لم تكن  �� الو 

إّن �ّل ���ء ��  الطبيعة ينطق باألمومة؛  فالشمس أّم �ذه  �رض  تحيط�ا  بحرار��ا،  

وتحض��ا بنور�ا، وال �غادر�ا عند املساء، إال �عد أن تنام ع�� �غمة أمواج البحر، وترنيمة  

  .و�رض أّم ���ار والّنبات، تزّود�ا بما يضمن ل�ا ا��ياة. العصاف�� والّسوا��

ت���ع �ن�� ع�� الطبيعة بأسر�ا، ول�س �غر�ب أن �عتقد �عض �ساط�� بأّن هللا 

الورق ونظرة الظ�� و�شراقة الشمس ورطو�ة النّدى وتقلب الر�اح ووداعة "  عّزوّجل جمع

�رنب وصالبة ا��و�ر وقسوة الف�د وحالوة  العسل وحرارة  الّنار و�رودة الث��، ثّم مزج �ّل 

  .1"ء مع �عض�ا و خلق املرأة�ذه  �شيا

وقد  وصلتنا حكمة غر�بة ولك��ا ت�سم باملنطقية، مفاد�ا  أّن هللا عّزوجل ح�ن أراد 

أن  يخلق حّواء من آدم، لم �شأ خلق�ا من عظام قدميھ كيال يطأ�ا، وال من عظام رأسھ حّ�� ال 

  .وقر�بة إ�� قلبھ �سوده أو �سيطر عليھ،  و�نما خلق�ا من أحد  ضلوعھ لت�ون مساو�ة لھ

ساوي جليا �� املعادلة الّتالية
ّ
  :و���ز ال�

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32أم�ن سالمة، املرأة �� امل��ان، ص .1
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ولذلك آمن  كث�� من املفكر�ن ع�� العصور بفرضية القوة املن�ثقة عن �مومة، 

وتأكدت �� �ن ذاتھ أ�مي��ا�� عمران ال�ون، ح�� أصبحت امل�انة  العليا ال�� تحظى  ��ا املرأة  

إّن ا��تمع �سطورّي القديم،  �انت �ّم رك��تھ، لذا . د حضار��ا�� �ل  أمة، م��ان ��ض��ا وعما

أسلم الّرجل القيادة للمرأة، ال لتفّو��ا ا��سدي بل لتقدير أصيل وعميق  ��صائص�ا 

و�انت�شفافية روح�ا، و�ثقل مركز�ا �� ال�ون، أقدر ع�� الّتوّسط ب�ن عالم الشّر .��سانية

�س �ضعف من جانب القّوة ا��سدّية، ي�بوأ عرش ا��ماعة، �كذا أض�� ا��. وعالم �ل�ة

  .1واقتنعت ا��ماعة بضرورة �سليم القيادة  لألم�ات.سياسيا واجتماعيا وغ���ا

رغم سذاجة الّتفك�� البدا�ي،  وعدم توافقھ مع ما أقّرتھ الّديانات الّسماو�ة،  �� 
 أّن �عض املّس 

ّ
وا�ر ال�ونية والوجودية، إال

ّ
لمات وّ��ت دور �ن�� �� ال�ون،  تفس�� الظ

فاإل�سان القديم قارن ب�ن جسد املرأة ومظا�ر .وأ�مي��ا �� تحقيق �ستمرار�ة الوجودية

واست�تج أّن �ل��ما يحمل رمز ا��صب و�نجاب، لذا . ال�ون، من حيث املم��ات والوظائف

��ط�ا وغض��ا؛ و��  ذ�ن  أسندت م�مة  �س�� الطبيعة إ�� �ل�ة �ن��، ما جعل�م ��ابون 

العقل البدا�ي اعتقاد را��،  يؤكد  أّن  �ن��  أشبھ  بجّرة  فخار�ة،  تحتوي  ع�� �عم  ا��ياة 

وأسبا��ا،  فالّرحم يمثل املستودع الذي تختمر �� ظلماتھ  بذور ا��ياة،  لتنطلق من بوابة 

  .2الرحم

، للولوج إ�� عالم �دراك املعر��، لذا  �عت�� التأمل �� الوجود وال�ون البّوابة الرئ�سية

شابھ ما ب�ن �ن�� ومظا�ر  
ّ
تمكن ��سان قديما من تطبيق طر�قة املقارنة، واستخراج أوجھ ال�

  : ال�ون، ليتوصل إ�� نتائج  أثب��ا الّنص القرآ�ي، وقد تمثلت فيماي��

  :ا��سد �نثوي  .1

ا��ياة السو�ة لدى  أعماقھ تتفجر ب�نابيع ا��نان والعطف، وذلك مصدر .1.1

 :قال هللا عز وجل.الرضيع، و�عد قصة مو��� عليھ السالم أقوى بر�ان ع�� ��ة ذلك

 ِمَن "
َ

ون
ُ

ك
َ
ِ�َ�ا ِلت

ْ
ل

َ
ٰ� ق

َ
ا َع�

َ
ن

ْ
َ�ط ن رَّ

َ
 أ

َ
ْوال

َ
ْبِدي ِبِھ ل

ُ
ت

َ
 ل

ْ
اَدت

َ
اۖ  ِإن �

ً
اِرغ

َ
ٰ� ف ّمِ ُمو��َ

ُ
اُد أ

َ
ؤ

ُ
ْصَبَح ف

َ
 َوأ

 
َ

ِمِن�ن
ْ

ؤ
ُ ْ
  .�10ية  - سورة القصص"امل

ھ أصبح فارغا، "
ّ
يقول هللا �عا�� مخ��ا عن فؤاد ام مو��� ح�ن ذ�ب ولد�ا �� البحر إن

  3".من �ّل ���ء من أمور الدنيا إال من مو���: أي

و�ذا دليل ع�� أّن الولد يحتل مساحة ك��ى �� قلب �م ف�ل ما �� الدنيا ��ون إال 

 ": فلذة كبد�ا، أما قولھ عز وجل
ُ
ِتِھ ق

ْ
خ

ُ
 ِأل

ْ
ت

َ
ال

َ
 َوق

َ
ُعُرون

ْ
 َ�ش

َ
ٍب َوُ�ْم ال

ُ
 ِبِھ َعن ُجن

ْ
َبُصَرت

َ
يِھ ۖ ف  "ّصِ

  .11سورة القصص �ية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32فراس السواح، لغز عشتار، ص : ينظر.1
  .48املرجع نفسھ، ص : ينظر.2
  .553، ص 3ابن كث��، تفس�� القرآن العظيم، ج. 3
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أمرت ابن��ا و�انت كب��ة ��� ما يقال ل�ا، فقالت " �ش�� �ية الكر�مة إ�� أن أم مو��� 

  1"عن �عيد(..) اتب�� أثره، وخذي خ��ه، وتطل�� شأنھ من نوا�� البلد : أي" قّصيھ: "ل�ا

إ�� إصرار �م ع�� رعاية أبنا��ا �� �ّل الظروف، وقد تخاطر بحيا��ا  وتلك إشارة

  .لضمان �من والعطف ألبنا��ا

قولھ عز :�ن�� مصدر لتغذية ا��ن�ن و�و �� رحم�ا، و�عد ميالده بحلي��ا .2.1

ن ": وجل
َ
َراَد أ

َ
ْن أ

َ
ْ�ِن ۖ ِمل

َ
اِمل

َ
ْ�ِن �

َ
َدُ�نَّ َحْول

َ
ْوال

َ
 ُيْرِضْعَن أ

ُ
َواِلَدات

ْ
ُھ َوال

َ
وِد ل

ُ
ْول

َ ْ
� امل

َ
 ۚ َوَع�

َ
اَعة

َ
ُيِتمَّ الرَّض

 
َ

ِدَ�ا َوال
َ
 ِبَول

ٌ
ارَّ َواِلَدة

َ
ض

ُ
 ت

َ
 ُوْسَعَ�ا ۚ ال

َّ
ٌس ِإال

ْ
ف

َ
 ن

ُ
ف

َّ
ل

َ
�

ُ
 ت

َ
ْعُروِف ۚ ال

َ ْ
ُ�نَّ َوِكْسَوُ�ُ�نَّ ِبامل

ُ
ق

ْ
ُھ  ِرز

َّ
وٌد ل

ُ
َمْول

َراَدا 
َ
 أ

ْ
ِإن

َ
ِلَك ۗ ف

َٰ
ُل ذ

ْ
َواِرِث ِمث

ْ
� ال

َ
ِدِه ۚ َوَع�

َ
ْ�ِ�َماۗ  ِبَول

َ
اَح َعل

َ
 ُجن

َ
ال

َ
اُوٍر ف

َ
ش

َ
ْ�ُ�َما َو� َراٍض ّمِ

َ
 َعن ت

ً
ِفَصاال

ْعُروِف ۗ وَ 
َ ْ
م ِبامل

ُ
ْ�ت

َ
ا آت م مَّ

ُ
ْمت

َّ
ا َسل

َ
ْم ِإذ

ُ
ْيك

َ
اَح َعل

َ
 ُجن

َ
ال

َ
ْم ف

ُ
َدك

َ
ْوال

َ
ْ�ِضُعوا أ

َ
ْس�

َ
ن �

َ
ْم أ

ُّ
َردت

َ
 أ

ْ
َ َوِ�ن وا �َّ

ُ
ق

َّ
ات

و 
ُ
ْعَمل

َ
َ ِبَما � نَّ �َّ

َ
ُموا أ

َ
 َبِص�ٌ� َواْعل

َ
  .233سورة البقرة �ية " ن

فل حياة معتدلة خالية من 
ّ
�م إذا مصدر الغذاء الطبي��، فحلي��ا يضمن للط

  .�مراض العضو�ة والّنفسية

  :الكون  .2

ل مصدر ا��ياة. 1.2
ّ
مَّ ": قولھ عز وجل.أعماق �رض، تتفّجر ينابيع املياه ال�� تمث

ُ
ث

لِ 
َٰ
ن َ�ْعِد ذ م ّمِ

ُ
وُ�ك

ُ
ل

ُ
َسْت ق

َ
ْ�َ�اُرۚ  ق

َ ْ
ُر ِمْنُھ � ا َيَتَفجَّ

َ َ
ِ�َ�اَرِة مل

ْ
 ۚ َوِ�نَّ ِمَن ا�

ً
ْسَوة

َ
دُّ ق

َ
ش

َ
ْو أ

َ
ِ�َ�اَرِة أ

ْ
ا�

َ
� �َ�ِ

َ
َك ف

 ُ
َّ

ِ ۗ َوَما �
َّ

َيِة �
ْ

ش
َ

 ِمْن خ
ُ
ا َ�ْ�ِبط

َ َ
اُء ۚ َوِ�نَّ ِمْ�َ�ا مل

َ ْ
ُرُج ِمْنُھ امل

ْ
َيخ

َ
ُق ف قَّ

َّ
ا َ�ش

َ َ
اِفٍل َوِ�نَّ ِمْ�َ�ا مل

َ
وَن   ِ�غ

ُ
ْعَمل

َ
ا � " َعمَّ

  .74سورة البقرة �ية 

و�ّل سائل ��ص خارجا من .تفّجر املاء وذلك إذا ت�ّ�ل خارجا من منبعھ"والّتفّجرمن 

  (...)موضعھ وم�انھ، فقد انفجر ماء، �ان ذلك ماء أو دما أو صديدا أو غ�� ذلك 

عة وأ��ارا في�ون عينا نا�" فيخرج منھ املاء: "وقولھ(..) و�شقق�ا، تصّدع�ا 

وذلك مش�د ي�بض با��ياة، وفعل التفّجر يكشف عن قدرة هللا عّز وجل �� جعل 2".جار�ة

  .�رض مصدر حياة ا��لوقات جميع�ا

سطح �رض إذن مصدر تزو�د ا��لوقات باملياه، كما أّن الشمس مصدر الطاقة 

  .والغذاء

ق م��ا املاء  �رض أصل �ّل أنواع الزروع والنباتات و���ار، والسماء .2.2
ّ
يتدف

َماِء َماًء ": في�� �رض �عد مو��ا وقد ورد ذلك �� قولھ عز وجل نَزَل ِمَن السَّ
َ
َ أ نَّ �َّ

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل

َ
أ

 
َ
َواُ�َ�ا َوغ

ْ
ل

َ
 أ

ٌ
ِلف

َ
ت

ْ
خ ِ�َباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر مُّ

ْ
َواُ�َ�ا ۚ َوِمَن ا�

ْ
ل

َ
ا أ

ً
ِلف

َ
ت

ْ
خ َمَراٍت مُّ

َ
ا ِبِھ ث

َ
َرْجن

ْ
خ

َ
أ

َ
�ُب َرابِ ف

  .27سورة فاطر �ية  "ُسودٌ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .554املصدر نفسھ، ص . 1
عليھ، �شار عواد  الط��ي، جامع البيان عن تأو�ل أي القرآن، �ذبھ وحققھ وضبط نصھ وعلق. 2

  .254، ص 1994، ب��وت، 1، مؤسسة الرسالة، ط1معروف وعصام فارس ا��رستا�ي، ج
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مظ�ران من مظا�ر ال�ون الرئ�سية يتآلفان بإح�ام، إذ �عرض �ية الكر�مة 

مش�دين تن�ثق ع��ما ا��ياة، ف�ما رمز �ستمرار�ة والوجود الدنيوي، إّ��ما مش�دا إنزال 

النبات مر�ونة  فحياة.، �� مش�د �و�ي بإيقاع شديد الّتجا�س)إخراج الثمرات(املطر، و�نبات 

�بة ع�� م�ّونات حيو�ة أخرى، تم��ج مع املاء لتغذية ما �� باط��ا 
ّ
باملاء امل�ّ�ل، و�املقابل تحتوي ال�

  .من حبوب وغ���ا، ليخرج النبات مخ��قا سطح�ا إ�� �ع��، وكذلك شأن رحم املرأة

 قولھ رأة��ونلمس تقابال وا��ا، ب�ن مظا�ر ال�ون الك��ى وخلق ��سان �� رحم امل

مَّ ِمْن  ":عزوجل
ُ
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َ
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  .05سورة ا��� �ية " َ�ِ�يٍج 

وتلك مقابلة م��زة ب�ن خلق ��سان وخلق الّنبات، فكال�ما يخضع لقانون �ن�ثاق 

، حي��ا )رجلماء ال(وا��روج من ا��فّي إ�� الظا�ر؛ فرحم �م مستودع �ستقر فيھ النطفة 

مَّ  : "تخضع ��دلية ال�شكيل ال�شري، فيولد ��سان �� قولھ عز وجل
ُ
 ث

ً
ْم ِطْفال

ُ
ِرُجك

ْ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
ث

ْم 
ُ

ك دَّ
ُ

ش
َ
وا أ

ُ
غ

ُ
  ".ِلَتْبل

أّما �رض فمثل الّرحم مستودع �ستقر فيھ ا��بوب بأصناف�ا، فتخضع ��دلية 

�ذلك تتحقق عملية �ن�ثاق، �� قولھ و  - من �سفل إ�� �ع��–�نبات مّتخذة صفة العامودية 

ّلِ َزْوٍج َ�ِ�يٍج  : "عز وجل
ُ
ْت ِمن �

َ
نَب�

َ
ْت َوَرَ�ْت َوأ َّ�

َ
اَء اْ��

َ ْ
ْ�َ�ا امل

َ
َنا َعل

ْ
نَزل

َ
ا أ

َ
ِإذ

َ
 ف

ً
ْرَض َ�اِمَدة

َ ْ
َرى �

َ
" َوت

  .فسبحان الواحد القّ�ار، جعل  مظا�ر ال�ون مجتمعة  بلطف  �� جسد  �ن��

  .ضمان حياة ا��لوقات، ال يمكن �ستغناء ع��ا، كذلك �م   �رض، إذن، مصدر

إّن ا��يلة ��سانية القديمة، كشفت عن قّوة املشا��ة ب�ن عالم ال�ون وعالم �ن��، 

ر
ّ
بيعة قد حملت اسما مؤنثا .حّ�� وصفت بال�ون املصغ

ّ
لذا وجدنا كث��ا من موجودات الط

مس و�رض والّسماء
ّ

ّ��ب والّ��رة والط�ن والعاصفة والغيوم والنجوم، وال1*أبرز�ا، الش

  .ومنھ نرى أّن مظا�ر الطبيعة ا��املة داللة ا��صب و�نجاب ارتبطت باألن��

وألّن ��سان كّرمھ هللا بالعقل، بمّدة بالقدرة ع�� التمي�� ب�ن �شياء والظوا�ر 

ساؤل حول مسائل أر�قت فكره
ّ
ن من طرح ال�

ّ
�� قضّية الكشف عن و. ا��يطة بھ، تمك

املشا��ة ب�ن �ن�� وال�ون، إنجاز عظيم توصل إليھ  الفكر ال�شري قديما، ولكّنھ  بقي مبتورا، 

ھ  انطلق من  املعادلة  الّسطحية  التالية
ّ
  :ألنھ ظّل حب�س �عتقاد بأّن �ن�� إل�ة ال�ون، و�أن

 .ن �ن�� تمثل إل�ة ال�ون مظا�ر ال�ون عظيمة، وأل��ا تخ��ل �� جسد أنثوي صغ��،  فإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السماء اسم مؤنث و�و الغالب �� لغة العرب، ولكن يجوز تذك���ا*  
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�عرض الّنص القرآ�ي الكر�م آيات بّ�نات، تث�ت قّوة ا��ّيلة ال�شر�ة وسع��ا، عندما 

ِري ِإْبَراِ�يَم  ": تتجاوز املرئيات لتبحث �� ما وراء الظوا�ر العي�ية،  قال هللا عزوجل
ُ
ِلَك ن
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ط
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ّ
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ُ
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ْ
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  .79- 78- 77- 76- 75: �يات- سورة ��عام "امل

املالحظ أن �لمة رأى تكّررت ثالث مرات متتالية وموضوع�ا؛مظا�ر ال�ون الظا�رة 

  .1"الّنظر بالع�ن والقلب: الّرؤ�ة" للعيان، و

ا��ّسية، إ�� ال��ك�� �� عمق الظا�رة  - إبرا�يم عليھ السالم - إّن فعل التأّمل، دفع

ة أساسية إلثارة ا��يال وت�شيطھ �سرعة فائقة، فيلمس البص��ة امل�يأة ل��دل 
ّ
وتلك محط

���، و��ظ��ا تنفتح بوابة الوجدان، فتتأثر الّنفس وتدرك �شياء ع�� حقيق��ا
ّ

  .الذ

أس�مت الرؤ�ة البصر�ة املرتبطة بالرؤ�ة القلبية، �� معاينة أ�م املسائل ال�ونية 

من �و خالق ال�ون؟ ومن �و املسؤول عن �س��ه وفق نظام محكم : � سؤال واحدا����لة �

  البناء؟

إّن ال�ساؤل الناتج عن التأّمل العق�� الّسوي  والدقيق، يوصل ��سان إ�� ال�داية  

و�يمان بوحدانية هللا، �مر الذي لم توفق فيھ �ساط��، بل بقيت حب�سة الّرؤ�ة  

قاصر، لذا  لم تتمكن من ال�ساؤل  حول  من �و أعظم  من الشمس    الّسطحية، ألن نظر�ا

ولكن إبرا�يم عليھ السالم، بفعل التحليل املنطقي العقال�ي ر�ط  ب�ن  . رغم إتصاف�ا باألفول 

العظمة  وا��ضور الدائم، فلما وجد الشمس �غيب عن �نظار أدرك أن �ناك  من �و أك�� 

ھ، أل 
ّ
- و�أن . ّن املسؤول عن التنظيم ا��كم لل�ون ال يتصف بالزوالم��ا وأعظم من ال�ون �ل

  :أجرى �� ذ���املعادلة التالية - إبرا�يم عليھ السالم

 .العظمة الالمتنا�ية �ستلزم ا��ضور  الّدائم - 

 .العظمة �� درجة الصفر= الشمس تّتصف بالزوال - 

�شرك بھ املتصف با��ضور الدائم واملستمر �ستحق التأليھ وأن ُ�ْعَبد وال  - 

 .ش�ئا

وا��ّيلة  البدائية  كما صّور��ا �ساط��، لم �ستطع  تجاوز  الظوا�ر ا��سّية،  ف�� 

أشبھ  بقوقعة  مظلمة، ترّ�� ف��ا اعتقاد بأن �ن�� مسؤولة عن �س�� ال�ون، فعشتار مثال  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 4ي، دار صادر، ط.أ.، مادة ر05أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور،  ا��لد .1

  .62، ص 2005ب��وت، 
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  .تتحكم �� أفالكھ  ومداراتھ  و�واكبھ

ل �ر�عة، لذا ر�ط ��سان آنذاك موت و�� كما أسلفنا، سّيدة ا��صب ورّ�ة الفصو 

  .النباتات ���ط  �ل�ة  عشتار أو غيا��ا

ك�نة إيز�س، ينطلقون  �� منتصف " و�ظ�ر �عظيم  �ن��  �� أسطورة  أوز�ر�س أن

لقد وضعت العذراء حمل�ا، لقد : ليلة  ا��امس والعشر�ن من د�سم�� �ّل عام و�م يصيحون 

  .1"ولدت الشمس

نفسھ، يم�� التفك�� ال�شري الساذج  �� العصر ا��ا���، عندما  جعل و�عتقاد 

ت والعزى ومناة
ّ
  .��سان معظم آل�تھ إناثا،  �الال

متوازن ما ب�ن الذات و�خر، فال�ّل 
ّ
إّن �عظيم صورة �ن�� عّمق فجوة  التباين الال

ن ذلك يؤدي إ�� و�� اعتقاد�م أ. متخّوف من ��ط �ل�ة املسؤولة عن ا��صب و�نجاب

وتروي �ساط�� اّن ظ�ور �ل�ة الذ�ور ولّد حلقة . امتناع�ا عن العطاء فيحّل ا��دب والقحط

  صراع ال متنا�ية ب�ن �ل�ة �نثو�ة و�ل�ة الذكر�ة، فمن يملك القّوة والعظمة ليل�� �خر؟

الكشف عن  تلك معضلة و�مية، عرف�ا الوجود ال�شري إ�� يومنا �ذا، لذا ال بد من

منطقية وتبديد الغموض الذي يلّف�ا و�حيط ��ا من �ل جانب
ّ
إن �ختالف ب�ن . أسبا��ا الال

 أن �عض املفكر�ن، اعت��وا 
ّ
ا���س�ن  من املّسلمات البد��ية،  إذ ال �عّد س�ب الّصراع بي��ما إال

ة الّصراع و�ّ���م �� ذلك، أّن 
ّ
روحيان أو نوعان من  �� �ذه ا��ياة قانونان"مبدأ املغايرة عل

الّضم��، يختلف �ّل م��ما عن �خر تمام �ختالف أحد�ما موضوع  �� جسد الّرجل و�خر �� 

ھ يحكم عل��ا حسب قوان�نھ �و، و�ضم��ه 
ّ
جسد املرأة ، لذا ���� الّرجل تفس�� أ�داف املرأة ألن

  2"�و و�أ��ا رجل ال امرأة

ساط��، إذ �عرض ا��يلة �سطور�ة مش�د و�أن من اعتقد بذلك يدعم ما ورد �� � 

وا�ي كّن يحكمن بالّ��ر، كقوة مقابلة للقوة الذكر�ة
ّ
ساء، الل

ّ
كري ضّد سلطة ال�

ّ
. �نقالب الذ

كر�ة،  �� 
ّ

تدم�� معابد �م الك��ى "و�تجّسد الّصراع ب�ن ا����ة  �نثو�ة  �مومية وا����ة  الذ

  3"وقتل �ا�ن��ا ال�� ترتدي جلد اف��

وقد أشار الّنص القرآ�ي إ�� حقيقة العالقة ب�ن الذكر و�ن��، ملغيا التصور 

ن  ": �سطوري السائد، عندما جعل بي��ما الّسكينة، �� قولھ عز وجل م ّمِ
ُ

ك
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  .189سورة �عراف، �ية " أ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .198، ص 1979أحمد كمال ز�ي،  �ساط�� دراسة حضار�ة مقارنة، دار العودة، د ط،  ب��وت .1
  .36أم�ن سالمة، املرأة �� امل��ان، ص . 2
  .143فراس الّسواح، لغز عشتار، ص .3
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بث و�ستقرار"�شّتق داللة 
ّ
النف��� ع��  1".الّسكن من الّس�ون، ألّ��ا نوع من الل

��ا اخ��لت وجھ ا
ّ

��صوص، وامللفت لالن�باه أن �لمات �ية الكر�مة تتصف بال�ساطة، ولك

، كما أّن �ستقرار النف��� )الطبيعة النفسية للمرأة والّرجل(علوما بأكمل�ا، كعلم الّنفس 

، )طبيعة العالقات ب�ن �زواج(يطرد من قاموسھ الّصراع ومرادفاتھ، وعلم �جتماع 

ال يتعلق . ري �سقط مجال الصراع ب�ن �فراد و�س�بدلھ بالتوافق والت�املفاالستقرار �س

�مر، إذن، باالختالف ا������، بل بطبيعة الرؤ�ة، فإذا �انت سوّ�ة ومعتدلة وتتوافق مع 

ھ ���ن 
ّ
حقيقة خلق ا���س�ن الواردة �� النص القرآ�ي، أوجد الت�امل بي��ما وما عدا ذلك فإن

  :ومنھ نتوصل إ�� ما ي�� .الّصراع  املتوّ�م

صراع= الت�امل= �ستقرار=السكينة
ّ
  .الال

إّن طبيعة ا��لق تفرض قواني��ا ع�� املوجودات ال�ونية، و�ن �انت ا��ّيلة 

كر 
ّ

�سطور�ة ت��لق عن منطق ا��لق الّر�ا�ي، إال أّ��ا �ع��ف ضمنيا بضرورة الت�امل ب�ن الذ

لن ي�ون �� أن أعمل :" ا  عاجزة  عن  أداء  م�ام�ا  بمفرد�افعشتار صّرحت عالنية ـأّ��. و�ن��

، أي اتحاد الطرف�ن  يولد قّوة  تضمن 2"ذلك وحدي ولكن بمعونة إن�ي سوف يخلق ��سان

  .استمرار�ة  ا��ياة املتوازنة

أشرنا فيما سبق، أن إش�الية �صل والفرع، ش�لت ا��ور �سا��� الذي  دار حولھ 

غوي، ولو عدنا ا��دل، �� مسأل
ّ
ث، �� مختلف ا��االت؛ الدي�� و�ـسطوري  والل

ّ
ر واملؤن

ّ
ة املذك

إ�� عالم اللغة والكتابة، وتصفحنا ما ألّفھ علماء اللغة، سنالحظ أّ��م  فصلوا �� قضايا 

  .متعددة،  انطالقا من تحديد دقيق ملف�ومي �صل والفرع

را  والّتأن�ث  " ورد �� شرح  ابن عقيل ع�� ألفية بن مالك أّن 
ّ

أصل �سم أن ي�ون مذك

ر عن عالمة تدّل ع�� التذك��، 
ّ

فرع عن الّتذك��، ول�ون الّتذك�� �و �صل استغ�� �سم املذك

  .3"ول�ون الّتأن�ث فرعا من التذك��افتقر إ�� عالمة  تّدل عليھ

 
ّ
�ا أصل�ا  تّم إجماع علماء العر�ية، أمثال س�يو�ھ وابن جّ��، ع�� أّن �شياء �ل

 فرع لذلك
ّ
مة تث�� �ساؤالت عديدة أبرز�ا، كيف تّم �شكيل . الّتذك�� وما الّتأن�ث إال

ّ
وتلك مسل

  منطق اللغة؟

ة صناعة إ�سانية، بل �� اشبھ بلعبة مسلية، أو يمكن اعتبار�ا
ّ
كرجل  " إّن اللغ

فال . 4"فضفاض متفائل لھ مناشط  متعددة، يتالعب بما لديھ من أدوات دون خطة محكمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اف عن ا��قائق  غوامض الّت��يل،  .1

ّ
أبو القاسم محمود بن عمرو بن  أحمد الّزمخشري،  الكش

  .�127ــ ، ص 1407،  ب��وت 03اب العر�ي،  ط، دار  الكت1ج
  .30فراس الّسواح، لغز عشتار، ص .2
  .620،  لبنان، د ت،  ص 1ابن عقيل، شرح  ألفية  بن مالك،  دار حروس لل�شر والتوز�ع، ط.3
غة، دار الّ��ضة العر�ية  للط.4

ّ
  .60ص باعة وال�شر، د ط،  ب��وت،  دت،محمود ف��� ز�دان، �� فلسفة  الل
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غة عالم ا��سابات املنطقية الدقيقة، ومن ج�ة أخرى البّد من تفادي 
ّ
يمكن أن تدخل الل

الّتأو�الت  والّتفس��ات املؤدّية إ�� �شو�ھ املفا�يم والّتصورات، املؤسسة  لعالم  الكتابة، 

ملؤنث، إّن جم�رة النحاة، ا�تموا بمسألة املذكر وا. وال��ك�� ع�� �سمية �شياء بمسّميا��ا

غة، بل �� قوان�ن  
ّ
وأصدروا أح�اما، لم تكن نتاج �سليط �عتبارات العقلية ع�� أوضاع الل

مست�بطة من استقراء الكالم،  أي  بت�ّبع �شياء  ملعرفة حقيق��ا، فاعت��وا أّن مالھ عالمة  ف�و 

  .فرع،  وما افتقر إ�� عالمة  ف�و أصل

لمية املش��كة ب�ن العلوم جميع�ا، بحيث إذا والّنحو�ون بذلك، طّبقوا القاعدة الع

ة وس�با
ّ
  .اق��نت ظا�رتان وجودا وعدما،  فال بّد من اعتبار إحدى الظا�رت�ن عل

ث، ألن الفرع  ينعدم  �غياب �صل، و�ذا ينطبق 
ّ
ر س�با �� وجود املؤن

ّ
لقد  عّدوا املذك

وائل وال سيما ابن ج��، لغو�ة بحتة مع املش�ئة �ل�ية �� ا��لق، رغم اّن  �عليالت النحو��ن � 

�ن
ّ

  .مدار�ا ع�� أسباب لسانية، ي�ّي��ا ا��ّس قبل أن يدرك�ا  الذ

غوي 
ّ
ر وفرعية املؤنث، لم تبق متقوقعة �� ا��دل الل

ّ
غ�� أّن مسألة أصلية املذك

سا�ي، بل �عّدتھ إ�� ا��دل �جتما��
ّ
والفكري والفلسفي، من  - محور السلطة وال�سلط - والل

خالل أطروحة مستعصية تتعلق بجدل الوجود؛ �نص�ار �� �خر ونفي الذات، أم إثبات 

  الذات  ومواج�ة �خر؟

جد نفس�ا امام  
ّ
ل �صل �� إنتاج الكالم، فإن �ن�� ال�اتبة ت

ّ
ر يمث

ّ
إذا �ان املذك

 :  معضلة مح�ّ�ة  فعال ت��ص �� سؤال واحد
ّ

ر؟ أم إ��ا �ل �س�ند  إ�� �صل فتكتب بلغة املذك

تتجاوز ذلك لتث�ت سلط��ا �� الكتابة بلغة �ن��، فتصطدم بجملة من العراقيل  والتحديات، 

  .ألن املنطق الوجودي يفرض مبدأ اس�ناد الفرع إ�� �صل

و�ذا أرادات الكتابة �نثو�ة تحو�ل الفرع إ�� أصل، �� عالم �بداع �د�ي والف��،  

لتحو�ل ا��لم إ�� حقيقة، والدخول إ�� إم��اطور�ة اللغة من با��ا  البّد من رفع شعارالّتحدي

  .الواسع

لغة منذ القدم، ف�و صا�ع�ا �� زمن �عرضت �ن�� 
ّ
إّن الذكر �سط يديھ ع�� ال

لل��م�ش و�قصاء، �س�ب اعتقاد ظّل سائدا مرّده إ�� قصة  بدء ا��ليقة؛ فلما خلقت املرأة 

من ثقافتھ فحاول احتواء�ا والتعب�� ع��ا بلغتھ، و�ذلك أسندت من ضلع  الّرجل، اعت���ا جزء 

  .إليھ سلطة الكتابة

لت ا���س  �نثوي 
ّ
الحظنا أن كيف أناإلل�ة عشتار �� �سطورة �غر�قية، ال�� مث

�ور، إذ حاولوا 
ّ

 إذالل من طرف �ل�ة الذ
ّ
وأدت دورا كب��ا �� خلق ال�ون و�س��ه، �انت محط

كري رئ�سياالقضاء عل��ا وع
ّ

والّتفك�� . �� ج�س�ا، فحطموا املعابد �نثو�ة وجعلوا املعبد الذ

غة
ّ
كر�ة  قلعة الل

ّ
  .ذاتھ سيطر ع�� عالم  الكتابة، لتحتل الكتابة  الذ

ة ذلك، واست�تجوا ا��ا تتعلق بمسألة  اختالف  
ّ
بحث �عض الباحث�ن واملفكر�ن �� عل
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  .1"أك�� من الرجل، ��  ��ّية الّنوع�ن�� إ�� حد "  وظائف  ا���س�ن،  و�أن

 �ول أسا���،  و�� 
ّ

تحضر�ي حلقة من حلقات حيا�ي الدراسية؛ ملا كنت �� الصف

قت املعلمة ع�� السبورة مشا�د ثابتة، أل��اص  يمثلون  أفراد 
ّ
درس  من دروس ا��ادثة، عل

تحّضر الغداء، و�ب يجلس  �م �� املطبخ : العائلة، وطلبت مّنا اس�نطاق ما نراه،  وكّنا نردد

عبارات ظل��ا��ة فيذ��� دون أن أدرك .ع�� �ر�كة يقرأ ا��ر�دة، وما عدا ذلك ف�و فو���

��ظ��ا، أ��ا ت��جم ثقافة أّمة بأكمل�ا،  تحاول ع�� دروسموّج�ة لل��اءة أن تبعد �ن�� عن عالم 

  .الثقافة والكتابة، ما يز�د املسألة �عقيدا

ال�ساء "ألن- الثقافة والكتابة - ل تفّوقھ المتالكھ سالح ا��ضارةلقد أث�ت الّرج

فالثقافة .معّرفات بالطبيعةأو مرتبطات ��ا �ش�ل رمزي، إذا ما قورّن بالّرجال املّعرف�ن بالثقافة

د ذا��ا ع�� أساس تفوق�ا ع�� الطبيعة، ول�س تمّ���ا ع��ا - أّية ثقافة- ع�� أي مستوى 
ّ

أّما . تؤك

تم�� والتفوق، فيعود �ش�ل رئ���� إ�� القدرة ع�� �غي�� الطبيعة، وذلك ب��يئ��ا �ذا الشعور بال

، الفكرة ذا��ا وردت بصور ش�� �� عالم �ساط��؛ من محاولةإسقاط 2"اجتماعيا ثم تثقيف�ا

  .الّنظام �جتما�� �مومي، وصياغة نظام إجتما�� ذ�وري،  ت�ون املرأة  جزء منھ

لذلك، وسعت جا�دة الس��جاع حق�ا �� الكتابة بقلم�ا،   ولكن املرأة لم �س�سلم

رافعة شعار التحدي  من خالل عّدة مؤلفات أثب�ت وجود�ا ع�� الزمن،  أبرز�ا ح�ايات ألف 
إذ �عّد نموذجا بارزا يجسد بداية محاولة اس��جاع املرأة حّق�ا �� الّتعب�� عن . ليلة وليلة

  .مواقف�ا

واج من امللك ش�ر�ار،  دليل ع�� بداية  الّدفاع  عن و�عد إصرار ش�رزاد ع�� الزّ 

لة دور الطبيعة 
ّ
كري، ممث

ّ
ا���س �نثوي من الضياع، و�سط  سيطر��ا ع�� ا��تمع الذ

  .الغامضة  املغلقة، ف�انت �� ح�ايا��ا أشبھ  بمظا�ر الطبيعة من ر�اح واعاص��

جيدة  ا��بك،  لتضع حّدا   لعبت  ش�رزاد  مع امللك لعبة الّزمن،  بذ�اء  خارق وحيل

كري عبقر�ة املرأة، فتف��  ا��ال أمام  : للصراع القائم ب�ن امللك والعذراوات
ّ

وتث�ت ل���س الذ

  .الفكر �نثوي ل�ش�يد أرضية صلبة، عل��ا يتأسس صرح عال للثقافة �نثو�ة

تھ ودورنيھ كما أّن ا�تمام �دباء والدارس�ن العرب والغرب ع�� حّد سواء، أمثال جو 

�فيھ، ...ومارك تو�ن و�املتون وطھ حس�ن
ّ
إ��، بليا�� ش�رزاد وعدم اعتبار�ا مجّرد ح�ايات لل�

قافة �نثوي،  و�ؤكد ذلك فولي��، عندما صّرح بأنھ لم يصبح  قاّصا إال 
ّ
داللة ع�� بزوغ نجم الث

  .�3عد أن قرأ ألف ليلة وليلة أر�ع عشرة  مرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تر�ي ع�� الّر�يعو، العنف  واملقّدس وا���س، املركز الثقا�� العر�ي،  د ط،  الدار البيضاء .1
  .146، ص 1994
  .املرجع نفسھ، الصفحة نفس�ا.2

  .23 ،ص1985ر الشروق، د ط، القا�رة، ش�رزاد  �� الفكر  العر�ي، دامصطفى عبد الغ��، : رينظ.3
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ا �املة، موّ��ا دور�ا �� ا��تمع وأ�مي��ا �� ��ضة �مم، أعطىاإلسالم املرأة حقوق�

را �� �ن ذاتھ من ظلم�ا �� 
ّ

فقد أرجع إل��ا حق ا��ياة الذي سلب م��ا �� العصر ا��ا���،  محذ

  .09و 08:سورة الت�و�ر �يتان).9(بأي ذنب قتلت) 8(و�ذا املوءودة سئلت :"قولھ عز وجل

واملوءودة  �� ال��  �ان أ�ل " ولة  �قصاء ال�امل لألن��،أشارت �ية  الكر�مة إ�� محا

�اب كرا�ّية البنات، فيوم القيامة �سأل املوءودة ع�� أّي ذنب قتلت 
ّ
ا��ا�لية يدّسو��ا �� ال�

؟ 
ً
طالبت : وسئلت أي(...) لي�ون ذلك ��ديدا لقاتل�ا، فإذا سئل املظلوم فما ظن الظالم إذا

  .1"بدم�ا

  :ة الكر�مة ثالثة محاور أساسية،  ل��فاظ ع�� حقوق املرأةأثارت �لمات �ي

 .حق ا��ياة،  ومنع الطرف �خر من سل��ا ما منح�ا هللا ل�ا - 1

 .معاقبة الظالم الذي �عت�� �ن�� مخلوق ال قيمة لھ - 2

حق املرأة �� املطالبة بما خّولھ هللا ل�ا �� �ذا الوجود، �املشاركة �� ا��دث  - 3

 .الثقا�� عموما

نموذجا بارزا،  ��صت صورة املرأة املسلمة،  فقد أس�مت ��  - �- �� عا�شةو�عت

وكتب الّ��اح  تث�ت ذلك، إذ  . وا��فاظ عل��ا من ال�شو�ھ والضياع - ملسو هيلع هللا ىلص - رواية أحاديث الن��

ان  صوت  املرأة  غ�� �� زمن  � - � - تضمنت أحاديث  كث��ة  �� مواضيع  ش��، رو��ا  عا�شة

  .مسموع �� قبيل��ا

كر�ة 
ّ

فصل النص القرآ�ي والّسنة النبو�ة �� قضية الصراع القائم ب�ن ا����ت�ن الذ

ت  تنادي بقوة  الس��جاع 
ّ
و�نثو�ة، وفق قانون �عتدال �� الّنظر إ�� �شياء إال أن املرأة ظل

  .حّق ممارسة فعل الكتابة

كري، أمر �عسفي ولكنھ منطقي، ألنھ يوافق مسلمة إّن بقاء املرأة حب�سةال
ّ

قلم الذ

ن رجال الفن  �� تصو�ر�ا، لذا  من . الرجل صا�ع اللغة وامل���ع ع�� عرش�ا
ّ
وما املرأة إال فكرة  تف�

كر�ة، 
ّ

غة، ال�� م��� ع�� تأس�س�ا آالف السن�ن من قبل املؤسسة الذ
ّ
الصعب �غي�� ش�ل الل

لّتحدث بلسان الرجل، ما جعل البعض �عتقد أ��ا بذلك  خضعت  ورغم ذلك عمدت املرأة إ�� ا

  .لسلطة  الرجل �� اللغة

غ�� أن منطق الكتابة يكشف سع��ا من خالل استعارة لغة الرجل إ�� إ�شاء لغة 

  .�ن��،  لتث�ت وجود�ا و�سمع صو��ا

�كذا أصبحت املرأة �� جيل مي ز�ادة ونازك املالئكة، صوتا مستقال عن صوت  

لرجل، فحملت ع�� عاتق�ا مسؤولية التعب�� عن �ن��، إذ لم �عد مجّرد أداة �عّ��  بواسط��ا، ا

  .بل أصبحت  ذاتا  تبدع  وتؤلف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .712، ص 4ث��،  تفس��ات العظيم، جعماد الدين أ�ي الفداء اسماعيل  بن ك.1
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ت �م��اطور�ة الذكر�ة عل��ا حر�ا شعواء، مّ��ما 
ّ
ولكن ذلك لم يكن �ينا فقد ش�

اط القلم �نثوي، ولكن  إيا�ا بالضعف �� التأليف والسرقة �دبية وما شابھ  ذلك، ��دف إسق

  .إصرار �ن�� ع�� إ�شاء  كيان  خاص ��ا، دفع�ا ملواصلة املس��ة  رغم صعو���ا

كر�ة لقد 
ّ

تمثل كتابات أحالم مستغان�� صورة ناطقة للغة متحررة من ال�يمنة الذ

أ��ت الفاعلة �� اللغة وذاتا نصوصية، �� محاولةجاّدة الس�ئصال لغة الّرجل من ذاكر��ا 

  .لطو�لة املدى، واس�بدال�ا  بأخرى تمّد�ا بال�لمة �نثو�ة، و�املع�� املؤنث و�نوثةا

إّن قوة �ن�� �� الكتابةو�بداع الف�ّ�، أج���م��اطور�ة الذكر�ة ع�� �ع��اف 

ورواية  ذاكرة ا��سد تؤكد �ّ�ةذلك، .بصالحية  الّرؤ�ة �نثو�ة �� معا��ة الظوا�ر ��سانية

ل إذ  �
ّ
سائية، وع�� ا��از "ش�

ّ
وعيا باملفقود، ولذا  تأ�ي  كمثال  قوي ودقيق ع�� الكتابة ال�

�نثوي �� مواج�ة الفحولھ ومجارا��ا، كما تأ�ي الرواية تتو�جا ���ود عظيمة �� مجال الكتابة 

غة بخطاب��ا السردي  والشعري 
ّ
سائية، واقتحام�ا عوالم الل

ّ
  .1"ال�

عال من أفعال الّتأليف و��شاء والقراءةوالتلقي،  وأصبح �كذا أ��ت �نوثة، ف

  .ل�ل طرف حق الكتابة، �ش�ل سوّي ومعتدل دون �وس أو �عّصب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .181، ص 1996،  الدار البيضاء، 1عبد هللا دمحم العنامي، املرأة واللغة، املركز الثقا�� العر�ي، ط .1
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  قائمة املصادر واملراجع
 .القرآن الكر�م .1
، تفس�� القرآن العظيم،  )عماد الدين أ�ي الفداء إسماعيل الدمشقي(ابن كث��  .2

 .2006،  ا��زائر 1ار �مام  مالك،  ط، د04،03، �01جزاء 
، تحقيق ع�� الّنجار، ال�يئة املصر�ة 1، ا��صائص، ج)أبو الفتح عثمان(ابن جّ��  .3

 .1986، القا�رة، 03العامة للكتاب،  ط
 .1990، فصوص ا��كم، موفم لل�شر، د ط،  ا��زائر، )م�� الّدين(ابن عر�ي .4
، لسان العرب، )املصري (كرم �فر�قيأبو الفضل جمال الّدين دمحم بن م(ابن منظور  .5

 .2005،  ب��وت 4، دار صادر، ط5ج
 .، لبنان، د ت1ابن عقيل، شرح ألفية بن مالك، دار حروس لل�شر والتوز�ع، ط .6
، العنف واملقدس وا���س، املركز الثقا�� العر�ي، د ط،  الّدار )تر�ي ع��(الّر�يعو  .7

 .1994البيضاء، 
اف عن حقائق غوامض )بن عمرو بن أحمد أبو القاسم محمود(الّزمخشري  .8

ّ
، الكش

 .ه1407، ب��وت، 3، دار الكتاب العر�ي، ط1الت��يل، ج
غة، دار ال��ضة العر�ية للطباعة وال�شر، د ط،  )محمود ف���(ز�دان  .9

ّ
، �� فلسفة الل

 .ب��وت، د ت
 .1979، �ساط�� دراسة حضار�ة مقارنة، دار العودة، د ط، ب��وت، )أحمد كمال(ز�ي  .10
،  تفس�� )جالل الدين دمحم بن أحمد  ا���� وعبد الرحمن  بن أ�ي بكر( السيوطي .11

 .،  القا�رة، د ت1، دار ا��ديث، ط1ا��الل�ن، ج
 .، املرأة �� امل��ان، دار ال�شر املتحدة، د ط، القا�رة، د ت)أم�ن(سالمة  .12
دار سومر  ، لغز عشتار، �لو�ة املؤنثة وأصل الدين و�سطورة،)فراس(السواح  .13

 .1985لل�شر والتوز�ع، د ط، ق��ص 
بھ وحققھ وضبط  نصھ وعلق عليھ   .14

ّ
الط��ي، جامع البيان عن تأو�ل آي القرآن، �ذ

 .1994،  ب��وت 1،  مؤسسة الرسالة، ط�1شار عواد  معروف وعصام  فارس ا��رستا�ي ج
 .1985، ش�رزاد �� الفكر العر�ي، دار الشروق، دط، القا�رة) مصطفى(عبد الغ��  .15
امي .16

ّ
  .1996، املرأة واللغة، املركز الثقا�� العر�ي، دط، الدار البيضاء )عبد هللا دمحم(الغذ
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 أسس اختيار مفردات كتاب القراءة
� املرحلة �بتدائية�  

 
  •أيت احدادن كر!مة 

  : امل'&ص 

� يتم وفق�ا تقو�م كتب القراءة فالبد من معرفة         �إن اللغة من ب"ن ا �وانب ال

مدى مناسبة املفردات وال56اكيب اللغو�ة الواردة 23 كتب القراءة ملستوى التالميذ وقدر*(م ع'& 

� تختلف من مجتمع إ<& آخر �قراء*(ا واسNيعاM(ا، وKل تفي بحاجا*(م اللغو�ة؟ تلك ا Eاجات ال

23 املرحلة Vبتدائية  - ومن عصر إ<& آخر، ومن الطرق املعتمدة أثناء عملية تقو�م كتب القراءة

 .معيار شيوع تلك املفردات 23 آحاديث وكتابات التالميذ

  : ال\لمات املفتاحية

Résumé : 

              L’évaluation des manuels scolaires- ainsi que les livres de la 

lecture du palier primaire- s’appuit sur plusieurs critères et parmi,  le critère de la 

langue qui est considéré comme étant fondamental, il est toute fois exigé de 

savoir si le vocabulaire et le lexique du contenu des livres de lecture (textes) 

soient conforme aux capacités des apprenants et a leurs situations 

communicatives qui différent d’une société a une autre, et d’une époque a une 

autre .  

Mots clés :  le manuel scolaire- le livre de lecture-le léxique-la    

 fréquence des mots-l’evaluation. 

 

� تقوم  : مقدمة  �عّد عملية إعداد وتأليف الكتب املدرسية أحد أKم املسؤوليات ال
ُ
c

 M(ا وزارة ال56بية والتعليم 23 ا �زائر، لذا تبgت Kذه eخ"5ة خطة تطو�ر قامت ع'& سلسلة من

� ع'& املعرفة من خالل kقتصاد املبV اجة إ<& التحول نحوE ا �lتل ��nصالحات  ال56بو�ة ال

م ليؤدي أدوارا جديدة فرضo(ا الطرق 
ّ
م، وcغي"5 دور املعل

ّ
م 23 عملية التعل

ّ
تعل

ُ
ال56ك"r ع'& دور امل

� 23 ا  ا �ديدة املعتمدة 23 التعليم وذلك لتضtيق الفجوة ب"نwنظمة النظام التعليeزائر و�

yل Kذه املعطيات دفعت بوزارة ال56بية والتعليم  التعليمية املوجودة 23 الدول املتقدمة،

  . با �زائر إ<& ضرورة إجراء تطو�ر ترzوي شامل وخاصة 23 الكتب واملدرسية

  .،yلية {داب و اللغات،جامعة أك'2 محند أو Eاج،البو�رة ،أستاذ مساعد•                                                      
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تت�� أKمية الكتاب املدر��� 23 العملية التعليمية 23  :.عر!ف الكتاب املدر*()  - 1 

 e ونھ  أحدy ش\ل الوعاء الذي يحتوي املادة��سNند إل�(ا امل�(اج، كما  ��رyان الرئtسة ال

23 القرن السا�ع عشر للميالد  وyان ذلكأقدم وسيلة cعليمية عرف�ا التار�خ " التعليمية وُ�عت�5

وزّ�نھ ببعض  وقد اعتمده �عنوان باب اللغات املفتوح (Cuminius)ع'& يد yوميgيوس

و�Eة ملعا�ي ال\لمات، وyان كتابا مدرسيا موج�ا ل\ل من املعلم الرسومات والصور امل

، ف�و بمثابة املرجع eسا��� الذي �ستقي منھ التلميذ معلوماتھ أك�5 من غ"5ه من )1("والتلميذ

املصادر eخرى، كما �عّد بمثابة eساس الذي �سNند إليھ املعلم 23 إعداد دروسھ قبل أن 

  .يواجھ تالميذه 23 القسم 

الكتاب املدر��� 23 عمومھ yل مؤلف معد "  �عت�Alain Choppin (5( أما أالن شوzان    

درس"ن كذلك
ُ
 )2(."ألغراض cعليمية، موجھ ل\ل التالميذ و �ميع املستو�ات والشعب و¤<& امل

 ��ستعمل�ا فالكتاب املدر�� ��� نجدKا داخل املؤسسات التعليمية ال�أحد eدوات املدرسية ال

م، أما عن م\انتھ ضمن الوسائل التعليمية فيقول أبو الفتوح رضوان yل من ا
ّ
م واملتعل

ّ
ملعل

درس 23 إعداد الّدرس :" وآخرون
ُ
Kو وسيلة ال غk¨ ع�(ا ل\ل من املدرس والتلميذ ف�و �ع"ن امل

، ف�و بمثابة املرتكز eسا��� للتعليم، )3("وتدر�سھ، وأيضا �ع"ن التلميذ ع'& اسNيعاب الّدرس

ة cعليمية ترzو�ة منظمة ت\ون حصيلة خ�5ات ثقافية واجتماعية cسo(دف فئة cعليمية ووسيل

وKو أحد أدوات املؤسسة ال56بو�ة مرافق للتلميذ " محّددة بحيث تتوافق مع قدرا*(م العقلية، 

قبل أن ي\ون أداة فكر�ة والكتاب املدر���  )manuel(يدو!ة داخل الفصل وخارجھ ف�و أداة 

ديداكتيكية وسيطة ف�و ال يتوجھ من مؤلف إ<& متلق مع"ن بل Kو أحد أدوات فوق ذلك أداة 

ھ يمكن اعتبار الكتاب املدر��� yوعاء تصب فيھ املعارف   )4("املؤسسة ال56بو�ة
ّ
لذلك yل

� بإم\ا®(ا أن تحدث التغي"5 لدى املتعلم�  .وامل�ارات ال

عّد لالستخدام الصفي من قبل خ�5اء    
ُ
ومتخصص"ن 23 أحد والكتاب املدر��� أ

ميادين املعرفة yي يتالءم مع مستوى ن�° التالميذ وميول�م، وحسب مراحل�م الدراسية 

  .ا²±تلفة 

�ساعد املعلم "كما أنھ وسيلة مساعدة ل\ل من املعلم واملتعلم ع'& حد سواء ف�و 

2 إليھ بطر�قة التدر�س  ع'& تحض"5 دروسھ �عيدا عن الNشNت والعشوائية،كما ي́و

                                                      
1 - François Richaudeau, Conception et Production des Manuels Scolaires guide 

pratique, Paris, 1979, UNESCO, p289. 
  2-Alain choppin, Manuels scolaire histoire et actualité, Pedagogie pour 

demain,edition Hachette,Parie,1992,p203.  
  .15م، ص1988أبو الفتوح رضوان وآخرون، الكتاب املدر���، مكتبة eنجلو ، القاKرة، دط ،  - 3
البيداغوجيا املعاصرة دراسة 23 قضايا التعلم والثقافة املدرسية عبد ا Eق منصف، رKانات  - 4

  .236،  ص2007افر�قيا الشرق، الطبعة Vو<&، املغرب، 
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ل عل�(م سبة،وأسلوب تقديم املوضوعات و�قدم املعرفة العلمية بصورة منظمة �س�ّ املنا

م الذاcي بما يNناسب مع ظروف�م وقدرا*(م التعليمية، كما 
ّ
اسNيعاM(ا، و�Nيح ل�م فرصة التعل

غ"5 أن الكتاب املقّرر ال  )1(" يفيد التالميذ 23 تقو�م أنفس�م بما يتضمنھ من أسئلة وتدر�بات

\ون غاية بحد ذاتھ وال يجب أن �ستخدم yوعاء لEÓقيقة املطلقة أو املصدر الوحيد يجب أن ي

للمعلومات، بل يجب أن ي\ون أداة لتحر�ض الفكر و¤ثارة التخّيل، وأن �ستخدم �ش\ل نقدي 

  .فال يتعامل معھ املتعلم ع'& أنھ كتاب مقدس

  :   أسس اختيار مفردات كتاب القراءة- 2

  2Ôبgي فيÕبتداV أن " وفيما يخص كتب القراءة املوج�ة للتالميذ 23 مرحلة التعليم

لtستطيع القارئ أو  اDEمل قص@?ةeساليب، وأن ت\ون  مجازeلفاظ و غر!بيتجنب  ف�(ا 

تار من eلفاظ ما يث"5 املعا�ي ا Eسية
ُ

Kذا )2(."السامع إدراك ا Eوادث وتخّيل�ا، وأن يخ

جب أن ي\ون عليھ كتاب القراءة، ولكن عند مراجعة كتب القراءة املقررة ع'& بالgسبة ملا ي

تالميذ املرحلة Vبتدائية 23 ا �زائر ُيالحظ أن املؤلف"ن ال �عتمدون 23 تأليف�م واختيارKم 

ملفردات كتب القراءة ع'& قاموس الطفل 23 مراحل نموه ا²±تلفة، إضافة إ<& عدم تكرار 

ل معناKا، كما �عمدون إ<& ال\لمة الواحدة تكر 
ّ
�ستطيع التلميذ تكرارKا وتمث ¨�ارا yافيا، ح

حشو التالميذ باملفردات اللغو�ة الكث"5ة،اعتقادا م�(م أن ذلك Kدف من أKداف القراءة وyلما 

ألن املت\لم " زاد علم املتعلم باللغة ومفردا*(ا وألفاظ�ا امتلك ثروة لغو�ة وKذا غ"EÛ 5يح 

 عدد محدود جدا من املفردات وقد أثبNت البحوث العادي ال �ستعم
ّ
ل 23 مخاطباتھ اليومية إال

yلمة تقر�با 23  2500العلمية أن الفرد العادي املتوسط الثقافة ال �ستعمل أك�5 من 

   ) 3(."مخاطباتھ،أما عا<2 الثقافة فtستخدم ب"ن أرÞعة وخمسة آالف yلمة 

ملتحدة eمر�كية أن ال ي\ون تقديم اللغة وVتجاه العام للتعليم 23 الواليات ا    

  للصغار من  

مستوى الكبار إ<& الصغار، بل الrßول إ<& مستوى الصغار صاعدين M(م تدر�جيا ّإ<& 

c 23عليمھ القراءة ) قاموسھ اللغوي (مستوى الكبار وع'& Kذا يجب أن نبدأ من مفردات التلميذ 

� والبيولو2à للتلميذ،ولكن ال يgب2Ô أن تقتصر والكتابة، أل®(ا البداية الطبيعية للنمو الن�áف

لدâ(م فحسب،بل ع'&  الN) .شيع �� أحاديث التالميذ املألوفةمفردات الكتاب ع'& تلك 

بحيث ت\ون Kذه املفردات مبgية ع'& ال56ابط  Pعض املفردات اDEديدةاملؤلف"ن أن يقّدموا 

                                                      
  .140، ص 1991إسماعيل زكر�ا، طرق تدر�س اللغة العرzية، دار املعرفة، القاKرة، دط،  - 1
د*(ا وطر�قة سردKا ملدر��� عبد العز�ز عبد ا²�يد، القصة 23 ال56بية أصول�ا النفسية، ما  - 2

  .67، ص 1976، 7املرحلة Vبتدائية، دار املعارف، القاKرة، ط
عبد الرحمن ا Eاج صا �، eسس العلمية واللغو�ة لبناء مناã° اللغة العرzية 23 التعليم ما   - 3

  . 23، ص 1985قبل ا �ام2ä،ا²�لة العرzية لل56بية، تو�س، ا²�لد ا ±امس، العدد التا�ي، 
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، وأن تNناسب مع قدرا*(م وحاجا*(م من والت\امل بي�(ا وz"ن املفردات املألوفة عند التالميذ

اللغة، وgzسبة تختلف من صف إ<& آخر مع تكرارKا تكرارا طبيعيا ح�¨ تصبح  تلك املفردات 

  .ا �ديدة مألوفة لدى التلميذ ليدرك�ا و�سيطر عل�(ا لtس�ل عليھ استعمال�ا

� يgب2Ô أن ُتراå& عند تأليف كتب   �القراءة لتالميذ املرحلة Vبتدائية  ومن eسس ال

  :ما ي'2

  .أن ي\ون موضوع لتنمية ذخ"5ة التالميذ اللغو�ة لفظا وتركيبا - 1

التدرج 23 عرض املفردات بحيث ال تزدحم املفردات ا �ديدة ع'&  - 2

الطفل،أن ال ت\ون �عيدة yل البعد عن القاموس اللغوي املناسب لسن املتعلم فت\ون الgسبة 

 .لمات مما �عرفھ الطفل و�ألفھ، و�سبة قليلة من املفردات ا �ديدة الك�5ى من ال\

ال تز!د الWلمات اDEديدة عTU ثالثة Rلمات �� الصفحة و�رى �عض ا²±تص"ن أن "

الواحدة،وأن تتكرر ال\لمات ا �ديدة �عد ورودKا مرات كث"5ة قد تصل إ<& العشر�ن 23 الكتاب 

�س�ل رسم�ا ومعناKا واستعم ¨�، و23 كتاب اللغة العرzية با �زائر وصل عدد )1("ال�االواحد ح

مفردة،  350املفردات ا �ديدة املقدمة 23 كتاب القراءة املقرر ع'& تالميذ السنة eو<& ابتداÕي 

مفردة جديدة ل\ل صف درا��� و23 املستوى  300أما 23 الصف"ن الثا�ي والثالث فقد بلغ عددKا 

  .مفردة جديدة  200ا �ديدة حوا<2  الرا�ع وا ±امس بلغ عدد املفردات

� يgبc 2Ôعليم�ا للمتعلم"ن �و�تفاوت ا ±�5اء 23 تحديد القدر املناسب من املفردات ال

23 مراحل�م ا²±تلفة، و�رجع ذلك إ<& اختالف قدرات التالميذ اختالفا زمانيا وم\انيا 23 ح"ن يرى 

ة 23 املرحلة Vبتدائية yاف ألن مفرد 2500إ<&  2000أّن cعليم eطفال من " رشدي طعيمة 

ي\ون لدâ(م قاموس لغوي يفي بمتطلبات ا Eياة شر�طة أن يتعلموا م�ارت"ن أساسtت"ن أوالKما 

  )2("تركيب املفردات وثان�(ما كيفية استخدام القاموس

كتاب (bسس الN) يaب_� مراعا^[ا عند تقديم املفردات �� الكتاب املدر*()

  ):القراءة

  :)3(شدي طعيمة K 23ذه النقاطوقد  ±ص�ا ر 

مراعاة القاموس اللغوي للتلميذ سواء من حيث أنواع املفردات أو من  - 

 .حيث دالالت Vستخدام

                                                      
عبد العز�ز عبد ا²�يد ، اللغة العرzية أصول�ا النفسية وطرق تدر�س�ا، دار املعارف، القاKرة،  - 1

  .167 - 166،  ص ص 1، ج1961، 3ط
رشدي طعيمة، تطو�ر منc °çعليم العرzية بالتعليم العام أسس وقضايا، املنظمة العرzية  - 2

  .196، ص 1989لل56بية والثقافة والعلوم، تو�س، 
ي طعيمة، eسس العامة ملناc �ãعليم اللغة العرzية اعدادKا تطو�رKا وتقو�م�ا، دار رشد - 3

  .124، ص 1998 1الفكر العرÞي، القاKرة، ط
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 .التدرج 23 عدد املفردات ا �ديدة 23 الدرس الواحد وتكرارKا تكرارا yافيا - 

� تقدم 23 الكتب - � .Vقتصاد 23 عدد املفردات ال

 .ل ومواقف مختلفة مع ك�5ة التدر�ب عل�(اتوظيف املفردات ا �ديدة 23 جم - 

التدرج V 23نتقال من املفردات الدالة ع'& اE²سوسات إ<& املفردات الدالة  - 

 .ع'& ا²�ردات

� cستخدم لبناء ا �مل  - �KVتمام باملفردات املساعدة الوظيفية، و2è ال

 . والرzط ب"ن املفردات yأدوات العطف والشرط وحروف ا �ر

� كما أنھ من ا�لضروري KVتمام باملفردات امل56ادفة واملتضادة، واملفردات املوحية ال

� خيال الطفل، وال بأس من توظيف �عضا من مفردات القرآن الكر�م وeحاديث النبو�ة wتن

  .الشر�فة وكذا أبيات من الشعر العرÞي بما يNناسب مع قدرات التالميذ

  

  : لمرحلة �بتدائيةمعاي@? انتقاء املفردات �� كتب القراءة ل - 3

اKتم الباحثون بتواتر املفردة واعت�5وه أحد مؤشرات : معيار الشيوع والتواتر 1- 3

� ك�5ة تداول�ا، ومن ثم أKميo(ا ووضوح معناKا kع�س�ولة ال\لمة باعتبار أن تواتر املفردة 

إّن ."تابةو�قاس التواتر بمدى تكرار ال\لمة 23 أي مصدر من مصادرKا ا²±تلفة yالكالم والك

اختيار مفردات اللغة املراد cعليم�ا أمر بالغ التعقيد لذا يجب اختيار Kذه eخ"5ة وفق معيار 

التواتر أو الشيوع ف\لما قّل استعمال Kذه املفردات تّم تأجيل cعليم�ا إ<& مراحل الحقة من 

  ) 1(."مراحل التعليم

  : معيار السgولة 2- 3

� تخلو من الشذوذ أو ال\لمات " �عطي Kذا املعيار eولو�ة    �لل\لمات القياسية ال

� تخلو من صعوzة إمالئية�� تخلو من eصوات الصعبة أو ال\لمات ال�،فاملفردة الشاÕعة )2("ال

Vستعمال أس�ل من املفردة النادرة V 23ستعمال كما أّن املفردة الدالة ع'& اE²سوس أس�ل 

لول املفردة Kو الذي يحدد س�ولo(ا كذلك الNشابھ فمد" من املفردة الدالة ع'& ا²�رد 

وVختالف أصوات املفردة وحروف�ا حيث يميل العقل 23 عملية التعلم إ<& ادراك Vختالف 

  .)3("والتباين أك�5 مما يميل إ<& ادراك الNشابھ 

  

                                                      
1-Gerard Vigner, didactique fonctionnelle du francais edition Hachette, Paris,1980, p 

128.  
  .100العرzية، ص دمحم ع'2 ا ±و<2، أساليب تدر�س اللغة  - 2
، دط، 1981فت2í يو�س ومحمود الناقة، أساسيات cعليم اللغة العرzية، دار الثقافة، القاKرة،  - 3

  .144ص 
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و�قصد بھ تحديد املفردات : معيار اDoال اللغوي الذي تaتk) إليھ املفردة 3- 3

� يتضم�(ا الكتاب املدر���، بحيث ت\ون تلك املناسب�ة ل\ل مجال من ا²�االت اللغو�ة ال

� يميل إل�(ا التالميذ وتNناسب مع قدرا*(م وحاجا*(م �املفردات نا�عة من ا²�االت ال

ع'& أن تبدأ Kذه ا²�االت متدرجة من عالقة الطفل بنفسھ،ثم عالقتھ بأسرتھ،ثم "اللغو�ة،

    )1("قتھ بخالقھ، عالقتھ بال\ون والعالم اE²يط بھعالقتھ بجتمعھ، ثم عال

شرح املفردة بطر�قة وا�Eة وس�لة،مع : معيار الوضوح والتكرار 4- 3
ُ
c و أنKو

�س�ل ع'& التالميذ  ¨�مراعاة مبدأ تكرار املفردات ا �ديدة واستخدام�ا 23 نصوص كث"5ة، ح

  .ف�م�ا وcعلم�ا

الباحث"ن أن معيار انتقاء املفردات يجب أن يرى �عض : معيار tbمية والفائدة 5- 3

ينطلق من مدى حاجة التالميذ ملفردات معينة الستعمال�ا 23 ا Eياة العامة السيما وأننا �عtش 

عصر Vنفجار املعر23، وتوا<V 2خ56اعات وVكNشافات ول\ي ال يضطر التلميذ إ<& استخدام 

  .مصطEÓات تلك Vخ56اعات بأسماð(ا eجنïية

� تتعلق : "معيار القرب أو املالصقة 6- 3�و�قصد بھ اعطاء eولو�ة للمفردات ال

  )2(" بالبtئة املباشرة للمتعلم أي eشياء اE²يطة بھ 23 البtت واملدرسة والشارع والسوق 

� يgب2Ô أن تتوافر 23 كتاب القراءة Kو أن ت\ون �ولعل أيضا من أبرز املواصفات ال

ع'& القراءة وVستمرار ف�(ا، بحيث cساعد ع'& تزو�د التلميذ موضوعا*(ا مشوقة مñ�عة 

بالفكر الواسع النا�°، و�\ون أسلوM(ا وا�Eا يجد فيھ التلميذ ثروة لغو�ة لفظا وعبارة 

� تتطلب من القارئ استخدام �وجمال أسلوب، ع'& أن تخلو من الصعوzة والتعقيد ال

ة وyلما yان الكتاب س�ل eسلوب جيد الطبع القاموس من وقت إ<& آخر، مما ينفره من القراء

فإنھ يبعث صوره ع'& حب ا �مال وتقو�ة ا ±يال و�ساعد ع'& الgشاط والتفك"5 مع KVتمام 

بالناحية املادية 23 كتب eطفال بحيث تتضمن ا �اذبية n 23خراج إضافة إ<& احتواð(ا ع'& 

� cس�م 23 توضيح معا��ي مفردات النصوص ع'& أن ال تطÔ& الصور والرسوم التوضيحية ال

� تؤدي باملتعلم إ<& اKمالھ للنص املقروء �فالتخ'2 عن النص "Kذه الصور والرسومات ال

املقروء قد يقتل فينا الرغبة 23 التحليل وال56كيب وVستgتاج و�جعلنا نكتفي باإللقاء 23 حساب 

� ل(ملكة التجر�د والتأمل والتفك"5 الصوريlالك السل)oسV3()"لصورة (  

                                                      
رمضان yافية، ماذا نكتب لألطفال؟ وملاذا؟، مجلة دراسات ترzو�ة، عالم الكتب، القاKرة،  - 1
  .119، ص 1988، 10، ج3ا²�لد
، 2اللغة العرzية، دار العلوم للطباعة والgشر، الر�اض، ط دمحم ع'2 ا ±و<2، أساليب تدر�س - 2
  .100، ص 1986
، 2007، 1ادمحم عليلوش، ال56بية والتعليم من أجل التنمية، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط - 3

  .61ص
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  : تقو!م كتب القراءة باالعتماد عTU قوائم املفردات الشاwعة - 4

� يقوم M(ا الفرد أو " 23 العملية ال56بو�ة ) évaluation(ُيقصد بالتقو�م�تلك العملية ال

� يتضم�(ا املنç°،وكذلك نقاط �ا �ماعة ملعرفة مدى النجاح أو الفشل 23 تحقيق Keداف ال

وâ(دف التقو�م إ<&  )1("فيھ ح�¨ يمكن تحقيق Keداف بطر�قة أفضل القوة أو أوجھ القصور 

الوقوف ع'& ما تحقق من أKداف وما لم يتحقق م�(ا ومعرفة جوانب القوة ونوا´2 الضعف 

للتمسك �عوامل القوة ومحاولة التغلب والقضاء ع'& أسباب الضعف وVستفادة من eخطاء 

املتعلم وعدم تكرارKا وKو أشبھ بالñN±يص والعالج، فالتقو�م عملية 23 غاية Keمية ل\ل من 

واملعلم وو<e 2مر ومؤلفي الكتب املدرسية واملسؤل"ن عن العملية التعليمية التعلمية، ألنھ 

Keداف واE²توى وطرق التدر�س وأساليب ( �شمل yل عنصر من عناصر املنe °çرÞعة

بk¨ التقو�م ع'& أسس علمية ذلك بأن تتوافر فيھ الصفات العلمية يُ لذا يجب أن ) التقو�م

  .صدق واملوضوعية والبعد عن الذاتية وeح\ام الñ±صيةyال

    �وتقو�م الكتب املدرسية ال يقل أKمية عن أي عنصر من عناصر املنç° املدر��

وتقو�م اE²توى الذي تتضمنھ الكتب من ح"ن إ<& آخر عملية ضرور�ة ملواكبة eحداث 

دار eح\ام السليمة والتطورات السر�عة للتكنولوجيات ا Eديثة فمن خاللھ يتم اص

واملوضوعية ع'& الكتاب املدر���، ومن ثم العمل ع'& تطو�ر نوا´2 القصور فيھ أو اE²افظة 

  .ع'& نقاط القوة فيھ،  فعملية التطو�ر �سبق�ا دائما عملية التقو�م 

بحاجة إ<& تقو�م موضو2å  - 23 ا �زائر - وكتب القراءة املوج�ة للمرحلة Vبتدائية   

ا ملا cعانيھ من ضعف 23 طر�قة اختيار موضوعا*(ا ومحتواKا وطر�قة صياغo(ا مستمر نظر 

فكث"5ا من كتب القراءة عاجزة عن جذب التلميذ وcشو�قھ،إما لصعوzة أسلوM(ا ولغo(ا،و¤ما 

لبعد موضوعا*(ا عن محيط وtzئة التلميذ وعما يث"5 اKتمامھ و�تفق مع ميولھ وحاجاتھ،و¤ما 

انطلقت من الواقع ا �زائري الدامي  2003و 2002حات ال56بو�ة  لسنة لرداءة إخراج�ا،فاإلصال 

 ��الذي عرفتھ ا �زائر 23 الNسعيgيات الذي yان أحد أسبابھ ضعف املنظومة التعليمية ال

مرحلة ما قبل  –لذا فأثناء عملية تقو�م كتب القراءة . أنجبت جيال يطمح لÓ��اد ال للمعرفة

5ك"r ع'& Keداف التعليمية املراد تحقيق�ا من كتب القراءة 23 ضوء تم ال  - Vصالحات ال56بو�ة
ّ
6

فلسفة ا²�تمع وثقافتھ، وطبيعة العصر إضافة إ<&  متطلبات نمو التلميذ y 23ل مرحلة مع 

مراعاة التنوع 23 املوضوعات، وكذا أسلوب عرض�ا وطبيعة لغo(ا  وجمالية اخراج�ا وyل Kذا 

  .ةلت\ون درجة مقروئيo(ا عالي

وKكذا تصبح عملية تقو�م كتب القراءة ضرورة حتمية تفرض�ا حركية اللغة وسرعة  

                                                      
� الوكيل ومحمود حس"ن، VتجاKات ا Eديثة 23 تخطيط وتطو�ر مناã° املرحلة eو<&،   -  1wحل

  .111، ص1988فالح، ال\و�ت، دط، مكتبة ال
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 ��نموKا لك�5ة ما يرد إل�(ا من yلمات جديدة وخاصة تلك املتعلقة بالعلوم وVخ56اعات ال

�ستعمل�ا املتعلم 23 حياتھ اليومية .  

  : طرق تقو!م كتب القراءة �� ضوء املفردات الشاwعة 1- 4

من أبرز ما يواج�ھ املعنيون بتعليم اللغة من صعوzات Kو تحديد القدر لعّل    

م، 
ّ
� يgب2Ô عرض�ا للتعل�فاملفردات 23 أي لغة من اللغات cعد من "املناسب من املادة اللغو�ة ال

م،كما أن ا²±زون 
ّ
ال�±امة بم\ان يصعب معھ تحديد مجموعة �عي�(ا ع'& أ®(ا eو<& بالتعل

ن يختلف باختالف e÷±اص وzحسب خ�5ا*(م واKتماما*(م ومستو�ا*(م املفرداcي للمت\لم"

ر ا²±تصون 23 تأليف كتب القراءة 23  )1("العلمية
ّ

� ُعرفت اعداد قوائم املفردات ، لذا فك�ال

  .)*(منذ ع�د �عيد

لقد قام العديد من الباحث"ن عند الغرب وعند العرب ببحوث إلحصاء ال\لمات   

الشاÕعة 23 اللغة العرzية ولقد توصلوا إ<& نتائج مختلفة أحيانا، ومNشاM(ة أحيانا أخرى حسب 

� أحصوKا فبعض�م أح�û¨ لغة �عض الEúف،مثل �) و�'2(و) بر�يل(طبيعة املادة اللغو�ة ال

23 كتب القراءة للمرحلة Vبتدائية املستعملة 23 �عض البلدان العرzية وÞعض�م أح�û¨ ما ورد 

مثل الدكتور فاخر عاقل،والعمل املش56ك ب"ن ا �زائر وتو�س واملغرب املسw¨ الرصيد اللغوي 

القائمة العرzية الفر�سية و2è عمل مش56ك ب"ن ) للمرحلة eو<& من التعليم VبتداÕي(الوظيفي 

 eامعة دمحم ا ±امس التا�عة للمغرب،ومع�د العلوم مع�د الدراسات و�بحاث للتعر�ب التا�ع  

اللسانية والصوتية التا�ع  �امعة ا �زائر،وقسم اللسانيات بمركز الدراسات وeبحاث 

،وأش�ر V1975قتصادية وVجتماعية التا�ع  �امعة تو�س،وقد طبعت الطبعة eو<& سنة 

  .مة مكة وقائمة الر�اض للمفردات الشاÕعةقوائم املفردات عند العرب قائ

إن معرفة ال\لمات الشاÕعة : " وعن أKمية Kذه القوائم يقول دمحم ع'2 ا ±و<2   

مفيدة،بل ضرور�ة 23 حقل cعليم العرzية لغ"5 العرب ألن Kذه املعرفة تفيد 23 تأليف كتب 

ب"ن مئات {الف من ال\لمات القراءة العرzية لغ"5 العرب وتفيد 23 انتقاء ال\لمات ال�امة من 

� تزخر M(ا اللغة العرzية، وال تقتصر فائدة قوائم ال\لمات الشاÕعة ع'& cعليم العرzية لغ"5 �ال

  2."العرب، بل 2è مفيدة وم�مة c 23عليم العرzية للعرب أيضا

لدى التالميذ أحد العوامل ) K)word frequencyذا و�عت�5 عامل شيوع املفردات   

� يتم �من خاللھ الّتعرف ع'& مدى مناسبة مفردات كتب القراءة للتالميذ أو عدم ال

مناسïتھ،وذلك عن طر�ق الرجوع إ<& التالميذ أنفس�م وحصر مفردا*(م الشاÕعة واملتداولة 

                                                      
ناصر بن عبد هللا بن غا<2 وصا � بن ناصر الشو�رخ، تطو�ر مناc °ãعليم : جاك ر�شاردز ، تر - 1

� واملطا�ع، الر�اض ، دط، wشر العلg27- 26، ص ص 2007اللغة، إدارة ال.  
، عمان، دط،  دمحم ع'2 ا ±و<2، أساليب تدر�س اللغة العرzية، دار الفالح للgشر والتوز�ع - 2
  .99، ص 2000
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� يك�5 دورا®(ا ع'& ألسنo(م، أو23 كتابا*(م بطر�قة علمية منظمة فإذا yانت �بي�(م،أي تلك ال

مNشاM(ة مع  - مثال - ملقّررة ع'& تالميذ السنة الثالثة من التعليم VبتداÕيمفردات كتاب القراءة ا

املفردات املألوفة لدâ(م فإن ذلك دليل ع'& مراعاتھ ملعيار شيوع املفردات ومن ثم ي\ون كتاب 

القراءة مناسبا لقدرا*(م العقلية، أما إذا yانت مفردات الكتاب �عيدة عن قائمة املفردات 

فإن التلميذ سيجد صعوzات 23 ف�م معا�ي  �عض املفردات وzالتا<2 سيصعب  الشاÕعة لدâ(م

عليھ توظيف�ا c 23عاب"5ه الكتابية والشف�ية،لذا فالبّد من إعادة النظر 23 مفردات كتب القراءة 

� تتغ"5 من ف56ة ) من ناحية املفردات(من ح"ن آلخر لالستجابة الحتياجات التلميذ اللغو�ة �ال

  .رى زمنية إ<& أخ

وقد استخدم �عض الباحث"ن تقديرات وأح\ام صّنفوا وفق�ا جودة الكتب املدرسية  

  :)1(وKذه التقديرات y 2èاآلcي

إ<& % 81إذا yانت درجة شيوع املفردات فيھ من) جيدا جدا(�عت�5 الكتاب   - 1

100.% 

 %.81إ<& % 61إذا yانت درجة شيوع املفردات فيھ من) جيدا( �عت�5 الكتاب  - 2

إ<& % 51إذا yانت درجة شيوع املفردات فيھ من) مقبوال( كتاب�عت�5 ال  - 3

60.% 

إ<& % 31إذا yانت درجة شيوع املفردات فيھ من) ضعيفا(�عت�5 الكتاب   - 4

50.% 

إذا yانت درجة شيوع املفردات فيھ  أقل من ) ضعيفا جدا(�عت�5 الكتاب   - 5

30.%  

� تحدد س�ولة املفردة أو صعوoz(ا 23 �ضوء شيوع املفردات وتواترKا غ"5 أّن املعاي"5 ال

ال تقتصر فقط ع'& عدد املفردات املش56كة واملفردات ا²±تلفة ب"ن كتب القراءة ومفردات 

التالميذ،و¤ن yان Kذا املعيار قد لقي KVتمام أك�5 من غ"5ه من العوامل،و¤نما Kناك عوامل 

د حروف�ا مقاطع�ا،وحسيo(ا من بي�(ا طول املفردة،وعد"أحرى تحّدد س�ولة املفردة أو صعوoz(ا 

� ال�(ا wتgت ��أو تجر�دKا،وأقسام الكالم ف�(ا من اسم وفعل وحرف،وا²�االت اللغو�ة ال

  .  2"املفردة

Kذا الدور امل�م واملوقع البارز  - 23 مرحلة التعليم VبتداÕي –و¤ذا yان لكتاب القراءة   

23 العملية التعليمية،فمن الضروري أن ي\ون خاضعا ملبدأ التطو�ر ح�¨ ي\ون مالئما لن�° 

املتعلم"ن ومستواKم العق'2 واملعر23، وeخذ V 23عتبار التوافق ب"ن محتو�ات Kذه الكتب 

                                                      
  .144فت2í يو�س ومحمود الناقة، أساسيات cعليم اللغة العرzية، ص  - 1

السيد العزاوي وKدى برادة، قائمة ال\لمات الشاÕعة 23 كتب eطفال، ال�يئة املصر�ة للكتاب،  - 2
  . 98، ص 1986القاKرة، دط، 
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ى قابلية التالميذ لھ من حيث مستوى لغتھ، وأسلوzھ وطبيعة عرض موضوعاتھ وكيفية ومد

  .اخراجھ 
  :قائمة املصادر واملراجع

أبو الفتوح رضوان وآخرون، الكتاب املدر���، مكتبة eنجلو ، القاKرة،  - 1
 .1988دط ، 

إسماعيل زكر�ا، طرق تدر�س اللغة العرzية، دار املعرفة، القاKرة، دط،   - 2
1991. 

شادية الّتل ودمحم مقدادي، اتجاKات طلبة جامعة ال"5موك نحو املطالعة  - 3
 .1989ا Eرة وعادا*(م ف�(ا، مجلة جامعة ال"5موك، ا²�لد ا ±امس، العدد الرا�ع، عمان، 

ة واللغو�ة لبناء مناã° اللغة عبد الرحمن ا Eاج صا �، eسس العلمي - 4
العرzية 23 التعليم ما قبل ا �ام2ä،ا²�لة العرzية لل56بية، تو�س، ا²�لد ا ±امس، العدد 

 . 1985الثا�ي، 

عبد العز�ز عبد ا²�يد، القصة 23 ال56بية أصول�ا النفسية، ماد*(ا وطر�قة   - 5
 .1976، 7سردKا ملدر��� املرحلة Vبتدائية، دار املعارف، القاKرة، ط

عبد العز�ز عبد ا²�يد، اللغة العرzية أصول�ا النفسية وطرق تدر�س�ا،    - 6
 .1، ج1961، 3دار املعارف، القاKرة، ط

عبد ا Eق منصف، رKانات البيداغوجيا املعاصرة دراسة 23 قضايا التعلم  - 7
 .2007والثقافة املدرسية، افر�قيا الشرق، الطبعة Vو<&، املغرب، 

و�ر منc °çعليم العرzية بالتعليم العام أسس وقضايا، رشدي طعيمة، تط  - 8
 .1989املنظمة العرzية لل56بية والثقافة والعلوم، تو�س، 

رشدي طعيمة، eسس العامة ملناc �ãعليم اللغة العرzية اعدادKا   - 9
 .1998، 1تطو�رKا وتقو�م�ا، دار الفكر العرÞي، القاKرة، ط

ليم اللغة العرzية، دار الثقافة، فت2í يو�س ومحمود الناقة، أساسيات cع  - 10
 .، دط1981القاKرة، 

رمضان yافية، ماذا نكتب لألطفال؟ وملاذا؟، مجلة دراسات ترzو�ة، عالم  - 11
 .1988، 10، ج3الكتب، القاKرة، ا²�لد

دمحم ع'2 ا ±و<2، أساليب تدر�س اللغة العرzية، دار العلوم للطباعة  - 12
 .1986، 2والgشر، الر�اض، ط

، ال56بية والتعليم من أجل التنمية، مطبعة النجاح، الدار ادمحم عليلوش  - 13
 .2007، 1البيضاء، ط
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� الوكيل ومحمود حس"ن، VتجاKات ا Eديثة 23 تخطيط وتطو�ر   - 14wحل
 .1988مناã° املرحلة eو<&، مكتبة الفالح، ال\و�ت، دط، 

ناصر بن عبد هللا بن غا<2 وصا � بن ناصر الشو�رخ، : جاك ر�شاردز ، تر  - 15
� واملطا�ع، الر�اض ، دط، تwشر العلgعليم اللغة، إدارة الc °ã2007طو�ر منا. 

السيد العزاوي وKدى برادة، قائمة ال\لمات الشاÕعة 23 كتب eطفال،    - 16
  . 1986ال�يئة املصر�ة للكتاب، القاKرة، دط، 

  

  :املراجع bجن}ية 

1-Alain Choppin, Manuels scolaire histoire et actualité, Pedagogie 

pour demain,edition Hachette,Parie,1992 . 

2- François Richaudeau, Conception et Production des Manuels 

Scolaires guide pratique, Paris, 1979, UNESCO. 

3-Gerard Vigner, didactique fonctionnelle du français, édition 

Hachette, Paris,1980. 
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  مالمح تداولية الدرجة �و� �� سورة القلم
  ∗أمينة لعموري

  
  :م �ص

'&دف $ذا العمل إ�
 بحث تجليات عناصر تداولية الدرجة و�
 	� ا��طاب        
ال?�صية م=&ا ( وسيعمد إ�
 مقار;ة سورة القلم من خالل رصد العناصر 1شار/ة ف-&ا. القرآ(ي

،ومحاولة الكشف عن مراجعMا وما Lعود عليھ )والزمانية واملFانية وحA BCجتماعية وا��طابية 

 السياق	� الواقUعتماد عA الية مدى نجاعة .ع من خاللFمناقشة إش 
Uز العمل ع

ّ
و/رك

  .املقار;ة التداولية 	� قراءة النص القرآ(ي قراءة ]اشفة
  ا��طاب القرآ(ي - السياق –1شار/ات –تداولية الدرجة و�
 : الFلمات املفاتيح

Abstract : 

       The aim of this work is to search for the manifestation of the 

enunciation in the Qur'anic discourse. It will approach Surah "el Qalam" by 

monitoring  the deixis (personal, spatial, temporal and even social and 

discursive). We will also try to reveal its references in reality, depending on the 

context. This research focuses on the problematic of the effectiveness of this 

pragmatic approach in the in-depth reading of the Qur'anic text.  

Key words: enunciation, deixis , context, Qur'anic discourse. 

 

 

تداولية حefا واسعا من مجال الدراسات الL dCعBc با��طاب وتحاول احتلت ال
ولعل $ذه اnoاولة 	� . مقار;تھ مقار;ة ال l&مل أي جانب من جوانبھ السياقية والgسقية معا


 خلفيات متعّددة ومختلفة Uند عrسL يات ا��طاب $و ما جعل التداوليةsل حيF1مساك ب

“ سلة مMمالت“متباعدة، لذلك (عتت 	� بداياl&ا بأxّ&ا  وتناقش قضايا تبدو للو$لة و�

  .باعتبار$ا حقال يحكمھ الالتجا(س 	� مرتكزاتھ ومبادئھ وحBCّ 	� قضاياه
 1974و	� س�يل لّم شتات محتو/ات ا�nقل التداو��، اق��ح $ا(سون سنة 

درجات  وقد قام فيھ بتقسيم التداولية إ�
 ثالث. مشروعا يوّحد مختلف فروع التداولية
وقد اعتمد $ا(سون 	� .م��اتبة، l&تّم ]ّل درجة  بجانب من جوانب استعمال اللغة و تمظMراتھ


 عنصر السياق ألن Uتقسيمھ $ذا ع » dcستلزم بالضرورة التحديد الضم� ��أّي تحليل تداو

                                                      
، قسم اللغة العر;ية وآدا�&ا، ]لية �داب واللغات، جامعة أك�U محند  - أ –أستاذ مساعد  ∗

  .- البو/رة–أو�nاج 
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ي تؤول فيھ ا��ملة
ّ

  1.»للسياق الذ
السياق املعت��ة 	� تأو/ل واختالف درجات التداولية مرّده إ�
 اختالف عناصر     


 اعتبار مظMر من مظا$ر الّسياق و/مكن «عناصر تداولية معّينة، فUعتمد عL ّل درجة[
  2.»القول باغتناء السياق من درجة إ�
 أخرى وLعقده كذلك

  :درجات التداولية - 1
أي التعاب�f (الرموز 1شار/ة «l&تّم $ذه الدرجة بدراسة :تداولية الدرجة �و�- أ
  3.»)أي سياق تلفظMا(، ضمن ظروف استعمالMا)امل�&مة حتما

تلك الوحدات اللسانية الذي يتعلق اشتغالMا 	� « ) déictiques(و/قصد باإلشار/ات 
أي £� تلك  4.»1طار الدال�� املرج¡� باألخذ  عfن Aعتبار  عض عناصر وضعية التخاطب

تواصل لغوي،لك=&ا تبقى أوعية فارغة ما لم  العناصر اللغو/ة الdC ال يمكن أن �ستغdc ع=&ا أي
وال نقصد بذلك أّن الداللة امل¥�مية لMذه .يتم إكسا�&ا داللة مستقاة من سياقات استعمالMا

ي تحيل عليھ
ّ

فمن «ولذلك. العناصر 1شار/ة تتغ�fّ بتغ�fّ السياق ولكن ما يتغ�fّ $و املرجع الذ
طاب تأو/ال ¦nيحا، يلزم املتلقي أن يدرك �nظة أجل تحديد مرجع دوات إشار/ة وتأو/ل ا��


 معرف§&اUونات التلفظ اللغو/ةبناء عFلم، فيتخذ$ا مرجعا يحيل عليھ، و/ؤول مF5.»الت  
أّما عن العناصر السياقية الdC تتدخل لتحديد ما تحيل إليھ عناصر الدرجة      

 �£ 
املوجودات أو محددات املوجودات، ومن ثّم فالسياق الوجودي و1حا�� «و�
  6».ا�oاطبون، ومحّددات الفضاء والزمن:$و

 

 العناصر ولية والضرور/ة  - 	� صل - �شتمل سياق الدرجة و�Uع dCال
املركز “،أو ما أسماه أحمد املتو]ل ب )�ن - الMنا - نا( يتحقق �&ا التواصل واملتمثلة 	� ثالثية

م، مخاطب، مFان، زمان«وقد حّدده 	� “ 1شاري 
ّ
و$ذا املفMوم خ�f يرتبط  7.»متFل

املركز “ 1حالة الdCّ تحّدد موقع اnoال عليھ بالّنظر إ�
«وقصد �&ا “ بإحالة املوضعة“عنده

                                                      
1

-Catherine Kerbrat-Orrechionni, L’enonciation de la subjectivité dans le langage, 

Armand Colin éditeur, Paris 1980.P185.  
سعيد علوش، مركز 1نماء القومي، الر;اط : فر(سواز أرمينFو، املقار;ة التداولية،ترجمة  -2

  .38ص. 1986
  .38نفسھ، ص-3

4
-Catherine Kerbrat-Orrechionni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage,p 

36. 
، دار الكتاب 01عبد الMادي بن ظافر الشMري، اس��اتيجيات ا��طابمقار;ة لغو/ة تداولية،ط -5

  .83ص.2004ا��ديد املتحدة، ب�fوت 
  .38فر(سواز أرمينFو، املقار;ة التداولية، ص -6
، 01أحمد املتو]ل، ا��طاب وخصائص اللغة العر;يةدراسة 	� الوظيفة والبgية والنمط، ط -7

  .80ص.2010مgشورات 1ختالف، ا��زائر 
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  .1.»الذي �شمل املتFلم وا�oاطب ومFان التخاطب وزمانھ“ 1شاري 
، و²عت�� )subjectivité(و/مكن أن تدرج 1شار/ات ضمن مفMوم أعم $و الذاتية     

dcوم والذي �عMذا املفMول ل
 أّنھ « بنفgست املؤسس Uتقديم نفسھ ع 
Uم ع
ّ
قدرة املتFل

ذا التقديم من خالل آثار لسانية ي��كMا املتFلم 	� خطابھ Lش�f و/Fون $  2.»الفاعل 	� خطابھ
  .إليھ كصاحب ذلك ا��طاب


 الذاتية $و الضمائر     Uست أن أ$م مؤشر عgأو ما �سّميھ التداوليون (و/رى بنف
الضمائر LشFل املرتكز 	� خلق الذاتية 	� اللغة، وLش��ك $ذه «ذلك أّن ) باإلشار/ات ال?�صية

إx&ا أسماء 1شارة أو ا�nال أو النعت .أنواع أخرى من 1شار/ات 	� الوضع نفسھالضمائر مع 
م العالقات املFانية والزمانية حول الفاعل

ّ
و ال يمكن فMم مدلول $ذه دوات إال (...) الdCّ تنظ

 3.»من خالل معرفة سياق الكالم الذي استعملت فيھ

بدراسة طر/قة Lعب�f القضايا، « ى يختّص $ذا املستو : تداولية الدرجة الثانية - ب

 القضية املع�� ع=&ا أن تتمefّ عن Uامة، إذ عMاالت الnا� �	ا با��ماة املتلفظ �&ا، Mارتباط �	

  4.»الداللة ا�nرفية ل�³ملة
      
وللكشف عن الداللة الضمنية يتّم استدعاء عناصر سياق الدرجة و�

سياق 1خبار وAعتقادات «درجة $و إضافة إ�
 عناصر أخرى فيصبح سياق $ذه ال
  5.»املتقاسمة، ال السياق الذ$dc، بل السياق امل��جم إ�
 تحديدات العوالم املمكنة

لصاح�&ا “ نظر/ة أفعال الكالم“و£� املعروفة ب  :تداولية الدرجة الثالثة - ج

 فكرة أن العبارات اللغو/ة ال تص. أوستfن. ل.الفيلسوف جUف الواقع إنما تقوم $ذه النظر/ة ع

  .Lس¡
 إ�
 Lغي�fه، فتتحول اللغة من مجّرد أقوال إ�
 أفعال ذات أ عاد اجتماعية
وسياق $ذه الدرجة $و ك´� غBc وLعقيدا، فMو يضّم سياق الدرجتfن      

  6.السابقتfن وعناصر تتعلق بالعوامل الفردية وAجتماعية للفواعل املتFلمة
  :ة القلمسياق الدرجة �و� �� سور  - 2

، ولMذا سنعمد )�ن - الMنا - نا(سبقت 1شارة إ�
 أن سياق $ذه الدرجة يتمثل 	�  
ب - املتFلم( إ�
 تحديد املشاركfن 	� ا��طاب

َ
وكذلك 1طار الزما(ي ) املشارك الغائب - ا�oاط


 ما ورد . واملFا(ي لھUو;ما أن ا��طاب املدونة  عيد زمنيا فإن معرفة سياقھ ستعتمد أساسا ع
  .التفاس�f وأسباب ال¶eولفي

                                                      
  .80نفسھ، ص  -1

2
-Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, T1,Cérès éditions, Tunis 

1995. P258. 
3

-Ibid, P261. 
  .38فر(سواز أرمينFو، املقار;ة التداولية، ص  -4
  .38نفسھ، ص -5
  .39نفسھ، ص -6
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 الّرسول    Uملسو هيلع هللا ىلصنزلت سورة القلم ع� كما أxّ&ا نزلت .بصفتھ املتلّقي ّول لل̧و

� ير;طھ با¹ عّز وجّل 	� قولھ Lعا� ْنَت نث:لطمأنتھ أّن ما يحدث معھ لºس جنونا إّنما ̧و

َ
َما أ

َك ِبَمْجُنوٍن  
 الّرسول الق. )02(مثِبِنْعَمِة َرّ;ِUقولھ كما ف-&ا ثناء ع �	دوة الكتمال أخالقھ وسمّو$ا 

ٍق َعِظيٍم نث:Lعا�

ُ

 ُخلUَع

َ
َك ل   )04(مث َوÀِنَّ

ولم يكن $ذا الMدف الوحيد من نزول السورة، إّنما جاءت أيضا لتنذر املشركfن  

 عن رسالتھ

ّ
Uجع عن دعوتھ و/تخ�fموا الّرسول الكر/م با��نون، وحاولوا مساومتھ ل&lّالذين ا .

ر$م من عاقبة كفر$م “ أ¦nاب ا��ّنة“بح الّصفات وضرب لMم مثل فوصفMم هللا بأق
ّ

ليحذ
  .وأّن مالMم لن �غdc ع=&م شºئا


 ما ابتاله من      Uالّص�� ع 
Uعليھ الصالة والسالم ع dّÃالن 
ّ

ثّم تgتdÄ السورة بحث

 إتباع  طر/قھ، ضار;ا لھ مثل سّيدنا يو(س عليھ السالمUن عfإعراض املشرك.  

سبق من عرض ملضمون السورة ومناسبة نزولMا يمكن أن نحّدد عناصر  ومّما     
  :	� ما يأLي) 	� الدرجة و�
(سياقMا 

  :املشاركون   -  أ

 ن�ّيھ محّمد : املت0لمUل عe¶امل 
� ج��يل ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن $و كالم هللا Lعا� بواسطة ال̧و

 . فاملتFلم $و هللا عّز وجل. عليھ السالم

مfن غ�fه لكّن خطا�&م  
ّ

 امتداد سور وآيات القرآن الكر/م يمكن أن نجد متFلUوع

يمكن إدراجھ ضمن ما �سBÆ با��طاب املنقول ألّن هللا سبحانھ وLعا�
  ينقل إلينا ما قالوه وما 
  .فعلوه 	� إطار القصة املثل

ب
َ
ض حيان ،و	�  عملسو هيلع هللا ىلصا��طاب القرآ(ي موّجھ بالدرجة و�
 إ�
 الرسول : ا4�اط

ب آخرملسو هيلع هللا ىلصيتعّدد دور الّرسول 
َ
ب من جMة والوسيط بfن هللا Lعا�
 و مخاط

َ
إذ .	� ]ونھ ا�oاط


fMٍِن نث:نزلت �يات من قولھ Lعا� ٍف مَّ
َّ

لَّ َحال
ُ
 ُتِطْع ]

َ
ال

َ
 نث:إ�
 قولھ Lعا�
)10(مثف

َ
�َ �ُ�ُ�َِ	
َ

�مِ ُْ�ُ
ْ
وقد .يب الّناس عليھوحار;ھ وس¡
 	� تألملسو هيلع هللا ىلص	� �Çص معfّن خاصم الّرسول ) 16(مثا�

َقِفّي حِليف بdc ُزْ$رة «جاء 	� التفاس�f أّناملقصود بالقول $و  وزعم ناس . خgس بن َشِر/ق الثَّ
و$ذا معناه أن املرÊË $و 1.»سود بن عبد �غوث الزُّ$رّي، ولºس بھ: من بdc ُز$ره أن الزنيم $و

حّدثdc زكر/ا بن : أخ��نا دمحم بن عبيد قال: قال«:و	� رواية أخرى تؤكد ذلك.∗خgس بن شر/ق
$و الّرجل يFون لھ الّزنمة من الّشر �عرف �&ا، و$و : سئل عامر عن الّزنيم، فال: أÍي زائدة قال

                                                      
، دار 02، ط08سامي بن دمحم السالمة، ج: كث�f، تفس�f القرآن العظيم، تحقيق إسماعيل بن -1

  .193ص .1999طيبة للgشر والتوز²ع، السعودية 
بّيا.$و أÍي بن شر/ق بن عمرو بن و$ب بن عالج ∗

ُ
فلّما .واسمھ ُعَم�f بن أÍي سلمة، و]ان اسمھ أ

ة حfن توّجMوا
ّ


 بdc ز$رة بن كالب بالرجوع إ�
 مكUفقبلوا منھ  أشار ع �fبدر ليمنعوا الع 
بالّنف�f إ�
خgس يومئذ: فرجعوا، فقيل dÆَّس �&م فسgِد .(...) َخMة وش

ّ
وأسلم خgس بن شر/ق يوم فتح مك

دمحم بن سعد الز$ري، كتاب  -:ينظر. وتو	� 	� أول خالفة عمر بن ا��طاب. حنºناملسو هيلع هللا ىلصمھ رسول هللا
  .77ص .2001، مكتبة ا��ان�Î، القا$رة 01، ط06ع�U دمحم عمر،ج:الطبقات الكب�f، تحقيق
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  1.»رجل من ثقيف يقال لھ خgس بن شر/ق
ين حاولوا مساوم

ّ
ھ ا��طاب 	� السورةلسادة قر²ش الذ  ملسو هيلع هللا ىلصة الرسول كما وّجِ


 مFان§&م بfن القبائل،فأشار إل-&م هللا Uنازل عن رسالتھ مقابل الوجا$ة واملال وليحافظوا عrلي
ُيْدِ$ُنوَن نث: Lعا�
 	� قولھ

َ
ْو ُتْدِ$ُن ف

َ
وا ل ِبfَن ؿ َودُّ ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ ْ
 ُتِطِع امل

َ
ال

َ
وقد عّدد$م سّيد ). 08/09( مثف

وأبو البخ��ي واسمھ .ان بن حرب بن أمّيةعتبة وشºبة ابنا ر;يعة، وأبو سفي..«قطب 	� الظالل
واسمھ عمرو بن $شام و]ان يكBc أبا (وأبو جMل .العاص بن $شام وسود بن املطلب بن أسد

  .2»...والوليد بن املغ�fة ون�يھ ونبھ ابنا ا��Ñاج) ا�nكم

 دعوتھ بل ملسو هيلع هللا ىلص يكتف املشر]ون بوصف الّرسول  ولم     Uبا��نون ومساومتھ ع

ما رأينا : قر²ش وقالوا أرادوا أن ُيصºبوه بالعfن فنظر إليھ قوم من«ذ$بوا إ�
 أ عد من ذلك حfن 
السمينة أو الناقة السمينة  ]انت العfن 	� بdc أسد، حBC إن البقرة: و قيل .مثلھ وال مثل �ÒÓھ

، خذي املكتل: ي=&ا ثّم يقول فيعا تمّر بأحد$م
ُ
والّدر$م فأتºنا بn³م $ذه الناقة، فما  َيا جار/ة

بالعfن ملسو هيلع هللا ىلص فسأل الكّفار $ذا الّرجل أن يصºب لMم الّنdÃ (...) ت��ح حBC تقع للموت فتنحر
َفُروانث: و$و ما نزلت فيھ �ية  3.»فعصم هللا ن�ّيھ ونزلت �ية ...فأجا�&م

َ
ِذيَن ك

َّ
اُد ال

َ
Fن َيÀَِو 

ْ�ُنوٌن 
َ َ
o ُھ وَن ِإنَّ

ُ
َر َوَ/ُقول

ْ
ك ِ

ّ
َّا َسِمُعوا الذ

َ
ْبَصاِرِ$ْم مل

َ
eْfُِلُقوَنَك ِبأ

َ
  ).51(         مثل

و$و الذي يحضر 	� ا��طاب من خالل أفFار أو مواقف و$و 	�  :املشارك الغائب
بfن وتمثل 	�

َ
�اط

ُ
oه من ا�fالسورة الكر/مة حاضر من خالل التمثيل بھ وجعلھ ع��ة لغ:  

ي ذكر$م هللا Lعا�
 	� قولھ: أ¦nاب ا��ّنة- 
ّ

ْ¦nَاَب نث: والذ
َ
ْوَنا أ

َ
َما َبل

َ
ْوَناُ$ْم ك

َ
ا َبل ِإنَّ

َ&ا ُمْصِبِحfَن  َيْصِرُم=َّ
َ
َسُموا ل

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ِة ِإذ َ�نَّ

ْ
وجاء 	� التفاس�f أن قصة أ¦nاب ا��نة قد ) 17(مثا�

ل هللا لMم �&ا
ّ
ذكر  عض  - « أ¦nاب ا��ّنة فقد  أّما.تFون معروفة ومتداولة بfن العرب لذلك مث

يقال لMا َضَرَواُن  ]انوا من قر/ة: قال سعيد بن ُجَب�fٍْ  - أ$ل اليمن  الّسلف أّن $ؤالء قد ]انوا من

 سّتة أميال من صنعاءUشة  ]انوا من أ$ل: وقيل. ع�n4.»ا�  

$و نdÃ هللا يو(س عليھ السالم، وسdÆ بصاحب ا�nوت ألن  :صاحب ا�nوت - 

 نكران أ$لھ لنبوتھ وعدم امتثالMم لدعوتھا�nوت ابتلUعث هللا «وقد . عھ عاقبة لعدم ص��ه ع 

من أرض املوصل، فدعا$م إ�
 هللا عّزوجّل، فكذبوه “ نºنوى “ يو(س عليھ السالم إ�
 أ$ل 

 كفر$م وعناد$م، فلما طال ذلك عليھ من أمر$م خرج من بfن أظMر$م، ووعد$م Uوتمردوا ع

                                                      
  .77دمحم بن سعد الز$ري، كتاب الطبقات الكب�f، ص -1
  .3659ص .2003، دار الشروق، ب�fوت 32، ط29جسيد قطب، 	� ظالل القرآن،  -2
عبد هللا بن عبد اnoسن ال��]ي، ج : دمحم بن أÍي بكر القرطdÃ، ا��امع ألحFام القرآن، تحقيق -3

  .184ص . 2006، مؤسسة الرسالة، ب�fوت 01ط، 21
  .197، ص08إسماعيل بن كث�f، تفس�f القرآن العظيم، ج -4
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  1.»د ثالثحلول العذاب �&م  ع
  :;طار الزم0ا9ي- ب

  dCحداث الو/قصد بھ زمان ومFان نزول السورة، كما يمكن أن يFون زمن ومFان 
وسورة .      و£� زمنة ومكنة الdCّ تحيل إل-&ا 1شار/ات املFانية والزمانية.تضّمن§&ا السورة

ة املكّرمة أّما عن زمن نزولMا يقول 
ّ

ال يمكن تحديد التار/خ «:سّيد قطبالقلم مكّية نزلت 	� مك
ي نزلت فيھ $ذه السورة سواء مطلعMا أو جمل§&ا

ّ
كما أّنھ ال يمكن ا��زم بأن مطلعMا قد نزل .الذ

ألن مطلع السورة وختامMا يتحدثان .وال حBC ترجيح $ذا Aحتمال - أوال، وأّن سائر$ا نزل أخ�fا
  2.»عن أمر واحد

ومن خالل مضمون السورة يمكن تحديد الزمن العام ل¶eولMا و$و  عد ا��Mر      
بالدعوة بف��ة لºست ال بالوجefة وال بالطو/لة و/مكن تأكيد ذلك من خالل ما قالھ سيد 

والذي نرnËھ  شأن السورة ]لMا أx&ا لºست الثانية 	� ترتºب ال¶eول، وأxّ&ا نزلت  عد «:قطب
وÍعد نزول طائفة من القرآن ف-&ا .(...)و/ة  عد أمر النdÃ ملسو هيلع هللا ىلص بالدعوة العامةف��ة من البعثة النب

  3.»وÍعدما أصبحت قر²ش مدعوة إ�
 1سالم ]افة(...) ×dÖء من قصص ولfن وأخبار$م
  
  :عناصر تداولية الدرجة �و� �� سورة القلم- 3
أوÊØ العناصر 1شار/ة « يرى محمود أحمد نحلة أّن   :;شارBات الA�صّية - أ


 �Çص £� ضمائر ا�nاضرUاضر £� دائما عناصر إشار/ة ألن (...) الدالة عnوضمائر ا�
ي Lستخدم فيھ

ّ

 السياق الذUا �عتمد اعتمادا تاما عMمن  4.»مرجع 
Uفال يمكن أن (عرف ع

 �fأم أّنھ  إذا لم (عرف من $و صاحب ا��طاب، و$ل $و املسؤول عن التلّفظ) أنا(�عود الضم
وكذلك ا�nال بالgسبة لبا�Ù الضمائر الdCّ ترد 	� ا��طاب والdCّ تحتاج . مجّرد ناقل للملفوظات

  .إ�
 سياق تتÊÚ من خاللھ
  :5و$ناك من يرى بأّن استعمال الّضم�f بدل Aسم الظا$ر يحّقق ثالثة فوائد £� 
Mا أبرز الفوائد، خاّصة حfن ينوب الّضم�f عن أ- 

ّ
  .ك´� من دالAختصار ولعل

  .تفخيم ما �عود إليھ الّضم�f، فاإلضمار ناتج عن شMرة املضمر - 
 -  �fالّتحق.  

                                                      
، دار الطباعة والgشر 05عبد ال�Ü الفرماوي، ط: إسماعيل بن كث�f، قصص ن�ياء، تحقيق -1

  .363ص . 11997سالمية، القا$رة 
  . 3650سّيد قطب ، 	� ظالل القرآن،  ص  -2
  .3651ص نفسھ،  -3
، مكتبة �داب، القا$رة 01محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة 	� البحث اللغوي املعاصر، ط -4

  .18ص. 2011
، مكتبة �داب، 01دمحم عبد الباسط عيد، النص وا��طاب قراءة 	� علوم القرآن، ط: ينظر -5

  .215-214ص .2009القا$رة 
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 النحو .وتrنّوع املراجع الL dCّش�f إل-&ا الضمائرالواردة 	� سورة القلم  Uوقد جاءت ع
  :التا��

 هللا عّز وجّل �FGHشI JKّالضمائرال:  
م، إّنما ]ل لم �شر هللا Lعا�
 	� السورة إ�
 ذاتھ بضم�f م

ّ

 املتFلUنفصل داّل ع

لة 	� ا�nرف 
ّ
	� “ النون “الضمائر الL dCّش�f إ�
 الذات 1لMية جاءت مّتصلة بصيغة ا��مع ممث



  نث:مثل قولھ Lعا�ٰ
َ

Uاُتْت
َ
ْيِھ  ِإذ

َ
ال آَياُتَنا َعل

َ
َساِطfُ�  ق

َ
ِلfَن  أ وَّ

َ ْ
 نث: ، و	� قولھ أيضا)15(مث

ْوَناُ$ْم 
َ
اَبل َما ِإنَّ

َ
ْوَنا ك

َ
ْ¦nَاَب  َبل

َ
ِةإِ  أ َ�نَّ

ْ
  ا�

ْ
َسُموا ذ

ْ
ق

َ
َ&ا أ َيْصِرُم=َّ

َ
  ).17(مثُمْصِبِحfَن  ل

و/فّسر استعمال صيغة ا��مع للمفرد 	� القرآن الكر/م  غاية التعظيم، و	� $ذا 

 ما �ستحّقھ من العظمة « :يقول ابن تيميةUّية عgذكر هللا �&ا نفسھ مب dCّو]ّل صيغ ا��مع ال

  1.»وصفاتھ وك´�ة جنوده ومالئكتھ ولك´�ة أسمائھ
 ثالث مّراتفي قولھ

ّ
ْرِ(ينث: و لم �شر إ�
 لفظ ا��اللة بضم�f مّتصل مفرد إال

َ
ذ

َ
 َوَمن ف

ب ِ
ّ

ذ
َ

ا ُيك
َ

ذ nَِديِث  ِ�َ&ٰ
ْ

ْيِدي ِإنَّ نث: و	� قولھ) 44(مثا�
َ

ْم�Uِنث: ، وأيضا 	� قولھ)45(مثَمِتfٌن  ك
ُ
 َوأ

Mُْم ۚ
َ
  ).45( مثل

     	 
) $و(� السورة إ�
 ذاتھ باستعمال ضم�f الغائب املنفصل كما أشار هللا Lعا�
ْ��َ�ُ  ُ��َ  َر��َ�  إِن� نث: 	� قولھ جل وعال“الMاء“وكذلك املّتصل 

َ
َِ�� أ�  �� َ ��َ  ِ�ِ�!ِ"
 وَُ��َ  َ

 ُ�َ��ْ
َ
�َ  أ$%َِ&'ْ�ُ

ْ
()ِ�فقد  عده 1شاري لعودتھ “ $و“لكّن املالحظ أن الضم�f املنفصل ).07(مث


 عنصر حاضرUالسياق اللغوي ذلك أّن  ع �	1شار/ات إذا ]ان حّرا « �	الغائب يدخل  �fضم
أي ال �عرف مرجعھ من السياق اللغوي، فإذا عرف مرجعھ من السياق اللغوي خرج من 


 ) $و(و$و ما حدث 	� �ية السابقة حيث عاد الضم�f  2.»1شار/اتU) رّ;ك(ع �	املذ]ورة 
  .Aية

  
م الّضمائر املشGHة إ�

ّ
 هللا عليھ وسلOالّرسول ص:  

ب ولMذا ]انت     
َ
يحضر الّرسول عليھ الصالة والسالم 	� خطاب السورة ا�oاط


ب املفرد املنفصل 	� قولھ Lعا�
َ
,َ+  َ*(نث: 1شارة إليھ بضم�f ا�oاط

َ
 َرّ�َِ�  �ِ/ِْ.َ�-ِ  أ


 وذلك ملّرة واحدة فقط ، وتّمت مخاطبتھ 	� مواضع ) 02( مث�2ْ�َِ/ُ�نٍ Uأخرى إّما اعتمادا ع
َ�  3ن� نث :قولھ Lعا�
 الضم�f املتصل 	� مثل

َ
5ًْ�ا )

َ َ
 ?ََ.َ<ٰ ُ>�ُ;ٍ  َ:ْ�/ُ�ٍن ؿ3,�َ�  7ْ8ََ  6

 ٍ@!Aِ�َمث�� 
 الضم�f املست�� 	� �ية) 03/04(�Uنث  ، أو اعتمادا ع 
َ

BَC  ِDEُِF  َGِH ِIّJَ�ُ
ْ
  مثا)

ُ'�ْ نث: أو 	� �ية) 08(
ْ
�
َ �'ُ KL

َ
M  �َِ(ٰNَِ�  ٌ�!Pَِ40(����مثز .(  

 
Uاملتصل الّدال ع �fآخر السورة بالضم �	الكر/م  dّÃالن 
كما تّمت 1شارة إ�

                                                      
لألسماء والصفات وحقيقة ا��مع بfن القدر  تحقيق 1ثبات: تقي الدين بن تيمية، التدمر/ة -1

  . 75ص . 2006، مكتبة العبيFان، الر/اض 06دمحم بن عودة السعوي، ط:والشرع، تحقيق
  .18محود أحمد نحلة، آفاق جديدة 	� البحث اللغوي املعاصر، ص  -2
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وَن نث: 	� قولھ Lعا�
“ الMاء“الغائب 
ُ
ھُ  َوَ/ُقول ْ�ُنوٌن  ِإنَّ

َ َ
oأّن ) 51(مث �fومرّد استعمال $ذا الّضم


 لسان املشركfنUا��طاب منقول ع.  
  :الI JKّشGH إ� املشركHن الّضمائر 

تحّدث هللا عّز وجّل 	� السورة الكر/مة عن املشركfن بصيغة الغائب 	� أغلب      
ْبِصُر نث:، مثال 	� قولھ Lعا�
∗املواضع

ُ
rَس

َ
وانث:و	� قولھ أيضا) 05(مثَوُ/ْبِصُروَن  ف ْو  َودُّ

َ
 ُتْدِ$ُن  ل

ُيْدِ$ُنوَن 
َ
  َيْومَ نث:وكذلك 	� �ية) 09(مثف

ُ
َشف

ْ

 َوُ/ْدَعْوَن  َساٍق  َعن ُيك

َ
ُ�وِد  ِإ� ُّáال  

َ
ال

َ
 ف

  )42(مثَ�ْسَتِطيُعوَن 
جاءت 	� ) ضمائر منفصلة أو متصلة أو حBC مست��ة(واستعمال صيغة الغائب  

حديث هللا Lعا�
 مع النdÃ عليھ الصالة والسالم من باب طمأنتھ بأّن كيد الFافر/ن 	� نحور$م 

 أمر$م و �عاق�&م أشّد العقاب 	� الدنيا وأxّ&م ال �ستطيعون شºئا وأن هللا $و من 

ّ
سºتو�

  .و�خرة
ب     

َ
ِناْغُدوانث:	� �ية ∗وأيضا تّمت 1شارة إ�
 املشركfن بضم�f ا�oاط

َ

  أٰ

َ
Uَع 

ْم 
ُ

نُتْم  َحْرِثك
ُ

ْم  َمانث:وقد قصد $نا أ¦nاب ا��ّنة، و	� قولھ Lعا�
) 22(مثَصاِرِمfَن  ِإنك
ُ

ك
َ
  ل

َ
ْيف

َ
 ك

ُموَن 
ُ

 ،َتْحك
ُ

ك
َ
ْم ل

َ
مخاطبا املشركfن عاّمة، من ]ان حاضرا ) 36/37(مثْم ِكَتاٌب ِفيِھ َتْدُرُسوَن أ

  .م=&م 	� زمن ا��طاب ومن سيأتºبعد$م
ب جاء 	� سياق ال§&ديد والوعيد والتحق�f أيضا، 

َ
و$ذا Aستعمال لصيغة ا�oاط

  .وفيھ تحّد مباشر لMم بأّن قدرl&م وأموالMم لن تكفَ-&م من عقاب هللا شºئا
  :الضمائر الI JKّشGH إ� �خUس بن شرBق

خgس بن شر/ق قليلة      
من خالل السورة، نجد أّن الضمائر الL dCّش�f إ�


 نث:وتنحصر 	� ضم�f الغائب املّتصل 	� قولھ Lعا�ٰ

َ
Uاُتْت

َ
ْيِھ  ِإذ

َ
و	� ) 15(مثآَياُتَنا َعل

ِسُمھُ نث:قولھ
َ
gَس 


َ
Uوِم  َع

ُ
ُ�ْرط

ْ
اَل نث: 	� قولھ Lعا�
 ملست��ا و	� ضم�f الغائب).16(مثا�

َ
َساِطfُ�  ق

َ
 أ

ِلfَن  وَّ
َ ْ
  ).15(مث

عبارات ذات قيم (عتّية      “أّما با�Ù 1شارات فFانت عن طر/ق ما Lسّميھ أوركيو(ي         
و£� 	� السورة (عوت ذميمة وقبيحة الMدف من إيراد$ا تحق�f صاح�&ا وAنتقاص “ وتقييمّية

ن
ّ

الnâّابة والّتا عون واملفّسرون معرفةالّ?�ص املقصود من  من قيمتھ،ومن خاللMا تمك
  .ا�nديث

ة
ّ
  :الّضمائر الI JKّشGH إ� أYZاب اWXن

	� قولھ ) $م(بصيغة الغائب جمعا  •تّمت 1شارة إ�
 أ¦nاب ا��ّنة 	� السورة      

 نث:Lعا�

ْ
َسُموا ِإذ

ْ
ق

َ
َ&ا أ َيْصِرُم=َّ

َ
َدْوانث:و	� قولھ أيضا)17(مثُمْصِبِحfَن  ل

َ

  َوغٰ

َ
Uَحْرٍد  َع 

اِدِر/َن 
َ
  )25(مثق

                                                      
  .17/40/41/43/44/45: وردت 	� �يات ∗
  .18/19/21/23/26/28/30/33: وذلك 	� Aيات •
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 تنّوعMاUأّن $ذه الضمائر ع �fفقدت  عد$ا  - منفصلة ومّتصلة ومست��ة - غ
  ).أ¦nاب ا��ّنة(1شاري لوجود مرجعMا 	� السياق اللغوي 

مfن) أ¦nاب ا��ّنة(لكن 	� القّصة نفسMا و	� السورة دائما يصبح 
ّ
	�  ••متFل

انث:�ية و  ِإنَّ
ُّ
َضال

َ
َنانث:و	� �ية) 26(مثَن ل

َ
ا َياَوْ/ل ا ِإنَّ نَّ

ُ
اِغfَن  ك

َ
  )31(مثط

�fب باستعمال الّضم
َ
) أنتم(و²شار إل-&م 	� موقع آخر 	� السورة بصيغة ا�oاط


م واحد من بي=&م، وذلم ما جاء 	� قولھ Lعا�
ّ

 دور املتFل

ّ
اَل نث:مّتصال ومست��ا حfن يتو�

َ
 ق

Mُْم 
ُ
ْوَسط

َ
ْم  أ

َ
ل
َ
ل أ

ُ
ق

َ
ْم  أ

ُ
ك

َّ
  ل

َ
ْوال

َ
ُحوَن  ل َسّبِ

ُ
Lتفاعل كالمي ) 28( مث 
فيتحّول ا��طاب 	� $ذا املقام إ�

  .بfن أ¦nاب ا��ّنة
ات       

ّ
م ف-&ا �Çصا أو أ�Çاصا غ�f الذ

ّ
و/مكن القول أّن �يات الdCّ يFون املتFل

  .1لMّية غالبا ما تدخل 	� إطار ا��طاب املنقول، مباشرا ]ان أو غ�f مباشر
I JKيو9س عليھ السالمالضمائر ال   :شGH إ�

بضمائر الغائب املفرد   - 	� السورة–تّمت 1شارة إ�
 نdّÃ هللا يو(س عليھ الّسالم 
 نث:منفصلة ومتصلة ومست��ة، 	� قولھ جل وعال

َ
ن َوال

ُ
َصاِحِب  َتك

َ
nُوِت  ك

ْ
َناَدٰى  ا�

ْ
 َوُ$و ِإذ

ومٌ 
ُ
ظ

ْ
Mا ال تدخل ضمن 1شار/ات �nضور ).48(مثَمك

ّ
مرجعMا 	� السياق و$ذه الضمائر ]ل
  .بحاجة إ�
 سياق خار�ã يبfّن معنا$ا“ صاحب ا�nوت“اللغوي، لكن تبقى العبارة النعتّية 

  
 ال?�صّية حfن تحمل  عدا إشار/ا 

ّ

 أك´� من 1شار/ةUو/مكن للضمائر أن تدّل ع

م بصيغة ا��مع . اجتماعّيا
ّ

 عظمة ا��الق سبحا) نحن(فاإلشارة إ�
 املتFلUس تأكيدا عºنھ ل

ب
َ
م وا�oاط

ّ

 املسافة Aجتماعّية بfن املتFلUيضاع

ّ
Lعdc  عد العالقة )نحن(ف. فقط وÀّنما تدأل

بfن أطراف ا��طاب، فال يمكن للمخلوق أن يrساوى با��الق وال يمكن للمشرك أن يFون مقّر;ا 
م املفرد 

ّ
ل ذلك فقط وحص - )أنا(من هللا سبحانھ وLعا�
 أّما حfن �ستعمل جّل ثناؤه ضم�f املتFل

بتھ للّرسول 
َ
طبيعة العالقة بfن العبد ا�oلص ورّ;ھ، خاّصة أّن الّرسل  فلبيان  - ملسو هيلع هللا ىلصحfن مخاط

كما 	� $ذا القرب نوع من .أقرب ال�شر إ�
 ا��الق عّز وجّل اختار$م دون غ�f$م لتبليغ رسالتھ
ب

َ
  .التث�يت والّدعم والّرفع من شأن ا�oاط


 زمان يحّدده السياق «ا و/قصد �&:;شارBات الزمانّية - بUعناصر إشارّ/ة تدّل ع
م $و مركز 1شارة الزمانّية، فإذا لم �عرف $ذا الّزمان 

ّ
م، فزمان التFل

ّ
بالقياس إ�
 زمن التFل


 املتلّقيUمر ع  1.»الت�س 
م سيFون 

ّ
سياق فلو غاب عّنا تحديد �nظة التFل

ّ
Mا أشّد 1شار/ات ارتباطا بال

ّ
ولعل

ومن أجل تحديد مرجع « مستحيال تحديد مرجع 1شار/ات الزمانّية الواردة 	� ا��طاب ولذلك
دوات 1شارّ/ة الزمانّية، وتأو/ل ا��طاب تأو/ال ¦nيحا، يلزم املرسل إليھ أن يدرك �nظة 

                                                      
  .27/29/32: �يات ••
  .19محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة 	� البحث اللغوي املعاصر، ص -1
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 معرف§&ا التلّفظ،Uّونات التلّفظ اللغوّ/ة بناء عF1.»فيّتخذ$ا مرجعا يحيل عليھ، و/ؤّول م 
فعدم معرفتنا بn³ظة التلّفظ سيجعل من الّصعب تحديد ما Lش�f إليھ  عض العناصر 

  .ٍالزمانّية الdC يحتو'&ا ا��طاب
  
 ظروف الّزمان إّنما تظMر أيضا 	� صيغ Uفعال، و1شار/ات الزمانية ال تقتصر ع


 حدث سابقUيدّل ع dÖåظة التلّفظ فالّزمن املاn³ظة  لn� مجر/ات 
Uاضر يدّل عnوالزمن ا�
ي يف��ض سلفا تقسيمھ إ�
 « .التلّفظ

ّ

 الزمان الFو(ي الذUة ع

ّ
فالعناصر 1شارّ/ة قد تFون دال


 الزمن النحوي، وقد يتطابقان 	� س...فصول،وسنوات وأشMر وأيام وساعاتUون عFياق وقد ت
وقد يحدث Lعارضا بfن الّزمن الFو(ي  2.»الكالم، وقد يختلف الزمن النحوي عن الزمان الFو(ي

  .املعّ�� عنھ والّزمن الّنحوي املستعمل
  
 
ننث: و;الgسبة لظروف الزمان الواردة 	� سورة القلم فقليلة، جاءت 	� قولھ Lعا�

َ
 أ

 
َّ

َ&ا ال َّ=
َ
َيْومَ  َيْدُخل

ْ
م ال

ُ
ْيك

َ
ْسِكfٌن  َعل فFلمة اليوم ال يمكننا أن نحّدد مرجعMا 1شاري ما لم )24(مثّمِ


 علم بزمن ا�nدث أي الزمن الفع�U الذي حدثت فيھ واقعة أ¦nاب ا��ّنةUنكن ع. 
إضافة إ�
يحمل معA Bcمتداد فلºس املقصود �nظة من ذلك اليوم إّنما اليوم ) اليوم(أّن ظرف الزمان 

ھ
ّ
 يُ  َيْومَ نث: وكذلك 	� �ية. ]ل

ُ
َشف

ْ

 َوُ/ْدَعْوَن  َساٍق  َعن ك

َ
ُ�وِد  ِإ� ُّáال  

َ
ال

َ
) 42(مثَ�ْسَتِطيُعوَن  ف

 من خالل زمن فعال الواقعة  عده ، والdCّ ) يوم(فظرف الزمان 
ّ
ال تتحّدد داللتھ 1شارّ/ة إال


 AستقبالUن.تدّل عÀي يرث هللا فيھ  و
ّ

]ان اليوم املقصود 	� �ية معروفا بأّنھ اليوم �خر الذ
 أّن ضبط موعده يبقى من الغي�ّيات

ّ
رض وما عل-&ا إال 
مْ نث: و$و مر ذاتھ 	� قولھ Lعا�

َ
ْم  أ

ُ
ك

َ
 ل

ْيَماٌن 
َ
ْيَنا أ

َ
  َعل

ٌ

  َباِلَغةٰ

َ
ِقَياَمِة  َيْوِم  ِإ�

ْ
  ).39(ۙ◌ مثال

§&ا- السورة  فظروف الّزمان الواردة 	�
ّ

 قلUزمن الحق لزمن التلّفظ ألن - ع 
Lش�f إ�

هللا سبحانھ وLعا�
 جعل من السورة إنذاراللمشركfن فتوّعد$م بالعذاب 	� الدنيا و�خرة 
  .وليطمèن رسولھ بأّنھ سيgتقم لھ ممن آذاه

وقد وردت 	� السورة الكر/مة صيغ صرفية وتراكيب لغو/ة ذات داللة زمنّية    
 نث: 	� قولھ جّل ثناؤه“ مصبحfن“لفظة م�&مة ]

ْ
َسُموا ِإذ

ْ
ق

َ
َ&ا أ َيْصِرُم=َّ

َ
و	� ) 17(مثُمْصِبِحfَن  ل

َتَناَدْوانث:قولھ
َ
لكن عن ) وقت الّصباح(أي ) أصبح(، فالصيغة مشتّقةمن )21(مثُمْصِبِحfَن  ف

  .أّي صباح تحديدا فMذا ما ال يمكن تحديده من خالل السورة وحBCّ من سياقMا

 ما قبل زمن التلفظ، وقد  أّما Uالّدال ع dÖåن املاfسبة للزمن النحوي ف��اوح بgبال

ورد 	� قصة أ¦nاب ا��ّنة وقصة صاحب ا�nوت وكذلك 	� ذكره جّل وعال للمشركfن وما 

 ا�nاضر أحيانا، خاصة 	� . دّبروه للّنيل من الّرسول الكر/مUن صيغة املضارع الّدال عf;و

ُتوَن نث:لھ Lعا�
مواضع الوصف كما 	� قو 
َ

 .)23(مثَوُ$ْم َيَتَخافUكما استعمل للداللة ع

                                                      
  .83عبد الMادي بن ظافر الشMري، اس��اتيجيات ا��طاب، ص -1
  .21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة 	� البحث اللغوي املعاصر، ص -2
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	� قولھ ) - خروي–أي مستقبل �nظة التلفظ بالسورة وكذلك املستقبل البعيد (املستقبل 

 Eَِ&�َْR!ُ.�نَ نث:Lعا�

َ
BَC ِ2ُ�د K�(ا 

َ
Tَِن إ�ْ�َ%ُْUٍق َو)
َ �ْPَ WُXَYُْ$ و$ذا   )42(مث$َ�َْم

اما مع مضمون السورة وس�ب نزولMا، فا¹ يتوّعد الFافر/ن بالعذاب 	� Aستعمال يrناسب تم
  .الدنيا و�خرة و²عد املؤمنfن بالفوز العظيم

واملالحظ 	� سورة القلم أّنھ ال Lعارض بfن 1شار/ات الزمانّية وما رافقMا من زمن 
ة 1شار/ات الزمانية 	� $ذه السورة سب�&��كef خطا�&ا ع.نحوي 

ّ

 الزمن البعدي ولعّل قلU

  .املرتبط با��زاء والعقاب يوم ا�nساب
  :;شارBات امل0انّية - ج
م «يقصد �&ا   

ّ

 معرفة مFان املتFلUا عMأماكن �عتمد استعمال 
عناصر Lش�f إ�


 مFان آخر معروف للمخاطب أو السامع، و/Fون لتحديد املFان أثره 	� Uم، أو ع
ّ
وقت التFل

  .1»اختيار العناصر الL dCش�f إليھ قر;ا أو  عدا أو وجMة

 ظرف املFان ب Uانّية عFوال تقتصر 1شار/ات امل dCل يمكن أن تضّم ]ل العناصر ال


 املFان باإلضافة إ�
 أسماء 1شارة،ألّن Uانّية وضوحا £� ]لمات «تدّل عFأك´� 1شار/ات امل
م

ّ
 2»1شارة نحو $ذا وذاك لإلشارة إ�
 قر/ب أو  عيد من مركز 1شارة املFانية و$و املتFل

تحّدد املسافة بfن مFان التلّفظ و املشار فأسماء 1شارة إذا عرف ما Lش�f إليھ يمك=&ا أيضا أن 
  .إليھ


 سّيدنا محّمد 	�  Uنزل �&ا ع � Lش�f كتب التفس�f إ�
 أّن السورة مكّية، فال̧و
ة

ّ
ة £� مFان التلّفظ.مك

ّ
لكّن ال يمكننا أن نجعل م=&ا مركزا تتحّدد من خاللھ إشار/ة .فتصبح مك

ق بم
ّ
ق العناصر املFانّيةألّن $ذه خ�fة ال تتعل

ّ

 وجھ التحديد بقدر ما تتعلUان التلّفظ عF

  .بالسياق الداخ�U للسورة و;مضموx&ا، ولعّل $ذا ما يصنع خصوصّية ا��طاب القرآ(ي
ا َماٍل نث:	� قولھ Lعا�
“ ذا“وقد ورد 	� السورة استعمال اسم 1شارة  

َ
اَن ذ

َ
ْن ]

َ
أ

ا نث:ا�
، كما استعمل مق��نا �&اء التن�يھ 	� قولھ Lع)14(مثَوَ;ِنfَن 
َ

ُب ِ�َ&ذ ِ
ّ

ذ
َ

ْرِ(ي َوَمْن ُيك
َ

ذ
َ
ف

nَِديث
ْ


 القر/ب) 44(مثا�Uص . و£� للداللة ع�Ç أن املتحّدث عنھ 
Uداللة ع 
ففي �ية و�
 سعة الرزق وك´�ة املال، فقد ]ان قر/با من رحمتھ Lعا�
 لكّنھ 	� املقابل أنكر الّنعم  منَّ هللا عليھ

ب با�nق
ّ

بھ أ$ل قر²ش  أّما 	� �ية الثانية.وكذ
ّ


 القرآن الكر/م الذي كذUعود اسم 1شارة ع�

 من رب السماء � ي̧و 
 ر;و;ºتھ ووحدانºتھ .ولم يصّدقوا أّنھ ̧وUفالقرآن كالم هللا وداللة ع

  .فتصديقھ يقّرب إليھ جّل وعال

 البعيد فتكّرر استعمالھ ثالث مرات“ ذلك“أّما اسم 1شارة Uوالبعد $نا . الّدال ع

دا مFانيا إّنما معنوّ/ا يقصد بھ  عد الFافر/ن عن الصواب وس�يل ا�nق، فيبعد مع ذلك لºس  ع
لة 	� رّد الرسول عن رسال§&وÀيقاف مسار الدعوة إ�
 هللا عز وجل

ّ
  .تحقق مآر�&م وأ$دافMم املتمث

                                                      
  .22أحمد نحلة، آفاق جديدة 	� البحث اللغوي املعاصر، ص محمود-1
  .22نفسھ، ص -2
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 Lَْ.�َُ��نَ نث:أّما 	� قولھ Lعا�
َ

Z [ُْ!\َ �“ حيث“، ف)44(مثَ
	َْ�&َْ%ر5ُُِ'ْ� *ِْ

 أخذ الكفار أخذ عز/ز ظرف  Uأّن هللا قادر ع 
Uية الكر/مة للّداللة ع� �	ان استعمل Fم

وتبقى اللفظة م�&مة حBC عند عودتنا إ�
 السياق . مقتدر وأن العذاب سيأت-&م  غتة أينما ]انوا

  .ألx&ا استعملت لrش�f إ�
 أمر غيdÃ ال �علمھ إال هللا سبحانھ وLعا�

  Fأّما عن العناصر امل�	السورة فيمكن حصر$ا  �	انّية الواردة :  
 - 
ِة  نث:ا��ّنة 	� قولھ Lعا� َ�نَّ

ْ
ْ¦nَاَب ا�

َ
ْوَنا أ

َ
َما َبل

َ
ْوَناُ$ْم ك

َ
ا َبل وا��ّنة $نا ) 17(مثِإنَّ

 
دنيو/ة،أّما عن أّي جّنة تتحّدث السورة تحديدا فاألمر م�&م، وال يّتÊÚ إال من خالل الرجوع إ�

 أنواع ا��ضار والفواكھ«املقصود $و  سياق �ية،فنجد أن املFانU1.»ال�ستان املشتمل ع 

 ]انوا قد $ؤالء أّن «و$ذا ال�ستان قد يFون 	� أّي بقعة من بقاع رض ولكن تناقلت الروايات 

 لMا َضَرَواُن  يقال قر/ة من ]انوا: بن ُجَب�fٍْ  سعيد قال –اليمن  أ$ل منUمن أميال سّتة ع 

كما يروى أّن ا��ّنة املقصودة 	� $ذا املقام ]انت  2.»ا��nشة أ$ل من ]انوا: وقيل. صنعاء

 الواقع مر$ون .معروفة وقص§&ا عند العرب 	� زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصUفتحديدنا ملوقع ا��ّنة ع

  .بمعرفتنا ملا تواردتھ كتب التار/خ والتفس�f من أخبار
     
فظة نفسMا جاءت 	� قولھ Lعا�

ّ
ِعيِم ِإنَّ نث:والل اِت النَّ ِ&ْم َجنَّ ِقfَن ِعْنَد َرّ�ِ ُمتَّ

ْ
 مثِلل

)34 ( �Ùاب ا��ّنة تحتاج الّتحديد السياn¦ان عينھ، فإن ]انت جّنة أFامل 
Uلكّ=&ا لم تدل ع
فجّنات الّنعيم .لفMم  عد$ا 1شاري فإّن جّنات النعيم مFان ذو  عد معنوي أك´� من ]ونھ ماّدي

لذي وعد هللا مFان ال يتحّدد بجغرافيا التلفظ وÀّنما يرتبط بمفMوم الفوز بدي والنعيم ز�� ا
كما أّنھ استعمل 	� السورة بصيغة . عباده الصا�fnن، وتحديد مرجعيتھ ال عالقة لھ بالسياق


 اختالف درجات ا��ّنة وك´�ة (عمMاUا��مع الدالة ع.  
  :و	� ختام $ذه الدراسة توصلنا إ�
 مجموعة من النتائج أ$مMا     
ما فيھ ا��طاب القرآ(ي اعتمادا Lعتمد املقار;ة التداولية ألي نوع من ا��طاب ب - 1


 السياق، فال وجود ل�³طاب خارج السياقUليا ع[.  
2 -  
يلعب السياق دورا مركز/ا 	� تحديد درجات التداولية، وLستد�ë الدرجة و�

  ).�ن- الMنا- نا(العناصر السياقية ساسية املتمثلة 	� ثالثية 

 اختالفMامالمح تداولية الدرجة و�
 تجّسد$ا ا - 3Uوقد . لعناصر 1شار/ة ع

نواع ) الضمائر(تفاوت حضور$ا 	� سورة القلم، حيث $يمنت 1شار/ات ال?�صّية  
Uع
وأغلب الظّن أن الس�ب وراء ذلك $و أّن القرآن يوّجھ رسالة عاّمة من خالل نماذج . خرى 

  خاّصة وال 
  .زمان ومFان يحصر$ا 	� زمان ومFان معينfن ألّنھ خطاب صا�Ê لFّل 

ب ألن  - 4
َ
أغلب 1شار/ات ال?�صّية ا�nاضرة 	� السورة £� ضمائر ا�oاط

                                                      
  .196-195، ص 08ابن كث�f، تفس�f القرآن العظيم، ج -1
  .197، ص 08نفسھ ، ج -2
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 Année - N°:  

السورة نزلت بمناسبة حادثة معينة شارك ف-&ا أ�Çاص مّعينون تّمت 1شارة إل-&م 	� ا��طاب 
بضمائر متصلة ومنفصلة وحBC مست��ة، و]انت الغاية م=&ا تث�يت الّرسول عليھ الصالة 

  .د املشركfنوالسالم وتوعّ 
حضور 1شار/ات 	� السورة يرتبط ارتباطا وثيقا بمضموx&ا من جMة و;أفعال  - 5

الكالم الdC احتوl&ا من جMة أخرى، فتنوعت بfن توعد املشركfن  عذاب الدنيا و�خرة ووعد 

 الّص�� والثبات و]ّل ذلك من خالل ضرب Uالّرسول ع 

ّ
املؤمنfن بالفوز العظيم وأيضا حث

مثال.  
بالgسبة لإلشار/ات الزمانّية واملFانّية فلم ترتبط بزمان ومFان التلّفظ بقدر ما  - 6

ارتبطت بأزمنة وأمكنة حداث املتضّمنة 	� السورة، و$ذا ما يصنع خصوصّية ا��طاب 
  .القرآ(ي
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  :مصادر ومراجع البحث
  .القرآن الكر/م - 
ل، ا��طاب  - 

ّ
وخصائص العر;ّيةدراسة 	� الوظيفة والبgية والنمط، أحمد املتو]

  .2010، مgشورات 1ختالف، ا��زائر 01ط
، 02سامي بن دمحم السالمة، ط: إسماعيل بن كث�f، تفس�f القرآن العظيم، تحقيق- 

  .1999دار طيبة للgشر والتوز²ع، السعودية 
ــــــ، قصص ن�ياء،تحقيق -  ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ، دار الطباعة 05عبد ال�Ü الفرماوي، ط: ـــ

  .1997والgشر 1سالمية، القا$رة 
 تحقيق 1ثبات لألسماء والصفات وحقيقة ا��مع: تقي الدين بن تيمية، التدمر/ة- 

  .2006، مكتبة العبيFان، الر/اض 06دمحم بن عودة السعوي، ط:بfن القدر والشرع، تحقيق
  .2003، دار الشروق، ب�fوت 32سّيد قطب ، 	� ظالل القرآن ، ط - 
عبد الMادي بن ظافر الشMري، اس��اتيجيات ا��طاب مقار;ة لغو/ة  - 

  .2004، دار الكتاب ا��ديد املتحدة، ب�fوت 01تداولية،ط
سعيد علوش، مركز 1نماء : ا(سواز أرمينFو، املقار;ة التداولية، ترجمةفر  - 

  .1986القومي، الر;اط 
عبد هللا بن عبد اnoسن : دمحم بن أÍي بكر القرطdÃ،ا��امع ألحFام القرآن، تحقيق - 

  .2006، مؤسسة الرسالة، ب�fوت 01ال��]ي، ط
، �U01 دمحم عمر، طع:دمحم بن سعد الز$ري، كتاب الطبقات الكب�f، تحقيق - 

  .2001مكتبة ا��ان�Î، القا$رة 
، مكتبة 01دمحم عبد الباسط عيد، النص وا��طاب قراءة 	� علوم القرآن، ط - 

  .�2009داب، القا$رة 
، مكتبة 01محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة 	� البحث اللغوي املعاصر، ط - 

 .�2011داب، القا$رة 

- Catherine Kerbrat-Orecchionni, L’énonciation de la subjectivité dans 

le langage, Armand Colin éditeur, Paris 1980.  
-Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale,T1,Cérès 

éditions, Tunis 1995. P258. 
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 اس��اتيجيات �قناع �� سورة �عراف
  - مقار�ة مفا�يمية تداولية- 

  بداش حنيفة
     

لعبت املتطلبات املعرفية دورا �اما �� إرساء اس��اتيجيات معينة لدراسة 

ل ا لإلش�ار والدعاية،مما جع ا��طاب،إذ تم�� القرن العشرون ا�س�يميا بوصفھ قرن 

ا��ضارة ال�شر�ة موسومة بم�ار��ا املتطرفة �� التقنيات ا��اصة بالتأث�� ع�� �شياء ول�س 

  . 1أ�سب الس��اتيجيات التأث�� من بالغة �قناع 

فا��طابات بأش�ال�ا ا��تلفة تحمل وظيفة ��اجية إقناعية،يمكن القول أن  

اب ال�ادف إ�� أخذت ��تم بإس��اتيجية ا��ط ARGUMETATIONدراسة ا���اج 

�ستمالة اس�نادا إ�� أنماط �ستدالالت غ�� الصور�ة، وذلك �غية إحداث تأث�� �� ا��اطب 

بالوسائل اللسانية واملقومات السياقية ال�� تجمع لدى املت�لم أثناء القول من أجل توجيھ 

ظيفة خطابھ والوصول إ�� �عض ��داف ا���اجية، فاللغة تحمل بصفة ذاتية وجو�ر�ة و 

��اجية،وتوجد مؤشرات عديدة ل�ذه الوظيفة �� ب�ية �قوال نفس�ا،حي��ا يصبح ا���اج 

�عدا جو�ر�ا �� اللغة ذا��ا مما ي�تج عن ذلك أنھ حيثما وجد خطاب العقل واللغة فإن ثمة 

اس��اتيجية معينة �عمد إل��ا لغو�ا وعقليا قصد �قناع و�ذه �س��اتيجية �� ا���اج ذاتھ 

و�ل �ذا يدخل �� صميم �ستدالل ا���ا��، من حيث إن ا���اج �� أ�سط �عار�فھ . 2

يتمثل �� تلك �س��اتيجية ال�� يتخذ�ا ا��طاب من أجل احداث تأث�� �� ا��اطب بالوسائل 

و�أن اللغة تحمل �� طيا��ا �ذا البعد �قنا�� . 3اللسانية واملقومات السياقية 

: ذكر عناصر أخرى تتوارد معھ أش�ر�ا اب �قنا�� كمف�وما���ا��،ي��امن ذكر ا��ط

ا���اج،ا��طابة،�تصال اللغوي،إش�الية أزمة التواصل مثل دور ا��طيب،طبيعة 

من جانب آخر يجب التمي�� ب�ن النص ا��طا�ي �قنا�� والنص الشعري ...ا��طب وأش�ال�ا

�� تقت��� أخذ طبيعة املوضوع  �ع�ن أو أي نص إ�شا�ي آخر،ألن �ذا يجا�� الروح املن��ية ال

  .�عتبار عند تحديد من�� دراستھ

ا��طابة عن الشعر؛ألن النص  الشعري ��دف إ�� " أرسطو"ومن أجل ذلك فصل 

وطبيعة ا��طابة ال�ادفة إ�� �قناع الذي �ستوجب التصديق ) ترو�ح عن النفس(التخييل 

  .4والقيام بالفعل حسب �حوال

ا��طا�ي يتم�� بخصائص عدة تختلف عن ا��طاب الشعري ع��  من �نا فالنص   

وأبرز ما يم��ه �و ضرورة ارتباطھ بجم�ور يتوجھ إليھ،ر�ما �انت صورة  - س�يل التمثيل - 

ا��م�ور املتلقي أسبق عند الباث من موضوع النص؛ ألن �ذه الصور ع�� اختالف أش�ال�ا و 

  .ء باملوضوع�عدد واقع�ا �عد من مصادر �ل�ام و �يحا
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وم�مة ا��طيب أن يبعث �� النص حياة وحركة وأن يمنحھ أسباب القدرة ع��  

  :إجماال ف�ناك ضوابط تحكم النص ا��طا�ي و��. �قناع و�متاع

و�و أ�م املعاي�� املؤثرة �� عملية التلقي لذا ف�و من ضرور�ات :املعيار النف���- 1

ا��طا�ي �� ان يأخذ بنفوس ا��اطب�ن ا�� ا��طاب عند العرب وغ���م،ألن وظيفة النص 

القضية ال�� يطرح�ا ا��طيب،وقيادة النفوس إ�� تلك الغاية �ستد�� املعرفة بأحوال�ا 

  .وأنواع�ا

  :وللمعيار النف��� جانبان �ما 
الفطنة،و :فقد يحور ثقة السامع�ن إذا توفرت لھ ثالث صفات) الباث(ا��طيب - أ

  .الفضيلة،والتلطف للسامع�ن

ينظر إل��م �� �ذا املعيار من خالل عالقا��م باملوضوع  )السامعون (املتلقي- ب

و�املت�لم ومن ناحية ما يمكن أن يثار ف��م من عواطف �الغضب وا��وف والرحمة ومن 

ناحية �عمار،املنازل �جتماعية ومعرفة �ستعدادات النفسية لدى املتلقي أن �عد الذين 

  .و�م،وعد �شياء ال�� تث�� فينا عادة �ذا الشعور �شعر عادة بتلك العواطف نح

من طبيعة الن�� الف�� عامة أن �عتمد ع�� لغة العقل والتفك�� : املعيار العق�� - 2

و�ذلك ي�ون املعيار العق�� قسيم املعيار النف���؛إذ ع�� الباث أن يقنع ا��اطب�ن بالرأي 

  .5ناعالذي يدعو إليھ كما �ان يحرص ع�� �ستمالة و�ق

ول�ذا املعيار تأث�� وا��  �� عالقة ا��طيب بجم�وره من : املعيار�جتما��- 3

من ناحية املسلك الف�� الذي �عول عليھ �� ا��طاب من ناحية املتلقي ومدى تأثره : ناحيت�ن 

بم��لة ا��طيب و�ي�تھ،وقد ا�تم علماء العرب وخطباؤ�م ��ذا املعيار �� أح�ام�م،وما 

د استمدو�ا من طبيعة الب�ئة �جتماعية فيصرف النظر عن التفس�� وضعوه من شوا�

النف��� ملوقف ا��م�ور،فإن اختالف املراتب �جتماعية وتفاوت ا��طباء و املتحدث�ن �� 

ال�يئة واللباس لھ تأث�� �� طر�قة التلقي،و�� طبيعة العالقة ال�� ت�شأ ب�ن املت�لم 

ي أن يل��م باملعيار �جتما�� �� مراعاة أحوال فضرور ) املت�لم(وجم�وره،أما ا��طيب 

  .7"فال يت�لم سيد �مة بكالم �مة وال سيد امللوك بكالم السوقة. "6ا��اطب�ن ومنازل�م

إن . ألن م�مة ا��طيب �� �قناع ول�س الناس سواء �� الوصول ��م إ�� تلك الغاية

ة تواصلية تجعلھ مختلفا عن ا��طاب ا���ا�� من منظور تداو�� متم�� بخصائص بنائي

ا��طابات الفردية ا���ائية �خبار�ة كما أن صوره البنائية �ستداللية والكالمية وخضوعھ 

لشروط القول والتلقي واملقام والرغبة �� التأث�� والفعل �ل�ا تكرس ذلك التمي�� من 

اوليات،ففي عالقة ج�ة،وتدعم من ج�ة ثانية انتماء القول أو النص ا���ا�� إ�� مجال التد

�ل نلتمسھ : ا���اج بالتداولية ي��ز إذا �ساؤل م���� حول مناط املقار�ة ا���اجية وأسس�ا

�� اللسانيات أو البالغة   أو �سلو�ية،نظرا إ�� أن ا���اج �عد �� ذاتھ بناًء ال يتجسد إال من 
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 خالل �ذه املستو�ات الثالثة بصفة 

  .8 أساسية

�طاب �قنا�� يحضر �� �ل مظا�ر ا��ياة اليومية ع�� يمكن أن �ست�تج أن ا�

وغ���ا من وسائل �تصال والتواصل كما  أو ملصق إش�اري   أو جر�دة أو برنامج إذا�� مقالة

...). املرافعات املناقشات السياسية،املنتديات الفكر�ة،القضائية(يحضر �� واج�ات أخرى 

اختالف �ليات ال�� اعتمدت ملقار�ة مختلف �ذا التعدد والتوسع سا�م �� �عدد مباحثھ و 

املنطق،علوم اللغة وغ���ا من ا��قول ال�� ��تم بتحليل �ل أنواع (أنواع ا��طاب والتخاطب

وتنامي الدرس الذي ا�تم ) ا��طاب،وت�ناول مختلف التفاعالت التواصلية والتناظر�ة

ئ�س �و التمكن من مختلف بمعا��ة مختلف التفاعالت التواصلية والتناظر�ة، و�دف�ا الر 

�وضاع ال�� يتطل��ا �ل مقام ��ا�� وتناظري، وقد ات�� �ذا �ش�ل ج�� �عد أن تب�ن بأن 

الظوا�ر ال�� �انت السند الرئ���� للقائل�ن بضرورة اس�بعاد اللغة الطبيعية لصا�� اللغات 

طقية ذلك يخلق أ�ساقا من(الصور�ة أصبحت �ش�ل مصدر ثراء �ذه اللغة الطبيعية 

مما فتح ا��ال لال�تمام مجددا با��طابة ) �ستجيب ��صوصيات اللغة الطبيعية

بأن ظ�رت توج�ات حوار�ة وتخاطبية متعددة ) الطبيعية(و�ساليب التدليلية غ�� الصور�ة 

ومتنوعة املسالك و�ليات لي�ب�ن بموجب ذلك ��ز املنطق بمف�ومھ التقليدي من 

الت ا���اجية �� تمظ�را��ا العادية،وتحليال��ا اليومية النظر�ة �ستجابة ملتطلبات التفاع

  .م��ا والعملية

لقد �انت البداية مع التداولي�ن الصور��ن،ح�ن انتقدوا مواقف الداللي�ن 

الصور��ن ن�يجة اس�ناد�م إ�� البعد املاصد�� وتقديم اللغة الصور�ة ع�� الطبيعية فعمدوا 

ھ القادر ع�� �ستجابة ��تلف متطلبات ا��طاب إ�� تب�� التصور املف�ومي �ون

�طار النظري ل�ذا التوجھ باألخذ باآلليات ) Montague(مونتغو " الطبي��،وش�لت أبحاث

املتعلقة باإلسناد التأو��� ملع�� العبارة �� املستوى الذي لم تبحث فيھ الدالليات 

شف عنھ من خصوصيات تخص الصور�ة،فانصب ا�تمام�م ع�� التعاب�� �شار�ة ملا تك

ا��طاب الطبي�� لكن ع�� الرغم من �ذا البعد �شاري واملن�� التداو�� فقد بقي �ذا 

ح�� سميت بالدالليات املف�ومية أو التداوليات (التوجھ قر�با من مقار�ة الدالليات الصور�ة 

  .9) الداللية

ن �عر�ف ا���اج و�عد �ذه �حاطة العامة باملوضوع والتأصيل النظري ال بد م

ا���اج ع�� "�� قولھ " عبد هللا صولة"فاملنطلق ي�ون من �عر�ف ا���اج مثلما و�� ذلك 

ضرب أنت فيھ ال ت��ح حدود املنطق،و�و ضيق ا��ال و مرادف لل���نة و �ستدالل : ضر��ن

ر فيھ إذ �و �ع�� بت�بع ا��انب �ستدال�� �� ا��اجة و �و ضرب واسع ا��ال ال�عقاد �م

ع�� دراسة التقنيات البيانية الباعثة ع�� إذعان السامع أو القارئ، يتخذ �ذا التعر�ف 
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منطلقا لتحديد عالقة ا���اج با��دل من ج�ة،و�ا��طابة من ج�ة أخرى؛ فا���اج ثالثة 

خاصة عند القدماء و�عض ا��دث�ن من (مف�وم يجعلھ مرادفا ل��دل :مفا�يم ع�� �قل

و ) أرسطو(يجعلھ قاسما مش���ا ب�ن ا��دل و ا��طابة،خاصة عند اليونان  ومف�وم). العرب

مف�وم لھ �� العصر ا��ديث �� الغرب و �و أدق و أو�� وأعمق،ذلك أن ا���اج أخذ �� 

   .�ستواء مبحثا فلسفيا قائم الذات مستقل عن صناعة ا��دل و ا��طابة

و�� ألن طا�عھ الفكري مقامي أما حد ا���اج أنھ فعالية تداولية جدلية،و�و تدا

واجتما�� إذ يأخذ �ع�ن �عتبار مقتضيات ا��ال من معارف مش��كة ومطالب إخبار�ة 

وتوج�ات ظرفية،و �و جد�� ألن �دفھ إقنا�� قائم بلوغھ ع�� ال��ام صور استداللية أوسع 

ا و حد�ا كما �� وأغ�� من الب�يات ال���انية الضيقة،و�نتقاالت فيھ ال تب�� ع�� صور القضاي

ال���ان؛بل ع�� �ذه الصور مجتمعة إ�� مضامي��ا �ش�ل كب�� وأن يطوى �� �ذه �نتقاالت 

الكث�� من املقدمات والنتائج،وأن يف�م املت�لم ا��اطب معا�ي غ�� تلك ال�� نطق ��ا �عو�ال 

و�� مش��ك مع ع�� قدرة ا��اطب ع�� استحضار�ا إثباتا أو إن�ارا،�لما ان�سب إ�� مجال تدا

املت�لم، بذلك ي�ون ا���اج الفلسفي التفاع�� فعالية استداللية خطابية مبنا�ا ع�� عرض 

  .11رأي أو �ع��اض عليھ

كما أن موضوع ا���اج �و درس تقنيات ا��طاب ال�� من شأ��ا أن تؤدي بالذ�ن 

  .12إ�� ال�سليم بما �عرض عل��ا من أطروحات ،وأن تز�د �� درجة ذلك ال�سليم

فغاية �ل ��اج أن تجعل العقول تذعن ملا يطرح عل��ا أو يز�د �� درجة ذلك 

�ذعان فأنجع ا���اج ما وفق �� جعل حدة �ذعان تقوى درج��ا لدى السامع�ن �ش�ل 

أو ما وفق ع�� �قل �� جعل السامع�ن )  انجازه أو �مساك عنھ(يبع��م ع�� العمل املطلوب 

  .13ال��ظة املناسبة  م�يئ�ن لذلك العمل ��

�ست�تج أن لفظ ا���اج يطلق ع�� العلم وموضوعھ؛ أي ع�� النظر�ة وع�� 

ا��اجة �� الوقت نفسھ ،كما يمكن أن يقسم ا���اج  إ�� قسم�ن بحسب نوع ا��م�ور،و�ما 

و�رمي إ�� اقناع ا��م�ور " l’argumentation persuasive"ا���اج �قنا�� 

 l’argumentation"وا���اج �قتنا�� ،"l’auditoire particulière"ا��اص

convaincante "  ��14اج يرمي إ�� أن �سلم بھ �ل ذي عقل ف�و عام و�و.  

اقناعا ع��  ول�س ذاتيا محضا،بمع�� أنھ ل�س كما أنھ ل�س موضوعيا محضا،

��ر�ة اعتبار أن �قناع ي�ون بمخاطبة ا��يال والعاطفة،مما اليدع مجاال إلعمال العقل و 

�ختيار ع�� أساس عق��،إن �ذعان ي�ون بواسطة �قتناع وفرق ما ب�ن �قناع و�قتناع 

15  .  

    :  مف�وم �س��اتيجية العام 
طرق محددة لتناول مش�لة ما،أو �� تداب�� ) �س��اتجيات(�س��اتيجية أو 



201                                           - مقار�ة مفا�يمية تداولية- سورة �عراف اس��اتيجيات �قناع ��  

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

  .مرسومة من أجل ضبط معلومات محددة والتحكم بـ�ا

العناصر سي�بع �غ��ا �� �س��اتيجية املنتقاة لتحقيق ال�دف،و�صبح  وأي �غي�� ��

�نا التفك�� الذ��� القائم ع�� تحليل السياق النتقاء أ�سب �س��اتيجيات عمال ضرور�ا و 

  :بما أ��ا خطة ف�� ذات �عدين

  . يتحقق �� املستوى الذ���و: البعد التخطيطي - أ 

  .�اتيجية لت�بلور فيھ فعالالذي يجسد �س�: البعد املادي - ب

  : مف�وم �س��اتيجية �� ا��طـاب 

ال ي�تج املرسل خطابھ غفال من اعتبار السياق، فال خطاب دون انخراطھ �� سياق    

،كما ال يتج�� ا��طاب دون استعمال العالمات املناسبة،فقد �ستعمل املرسل اللغة 16مع�ن

،فالسياق من 17اللغو�ة ليمارس ��ا خطاباالطبيعية كما قد �ستعمل �عض العالمات غ�� 

أ�م عناصر التواصل اللسا�ي،و�و ما يكتنف السياق من قيود تركي�ية أو أشراط إفادة 

  .18أو�ما معا

بما أن اللغة �شاط اجتما�� ل�ا وظائف�ا ال�� تؤد��ا �� إطار ا��تمع الذي �ستخدم 

ب�� عن �ذه الوظائف مشتقة من فيھ فال��كيب و �نماط اللغو�ة ال�� �ستخدم �� التع

،لذا فإن �قتصار ع�� دراسة �ش�ال أو الصيغ اللغو�ة 19متطلبات واحتياجات ا��تمع

بمفرد�ا و�معزل عن السياق أو املع�� �عد دراسة ناقصة،فا��قيقة �و�� �� أية دراسة لغو�ة 

ي يجب ف�م العالقة ؛أ"الصيغة واملع��: "�� أن ا��دث أو الفعل الكالمي يت�ون من شق�ن

املوجودة ب�ن الب�ية الش�لية واملواقف ال�� �ستخدم ف��ا داخل مجتمع ما والسياق إجماال 

  . 20لغوي واجتما�� كال�ما �� ت�امل،ملا لھ من عالقة ب�ن السياق و ال��اكيب و املقام: نوعان

ت و�� و�� ل�ست �سقا �سيطا،بل تتألف  من عدة أ�ساق ومل�ا:الكفاءة التداولية 

كما أن �ل ملكة من �ذه ).امللكة اللغو�ة املنطقية،املوحية �دراكية،امللكة �جتماعية(

القالب اللغوي، ( املل�ات ا��مس تختص بقالب ي�ت�� إليھ مما ي�تج عنھ خمسة قوالب و��

باإلضافة للقالب ) القالب املعر��، القالب �جتما��،القالب املنطقي،القالب �درا�ي

إذ يمثل �عض�ا القدرة :، و�مكن تص�يف �ذه القوالب �� مجال�ا إ�� صنف�ن 21ي الشعر 

تبعا لسيمون ديك " أحمد املتو�ل"اللغو�ة،�� ح�ن تمثل القوالب �خرى السياق؛لذا نجد 

(Simon C. Dik)  قوالب �الت وقوالب ا��ازن؛ تضم الفئة : يقسم �ذه القوالب إ�� فئت�ن

�� ح�ن تضم الفئة الثانية القالب املعر�� و القالب �درا�ي  ي واملنطقي،النحو  �و�� القالب�ن

، وع�� �ذا فال تنحصر قدرة مستعم�� اللغة �� معرفة القواعد 22و القالب �جتما��

الصرفية والنحو�ة و الصوتية والتداولية، ال�� تمكن مستعمل اللغة من إنتاج وف�م عبارات 

ية معينة قصد تحقيق أغراض معينة،بتعب�� آخر ل�ست ثمة لغو�ة سليمة �� مواقف تواصل

قدرة نحو�ة،وقدرة تداولية؛بل قدرة تواصلية واحدة،و�ؤ�د التوحيد ب�ن : قدرتان مستقلتان
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�ات�ن القدرت�ن أن التداول ال يمكن عزلھ عن امل�ونات �خرى ال�� يحكم�ا،سواء تركيبا أم 

بأنھ �ل ملفوظ أو مكتوب " ا��طاب"دد مف�وم صرفا أم داللة من خالل الطرح السابق يتح

  . ،ذلك أن املعيار �سا��� �� تحديد ا��طاب معيار وظيفي"�ش�ل وحدة تواصلية تامة

 - ول�س معيارا بنو�ا،و�التا�� فمقصود ا��طاب ل�س مقصورا ع�� ما يتعدى ا��ملة

�عدى ا��ملة  ع�� ذلك حيث إن �ل ما ش�ل وحدة تواصلية تامة عد خطابا سواءً  - كما درج

إجماال نتوصل إ�� أن اس��اتيجية . 23أم �ان جملة ك��ى أم جملة صغرى أم مركبا أم �لمة 

ا��طاب �� املسلك املناسب الذي يتخذه املرسل للتلفظ بخطابھ ورك����ا �حتيال و 

ة �� اعت��و�ا سالح املت�لم �� مواج�ة ا��اطب، و�ذا �انت ا��طابات �� إنجاز لألفعال اللغو�

�ساس، فإن كيفية توظيف�ا �� السياق �و ما يحدونا إ�� دراسة اللغة �� استعمال�ا دراسة 

تداولية، �ع�� بكيفية إنتاج ا��طاب بوصف�ا محور إس��اتيجية، كما أن إس��اتيجية ا��طاب 

  :�ذه عملية ذات وج���ن متالزم�ن 

  عملية ذ�نية �� مرحلة إنتاج ا��طاب �و��  - 

و�ناك . ا��طاب تجسيدا ل�ا �� مرحل��ا �خرى؛إذ ال تت�� إال بالتلفظو�وصف  - 

  :ثالث مراحل لتوليد ا��طاب

  . إدراك السياق الذي يجري فيھ التواصل ب�ل أ�عاده املؤثرة- 1

  .تحديد العالقة ب�ن السياق والعالمة املستعملة- 2

  .24التلفظ با��طاب- 3

  : أنواع �س��اتجيات 

و�� �س��اتجية ال�� يحاول املرسل أن يجسد ��ا درجة : ضامنية�س��اتجية الت- 1

عالقتھ باملرسل إليھ ونوع�ا،وأن �ع�� عن مدى اح��امھ ل�ا ورغبتھ �� ا��افظة عل��ا،أو 

  :تطو�ر�ا بإزالة معالم الفروق بي��ما،و�جم ول�ا عناصر عدة م��ا

ى امتداد املعرفة مدى ال�شابھ �ختالف �جتما��،مدى تكرار �تصال،مد - 

ال��صية،درجات التآلف،أو كيفية معرفة طر�� ا��طاب ل�ل م��م،مدى الشعور بتطابق 

  .املزاج أو ال�دفأ و التفك��،�ثر �يجا�ي أو السل��

  :مسوغات �س��اتيجية التضامنية
إن �س��اتيجية التضامنية �ع�� بالتعامل �خال�� أوال،ولكن دون إغفال ��تمام 

  :بليغ القصد والتعب�� عنھ،ومن مسوغا��ا ب�

  .تأس�س الصداقة ب�ن طر�� ا��طاب باأللفة- 1 

ال��ك�� ع�� حسن املعاملة مع صاحب السلطة للمحافظة ع�� العالقة  - 2

  .وتأس�س�ا

  .تحس�ن صورة املرِسل أمام �خر�ن- 3
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  .تفعيل التضامن �� حياة الناس بما ينعكس ع�� التفاعل ا��طا�ي- 4

  .ية استعمال�ا �� ا��قول التعليميةأ�م- 5

  .كسب والء الناس - 6

  .26اس�ثمار�ا �� التحقيقات- 7

�دوات اللغو�ة،�ليات :و�ناك عدة وسائل لغو�ة �� �س��اتيجية التضامنية م��ا   

م 
َ
اللغو�ة والتنغيم ففي �دوات اللغو�ة مثال �ستعمل أدوات لغو�ة للداللة ع�� الَعل

ا والكنية واللقب وتتفاوت من ناحية تجسيد�ا لإلس��اتجية �سم عموم:و��

التضامنية،فأبرز�ا �سم فالكنية فاللقب،و�دوات �� تلك املوجودة �� امل��م اللغوي،مثل 

ع�� س�يل التمثيل؛إذ أصبح " اللقب"�شارات عموما ل�سلط الضوء ع�� استعمال 

يتلفظ ��ا املرسل إما بالتنغيم املستوي،أو استعمالھ تداوليا دليال ع�� التضامن،و�ش��ط أن 

ب�نغيم مناسب للسياق وللمع�� أو القصد املراد و�ال ا�عكس القصد وقد �ستعملھ املرِسل 

عز�زي املشا�د،عز�زي : عند توجيھ ا��طاب إ�� مرسل إليھ عام أو متلقي مف��ض ذ�نيا نحو

ائل �عالمية بوصف�ا مؤشرا ع�� املستمع،عز�زي القارئ،إذ يك�� استعمال�ا �� خطابات الوس

  .تضام��ا مع املرسل إليھ و�� خطاب الن��

و�� ذلك الش�ل ا��طا�ي الذي يختاره املرسل لي�تج خطابھ من :أما �ليات اللغو�ة

  :خالل

امل�اشفة،أسلوب الت��ب،الل��ة،مصط�� امل�نة،اللغة ا��اصة،ذكر خصائص 

  .27) املداعبة( ذات،الطرفة املرسل إليھ،ا��طاب غ�� املباشر،تأن�ب ال

  : �س��اتيجية التوج��ية - 2

إن ا��طاب ذا �س��اتيجية التوج��ية،�عد ضغطا وتدخال ولو بدرجات متفاوتة 

  :ع�� املرسل إليھ وتوج��ھ لفعل مستقب�� مع�ن واملرسل إليھ �� �ذه �س��اتيجية نوع�ن
ل�ذا ي��اوح استعمال  مرسل إليھ متخيل مرسل إليھ حاضر ��ظة ا��طاب،وطبقا

�دوات و�ليات اللغو�ة ب�ن تلك ال�� توجھ املرسل إليھ املتخيل،و��ن تلك ال�� توجھ املرسل 

  :إليھ املعاين، و�ناك عدة مسوغات الستعمال �س��اتيجية التوج��ية

  .�ستاذ/ عدم ال�شابھ �� عدد السمات مثل السمة املعرفية،الطالب- 1

  .�� �تصال ب�ن طر�� ا��طابعدم  وجود تكرار - 2

  .الشعور بالتفاوت �� مستوى التفك�� ب�ن طر�� ا��طاب- 3 

��م�ش ما قد يحدثھ استعمال �ذه �س��اتيجية من أثر عاطفي سل�� ع�� - 4

  .املتلقي

  . ت��يح العالقة ب�ن طر�� ا��طاب غ�� املت�افئ�ن �� املرتبة- 5

  .رغبة املرِسل �� �ستعالء- 6
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  . رِسل ع�� تنفيذ قصده عند إنجاز الفعلإصرار امل- 7

  . حصول تحدي وا�� للمرسل لالستعالء- 8

  .مناسبة السياق التفاع�� الستعمال �س��اتيجية التوج��ية ب�ن الطرف�ن- 9

�مر : و�ناك وسائل لغو�ة تجسد�ا �س��اتيجية التوج��ية �� ا��طابات م��ا 

ير،�غراء،ذكر العواقب،التوجيھ املركب،ألفاظ بأدواتھ ا��تلفة،الن�� �ستف�ام،التحذ

  .28امل��م

  :�س��اتيجية التلميحية - 3

للغة مواضع�ا للتعب�� عن قصد املرسل �� �افة املستو�ات وم��ا املستوى الدال��؛إذ 

�ستطيع املرِسل أن �ع�� عنھ وفق ش�ل اللغة الدال�� مباشرة،بما يتطابق مع ا��طاب 

�اتيجية املباشرة إال أنھ قد �عدل ع��ا إ�� اس��اتيجية أخرى،فيلمح ظا�ر�ا،و�ذه �� �س�

بالقصد ع�� مف�وم ا��طاب املناسب للسياق،لي�تج عنھ داللة �ستلزم�ا ا��طاب و�ف�م�ا 

  .     املرَسل إليھ

  :الوسائل اللغو�ة �� �س��اتيجية  التلميحية
والروابط والظروف ومن ذلك ألفاظ الكنايات،:�دوات و�ليات اللغو�ة - 

 أخطأتھ وعفونا :"نحو خطاب الطب�ب املوجھ للممّرِض) كم ا����ية(�نجاز�ة وم��ا 
ً
كم خطأ

فالطب�ب �نا ال يخ�� املمرض بأخطائھ،بل يلمح "  عنك فاستفد من زالتك �� �عديل سلوكك

  .�29نا أفادت تلميحا للك��ة" فكم"إ�� أن أخطاءه قد بلغت حدا ال يطاق 

إنما  - )تصدقنا كذا ر�اال(للكناية عن املقادير و �عمال،" كذا"تعمال وكذلك اس

؛تلميح �ب البنھ بأنھ ل�س متم��ا،ولن ي�ون كذلك إذن "إنما يج��د الطالب ا����د: "نحو

نحو ) و�و �نتقاء و الفطانة(ال��ن :تلميح بالن�يجة والس�ب،�ليات شبھ املنطقية وم��ا

  .30ملة �� الثورة ا��الفة،املوافقة،�ستلزام ،داللة �شارةال�لمات السر�ة املستع

  :اس��اتيجية �قناع - 4

�� �صطالح ا��ديث �و حمل ��سان ع�� اعتقاد رأي للعمل بھ،وجاء " �قناع"

�� املوسوعة ال��يطانية أن �قناع �و العملية ال�� ��ا يؤثر ا��طاب �� موقف ��سان و 

أو قسر،فغاية �قناع عند القدامى أو ا��دث�ن �� �عث الرضا ��  سلوكھ بدون إكراه

النفوس،وحمل�ا ع�� قبول ما ر�� عند�ا من أدلة و�را��ن ودفع�ا إ�� العمل بما رض�ت 

  . 31)ا���اج (واعتقدت ومن وسائل �قناع 

وتوجد عدة مسوغات تر�� استعمال �قناع، مما ير�� استعمال�ا دون غ���ا من 

  :�اتيجيات�س�

تمايز�ا عن �س��اتجيات �خرى مثل  -تأث���ا التداو�� �� املرسل إليھ أقوى؛    

�كرا�ية لفرض قبول القول أو ممارسة العمل ع�� املرسل إليھ دون حصول �قتناع 
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ا���اج شرط (�خذ ب�نامي ا��طاب ب�ن طرفيھ عن طر�ق استعمال ا���اج  –الذا�ي 

إبداع السلطة؛فاإلقناع سلطة عند املرسل ��  –� تحصيل �قناع الرغبة � –) �� ذلك

إذ �ستعمل �� (ما تحققھ من نتائج تر�و�ة  -خطابھ شمولية اس��اتيجية �قناع

  .3)الدعوة

ولإلقناع آليات غ�� لغو�ة  ولغو�ة،وع�� الرغم من أ�مية �ليات غ�� اللغو�ة 

فقط،وتحديدا ع�� ) قناع باللغة الطبيعية�(ودور�ا إال أن ��تمام ينصب ع�� اللغو�ة 

�لية اللغو�ة �برز ا���اج،وتتجسد ع�� �ذه �لية اس��اتيجية �قناع،و�تولد �قناع 

  : وا��دير بالذكر أن ل���اج أصناف. 33عند املرسل إليھ با���اج
ي و�و إقامة الدليل ع�� الدعوى بالبناء ع�� فعل التوجيھ الذ:ا���اج التوجي��

ل ���تھ إ�� غ��ه   .يختص بھ املستّدِ

من مرَسل " متوقع"قد ي�ون خطاب املرِسل ��اجا ع�� خطاب : ا���اج التقو���

يف��ض املرِسل وجوده تحسبا ألي اع��اضات قد يواجھ ��ا خاصھ باالس�ناد " متخيل"إليھ 

  .34ع�� معرفتھ بھ و�عناصر السياق، ومن ذلك ���ھ املف��ضة

  :م��اول���اج تقنيات 

مثل ألفاظ التعليل بما ف��ا الوصل ال�س��،ال��كيب :�دوات اللغو�ة-  

الشرطي،�فعال اللغو�ة،ا���اج بالتبادل،الوصف،الصفة،اسم الفاعل،اسم 

  .املفعول،تحصيل ا��اصل

  .تقسيم ال�ل إ�� اجزائھ،�ستعارة،التمثيل، البد�ع: �ليات البالغية – 

مثل�ا السلم ا���ا�� بآلياتھ وأدواتھ �ليات شبھ املنطقية و� –

الرروابط ا���اجية، درجات : ا��تلفة،و�ندرج تحتھ كث�� م��ا

التوكيد،�حصاءات،�عض �ليات الصرفية، مثل التعدية بأفعل التفضيل والقياس 

  .35وصيغ املبالغة 

إذ تتج�� العالقة ا��از�ة ب�ن :و سيأ�ي �ن ا��ديث عن السلم ا���ا�� 

يتمثل صلب  - طبعا –وى و ا���ة لتصبح عالقة شبھ منطقية و�األدوات اللغو�ة الدع

) ال�� تتمتع بقوة الزمة تدعم دعواه(فعل ا���اج �� تدافع ا���� و ترتي��ا حسب قو��ا 

مجموعة غ�� فارغة من �قوال مزودة �عالقة ترتي�ية و موفيھ "و�مكن �عر�فھ بأنھ 

  :�شرط�ن

ما من السلم يلزم عنھ ما يقع تحتھ بحيث تلزم عن  �ل قول يقع �� مرتبة-أ

  .القول املوجود �� الطرف �ع�� جميع �قوال ال�� دونھ
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�ل قول �ان �� السلم دليال ع�� مدلول مع�ن،�ان ما �علوه مرتبة أقوى - ب

ونمثل لذلك ) قانون ا��فض،قانون تبديل السلم،قانون القلب(عليھ،ولھ ثالثة قوان�ن 

  : �أن يقال) �� النفي(

  

   . "فالن بخيل"           

  "ال�عطيك ذنبا من ذنو�ھ                              

  ال يتصدق     

  .36ال يقرض أحدا     

و�التا�� فإن ا��ديث عن ا���اج يؤدي إ�� البحث عن العالقة ب�ن البالغة 

ة العر�ية ونظر�ة �تصال القائم ع�� ا���ة فا���اج خطابة شاعت �� الثقاف

املعاصرة،بفضل التعدد و�ختالف �� سياق من ا��ر�ة،ال �سمح باستخدام 

) Perlman(خطاب التأث�� و�ستمالة؛إذ يرى ب��ملان " حد ا��طاب"السياق،ف�ان البديل 

أن القرن العشر�ن قرن ال��و�ج والدعاية، ومن ثمة أ�مية �ذا ا��طاب دراسة تحليل 

   .�37 استمالة املتلقي و�قناعھالتقنيات ال�� �ستخدم�ا �

والعوامل ) les connecteus(و��ب�� التمي�� ب�ن ب�ن الروابط ا���اجية 

أو (فالروابط تر�ط ب�ن قول�ن أو ب�ن ��ت�ن ع�� ���  (les operaturs)ا���اجية 

و�سند ل�ل قول دورا محددا داخل �س��اتيجية ا���اجية العامة،و�مكن التمثيل ) أك��

  : 38بط باالدوات التاليةللروا

  )ح��، بل، لكن، مع، ذلك،ألن( الروابط املدرجة ل����-

  )إذن، ل�ذا، بالتا��( الروابط املدرجة للنتائج-

  )ح��،لكن، بل(الروابط ال�� تدرج ���ا قو�ة -

  )بل، لكن،مع ذلك( روابط التعارض ا���ا��-

  .39)ح��، السيما(روابط ال�ساوق ا���ا�� -

ا���اجية ف�� تر�ط ب�ن متغ��ات ��اجية؛أي ب�ن ��ة ون�يجة أما العوامل 

ولك��ا تقوم بحصر وتقييد �م�انات ا���اجية ال�� ت�ون لقول  أو ب�ن مجموعة ���

ر�ما،�اد،قليال، كث��ا،ما، إال،وجل أدوات :(ما،وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل
 .40)القصر

شوا�د املن��عة من سورة و�� �ذا العرض املوجز نقدم مجموعة من ال

ونب�ن من خالل�ا مواضع �قناع با���اج،اعتمادا ع�� الروابط والعوامل " �عراف"

دون غ���ا من �ليات،وذلك لصعو�ة �حاطة ب�ل العناصر املندرجة تحت  ا���اجية

  .بأدواتھ وآلياتھ وتقنياتھ ا��تلفة) ا���اج (اس��اتيجية �قناع وتحديدا 



207                                           - مقار�ة مفا�يمية تداولية- سورة �عراف اس��اتيجيات �قناع ��  

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

ابط-أ   :الرو

ا : "و��ب�ن ذلك �� قولھ �عا�� 
َّ
وا ِإن

ُ
ال

َ
ن ق

َ
 أ

َّ
ا ِإال

َ
ُسن

ْ
 َجاَءُ�م َبأ

ْ
 َدْعَواُ�ْم ِإذ

َ
ان

َ
َما �

َ
ف

�ن اِملِ
َ
ا ظ

َّ
ن

ُ
فإذ �نا ر�طت ب�ن قول�ن "  إذ:"ظ�ر �� �ية الكر�مة رابط ��ا�� �و .  41"ك

) فجاء�ا بأسنا (الفاء عاطفة جملة " جاء�ا بأسنا"و" فما �ان دعوا�م"أو ��ت�ن و�ما 

وأصل العاطفة أن تفيد ترت�ب حصول معطوف�ا �عد حصول )  أ�لكنا�ا(ع�� جملة 

و قبلھ إذ �و س�ب املعطوف عليھ،وملا �ان مج�� البأس حاصال مع حصول ��الك أ

��الك والغرض ��ديد السامع�ن املعاندين فضيق عل��م امل�لة لئال ي�باطأوا �� تدارك 

أن ت�ون الفاء فيھ لل��ت�ب الذكري ؛أي  ي��" فما �ان دعوا�م) الت��ل بالتو�ة(أمر�م 

ترت�ب �خبار ����ء عن �خبار باملعطوف عليھ،ففي �ية أخ�� عن كيفية ا�الك�م �عد 

فأسند ل�ل قول دور  . 42ا���� باإل�الك ،و�ذا ال��ت�ب �� الغالب �و تفصيل �عد إجمال

لبأس أي تزامن الدعاء محدد داخل �س��اتيجية العامة ل��طاب فارتبط الدعاء بم��ء ا

ووقوع العذاب،وضمنيا حصر ل��يل املتوفرة ل�م فما بقي ل�م �� �ذا املوقف إال �نابة 

" ح��"عملت ع�� ر�ط منطقي زم�� دقيق ب�ن ا���ت�ن فلو اس�بدلت " إذ"والدعاء،ف 

ملا حققت �ذه املعا�ي الدقيقة اللطيفة املنتقاة لتخدم املقام والغرض " عندما"�نا ب 

  .                  التداو�� وا���ا��

ِئَك  "و�� قولھ �عا��
َٰ
ول
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َب ِبآَياِتِھ أ

َّ
ذ

َ
ْو ك

َ
ِذًبا أ

َ
ِ ك

َّ� �
َ

َ�ٰى َع�
َ
�

ْ
ِن اف ُم ِممَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
َمْن أ

َ
ف

ْيَن َما
َ
وا أ

ُ
ال

َ
ُ�ْم ق

َ
ْو�

َّ
َوف

َ
ا َيت

َ
ن

ُ
ا َجاَءْ�ُ�ْم ُرُسل

َ
ٰ� ِإذ اِب َح�َّ

َ
ِكت

ْ
ِصيُ�ُ�ْم ِمَن ال

َ
ُ�ْم ن

ُ
ال

َ
  َين

َ
ْدُعون

َ
ْم ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

اِفِر�َن 
َ
وا �

ُ
ان

َ
ُ�ْم � َّ�

َ
ِسِ�ْم أ

ُ
ف

ْ
ن

َ
ٰ� أ

َ
ِ�ُدوا َع�

َ
ا َوش
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َ
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  .43" ِمْن ُدوِن �َّ

رابط ال�ساوق ا���ا��،ومن الروابط ال�� تدرج (من الروابط ا���اجية " ح��"
أو (و) �ى ع�� هللا كذباإذا جاء��م فمن أظلم ممن اف�(ح�� �و�� ر�طت ب�ن ) ���ا قو�ة

أوال اف��اء ع�� هللا كذبا،الثا�ي كذب بآيات ) قول�ن(الر�ط �نا ب�ن ��ت�ن ) كذب بآياتھ

هللا فقد اسند دور ��ا�� للقول�ن داخل �س��اتيجية العامة و�و��ا من الروابط ال�� 

��ة قو�ة (ة تدرج ���ا قو�ة فإن �ف��اء ع�� هللا  والتكذيب بآياتھ من �مور العظيم

ابتدائية ألن الواقع �عد�ا جملة فتفيد ) ح�� ( إذا  .�ستوجب العقاب) عل��م

وح�� �بتدائية ل�ا صدر الكالم فالغاية ال�� تدل ...) إذا جاء��م رسلنا:(السب�ية،املع��

عل��ا �� غاية ما يخ�� بھ ا����،ول�ست غاية ما يبلغ إليھ املعطوف عليھ بح�� ،ألن ذلك 

ف�� ال تفيد ابن ا��اجب يل��م إذا �انت ح�� عاطفة ،وال تفيد إال السب�ية كما قال إنما 

و�نما وجب مع الرفع : قال املصنف  ;أك�� من �س�ب ما قبل�ا فيما �عد�ا ،قال الر���

ي ملا زال �س�ب �ست�ناف شرط السب�ية ال�� �� موجبة السب�ية ألن �تصال اللفظ

  . لالتصال املعنوي،ج��ا ملا فات من �تصال اللفظي
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ِء  : "و�� قولھ �عا��
َ

ال
ُ

ؤ
ٰ

ا َ�
َ
ن ُ�ْم َر�َّ

َ
وال

ُ
َراُ�ْم ِأل

ْ
خ

ُ
 أ

ْ
ت

َ
ال

َ
وا ِف�َ�ا َجِميًعا ق

ُ
اَرك ا ادَّ

َ
ٰ� ِإذ َح�َّ

ا
َ
ون

ُّ
ل

َ
ض

َ
ار�وا. "45" أ لبت التاء د� وأدغمت  �� الدال، لكن الدال أصل�ا تدار�و ق" ادَّ

جلبت �لف س�ولة النطق والدرك اسم �� مقابلة الدرج، ألن الدرج مراتب اعتبارا 

بالصعود،والدرك مراتب اعتبار لل�بوط،لذا اعت�� من منازل�م ج�نم بالدر�ات ومع�� 

واجتماع�م م��امن�ن  �ية ان ��ق �ل واحد باآلخر،والشديد �نا يو�� بتداع��م �� النار

ونحن �نا .46و�ظ�ر �نا أثر ال�شكيل الصو�ي،وأثره �سلو�ي وعالقة الصوت باملع��

النركز ع�� ا��انب �سلو�ي �� حد ذاتھ بقدر ما نركز ع�� خدمة �سلوب للغرض 

�قنا�� و�س��اتيجيات ا��تلفة ل���اج اعتمادا ع�� الوسائل و�دوات اللغو�ة 

" ح��"وكيف اس�ثمرت �ذه الروابط أسلو�يا ثم دالليا والن�يجة كيف عملت املتاحة، 

و�نا ...) قالت (ثم ردة الفعل ) �دراك( باعتبار�ا رابط ��ا�� يقوم ع�� الر�ط ب�ن زمن 

،سنكتفي ��ذا القدر للنتقل )ر�نا �ؤالء قوم أضلونا(يبدأ القول الثا�ي أو ا���ة الثانية 

ودائما " العوامل ا���اجية"من املؤشرات و�دوات ا���اجية �ن إ�� الشق الثا�ي 

  .التطبيق ع�� سورة �عراف

  :العوامل- ب

وا : "و�ظ�ر لنا ذلك �� قولھ �عا�� 
ُ
ال

َ
ن ق

َ
 أ

َّ
ا ِإال

َ
ُسن

ْ
 َجاَءُ�م َبأ

ْ
 َدْعَواُ�ْم ِإذ

َ
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َ
َما �

َ
ف

�ن اِملِ
َ
ا ظ

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
و�� عامل ��ا�� فالقصر " إال" "ما"دخلت ع�� �ية أداة القصر . 47"ِإن

بما يو�� بضعف ����م أثناء ) �م�انات ا���اجية(�نا أضاف قيمة ��اجية للقول 

وعندما (مفاجئ��م بالعذاب مقارنة بالصيغة �حتمالية �صلية لآلية بدون القصر 

فما �ان (اكس�ت العبارة وطعم��ا بقوة ��اجية ) جاء�م بأسنا قالوا إنا كنا ظامل�ن

�ع�� ال��ة ل�م ال كالم ال وسيلة اقناع إذ الزم�م ا���ة وأ��م�م و�أ��م  )دعوا�م

تو�� ) وعندما جاء�م بأسنا قالوا إنا كنا ظامل�ن(حصروا فما بقي ل�م أي ت��ير، عكس 

بام�انية الت��ير و�عتذار وا��اورة و�خذ والعطاء،لكن مع وجود القصر أغلق باب 

ألن ا���اج اقتناع (وة �قناع و�قتناع �� الوقت نفسھ �نا ق) ا���اج ا��طا�ي(ا��دل 

��ذا املثال ن�ون قد ب�نا �عض اس��اتيجيات ا���اج �� �قناع والتبليغ ) و�قناع معا

  .انطالقا دائما من اللغة واشتغاال بأدوا��ا ا��تلف

 :"و�ذا مثال آخر نب�ن من خاللھ أ�مية العوامل ا���اجية �� قولھ �عا��
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  .48" أ

عالقة ��اجية قارة إلقامة ب�ية مركبة جاءت �� " بل"ش�ل الرابط ا���ا�� 

ا���ة �و�� تصف حواس �ؤالء باملعطلة،وغ�� مستعملة ألن العالقة ذات مسار 
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يدحض و�عطل حواس�م فأخذت مسارا ��اجيا أدى إ�� إحداث ٌإقناع، و�الن�يجة ي�س�� 

�نم فضال عن ك����م،وذلك للوصول إ�� ل�م �� ج) الذرء(املع�� بفكر �ؤالء،و�سوغ ال

من ��ة أقوى من أجل أن ي�ساوق الكالم �� " بل"عملية توازن مقنع ملا سيأ�ي �عد 

رجوعا عن �ول،و�نما لالنتقال من ) بل �م أضل"(بل "وصف�م وما آلو إليھ فل�ست 
واس وعقل إخبار إ�� إخبار  فقد �ش���م باأل�عام لعدم انتفاع�م بما أعطا�م هللا من ح
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يدل ع�� أنھ عارض�م معارضة شديدة ثم سلم خشية " و�ادوا يقتلون��"وقولھ 

�ادوا من العوامل ا���اجية ال�� تقوم بحصر وتقييد �م�انات ......القتل

فعلوا ذلك،وامللفوظ الوصفي �ذا ما �و ا���اجية،فالقوم و�ن �موا بقتلھ إال أ��م لم ي

وأكد ب��ملان أ�مية �ذه ا���ة �� توجيھ الفعل وا��مل ع�� (إال ��ة براغماتية  

  .51مؤكدا أن تقو�م ا��دث ب�تائجھ العملية أمر اليحتاج إ�� م��ر آخر) �ذعان

  :ال�وامش
بالغة �قناع �� املناظرة،م�شورات ضفاف : ينظر، عبد اللطيف عادل -1

 .85-84، ص2013، 1ط ب��وت لبنان،
البعد التداو�� وا���ا�� �� ا��طاب القرآ�ي، عالم :ينظر، قدور عمران  -2

 .30، ص 2012، 1الكتب ا��ديث لل�شر والتوز�ع إر�د شارع ا��معة ،ط
 .77ص.ينظر، املرجع نفسھ، -3
ا��طاب �قنا�� �� ضوء التواصل اللغوي دراسة : ينظر، عمار�ة حاكم -4
ولية �� ا��طابة العر�ية أيام ا���اج بن يوسف الثقفي، دار العصماء لسانية تدا

 .7ص. 1،2014ط) دمشق('سور�ة
قراءة النص وجماليات التلقي ب�ن :ينظر،محمود عباس عبد الواحد  -5

القا�رة (املذا�ب الغر�ية ا��ديثة وتراثنا النقدي،دراسة مقارنة ،دار الفكر العرب 
 ) 121-120،ص1،1990ط

 .135-134ع نفسھ،صينظر،املرج -6
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 1تحقيق عبد السالم �ارون، ج: ا��احظالبيان والت�ي�ن، :ا��احظ  -7
 .92،ص

دار الكتاب ,ا���اج �� البالغة املعاصرة:ينظر،دمحم سالم �م�ن الطلية -8
 .176ص,2008 1ط,ا��ديدة املتحدة 

أفر�قيا الشرق  من��ية ا��وار �� التفك�� النقدي،: ينظر، حسان البا��  -9
 72- 71،  ص2013، 2ط) الدار البيضاء( املغرب

ا���اج �� القرآن من خالل أ�م خصائصھ : ينظر، عبد هللا صولة -10
 : ،نقال عن 9- 8، ص2007، 2ط) لبنان(�سلو�ية، دار الفارا�ي ب��وت

أصول  ا��وار وتجديد الكالم ،املركز الثقا��  :ينظر، طھ عبد الرحمان -11
 .66- 65، ص 2،2000،ط)الدار البيضاء(العر�ي،املغرب
�� نظر�ة ا���اج دراسات وتطبيقات، مسكيليا�ي : ينظر، عبد هللا صولة -12

 .13، ص2011 1ط)تو�س(لل�شر والتوز�ع 
 .13ينظر، املرجع نفسھ،ص -13
 .  15ينظر، املرجع نفسھ، ص -14
 .15ينظر املرجع نفسھ صولة ا���اج �� القران،ص -15
ر�ة لغو�ة اس��اتيجيات ا��طاب مقا:ينظر، عبد ال�ادي بن ظافر الش�ري  -16

 .54-53،ص 2004، 1ط).لي�يا(دار الكتاب املتحدة , تداولية
 .55ينظر، املرجع نفسھ ،ص -17
دراسة لغو�ة أسلو�ية �� النص :البيان �� روا�ع القرآن:ينظر، تمام حسان -18

 .8ص, 1993ط) القا�رة(عالم الكتب -القرآ�ي
 �4رة طعالم الكتب القا,اللغة ب�ن املعيار�ة و الوصفية:ينظر، تمام حسان -19

 .15ص,2001,
�تجا�ات ا��ديثة �� علو �ساليب تحليل ا��طاب،أبو :ينظر، ع�� عزت -20
 . 11ص,1996ط, )القا�رة(ال�ول لل�شر 
 .57اس��اتيجية ا��طاب،ص:ينظر،عبد ال�ادي بن ظافر الش�ري  -21
 .58ص ,ينظر، املرجع نفسھ -22
 1ط)الر�اط(الوظيفة ب�ن ال�لية و النمطية ،دار �مان :ينظر،أحمد املتو�ل -23

 . 22-19ص 2003
 ..63-62اس��اتيجية ا��طاب ،ص:ينظر، عبد ال�ادي بن ظافر الش�ري  -24
 .261-257ينظر، املرجع نفسھ ، ص -25
 .262-261ينظر،املرجع نفسھ، ص -26
 .320-267ينظر،املرجع نفسھ،ص -27
 .363-322ينظر،املرجع نفسھ، ص -28
 .385-365ينظر،املرجع نفسھ،ص -29
 .442-385ينظر، املرجع نفسھ،ص -30
أساليب �قناع �� القرآن الكر�م،دار الضياء لل�شر :، ابن ع���� طا�رينظر -31

 .22-21ص  2006، 1ط) عمان �ردن(و التوز�ع 
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 . 447- 445ص:ينظر، عبد عبد ال�ادي بن ظافر الش�ري  -32
 .457-456ينظر،املرجع،ص -33
 .473- 470ينظر،املرجع نفسھ، -34
 .499-476ينظر، املرجع نفسھ،  -35
 .501-474ينظر املرجع نفسھ، -36
،ط )القا�رة(ينظر،جميل عبد ا��ميد،البالغة و �تصال،دار غر�ب -37

 .78،ص2000
، 1ط )املغرب(العمدة للطبع  اللغة وا���اج،: ينظر ،أبو بكر الغزاوي  -38

 . 27، ص2006
 .37ص:البعد التداو�� وا���ا�� �� ا��طاب القرآ�ي قدور عمران   -39
 .27ينظر، أبو��و الغزاوي، املرجع السابق ،ص -40
 �04ية : �عراف  -41
تفس�� التحر�ر والتنو�ر،الدار التو�سية : ينظر، دمحم الطا�ر بن عاشور  -42

 .2021،ص8،ج 2008لل�شر،ط 
 .35:�عراف �ية  -43
 .116،ص1تفس�� التحر�ر والتنو�ر،ج: ينظر، دمحم الطا�ر بن عاشور  -44
 .36:سورة �عراف  -45
�� النص  دراسة لغو�ة أسلو�ية:البيان �� روا�ع القرآن:ينظر، تمام حسان -46

 .287القرآ�ي، ص
 .04:�عراف  -47
 .�179عراف  -48
أسلو�ية ا���اج التداو�� والبال��،تنظ�� وتطبيق : ينظر، مث�� �اظم صادق -49

 .76، ص 2015 1ع�� الصور املكية،م�شورات ضفاف ا��زائر،ط
 .150:�عراف  -50
  -92البعد التداو�� وا���ا�� �� ا��طاب القرآ�ي، ص:ينظر، قدور عمران  -51

  رواية ورش عن نافع: ن الكر�مالقرآ
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  :املصادر واملراجع

، 1ط )املغرب(العمدة للطبع  اللغة وا���اج،: أبو بكر الغزاوي  -1

2006.  

، 1ط)الر�اط(الوظيفة ب�ن ال�لية و النمطية، دار �مان : أحمد املتو�ل -2

2003. 

أساليب �قناع �� القرآن الكر�م،دار الضياء لل�شر :ابن ع���� طا�ر  -3

 .2006، 1ط) عمان �ردن(ع و التوز�

دراسة لغو�ة أسلو�ية �� النص :البيان �� روا�ع القرآن: تمام حسان -4

 .1993ط ) القا�رة(عالم الكتب - القرآ�ي

عالم الكتب القا�رة ,اللغة ب�ن املعيار�ة و الوصفية              -5

 .4،2001ط

،ط )القا�رة(جميل عبد ا��ميد،البالغة و �تصال،دار غر�ب  -6

2000. 

 1تحقيق عبد السالم �ارون، ج: ا��احظالبيان والت�ي�ن، :ا��احظ  -7

 .92،ص

أفر�قيا الشرق  من��ية ا��وار �� التفك�� النقدي،: حسان البا��  -8

 .2013، 2ط) الدار البيضاء( املغرب

أصول  ا��وار وتجديد الكالم ،املركز الثقا��  :طھ عبد الرحمان  -9

 .2000، 2،ط)الدار البيضاء(العر�ي،املغرب

بالغة �قناع �� املناظرة،  م�شورات ضفاف : عبد اللطيف عادل  - 10

 .2013، 1ط ب��وت لبنان،

اس��اتيجيات ا��طاب مقار�ة لغو�ة :عبد ال�ادي بن ظافر الش�ري   - 11

 .2004، 1ط).لي�يا(دار الكتاب املتحدة , تداولية

�� نظر�ة ا���اج دراسات وتطبيقات مس�ليا�ي لل�شر : عبد هللا صولة - 12

 .2011، 1ط)تو�س(توز�ع وال

ا���اج �� القرآن من خالل أ�م خصائصھ �سلو�ية، دار الفارا�ي   - 13

 .2007،  2ط ) لبنان(ب��وت
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ا��طاب �قنا�� �� ضوء التواصل اللغوي دراسة : عمار�ة حاكم - 14

لسانية تداولية �� ا��طابة العر�ية أيام ا���اج بن يوسف الثقفي، دار العصماء سور�ة 

 .2014، 1ط) دمشق(

البعد التداو�� وا���ا�� �� ا��طاب القرآ�ي، عالم :قدور عمران   - 15

 .2012، 1الكتب ا��ديث لل�شر والتوز�ع إر�د شارع ا��معة ،ط

قراءة النص وجماليات التلقي ب�ن املذا�ب :محمود عباس عبد الواحد  - 16

 .1990، 1طالقا�رة (الغر�ية ا��ديثة وتراثنا النقدي، دراسة مقارنة، دار الفكر العرب 

دار الكتاب ,ا���اج �� البالغة املعاصرة:دمحم سالم �م�ن الطلية  - 17

 .2008، 1ا��ديدة املتحدة ط

تفس�� التحر�ر والتنو�ر، الدار التو�سية : دمحم الطا�ر بن عاشور   - 18

 .2021، ص8، ج 2008لل�شر، ط 

أسلو�ية ا���اج التداو�� والبال��، تنظ�� وتطبيق : مث�� �اظم صادق  - 19

  .2015، 1الصور املكية، م�شورات ضفاف ا��زائر،طع�� 
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   داللة املقطع الّصو�ّي �� ا�طاب القرآ�ّي 

  ∗رشيدة بودالية     
ص

ّ
  امل 


	 يحمل�ا، 
ّ
وا�ر الّصوتّية ال

ّ
)عت'& القرآن الكر�م مجاال ثرّ�ا ملعرفة مختلف الظ

ذي 
ّ
 ,ّتجاه ال

ُ
وا�ر فوق مقطعّية من ن'& وتنغيم ووقف ومفصل، و3معرف12ا ُ)ْعَرف

ّ
وم<1ا الظ

إذ قد تSون �ناك وظائف متعّددة لCMطاب الواحد؛ ذلك أّن Gّل  يأخذه اCDطاب القرآAّي؛

تركيب يصل إYZ مستقبل بمف�وم معّ]ن، و�صل إYZ مستقبل آخر بمف�وم آخر، و�و ما نراه 

cd اختالف املفّسر�ن cd تفس]& bية الواحدة، ومن ب]ن aسباب املؤّدية إYZ �ذا ,ختالف 

  .يSون مبlيا عYj أساس ما سمعھ - cd أحيان كث]&ة  -فس]&ه �و كيفّية تلّقي املفّسر لآلية، وت

   :ال'لمات املفتاحّية

وا�ر فوق مقطعّية –الّداللة  –املقطع 
ّ
   . الظ

  تم(يد

وا�ر فوق املقطعّية 
ّ
&كيب والّداللة خدمة إجراءات ص«الظ

ّ
uوتّية تخدم ال

سم �ذا الّتنّوع الّصو{ّي cd القرآن الكر�م |ش
z صوره، و  )1(»فّعالة،
ّ
و{عّدد أشSالھ، جعلھ ي�

بنظام صو{ّي م��ز؛ لھ دالالتھ الّصوتّية املسu&عية لألسماع، املس12و�ة للّنفوس، امل�1رة 

بة تفوق Gّل كالم منثور أو لأللباب، املستولية عa Yjحاس�س واملشاعر بطر�قة ��ي

cd وا�ر فوق مقطعّية
ّ
ل الظ

ّ
   املفصل -الّتنغيم  –الّن'&  –املقطع : منظوم، تتمث

 Syllabeمف(وم املقطع  - 

غوّ�ة عندما 
ّ
ينطق�ا �Aسان تخرج مجموعات مجموعات، «Aع�	 باملقطع aصوات الل

واملقاطع cd . قد يSون �ذا املقطع صوت]ن ِاثن]ن أو أك�& )G«)2ّل مجموعة {سz�ّ مقطعا،

ل�ا تSّون بناًء مقطعّيا ومعناه 
ّ
Sش}- ّcّون النّ « -أّي البناء املقط�Sّص من مجموعة من أن يت

ل Gّل مقطع وحدة؛ ل�ا كيا�1ا اCDاّص، و�رتبط Gّل مقطع باآلخر ارتباطا 
ّ
Sاملقاطع، )ش

                                                 
  .أستاذ محاضر ب، Gلية bداب واللغات، جامعة البو�رة  ∗
سانّية، عبد العز�ز العمارّي،  -)1(

ّ
شرأدوات الوصف والّتفس]& الل

ّ
l1املغرب، ط: دار ال ،

  . 180: ص.م2004

، 1عبد العز�ز الّصيغ، دار الفكر، ب]&وت، ط. املصط�M الّصو{ّي cd الّدراسات العر3ّية، د-)2(

  .274: ص، م2000 –ه 1401
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ل الّصورة 
ّ
Sة واملنطقّية والّنفسّية، و3ھ ت�ش�وثيقا؛ ليSّون بناًء متSامال من الّنوا�c العضوّ

ّية
ّ
غوّي بامل )1(».الSل

ّ
ع�z ,صطال�cّ؛ ومن خالل �ذه املفا�يم نالحظ اّتحاد املع�z الل

يتSّون من مجموعة من bيات الكر�مات؛ يوقف عل¡1ا بان12اء  -مثال  -فاملقطع القرآAّي 

مع�z، وتتواYZ املقاطع وتّتحد b cdيات الكر�مات؛ لتSو�ن فكرة عاّمة لCMطاب القرآAّي؛ ألّن 

 يحملھ، وتتا|ُع املقاطع وتوال¡1ا الواحدة |عد
ً
aخرى؛ يؤّدي إG  YZّل مقطع لھ مع�z جزئّيا

  .وجود فكرة رئ�سّية واحدة

وا�ر فوق مقطعّية، و�و عبارة عن 
ّ
ل املقطع أحد ظوا�ر الكالم، وتنّوعا للظ

ّ
يمـث

غة وaصوات أّن ما�ّية املقطع «
ّ
تتا|ع الفونيمات cd لغة ما للبlّية املقطعّية، و�رى علماء الل

ومعناه أّن  )2(»فون�يSّي، وِاّتجاه فونولو¥cّ،و{عر�فھ تحّدد cd ِاّتجا�]ن، ِاّتجاه صو{ّي، أو 

  .{عر�ف املقطع يتعّدد بتعّدد ِاّتجا�اتھ

غة العر0ّية -
ّ
  أش'ال املقطع �� الل

{عرف العر3ّية أر§عة أنواع من املقاطع من حيث الكّم، عYj خالف إبرا�يم أن�س 

ذي يقّر بوجود خمسة أنواع من املقاطع، 
ّ
ل cd ّسادو�ناك من أضاف الّنوع الال

ّ
س؛ وتتمث

 املتوّسططع واملق/. َب / َت / الفعل َك : مثل ،)حركة قص]&ة+صامت ( املقطع القص]&

و/  -/ cdِ/  - / َما: /بالSلمات و�مكن الّتمثيل لھ )حركة طو�لة+ صامت ( فتوحامل
ُ
طع واملق /.ذ

 / :مثل، )صامت+ حركة قص]&ة + امت ص( املغلق املتوّسط
َ
 ُخ / -/ ْن مِ / -/ ْد ق

ْ
ق �ذا يطل/. ذ


	 يمتّد ف¡1ا إخراج الّنفس امتدادا
ّ
يص]& معھ مدى الّنطق  ؛املصط�M عYj اDركة ال

 الطع واملق .)3(بحركت]ن |سيطت]ن أو قص]&ت]ن، وقد يتعّدى ذلك
ّ
 �غالق املفردو�لة ط

لھ ،)صامت+ حركة  طو�لة + مت صا(
ّ
/ ، ومثلھ املقطع »اِل]نض«من / َضاِل /املقطع  و�مث

و�ل  .وذلك cd الوقف، أّي cd حالة الّنطق ¯1ا ساكنة» ملسلم]نا«من /  ]ْن مِ 
ّ
واملقطع الط

ْت / Gلمة  ومن أمثلتھ، )صامت]ن+ حركة قص]&ة + صامت (املزدوج �غالق 
ْ
lعند الّنطق / ِب

                                                 

، 1ل أحمد غنيم، مكتبة مدبوcّZ، القا�رة، طعناصر �بداع الف�ّ	 cd شعر أحمد مطر، كما -)1(

  .227: م، ص1998

، 1طمصر،  ،ةخليل، دار املعرفة ا�Dامعيّ  حل�	ّ . د -ة وم��مّيةدراسة لغو�ّ  - الSلمة : ينظر -)2(

  .40، و31: ، صم1998

صا�D القرمادّي، مركز الّدراسات . د: دروس cd علم aصوات، جان Gانت�نو، ترجمة:ينظر -)3(

   .145: م، ص1966ث ,قتصادّية و,جتماعّية، توAس، د ط، والبحو 
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ول  أو املقطع البالغ(املديد طع واملق .¯1ا ساكنة عند الوقف
ّ
 وقفا، )الط

ّ
 صامت(، ال يSون إال

  .عYj وقف/ َحاّرْ / -/ َساّرْ /نحو ، )صامت طو�ل+ حركة طو�لة +

غة العر0ّية والقرآن الكر7م
ّ
  خصائص املقاطع �� الل

غة أصوات ال تتSّون 
ّ
تتSّون من دفعات �وائّية أك'& من ذلك،  بل ؛فقط مفردةالل

غة املتSّونة من سالسل متتا|عة من 
ّ
ل حقيقة الل

ّ
يطلق عل¡1ا اسم املقاطع الّصوتّية، و±c تمث

ه aصوات أّي مقاطع صوتّية متتالية، ومن خالل دراسة قام ¯1ا عصام أبو سليم، رأى �ذ

ف من » ص ح«أّن املقطع 
ّ
ذي يتأل

ّ
؛ �و أك�& املقاطع تكرارا a cdنماط )حركة+  صامت(وال

غة
ّ
أظ�ر صاحب البحث من خالل إحصائّيات أجرا�ا؛ أّن املقطع القص]& . املقطعّية cd الل

و�لة خاّصة، و�رجع الّس²ب إ�YZو من أك�& امل
ّ
  :قاطع تكرارا cd الّسور القرآنّية الط

ق مع لغة العرب ولسا�1م،  :أّوال
ّ
إّن القرآن الكر�م جاء cd سوره وآياتھ ليتواف

غة العر3ّية، و3ذلك ال )شعر القارئ بأّية صعو3ة عند تالوتھ
ّ
  .ونظام الل

وتمّتعھ بحرّ�ة ,نتقال من إّن خّفة ورشاقة �ذا املقطع وسرعة حركتھ،  :ثانيا

فظ القرآAّي |شSل خاّص؛ جعلھ ا¶ّرك aساµ´ّ	 لضبط 
ّ
مSان آلخر cd الكالم العر§ّي، والل

وال خاّصة  -�يقاع الّصو{ّي من خالل �ذه اDرّ�ة بتكراره عYj مدار bيات 
ّ
 -cd الّسور الط

عة وGلما·1ا جميع�ا، �ذا عYj الّرغم من Gون bيات تlتقل من ن قطة إYZ أخرى بحركة س̧ر

 ،	ّ´µساa ون املقطعSصائص الّصوتّية �ذه أّ�لتھ ليCDفإّن الّسمات وا cZخفيفة، و3الّتا

 YZضبط �يقاع املوسيقّي والّصو{ّي للّسور من بداي12ا إ Yjوالّرابط الّصو{ّي القادر ع

  .)1(�1اّي12ا

ة )عود أيضا إG YZونھ شيوع املقطع القص]& عن غ]&ه من املقاطع العر3يّ  :ثالثا

  ،)2(أس�ل نطقا، وأجمل موسيقّية، وحّ
z الّشعراء العرب قديما Gانوا ي²نون عليھ أشعار�م

» YZان مقطع متوّسط، وقد يدعو�م إSاستعمال مقطع قص]& م YZأ الّشعراء إ�Mوكث]&ا ما ي


	 تقيّ 
ّ

	 ال {سعف�م G cdّل حال، وال

ّ
غة ال

ّ
د الّشعر �ذا، أو ي1º�Mم إليھ Gلمات الل

   )3(».بl«��ا

                                                 

غة العر3ّية  -)1(
ّ
ة العر3ّية للعلوم  - دراسة كمّية-aنماط املقطعّية cd الل

ّ
عصام أبو سليم، ا¶�ل

شر العل�ّ	، 
ّ
lسانّية، الّصادرة عن مجلس الA� د

ّ
م، 1989، يناير 36، العدد 09الSو�ت، ا¶�ل

  . 194: ص

غوّ�ة، د: ينظر -)2(
ّ
  . 93: إبرا�يم أن�س، مطبعة �1ضة مصر، مصر، د ط، د ت، ص. aصوات الل

  . املرجع نفسھ، الّصفحة نفس�ا: ينظر -)3(
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 z¼ّل مقطع من �ذه املقاطع بحركة ف�و مقطع مفتوح، و إذا انتGذا½  z¼انت

إّما مفتوحة و½ّما مغلقة، و±c ل�ست  -إذن–بصامت ف�و مقطع مغلق؛ فاملقاطع العر3ّية 

 م�ساو�ة من حيث شيوعُ 
ُ
» ص ح«استعمال�ا، فاملقاطع القص]&ة من نوع  �ا cd الكالم، وك�&ة

ص ح «، و»ص ح ح«aشSال املقطعّية شيوعا cd العر3ّية، يليھ املقطعان املتوّسطان أك�& 


	 تSّون الك�&ة الغالبة من الكالم العر§ّي » ص
ّ
الثة ±c ال

ّ
  .)1(ف�ذه aشSال املقطعّية الث

  cd الكالم، وورود�ا cd نادرة، قليلة الّشيوع 	لة واملديدة ف¼�و
ّ
أّما املقاطع الط

ص ح «و » ص ح ص ص«د cd أغلب aحيان بحالة الوقف، و3خاّصة املقطعان العر3ّية مقيّ 

و�ل »ح ص ص
ّ
 cd حالة الوقف فقط، أّما املقطع الط

ّ
فرد امل؛ فإّن العر3ّية ال {سمح ¯1ما إال

ّنھ يأ{ي cd الكالم» ص ح ح ص«�غالق 
ّ
  .، وممكن |شروط حّدد�ا الّنحاة)2(فإ

ا�رة تدخل cd باب ���از، فالّتأليف cd  أّما فيما يخّص القرآن الكر�م فإّن 
ّ
الظ

و�م أÁاب بالغة وفصاحة cd حالة من  ؛كالم هللا {عاYZ فيھ من ا�Dودة ما أوقف العرب

وما تحملھ من صفات  ،اD]&ة و,ند�اش وال��ز؛ ملا احتواه من اختيار a cdصوات

داللة مؤّدية للّرسالة  وما تحملھ من ،ومخارج مناسبة cd موضع�ا، ومن انتقاء لأللفاظ

الّسماوّ�ة، ومن تركيب وما يحملھ من اA«�ام لتبليغ الّشراÅع وaحSام، ومن موسيقى وما 

ِ�ُر إ��ازا  ؛تحملھ من تأث]& عYj الّنفس ال²شرّ�ة، وGّل ذلك سواء عند تلّقيھ أو دراستھ
ْ
ُيظ

Sأن ي Yjه عÆّÇمن الّسماء، وأّنھ م cّية أّنھ و�lون كالم |شرليدّل داللة يقي.  

  Bّية املقطعّية �� القرآن الكر7مالب

نزل القرآن بلغة العرب ووفق أسالي�1م وعYj طر�ق12م cd الّتعب]& عن أغراض�م 

ومقاصد�م، ونزل لقوم برعوا cd البيان، فقد جاء يتحّدا�م cd فصاح12م و3الغ12م؛ فانفرد 

وفصاحة و3الغة و3يانا، بخصائص كث]&ة جعلتھ يفوق aساليب aخرى سمّوا وتفّردا 

والّتحليل الّصو{ّي املقط�cّ �و تحّد آخر أ��ز العلماء، ووقف �Aسان أمامھ مند�شا، ملا 

 cd طاب الّصو{ّي واملوسيقّي ب]ن عباراتھ وحروفھ ومقاطعھ، و½س�امھCDام ا�»Aفيھ من ا

  . تحقيق الغرض]ن الّدي�ّ	 والف�ّ	 فيھ

                                                 

 م،1976، 4إبرا�يم أن�س، القا�رة، مكتبة aنجلو املصرّ�ة، ط. موسيقى الّشعر العر§ّي، د -)1(

  . 157: ص

فوزّي الّشايب، عالم الكتب اDديث، . الSلمة العر3ّية، د أثر القوان]ن الّصوتّية cd بناء: ينظر -)2(

  . 100: م، ص2004  -ه1425، 1إر3د، aردن، ط
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ن علماء الّتجو�د عندما 
ّ

درسوا aصوات من خالل اّتباع منÈÉ شامل ولقد تمك

غة وعلم aصوات، وقد 
ّ
للمباحث الّصوتّية من ر3ط العالقة ب]ن علم الّتجو�د |علم الل

  :شمل من��Éم أمورا عّدة م<1ا

 .معرفة مخارج اDروف -«

 .معرفة صفات اDروف -

&كيب من aحSام -
ّ
uمعرفة ما يتجّدد ل�ا |س²ب ال. 

سان بذلك وك -
ّ
  )1(».�&ة الّتكرارر�اضة الل

ذي وصل إليھ الفرد املسلم من نفور 
ّ
يدعو الكث]& من الغيور�ن عYj الوضع ال

غة للّت��يل باDلول  ؛من القراءة القرآنّية الّسليمة 	ٍّ Ê´ِ رَ َم 
ّ
إYZ ضرورة تدّخل علماء الل

ذي استفحل cd جسم aّمة العر3ّية و�سالمّية، وذ
ّ
لك إلنقاذ املوقف، ومعا�Dة الّداء ال

بوضع أسس لغوّ�ة يمكن أن ت²ّسط القراءة، وتحّسن الّتالوة بصورة Áيحة، من خالل 

مھ 
ّ
مھ الفرد من قواعد �مالء cd املدرسة، و3]ن ما لم يتعل

ّ
إمSانّية تفادي الفرق ب]ن ما {عل

بحيث تSون عملّية وسط  ،)2(أو )عرفھ عن الّرسم العثماAّي املكتوب بھ املÍف الّشر�ف

ات للوقف بSّل ما فيھ من عالمات و½شار  ؛د �مالء اDديث والّرسم العثماAّي ب]ن قواع

  .والوصل والفصل وغ]& ذلك

طر�قة جّد م²ّسطة لتحس]ن عملّية الّتالوة للقرآن الكر�م cd عصر يمكن اّتباع  

 z

	 شغلت عقول املسلم]ن cd ش
ّ
امتأل باملتناقضات؛ عصر الّتقّدم وعصر املادّية ال

 a ون برض، وتحقأصقاعSيق �ذا ال�دف الّن²يل ي cd cّمراعاة استخدام الّنظام املقط�

  .الّتالوة

ذي كتب بھ القرآن -�ناك الكث]& من ,ختالفات ب]ن الّرسم العثماAّي 
ّ
 ال

ّ
أّي اCDط

موا قواعد  -الكر�م
ّ
ذين لم يتعل

ّ
م]ن ال

ّ
وقواعد �مالء املتداولة؛ مّما جعل الكث]& من املتعل

                                                 

، 1غانم قّدورّي اDمد، دار عّمار، عّمان، ط. الّدراسات الّصوتّية عند علماء الّتجو�د، د -)1(

  .وما |عد�ا 57: م، ص2003 -ه 1434

لذا ال  -رÊ´	 هللا ع<1م-اصطالح واج12اد من الÍّابةيرى |عض العلماء أّن رسم املصاحف  -)2(

بّد من الّت�س]& عYj العاّمة وال سيما الّناشئة cd قراءة القرآن الكر�م، ورفع اDرج ع<1م؛ فالّرسم 

العثماAّي قد يوقع الّناس cd اCDلط و,لتباس، ف�شّق عل¡1م القراءة الÍّيحة؛ ففي رسم القرآن 

م برسم � 
ّ
د منا�ل العرفان cd علوم القرآن، محّم : ينظر -. مالء اDديث {س�يل عل¡1مأثناء الّتعل

  .177: ، ص01، ج ت عبد العظيم الّزرقاAّي، املطبعة الفّنّية، القا�رة، د ط، د
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&تيل
ّ
uان نوع درجة علم�م - الG ز بصورة  -م�ما�ال )ستطيعون القراءة cd كتاب هللا العز

Áيحة؛ ألّن الّرسم العثماAّي فيھ اختالفات عن قواعد �مالء اDديث، ومن �ذه 

 ،مواضع الوقف والوصل والفصل ،حذف حروف وز�ادة حروف ،ألف املّد  :,ختالفات

  .ال�مزة

م]ن cd امل
ّ
دارس أو الّناطق]ن |غ]& العر3ّية الكتابة املقطعّية إّن {عليم املتعل

&تيل الّسليم؛الّصوتّية بحسب 
ّ
uّل مقطع حسب  قواعد الSا، ثّم وضع رمز ل�بات أمرا ضرورّ

  :)1(نوعھ؛ مّما يّؤدي إYZ تحقيق أ�داف ن²يلة أ�ّم�ا

سيج املقط�cّ للّسور القرآنّية، والكتابة الّصوتّية {شبھ إYZ حّد  -
ّ
lكب]& ما معرفة ال

)عرف cd علم العروض بالكتابة العروضّية؛ إذ نرى أّن الكتابة املقطعّية الّصوتّية 

بع ما يلفظ 
ّ
ال تختلف عن الكتابة العروضّية، فالكتابة املقطعّية الّصوتّية ت�

 .|شSل سليم

مراعاة عالمات الوقف والوصل و,بتداء cd القرآن الكر�م، والكتابة العروضّية  -

فظ ،قطعّية أختان لفكرة واحدةوالكتابة امل
ّ
 .و±c الكتابة بحسب الل

م]ن  -
ّ
إعادة ,عتبار للقراءة القرآنّية الÍّيحة والّسليمة سواء عند املتعل

غة العر3ّية أو غ]& الّناطق]ن ¯1ا
ّ
 .املبتدئ]ن الّناطق]ن بالل

  �عليم الكتابة املقطعّية �� القرآن الكر7مال(دف من 

غة تحس]ن تالوة الق :أّوال
ّ
م]ن وغ]& الّناطق]ن بالل

ّ
سبة للمبتدئ]ن واملتعل

ّ
lم بال�رآن الكر

 YZلمة إSكيفّية تقطيع ال YZتيل بمجّرد الّنظر إ&
ّ
uالعر3ّية، وكذلك غ]& العارف]ن بقواعد ال

«�يالت
ّ
  .مقاطع صوتّية، وذلك بحسب قراءة املقرئ]ن املعتمدة بواسطة ال�

سيج املقط�cّ والبlيّ  :ثانيا
ّ
lبن�ت عل¡1ا الّسور القرآنّية  ؛ة الّصوتّيةمعرفة ال 	


ّ
ال

شكيل الّصو{ّي لCMطاب القرآAّي 
ّ
  .للوقوف عYj جمالّيات ال�

: إّن مراعاة نظام املقاطع cd القرآن الكر�م اصط�M عليھ علماء البيان بالّتناسب؛ أّي 

 ،c نظم bياتترت�ب املقاطع وتوز¸ع�ا d«الّتناسب ب]ن املعاAي وترت�ب املقاطع؛ بحيث يؤّدي 

وظيفة جمالّية وداللّية cd آن واحد؛ إذ )س�م من ج�ة cd جعل الّصورة الّسمعّية ل�ا 

 cd خرىa س�م من ج�ة ثانية مع العناصر الّداللّية &كيب، ̧و
ّ
uجزاء، معتدلة الa متناسبة

                                                 

محّمد محمود عبد . كيف تجّود القرآن العظيم، أو�Ò البيان cd أحSام تالوة القرآن، أ: ينظر -)1(

شر والّتوز¸ع، القا�رة، طمكتبة ا: هللا، الّناشر
ّ
lلل 	ّ´µ49: م، ص1996 –ه 1417، 1لقد .  



221                                       داللة املقطع الصو{ي cd اCDطاب القرآAي                                         

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017ديسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانيةالسنة 

ار ما الّتعب]& عن معاAي bيات، و½يضاح ما يكتنف�ا من الّدقائق الّداللّية، وذلك باختي

إذن فu&ت�ب املقاطع وتوز¸ع�ا �و موافق للمع�z، ) 1(».يناسب املع�z من أنواع تلك املقاطع

ع�ا   .و�و ما راعاه القرآن الكر�م cd توظيف املقاطع الّصوتّية وتن̧و

  الكتابة املقطعّية

ي كتب بھ القرآن الكر�م ال مجال البّتة الّتغي]& فيھ؛ ألنّ 
ّ

ھ بما أّن الّرسم العثماAّي الذ

ل قاعدة غ]& قابلة للّتبديل
ّ
فإّنھ يجب ,لÆuام  ؛ وضع�ا العلماء املسلمون aوائل،يمث

م aّول؛ كما أقرأه عليھ ج'&يل 
ّ

	 ورثو�ا عن املعل

ّ
ل�ذا عYj  -عليھ الّسالم-بطر�قة aداء ال

Yj ع ،املسلم]ن cd ماض¡1م وحاضر�م ومستقبل�م ضرورة ,لÆuام الّتام بالّرسم العثماAّي 


	 {عّود الّناس عل¡1ا؛ 
ّ
الّرغم من ,ختالف املوجود ب]ن الّنّص القرآAّي والكتابة العر3ّية ال

م�ما اشتSى البعض من صعو3ة القراءة فيھ،  ،و�بقى املÍف الّشر�ف يÓ»l ¯1ا و�طبع

م�ا وحفظ�ا
ّ
  .)2(و½ّنما �ناك سبل للّتعّرف عYj رسمھ باّتباع طر�قة الّتدّرج cd {عل

ابت
ّ
ل�Mميع أّن �ناك اختالفات بّ�نة ب]ن الكتابة العثمانّية والكتابة �مالئّية؛  الث


	  قف والّتالوة والّتجو�د الÍّيحة،بحيث يحتوي الّرسم العثماAّي عYj عالمات للو 
ّ
وال

 cd الكتابة املقطعّية، كما يمكن أن {سّ�ل عملّية ف�م الكتابة الواردة cd يمكن استغالل�ا

Aوضع�ا الفق�اء الّنّص القرآ 	

ّ
ّي، وتقوم الكتابة املقطعّية عYj قواعد الّتالوة والّتجو�د؛ ال

والعلماء بتفكيك رموز الكتابة بالّرسم العثماAّي؛ دون أن )شعر القارئ بحذف اDرف، أو 


	 تمّ]Æت ¯1ا الكتابة العر3ّية 
ّ
إضافتھ، أو إدغامھ، أو قلبھ، أو غ]& ذلك من العالمات ال


	 ال {ستعمل cd أّي كتابة عر3ّية Gالّشعر والّن�&للقرآن الكر 
ّ
وللوصول إYZ الكتابة . �م؛ وال

  :)3(املقطعّية املتوافقة مع الكتابة بالّرسم العثماAّي ال بّد من مراعاة جملة من القواعد م<1ا

                                                 

بع. الّتناسب البياAّي cd القرآن، دراسة cd الّنظم املعنوّي والّصو{ّي، د -)1(
ّ
: أحمد أبو ز�د، الط

  .321: ص م،1992مطبعة الّنجاح ا�Dديدة، الّدار البيضاء، املغرب، د ط، 

ل خ تحس]ن كتابة املصاحف، -)2(
ّ
طوة مبدئّية ل�س�يل قراءة القرآن الكر�م، وحفظھ من تمث

م]ن املبتدئ]ن 
ّ
م ما ّناطق]ن ¯1اوغ]& المن الّناطق]ن بالعر3ّية طرف املتعل

ّ
، ثّم |عد ذلك ال بّد من {عل

غة العر3ّية نطقا سليما  ؛يوافق الّرسم العثماAّي قراءة وكتابة
ّ
نون من نطق الل

ّ
عندما يتمك

G يحا، وال�دف من ذلكÁ غة العر3ّية، وتفادي ما يجعل�م ينفرون من
ّ
&غيب cd حّب الل

ّ
uھ ال

ّ
ل

م�ا و½تقا�1ا
ّ
  .{عل

غة العر3ّية ب]ن امل�ارة والّصعو3ة، د: ينظر -)3(
ّ
س الل ف�د خليل زايد، دار اليازورّي . أساليب تد̧ر

شر والّتوز¸ع، عّمان، aردن، د ط، 
ّ
l98: م، ص2006العلمّية لل.  
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,عتماد عYj ما ينطق أي عYj الّصوت، ول�س عYj الكتابة اCDطّية cd عملّية  -

 .الّتقطيع

اAي متحّركتفكيك  -
ّ
 .اDرف املشّدد إYZ حرف]ن aّول ساكن، والث


	 تحذف من الكتاب  -
ّ
، وتنطق عند القراءة مثل aلف cd اسم )1(ةتث²يت اDروف ال

 .�شارة

ل القمرّ�ة من حيث �ثبات أو اDذف -
َ
ل الّشمسّية وا

َ
 .  ,�تمام با

اءة، ب�نما cd الوقف يتّم تجزئة الّتنو�ن بحيث يتّم وضع نون ساكنة أثناء وصل القر  -

 .وضع ألف

-  cd آمنوا«تختلف عن الكتابة �مالئّية  » � «كتابة �مزة املّد«. 

يتّم تحو�ل�ا إYZ  » مس «: مثل Gلمة �ناك Gلمات ل�ا شSل خاّص cd الّنّص القرآAّي، -

 ْر ِر َبا«الكتابة العر3ّية املتداولة اليوم  
َ
  .  )2(»ا

عYj الّصوت أّي عYj ما ينطق، ول�س عYj ما يكتب cd  -ذن إ –{عتمد الكتابة املقطعّية 

 cd م م�ارة
ّ
آيات الّتÆÇيل اDكيم من خالل ت�ّبع قراءة ا¶�ّودين واملقرئ]ن، وأن يSون للمتعل

ن من ت�ّبع�ا |شSل جّيد وÁيح؛ أل1�ّا قراءات تتمّ]Æ بالّدقة أثناء الّتالوة
ّ

  .الّسمع ليتمك

يات املقطع وداللتھ �� 
ّ
  ا�طاب القرآ�ّي تجل

تSون ذات فائدة cd مجال الّتعليم أثناء القراءة خاّصة؛ ف¼	  ؛إّن دراسة املقطع بأشSالھ

ات أثناء قراءة القرآن 
ّ

ذي تحملھ املقاطع بأنواع�ا و3الذ
ّ
عملّية جّد فّعالة cd معرفة املع�z ال

                                                 

	ء، أو قرب أجزائھ، أو  تحذف aلف من -)1(
ّ

´Ôبوحدة ال cالّرسم؛ لتو� cd لمات القرآنّيةSعض ال|

سرعتھ أو التصاقھ، وتو�c بصفة الّتمك]ن و,ستمرارّ�ة cd الّزمان واملSان، والّر3ط و,لتصاق، 

�ا يحّدد�ا الّسياق
ّ
ة الّشأن cd |عض aحيان، و�ذه املعاAي Gل

ّ
إ��از : ينظر -. وتو�c كذلك بقل

باعة . د: القرآن و½��از الّتالوة، محّمد شملول، تقديم رسم
ّ
عcّj جمعة محّمد، دار الّسالم للط

&جمة، القا�رة، ط
ّ
uشر والّتوز¸ع وال

ّ
l64: ص م،2006 –ه 1427، 1وال .  

عYj �ذا الّشSل cd القرآن الكر�م ثماAي مّرات زائدة بحرف الواو، ووردت » الّر3وا«وردت Gلمة  -)2(

 َيْر3ُو ، احدة بالّشSل �مالÅّي املتعارف عليھمّرة و » ر3ا«
َ

ال
َ
اِس ف ْمَواِل النَّ

َ
َ]ْ&ُبَو cdِ أ ِ

ّ
3ًا ل ن ّرِ َوَما آَتْ�ُتم ّمِ

ْضِعُفوَن 
ُ ْ
ِئَك ُ�ُم امل

َٰ
ول

ُ
أ

َ
ِ ف

اٍة ُتِر�ُدوَن َوْجَھ ×َّ
َ
Gن َز ِ ۖ َوَما آَتْ�ُتم ّمِ

 «وقد جاءت Gلمة . ٣٩: ومالرّ  .ِعنَد ×َّ

ينظر تفصيل مثل . الّشSل لتلفت الّنظر إYZ خطورة استخدام الّر3ا cd معامالت الّناس¯1ذا »  مب

 cd لماتSوما |عد�ا 151: رسم القرآن و½��از الّتالوة، محّمد شملول، صإ��از كتاب �ذه ال   .  
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سانّيات الّتطبيقّية لو تؤخذ
ّ
ر�قة� الكر�م، ل�ذا يرى الكث]& من علماء الل

ّ
|ع]ن  ذه الط

م]ن القراءة القرآنّية الّسليمة، واملؤّدية إYZ الوقوف عYj داللة الSلمة 
ّ
,عتبار cd {عليم املتعل

 –مثال  –القرآنّية من خالل معرفة مقاطع�ا، وما تحملھ من مع�z؛ فمن املقطع ال²سيط 

 )...( وف ا�Dّر يمكن أن نجد Gلمات لغوّ�ة ذات مع�z أو ذات وظيفة ومع�z؛ ومن ذلك حر «

�ا ذات وظائف تؤّد1Ûا cd ا�Dملة
ّ
و±c ذات أ�مّية cd تSو�ن ا�Dملة العر3ّية، أو G )...(،  cdل

َتَب «: فSلمة مثل )1(».تأليف الكالم العر§ّي 
َ

ص / ص ح : / مSّونة من ثالثة مقاطع |سيطة »ك

م القراءة aوYZ؛ ل�ذا فإّن املقطع يفيد cd عملّية التّ  /ص ح / ح 
ّ
  .      عليم{عل

لـّما Gانت الSلمات تتSّون من مقاطع متتا|عة، ولSّل مقطع سماتھ الّصوتّية املمّ]Æة؛ فإّن 

ترت�ب �ذه املقاطع cd الSلمات وتوال¡1ا عA Yjسق معّ]ن، لھ أثر كب]& cd إحداث أنواع من 


	 تقوم ع«املوسيقى الّداخلّية املنبعثة من إيقاع املقاطع وAغم�ا، 
ّ
غة ال

ّ
Yj مبدأ املقاطع والل

وذلك ألّن املقاطع الّصوتّية ذات وزن  ،)...( املمدودة واملقصورة لغة إيقاعّية أك�& Gالعر3ّية

ذيذ ف¡1ا  ؛مختلف
ّ
قل واCDّفة؛ اندرج �يقاع الل

ّ
قل واCDّفة، فإذا تناسب الث

ّ
يu&اوح ب]ن الث

روف املالئمة النبعاثھ؛ فيضفي عYj العبارة م
ّ
 )2(».ز�دا من اDسنب�سر؛ ألّنھ يجد الظ

 	

ّ
و�زداد الّتعب]& قدرة عYj الّتأث]& عندما ت�ناسب Aغمات املقاطع، و½يقاعا·1ا مع aفSار ال

ذي «{عّ'& ع<1ا وتصّور�ا، 
ّ
فاملقاطع املقفلة {ستغرق cd نطق�ا زمنا أطول من الّزمن ال

من املقاطع {ستغرقھ املقاطع املفتوحة، وتالئم مواقف اDزم وا�Dزم والقّوة؛ أك�& 

يناسب لونا من الّتعب]& ال تؤّديھ املقاطع  ؛املفتوحة، ولذلك Gان استخدام املقاطع املقفلة

تناسب لونا آخر من الّتعب]& ال يتأ{ى مع املقاطع  ؛املفتوحة، وكذلك فإّن املقاطع املفتوحة

ستخدم القرآن الكر�م املقاطع الّصوتّية |شSل يالئم املعاAي؛  )3(».املقفلة ل ̧و
ّ
ذي يمث

ّ
وال

  .لونا من ألوان ���از القرآAّي نك�شفھ مع �ذا الّتناسق ب]ن املقاطع ومعان¡1ا

ذي ينّم عن 
ّ
نك�شف �ذا الّتوز¸ع للمقاطع الّصوتّية، واستخدام�ا املتناسق، وترتي�1ا ال

إ��از إل¼ّ	 من خالل |عض الّنصوص القرآنّية املوÒّة لداللة املقاطع املSّونة م<1ا، 

                                                 

، عبد الّصبور شا�]ن. درؤّ�ة جديدة cd الّصرف العر§ّي، : املنÈÉ الّصو{ّي للبlّية العر3ّية-)1(

  .38: ، صم1980 –ه 1400مؤّسسة الّرسالة، ب]&وت، د ط، 

: ، نقال عن58: نظرّ�ة إيقاع الّشعر العر§ّي، محّمد العياÝ´ّ	، املطبعة العصرّ�ة، توAس، ص  -)2(

  .314: صالّتناسب البياAّي cd القرآن، أحمد أبو ز�د، 

شر محمود أحمد نحلھ، دار ال. لغة القرآن الكر�م cd جزء عّم، د -)3(
ّ
lباعة وال

ّ
ّ<1ضة العر3ّية للط

  .357: م، ص1981، 1والّتوز¸ع، ب]&وت، ط
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ِذيَن ﴿َوا
َّ
ْنِزَل  ِبَما  ُيْؤِمُنوَن  ل

ُ
ْيَك َوَما أ

َ
ْنِزَل   ِإل

ُ
ْبِلَك   ِمْن   أ

َ
ِخَرةِ   ق

ْ
. ٤: bية: البقرة﴾ ُ�ْم ُيوِقُنوَن  َو3ِاآل

قال ابن «قبل أن نتطّرق إYZ الكتابة املقطعّية لآلية، نقف عYj معنا�ا من خالل تفس]&�ا، 

ھ من قبلك من املرسل]ن؛ ال يفّرقون أّي يصّدقون بما جئت بھ من هللا، وما جاء ب: عّباس

1م ئقة باألّمة املسلمة؛ وارثة  )...(، بي<1م، وال يáدون ما جاؤوا بھ من رّ̄
ّ
و±c الّصفة الال

سّميت بذلك أل1�ّا  )...( العقائد الّسماوّ�ة، ووارثة الّنبّوات منذ فجر ال²شرّ�ة، وbخرة

ا أدAى من bخرة، و�يقان �و إتقان العلم متأّخرة عن الّدنيا، وقد قيل للّدنيا دنيا أل1�ّ

ووصف هللا أولئك املّتق]ن باإليمان بالو�cّ، واليق]ن  )...(، بانتفاء الّشّك والّش�1ة عنھ

بالبعث والقيامة وا�Dّنة والّنار واDساب وامل]Æان واDشر، وGّل ما أخ'& هللا ورسولھ عن 

إّن  )1(».يدينون هللا باإليمان بھ أمر bخرة؛ ف�م مصّدقون بھ، ومعتقدون بحصولھ

ذي تحملھ bية الكر�مة �و قضّية �يمان
ّ
�يمان بما أنزل من قرآن : املوضوع �جماcّZ ال

 cd ذين ال يداخل�م الّشّك البّتة
ّ
كر�م وكتب قبلھ، و±c وصف Dال املؤمن]ن املوقن]ن؛ ال

  .     وقوع bخرة

  .ص ح/ ص ح ح /ص ح / ص ح  ص =  ن/ ذ ي/ َل / و ْل 

  .ص ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح ص =  ن/ ن و/ م / ي ؤ 

  .ص ح ح/ ص ح =  م ا/ ب 

  .ص ح/ ص ح / ص ح ص=  ز ل/ أ ن 

  . ص ح/ ص ح ص / ص ح =  ك/ ل ي / إ 

  .ص ح ح/ ص ح =  م ا/ و 

  .ص ح/ ص ح / ص ح ص =  ل/ ز / أ ن 

  .ص ح ص=  م ن

  .ص ح/ ص ح / ص ح ص=  ك/ ل / ق ب 

  .ص ح/ ص ح/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح =  ة/ ر / خ /أ ا / ب ل / و 

  .ص ح ص=  ه م

   .ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح ح=  ن و ن/ ق / ي و 

                                                 

الّتفس]& املأمون عYj منÈÉ الّتÆÇيل والÍّيح املسنون، تفس]& القرآن الكر�م عYj م<1اج  -)1(

القرآن والّسّنة الÍّيحة عYj ف�م الÍّابة والّتا|ع]ن، تفس]& م<a : cّã1صل]ن العظيم]ن الوحي]ن

م، ج 2007 –ه 1428، 1مأمون حّموش، وزارة �عالم، دمشق، ط. شامل معاصر، دفق¼ّ	 

  . 108: ،  ص01
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      cZل الّتاSخمسة وثالث]ن مقطعا؛ موّزعة بالّش Yjية عb احتوت:  

1- STص ح {سع عشرة مّرة=  املقطع القص . 

 .ص ح ح سّت مّرات=  املقطع املتوّسط املفتوح -2

 .ص ح ص {سع مّرات=  ع املتوّسط املغلقاملقط -3

و7ل املفرد ]غالق  -4
ّ
 .ص ح ح ص مّرة واحدة= املقطع الط

و7ل املزدوج ]غالق -5
ّ
 .ص ح ص ص غ]& موجود=  املقطع الط

  .       ص ح  ص ص غ]& موجود كذلك=  املقطع املديد -6

aنواع أّول ما يالحظ عYj الّتقطيع �و ك�&ة عدد املقاطع القص]&ة عن غ]&�ا من 

غة العر3ّية cd بنا1äا، وذلك أّن املقطع القص]& أك�& رشاقة 
ّ
aخرى، و�و ما تميل إليھ الل

سبة للقارئ؛ ف¼	 
ّ
lاملتلّقي أثناء ,ستماع للّتالوة، أّما بال Yjبعد امللل والّسأم ع�وخّفة، و

و�لة
ّ
لّنوع الّرا|ع فذكر أّما ا. )1({عطيھ راحة، وأخذ نفس أثناء القراءة؛ خاّصة مع الّسور الط

: مّرة واحدة والّنوع اCDامس والّسادس لم يذكرا، و�و ما أقّره إبرا�يم أن�س عندما قال

» 
ّ
غة العر3ّية محدودة ,ستعمال ال نراه إال

ّ
والّنوع الّرا|ع واCDامس من املقاطع cd الل


	 ي
ّ
الثة aوYZ ف¼	 ال

ّ
تSّون م<1ا È»A متطّرفا، وcd |عض حاالت الوقف، أّما aنواع الث

الثة cd أّول الSلمة أو وسط�ا أو 
ّ
الSلمة العر3ّية cd الكالم املّتصل، وقد تقع تلك aنواع الث

د من �ذه املالحظة  )2(».آخر�ا؛ فل�س م<1ا ما يختّص بموضع ما من الSلمة
ّ

و�مكن الّتأك

 	

ّ
و�لة؛ ال

ّ
تظ�ر ك�&ة املقاطع العلمّية من خالل تقطيع عدد من bيات الكر�مات للّسور الط

القص]&ة عن غ]&�ا من املقاطع، و�ذا ال )ع�	 اAعدام بقّية املقاطع؛ ولكّ<1ا واردة بlسب 


	 ال تناسب طول الّسور 
ّ
  . متفاوتة، والقليلة م<1ا ±c املقاطع املديدة ال

ليتوافق مع لغة العرب ولسا�1م، إذن  ؛ولقد جاء القرآن الكر�م cd سوره وآياتھ

غة العر3ّية، وcd الوقت نفسھ ال )شعر القارئ فتكرار املقط
ّ
ع القص]& �و موافقة لنظام الل

و�لة. بأّية صعو3ة عند تالوتھ
ّ
تتمّ]Æ بSو�1ا تحمل  ؛�ذا باإلضافة إYZ أّن الّسور القرآنّية الط

  . )3(العديد من الّشراÅع وaحSام واملعامالت

                                                 

غة العر3ّية، : ينظر -)1(
ّ
  . 194: عصام أبو سليم، صaنماط املقطعّية cd الل

غوّ�ة، ص -)2(
ّ
  . a :94صوات الل

ا�ر بن عاشور،: ينظر -)3(
ّ
شر،  تفس]& الّتحر�ر والّتنو�ر، �مام محّمد الط

ّ
lسّية للAالّدار الّتو

  . 206: ، ص01، ج 1984توAس، املؤّسسة الوطنّية للكتاب، ا�Dزائر، د ط، 
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رآAّي لھ دالالت عديدة؛ إّن توظيف املقاطع املفتوحة واملديدة cd اCDطاب الق

بحيث يحمل مع�z ال12ّديد بما يlتظر �Aسان يوم القيامة من حساب، أو الّتن²يھ عن 

الغفلة أّي غفلة �Aسان عن عبادة ر3ّھ، مّما قد يؤّدي إYZ اDسرة والّندم ساعة ال ينفع 

ر�ق امل
ّ
قيم، وb cdية تسالّندم، أو الّدعوة إYZ اCD]& حّ
z )عود إYZ رشده، و1Ûتدي إYZ الط

الّسادسة من سورة ,Aشقاق املذGورة آنفا؛ {عب]& من اCDطاب القرآAّي باملقاطع الّصوتّية 

ستدcå �ذا الّنوع من  املديدة املفتوحة؛ جمعت Gّل �ذه املعاAي معّ'&ة ع<1ا أصدق {عب]&؛ ̧و

ّتعب]& عن ,متداد cd الو�ذا ,متداد cd الّنطق يناسب «املقاطع مّد الّصوت أثناء الّتالوة، 

ذي )ستغرقھ �Aسان cd الكدح، وا�Dّد cd الكسب؛، وGأّن املراد cd استخدام 
ّ
الّزمن ال

املقاطع أن )شارك �يقاع الّصو{ّي لآلية cd أداء املع�z، و§عث �حساس لدى ا¶Cاطب؛ 

ا )عّ'& القرآن �كذ )1(».بأّنھ م�ما طال الّزمن، وم�ما بذل من مج�ود فال بّد من لقاء ر3ّھ

الكر�م cd خطابھ لإلAسان املؤمن وغ]& املؤمن عن املعاAي بما يناس�1ا من مقاطع صوتّية ل�ا 

ر لذوي aلباب
ّ
  . وقع�ا املؤث

 
ُ
َقاِرَعة

ْ
  )1(ال

ُ
َقاِرَعة

ْ
  )2( َما ال

ُ
َقاِرَعة

ْ
ْدَراَك َما ال

َ
يقصد ¯1ا ، ٣ – ١: القارعة  )3(َوَما أ


	 تقرع قلوب الّناس بأ�وال�ا، أّي Ý´	ء �ذه القارعة؟ وأّي Ý´	ء أعلمك ¯1ا؟ 
ّ
قال «الّساعة ال

وقرئت  )...( وتقرع aسماع )...( القيامة نفس�ا؛ ألّنھ تفزع القلوب ¯1ول�ا: القارعة: ا�Dم�ور 

�و تحذير، : وقال الّزجاج )...(م؛ فيھ مع�z ,ستعظام والّت�ّ�ب، استف�ا» ما«بالّرفع، فـــــ 

ر و{غري بالّرفع Gالّنصب؛
ّ

فالقارعة أمر عظيم وفظيع وم�ّول؛ ال يمكن  )2(»والعرب تحذ


	 )ستحيل مع�ا وصف�ا
ّ
قال «. CDيال املرء إدراكھ، وال يبلغھ فكره؛ نظرا لعظم12ا ال

َم : القاس�	ّ 
َ
تأكيد ل�ول�ا وفظاع12ا؛ ب²يان خروج�ا عن دائرة علوم اCDلق عYj مع�z أّن ِعظ

و½ذا ما أردنا ر3ط  )3(».شأ�1ا ومدى شّد·1ا؛ بحيث ال تSاد تنالھ دراية أحد؛ حّ
z يدر�ك ¯1ا

ذي تحملھ bيات الكر�مات؛ بما ي�ناسب واملقاطع املSّونة ل�ا؛ نكت�1
ّ
ّوال كتابة ا أ�ذا املع�z ال

  : يمقطعّية؛ وتSون Gاآل{

  .ص ح/ ص ح / ص ح /  ص ح ح / ص ح ص =  /ة / ع / ر / قا / ا ْل 

                                                 

  . 359: صو ز�د، بأحمد أ، الّتناسب البياAّي cd القرآن -)1(

: تفس]& البحر ا¶يط، محّمد بن يوسف الّش�]& بأ§ي حّيان aندلì´ّ	، دراسة وتحقيق و{عليق-)2(

عبد الcّî القرمادّي، دار . د: عبد املوجود، والّشيخ عcّj محّمد معّوض، قرظھ الّشيخ عادل أحمد

  .  503: ، ص08ج  م،1993 –ه 1413، 1الكتب العلمّية، ب]&وت، لبنان، ط

  .  534: ، ص08تفس]& املأمون، مأمون حّموش، ج  -)3(
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  .ص ح/ ص ح /  ص ح / ص ح ح / ص ح ص =  /ة / ع / ر / قا / م ل 

ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح =  /ة / ع / ر / قا / م ل / ك / را / أد / ما/ و 

  .ص ح/ ص ح /  ص ح  /ص ح ح / ص ح ص /  ح 

c± ّونة لآليات؛Sعشرون مقطعا؛ أغل�1ا مفتوحة سواء : إّن عدد املقاطع امل

c±أر§عة مقاطع مقفلة، و cïلة، و{عداد�ا ستة عشر مقطعا، والبا�و
ّ
 ا ل: / القص]&ة أو الط

 ، فإّن ك�&ة املقاطع املفتوحة مدعاة إYZ الّتأّمل cd �ول �ذا اليوم،/م ل/   أ د/   م ل/ 

؛ فا¶�ال مفتوح أمام �Aسان لتخّيل �ذا اليوم )1(وتصّور مدى ما يحملھ من فزع و�لع

املوعود؛ إن استطاع فكره وخيالھ من رسم صورتھ، و�ز�د من �ولھ، وضرورة اCDوف منھ 

ملا  ،والّتحض]& لھ؛ تكرار صوت القاف والع]ن b cdيات، وجرس�ما القوّي عa Yjسماع

��Dر والّشّدة، يمتازان بھ من ا» cd ان�فاختيار Gلمة تحوي القاف والع]ن، و�ما حرفان قوّ

ا¶Cرج والّصفة، وتكرار الSلمة ثالث مّرات فيھ داللة تضاف إYZ املدلول املعنوّي املستفاد 

غوّ�ة للSلمة
ّ
               .   وكذا تكرار أداء صوت الّراء فيھ إيحاء إYZ مع�z ال�ول  )2(».من الوظيفة الل

 
ُ
ِق ق

َ
َفل

ْ
 ِبَرّبِ ال

ُ
ُعوذ

َ
-bية الكر�مة بأمر ن²ّيھ  -عّز وجّل -)س12ل املوYZ  .١: الفلق .ْل أ

م
ّ
Y هللا عليھ وسل

ّ
jوامتنع برّب  ،واملراد جميع أّمتھ، ومعناه قل يا محّمد اعتصم« -ص

 »من شّر ما خلق«الّصبح، وخالقھ ومدّبره ومطلعھ م
z شاء؛ عYj ما يرى من الّصالح فيھ 

�Dّن و�Aس وسائر اDيوانات، و½ّنما سّ�	 الّصبح فلقا الAغالق عموده بالّضياء من من ا

الم
ّ
	ء، ثّم  ُيْحَمل عليھ Gّل Ý´	ء لصق أو الزمھ، قال «والعوذ �و  )3(».الظ

ّ
´Ôال YZلتجاء إ,

                                                 

)1(-  cd توّ�م من لديھ معرفة قليلة أّن القرآن قد خالف بذلك الفصاحة�اختيار Gلمات احتوت و

zإحداث الّتوافق ب]ن �يقاع واملع� cd حروف متكّررة، و�و غافل عن إدراك أ�مّية ذلك Yjع .– 

لطفّي . قراءة تحليلّية cd مظا�ر الّرؤ�ة وآلّيات الّتSو�ن، د: جمالّية اCDطاب cd الّنّص القرآAّي 

شر والّتوز¸ع، ال
ّ
lتار للC¶ودى، مؤّسسة ا�Dم، 2014 –ه 1435، 1قا�رة، طفكرّي محّمد ا

  .  176:ص

خصائص اDروف العر3ّية ومعان¡1ا، عّباس حسن، مlشورات اّتحاد الكّتاب العرب، : ينظر -)2(

  . 142 :، صم1998دمشق، د ط، 

مجمع البيان cd تفس]& القرآن، أم]ن �سالم أبو عcّj الفضل بن اDسن الط'&µ´ّ	، دار  -)3(

  . 378: ، ص10، ج  م2006 –ه 1427، 1ع، ب]&وت، طاملرتz´ð، طباعة، Aشر، توز¸
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ف¡1ا إّن bية الكر�مة  )1(».أّي أ�Dأ إليھ تبارك و{عاYZ –جّل ثناؤه  –تقول أعوذ باñ : اCDليل

م- أمر من هللا {عاYZ للّرسول الكر�م 
ّ
Y هللا عليھ وسل

ّ
jوأّمتھ أن يلتجئوا إليھ تبارك  -ص

  . ومطلعھ، وذلك من Gّل Ý´	ء خلقھو{عاYZ؛ خالق الّصبح 

  .ص ح ص=  ق ل

  .ص ح/  ص ح ح / ص ح =  ذ/ ع  و / أ 

  .ص ح ص/ ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح =  ل ق/ ف / ب ل / ر ب / ب 

 b مة بصوت تبدأ�ذي يمتاز با��Dر والّشّدة، وجمع�ا ل�ات]ن  »القاف«ية الكر
ّ
ال

ت]ن تحمل�ما؛ تدّل عYj الّدعوة بطلب �عاذة، وذلك بصوت قوّي ون'& عال، 
ّ
الّصفت]ن الل

، و3يق]ن أّن هللا {عاYZ يحفظ�م من Gّل شّر، )2(وعYj العباد أن يمتثلوا لألمر، و�قولوه ج�را

  . ىو�حم¡1م من Gّل أذ

م«صوت  »القاف«و�cj صوت 
ّ

الّساكن، وcd سSو�1ا بروز شديد للّصوت،  »الال

 cd ذي يتحّقق |عد الّتلّفظ باإلعاذة؛ فالّنفس
ّ
)شعر |سSون الّنفس، وراح12ا و�دو1äا ال

يل وظلمتھ؛ ف¼	 تحتاج 
ّ
1ا ودعا1äا ·1دأ، و{شعر بالّراحة و,طمئنان من وحشة الل مناجاة رّ̄

روع�ا، و�رفع ع<1ا العذاب والّرعب، وما {عانيھ وتقاسيھ من قلق وخوف إYZ من 1Ûّدئ من 

و�و ,ستعاذة من Gّل ما  –جّل جاللھ  –وألم، وGأ1�ّا قد �يòت واستعّدت لتقّبل أمر هللا 

  .)3(خلق

إّن ما قد )شعر بھ املسلم من خوف؛ يزول بمجّرد التجائھ إYZ هللا؛ ل�ذا نالحظ أّن 

فة من »قل«
ّ
أّي مقطع متوّسط مغلق؛ للّداللة عYj ما )شعر بھ �Aسان / ح ص ص: /املؤل

ص / ص ح : /املSّونة من »أعوذ«من عدم اطمئنان؛ ليأ{ي الّسSون والّراحة من خالل Gلمة 

�ا مفتوحة، وذلك للّداللة عD Yjظة /ص ح/ ح ح 
ّ
، و±c مقاطع متنّوعة قص]&ة وطو�لة Gل


	 سيع�ش�ا املرء عندما )س�
ّ
 �«نجد باñ {عاYZ بقلب من�ب، وتأ{ي |عد�ا عبارة الفرج ال

                                                 

غة، أبو اDس]ن أحمد بن فارس بن زكر�ا، تحقيق وضبط-)1(
ّ
عبد الّسالم : م��م مقاي�س الل

شر والّتوز¸ع، القا�رة، د ط، د ت
ّ
lباعة وال

ّ
  . 174: ، ص04، ج �ارون، دار الفكر للط

  . 142: اس، صخصائص اDروف العر3ّية ومعان¡1ا، حسن عبّ : ينظر -)2(

أبو تميم ياسر بن إبرا�يم، دار : تفس]& القرآن، �مام أبو املظّفر الّسمعاAّي، تحقيق: ينظر -)3(

  . 307: ، ص06م، ج 1997 –ه 1418، 1الوطن، الّر�اض، ط
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{عليق العياذ «، و/ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح : /املSّونة من )1(»�

لمة، والّسعة |عد الّضيق، 
ّ
باسم الّرّب املضاف إYZ الفلق الـُمْنóِôِ عن الّنور عقيب الظ

عوذ منھ، و½�Dائھ منھ وتقوّ�ة لرجائھ والفتق |عد الّرتق ُعّدة كر�مة؛ بإعاذة العائذ مّما )

-عّز وجّل -بتذك]& |عض نظائره، ومز�د ترغيب لھ cd ا�Dّد و,عتناء بقرع باب ,لتجاء إليھ 

.«)2(   

إّن �ذا الّتنّوع cd املقاطع الّصوتّية ب]ن املنغلقة واملنفتحة ل�س اعتباطا، فالفلق 

ذي �و 
ّ
َھ |Ô´	ء مغلق ي«ال يل ُشّبِ

ّ
,Aشقاق : نفلق عن الّصبح، وحقيقة الفلقالّصبح ، والل

يل، و�ذا مثل استعارة �خراج 
ّ
عن باطن Ý´	ء، واستع]& لظ�ور الّصبح |عد ظلمة الل

الم
ّ

	 يSون عل¡1ا املسلم،   )3(».لظ�ور الّنور |عد الظ

ّ
وذلك للّداللة عYj اDالة الّنفسّية ال

الم فيأ{ي فقد )ع�ش اCDوف ثّم aمن، وقد يحّس بالقلق ثّم ,ط
ّ
مئنان، وقد يSون cd الظ

وصعو3تھ؛ فيھ خوف وقلق وظلمة، إYZ  ٍع ضْ الّنور، ف¼	 حاالت نفسّية )ع�ش�ا ب]ن اAغالق وَ 

ل�ذا نالحظ أّن املقاطع الّصوتّية b cdية . وس�ولتھ؛ فيھ اطمئنان وأمن ونور  ٍع ضْ انفتاح وَ 

                .           الكر�مة تبدأ باالAغالق، وتlت¼	 باالنفتاح

ذي نزل بلغة العرب؛   
ّ

	 تlت¼	 «والقرآن الكر�م ال

ّ
قد استخدم املقاطع املقفلة ال

بالّسSون الcّî ا�Dازم cd مقامات ا�Dّد والّصرامة واDسم، وcd تصو�ر ,نفعاالت اDاّدة، 

غة العر3ّية تميل ) 4(».واDرGات العنيفة، وسرعة aحداث
ّ
إYZ و�رى محّمد نحلة أّن الل

غة العر3ّية «: استخدام املقاطع املقفلة؛ يقول cd �ذا الّصدد
ّ
غات–الل

ّ
 -كغ]&�ا من الل

ب ف¡1ا الSلمات من مقاطع، و½ن Gانت أميل إYZ املقاطع املقفلة، و�قّل ف¡1ا تواcZ املقاطع 
ّ

تu&ك

                                                 

سق مع ا�Dّو العاّم من الوج�ة الّتصو�رّ�ة،  الفلق يؤّدي مع�z الّنور من الوج�ة -)1(
ّ
�نّية؛ ثّم ي�

ّ
الذ

لمة، ول�ا جّو�ا الغامض امل«ور و 
ّ
الّتصو�ر  –. �و مرحلة قبل سطوع الّنور؛ تجمع ب]ن الّنور والظ

: ، صم2002 -ه 1433 ،16الف�ّ	 cd القرآن الكر�م، سّيد قطب، دار الّشروق، القا�رة، ط

116 .  

د دمحم bلوµ´ّ	، روح املعاAي cd تفس]& القرآن العظيم والّسبع املثاAي، العالمة أبو الفضل الّسيّ  -)2(

&اث العر§ّي، ب]&وت، ط 
ّ
u280 -  279: ، ص30، د ت،ج 04دار إحياء ال .  

ا�ر بن عاشور، الّدار التّ تفس]& الّتحر�ر والّتنو�ر، �مام محّم -)3(
ّ
شر، توAس، وAسيّ د الط

ّ
lة لل

  . 626: ، ص30، ج م1984ط،  داملؤّسسة الوطنّية للكتاب، ا�Dزائر، 

  .321: اAّي cd القرآن، أحمد أبو ز�د، صالّتناسب البي -)4(



رشيدة بودالية                                                                                                                           230  

 

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017ديسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانيةالسنة 

وقد تlّبھ علماء aصوات أّن ) 1(».املفتوحة، و3خاّصة ح]ن {شتمل عYj صوائت قص]&ة

  .قاطع املقفلة cd القرآن الكر�م تدّل عYj القّوة والّصرامة وسرعة الّزمنامل

   YZقولھ {عا cd ِفيِھ : يمكن الّتمثيل لذلك بما ورد 	�ِ ُتنَّ
ْ ُ
ِذي مل

َّ
نَّ ال

ُ
ِلك

َٰ
ذ

َ
ْت ف

َ
ال

َ
َقْد  ق

َ
َول

اْسَتْعَصَم 
َ
ْفِسِھ ف ُھ َعن نَّ ُ�ْ«َ�   َراَودتُّ

َ
ْم َيْفَعْل َما آُمُرُه ل

َّ
øِن ل

َ
اِغِر�َن َول َن الصَّ وًنا ّمِ

ُ
Sَي

َ
نَّ َول

َ
Ç)32 (

سوة جمال يوسف ٣٢: يوسف
ّ
lز لنفس�ا عذرا عندما أك'&ت ال� –، أوجدت زوجة العز

ا ظ�ر أمام�ّن؛ لدرجة أ1�ّّن وصفنھ باملالك؛ لu&فع ع<1ا ما عّ]&�1ا بھ؛ لSو�1ا  –عليھ الّسالم 
ّ
مل

وقع م<1ا من املراودة لھ، ولكن  وصّرحت بما ،فأقّرت بذلك«Gانت شديدة الّشغف بھ، 

 وامتنع مّما أر�ده طالبا لعصمة نفسھ عن ذلك؛ ثّم توّعدتھ إن لم يفعل ما تر�ده 
ّ

استعف

 عل ما قد أمرتھ فيما تقّدم ذكره؛Gاشفة �Dلباب اDياء، �اتكة لسّر العفاف لøن لن يف

وظّفت امرأة  ؛ام �ذا �غراءأم  )2(».و�Sون من aذالء ملا ينالھ من ��انة ،)عتقل cd الّ«�ن

ن عYj الّشّدة والّصالبة؛ و�ما قول�ا
ّ
، وتقرأ bية الكر�مة »� رت  - نب«: العز�ز Gلمت]ن تدال

 Yjون بإثبات املنطوق دون : أّي  »نب«بوقف جائز عSاْسَتْعَصْم، وتحديد مقاطع�ا ي
َ
ف

  :املكتوب

ْعَصْم 
َ
اْست

َ
 ْس =  /  ف

َ
  / َص ْم / َت ْع / ف

  /ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص /             

ْم 
َ
َعْل  ل

ْ
 / َل ْم =  /  َيف

ْ
  /َع ْل / َي ف

  /ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص /        


	 تSّونت م<1ا الSلمات
ّ
اْسَتْعَصْم «: أّول ما يالحظ عYj املقاطع ال

َ
ْم َيْفَعْل – ف

َ
؛ »ل

اْسَتْعَصْم «أ1�ّا مقاطع قص]&ة ومقفلة؛ 
َ
�ز صرامة يوسف بّيlت من خالل�ا زوجة العز  »ف– 

، »َعَصَم «وتمّنعھ، و�و فعل مز�د ¯1مزة الوصل والّس]ن والّتاء، وأصلھ  –عليھ الّسالم 

غة »الع]ن والّصاد وامليم«وماّدة 
ّ
أصل واحد يدّل عYj «: معنا�ا cd م��م مقاي�س الل

ھ واحد، من ذلك العصمة
ّ
 أن )عصم هللا {عاYZ: إمساك ومنع ومالزمة، واملع�cd z ذلك Gل

وتقول . التجأ: واستعصم. عبده من سوء يقع فيھ، واعتصم العبد باñ {عاYZ، إذا امتنع

                                                 

  .169: دراسات قرآنّية cd جزء عّم، محمود نحلة، ص -)1(

)2(- cّjّي محّمد بن عAاGالّرواية والّدراية من علم الّتفس]&، �مام الّشو 	امع ب]ن فّ��Dفتح القدير ا

: ، ص03، ج م2010 –ه 1431بن محّمد بن عبد هللا الّصنعاAّي، دار الّنوادر، الSو�ت، د ط، 

23.  
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 ) 1(».�ّيأت لھ ش�ئا )عتصم بما نالتھ يده، أّي يلتúã و�تمّسك بھ: أعصمت فالنا، أّي : العرب

القّوة والّتقوى، : و�ما »َعَصَم «من خالل �ذا الّتعر�ف امل���ّ	 Aستخلص داللت]ن لSلمة 

Zوaالّسوء cd عدم الوقوع cûتو cd انية
ّ
  .Y ظ�رت cd الّتمّنع، والث

وعYj الّرغم من أّن املفّسر�ن اختلفوا كث]&ا فيما تفيده Gلمة استعصم؛ فبعض�م 

لب، أّي 
ّ
، ألّن الّنحوّ�]ن يرون أّن �مزة الوصل والّس]ن )2(طلب ,عتصام: رأى أ1�ّا تفيد الط

 
ّ

	 {سبق الفعل تفيد الط

ّ
لب، أو أ1�ّا تفيد مبالغة cd عصم نفسھ من الوقوع cd والّتاء ال

فظة الّصادرة عن امرأة العز�ز ل�ا جانبان)3(اCDطيئة
ّ
 –aّول ت'&ئة ذّمة يوسف : ، فإّن الل

اAي-عليھ الّسالم 
ّ
ذيلة، فتوافقت املقاطع املقفلة مع �ذه : ، والث شّدة إصرار�ا cd طلب الرَّ

ر 
ّ
 الط

ّ
، -عليھ الّسالم  –ف]ن، �صرار عYj الّتمّنع من ج�ة يوسف الّشّدة و�صرار من كال

  .و�صرار عYj فعل الفاحشة من ج�ة امرأة العز�ز

تصر�ح باملراودة و½صرار عYj  »� رت«نالحظ cd توظيف القرآن الكر�م لعبارة  

 
ّ
بة؛ ألّن قل

ّ
ة الفاحشة؛ غ]& أّن اCDطاب القرآAّي cd مثل �ذه املواقف يlتقي aلفاظ امل�ذ

عة �سالمّية، يقول أحمد ياسوف موÒّا ذلك : اDياء وا��Dر ¯1ا ت�ناYd مع أوامر الّش̧ر

¯1ات]ن الSلمت]ن  » نت «وGلمة  »�« و�ّت�ü طا|ع ال12ّذيب والّسمّو cd ,كتفاء بظالل Gلمة«

ذي يدعو إYZ ·1ذيب 
ّ
z وطا|ع الّدين �سالمّي ال

ّ
´Ôتّم الّتعب]& عن ش�وة عارمة، و�ذا يتم

لغرائز وتوج¡�1ا، واDّد من فاعلّي12ا، ول�س قتل�ا، وكذلك يكمن �دف القّصة القرآنّية cd ا

أّما ازدياد عناد�ا  )4(».املوعظة و,عتبار، وال حاجة لتصو�ر يخدم الفّن ألجل الفّن 

ول�ذا نجد . فإّنھ ينّم عن الّشموخ والعظمة، و½ظ�ار الفوقّية ».� رت يب«: و½Dاح�ا بلفظ�ا

                                                 

  .عصم: ، ماّدة04ابن فارس، ج  -)1(

: الّتحّفظ الّشديد؛ Gأّنھ cd عصمة، و�و يج12د cd ,سÆuادة م<1ا، ونحوه: ,ستعصام -)2(

الكّشاف عن حقائق غوامض   -. استمسك واستوسع الفتق، واستجمع الّرأي، واستفحل اCDطب

مة جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر الّتÆÇيل وعيون aقاو�ل cd وجوه الّتأو 
ّ

�ل، العال

الّشيخ عادل أحمد عبد املوجود، والّشيخ عcّj محّمد : الّزمخشرّي، تحقيق و{عليق ودراسة

شر. د: معّوض، بمشاركة
ّ
، 1مكتبة العبيSان، الّر�اض، ط: فتcّî عبد الّرحمن أحمد �þازّي، النا

  . 281: ، ص03، ج م1998 –ه 1417

ا�ر بن عاشور، ج : ينظر – )3(
ّ
  . 264: ، ص12تفس]& الّتحر�ر والّتنو�ر، الط

  .259: م، ص1999 - ه 1419، 2جماليات املفردة القرآنّية، دار املكتôّ	، دمشق، ط – )4(
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	 تتSّون م<1ا �ذا ال
ّ
ف cd القرآن الكر�م ب]ن الّدالالت و3]ن املقاطع املقفلة ال

ّ
ّتناسب املوظ

  .الSلمات

   :ا�اتمة

ننا من إدراكدراسة املقطع وداللتھ cd اCDطاب القر  -
ّ

الّتناسب الّصو{ّي  آAّي؛ يمك

  .رآن الكر�م مع ما يحملھ من أفSارcd الق

قص]&ة Gانت أو طو�لة أو مديدة cd مقفلة،  املقاطع مفتوحة Gانت أو Gّل نوع من -

ول؛ ل�ا دور�ا cd الّتعب]& عّما يالئم املعاAي والّدالالت الواردة cd اCDطاب الّر3اAّي، مّما 
ّ
الط

ر بھ عند سماعھ، ومعرفة سّر من أسرار إ��ازه
ّ
  . يؤّدي إYZ الّتأث
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  :قائمة املصادر واملراجع

  :الكتب  – 1

فوزّي الّشايب، عالم الكتب . أثر القوان]ن الّصوتّية cd بناء الSلمة العر3ّية، د -  1

  .م2004  -ه1425، 1اDديث، إر3د، aردن، ط

سانّية، عبد العز�ز العمارّي،  - 2
ّ
شرأدوات الوصف والّتفس]& الل

ّ
lاملغرب، : دار ال

  . م2004، 1ط

غة العر3ّية ب]ن امل�ارة و  - 3
ّ
س الل ف�د خليل زايد، دار . الّصعو3ة، دأساليب تد̧ر

شر والّتوز¸ع، عّمان، aردن، د ط، 
ّ
lم2006اليازورّي العلمّية لل.  

غوّ�ة، د - 4
ّ
  . إبرا�يم أن�س، مطبعة �1ضة مصر، مصر، د ط، د ت. aصوات الل

عcّj جمعة . د: إ��از رسم القرآن و½��از الّتالوة، محّمد شملول، تقديم -  5

&جمة، القا�رة، طمحّمد، دار الّسال 
ّ
uشر والّتوز¸ع وال

ّ
lباعة وال

ّ
 –ه 1427، 1م للط

  .م2006

 ،16الّتصو�ر الف�ّ	 cd القرآن الكر�م، سّيد قطب، دار الّشروق، القا�رة، ط - 6

  .م2002 -ه 1433

أحمد أبو . الّتناسب البياAّي cd القرآن، دراسة cd الّنظم املعنوّي والّصو{ّي، د - 7

بع
ّ
   .م1992ة الّنجاح ا�Dديدة، الّدار البيضاء، املغرب، د ط، مطبع: ز�د، الط

قراءة تحليلّية cd مظا�ر الّرؤ�ة وآلّيات : جمالّية اCDطاب cd الّنّص القرآAّي  - 8

شر والّتوز¸ع، القا�رة، ط. الّتSو�ن، د
ّ
lتار للC¶ودى، مؤّسسة ا�D1لطفّي فكرّي محّمد ا ،

  .  م2014 –ه 1435

  .م1999 -ه 1419، 2ة القرآنّية، دار املكتôّ	، دمشق، طجمالّيات املفرد - 9

خصائص اDروف العر3ّية ومعان¡1ا، عّباس حسن، مlشورات اّتحاد  - 10

  .م1998الكّتاب العرب، دمشق، د ط، 

غانم قّدورّي اDمد، دار عّمار، . الّدراسات الّصوتّية عند علماء الّتجو�د، د - 11

  .م2003 -ه 1434، 1عّمان، ط

صا�D القرمادّي، مركز . د: دروس cd علم aصوات، جان Gانت�نو، ترجمة - 12

  .م1966الّدراسات والبحوث ,قتصادّية و,جتماعّية، توAس، د ط، 

عناصر �بداع الف�ّ	 cd شعر أحمد مطر، كمال أحمد غنيم، مكتبة  - 13

  .م1998، 1مدبوcّZ، القا�رة، ط
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 ،ةخليل، دار املعرفة ا�Dامعيّ  حل�	ّ . د -ّيةة وم��مدراسة لغو�ّ  -الSلمة  - 14 

  .م1998، 1طمصر، 

محّمد . كيف تجّود القرآن العظيم، أو�Ò البيان cd أحSام تالوة القرآن، أ - 15

شر والّتوز¸ع، القا�رة، ط: محمود عبد هللا، الّناشر
ّ
lلل 	ّ´µه 1417، 1مكتبة القد– 

  . م1996

محمود أحمد نحلھ، دار الّ<1ضة العر3ّية . لغة القرآن الكر�م cd جزء عّم، د - 16

شر والّتوز¸ع، ب]&وت، ط
ّ
lباعة وال

ّ
   .م1981، 1للط

عبد العز�ز الّصيغ، دار الفكر، . املصط�M الّصو{ّي cd الّدراسات العر3ّية، د -  17

  .م2000 –ه 1401، 1ب]&وت، ط

عبد . د، رؤّ�ة جديدة cd الّصرف العر§ّي : املنÈÉ الّصو{ّي للبlّية العر3ّية - 18

  .م1980 –ه 1400مؤّسسة الّرسالة، ب]&وت، د ط، الّصبور شا�]ن، 

د عبد العظيم الّزرقاAّي، املطبعة منا�ل العرفان cd علوم القرآن، محّم  - 19

  .ت الفّنّية، القا�رة، د ط، د

إبرا�يم أن�س، القا�رة، مكتبة aنجلو املصرّ�ة، . موسيقى الّشعر العر§ّي، د -  20

  .م1976، 4ط

  :الّدور7ات –2

غة العر3ّية  - 21
ّ
ة  -دراسة كمّية-aنماط املقطعّية cd الل

ّ
عصام أبو سليم، ا¶�ل

شر العل�ّ	، 
ّ
lسانّية، الّصادرة عن مجلس الA� د العر3ّية للعلوم

ّ
، العدد 09الSو�ت، ا¶�ل

  . م1989، يناير 36
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 الداللةعلم و �ستعارة �ش�ل املع�� ب�ن 

  ع�� فتح هللا أحمد دمحم

  :م��ص البحث

إذا ف ؛�� �ش�ل املع�� علم الداللةو  �ستعارة أثريركز �ذا البحث ع�� دراسة 

ومن  �ستعارة نوع من ا��از الذي ي�ت�� بطبيعتھ إ�� اللغة ب�ل تقسيما��ا وأش�ال�ا�انت 

، وس�توسل لذلك من خالل تم�يد �و علم دراسة املع��ن علم الداللة فإ ؛ضم��ا املع��

نو�� فيھ مفا�يم الداللة واملع�� و�ستعارة باعتبار�ا نقال، ثم �عرج ع�� �عض إش�اليات 

ثم قضية التعدد الدال�� أو  مثل عملية التطور الدال�� وعالق��ا باالستعارة، ،�ش�ل املع��

مف�وم وكيف عا��ت البالغة ذلك من خالل  ،كما يحلو للبعض �سمي��ا بفو��� املع��

القصد، ثم �عا�� �ذا البحث قضية أخرى تتمثل �� عالقة �ستعارة بنظر�ة ا��قول 

  .وأثر �ستعارة �� ذلك ،و�ش�ل املصط��ات ،وكيفية �ش�ل املع�� امل���� ،الداللية

  :�لمات املفاتيحال

التطور  -التعدد الدال�� -ا��قول الداللية  –م��م  -سيمياء –داللة  –استعارة 

 .مع�� –قصد  -الدال��

 

Producing the meaning between metaphor and semantics 

Abstract: 

This paper aims to studying the role of metaphor and semantics in 

producing the meaning. The metaphor belongs to all language forms and this 

includes the definition as the semantics is studying the meaning. In the 

introduction we are going to investigates terms, the meaning, semantics and 

the metaphor as it is a kind of transference. Then studying the problems of 

meaning, such as the process of the semantic evolution and its relation to the 

metaphor, the semantic pluralism or as some scholars call it the mess of 

meaning and how it is addressed by rhetoric through intent. Finally 

investigate the metaphorical theory and how it forms the lexicon meaning in 

addition to the terms. 

Key words: metaphor – semantic – meaning - semantic evolution - 

the lexicon - the term- Intentionality. 

                                                           

  قطر،قطر امعة، جلعلوم�لية �داب وا.  
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  تم�يد

، و�ختلف )1("املع��دراسة " �و - �� أ�سط مفا�يمھ-  Semanticsالداللة علم 

فالسيمياء العلم الذي يدرس العالمات، علم شك�� "علم الداللة عن علم السيمياء 

أما علم الداللة، علم . صوري؛ بحيث إنھ �عتمد ع�� تجزئة اللغة إ�� أجزا��ا امل�ونة

أو مغزى، و�و �� �ذه  senseأي بما �و فحوى (ا��ملة؛ فمع�� مباشرة بمف�وم املع��، 

؛ ألن علم الداللة ينصرف انصرافا �ليا إ�� ... meaningة رديف ملف�وم املع�� املرحل

لكن يظل �رتباط وثيقا ب�ن العلم�ن، . )2("العمليات الت�املية للغة �� تداخل�ا العضوي 

  .ا من علم الداللةبحيث يصبح �ل م��ما مكمال لآلخر، أو يمكننا اعتبار علم السيمياء جزءً 

داللة �علم البالغة التقليدية �� الثقافة الغر�ية القديمة منذ وقد ارتبط علم ال

فقد �عرض الفالسفة اليونانيون من قديم الزمان �� بحو��م ومناقش��م "البدء؛ 

، ولم يصبح ل��انب الدال�� كيان مستقل إال )3("ملوضوعات �عد من صميم علم الداللة

 )4("مقالة �� علم الداللة"مقالتھ  �Michel Brealعد أن �شر اللغوي الفر���� م�شل بر�ل 

م، ومن �نا ظ�ر ��تمام بتحديد مف�وم �ذا العلم، ومدى عالقتھ بالعلوم ��1897 عام 

ُ�ع�� بتلك القوان�ن ال�� �شرف ع�� �غ�� املعا�ي، وُ�عاين  - عند بر�ل- فعلم الداللة "�خرى، 

ر�ل بذلك أول من وجھ ��تمام إ�� ا��انب التطوري لأللفاظ اللغو�ة ودالال��ا، و��ون ب

  . دراسة املعا�ي ذا��ا

لم تقدر حق قدر�ا قبل محاولة  لكن أ�مية التفاتة بر�ل إ�� جو�ر ال�لمات

اللذين أحدثا ��ة �� ) I.A.Richards(ور��شاردز ) C.K.Orgdon(نجل��ي�ن أوجدن � 

وفيھ �ساءل ) 5("ملع��مع�� ا"تحت اسم  -1923عام -الدراسة اللغو�ة بإصدار كتا��ما 

العاملان عن ما�ية املع�� من حيث �و عمل ناتج عن اتحاد وج�� الداللة أي الدال 

فلسفة "واملدلول، وقد طور ر��شاردز فكرتھ ور�ط املع�� بالبالغة �� الكتاب التا�� 

ب�ن وأض�� علم الداللة ��تم بالصورة املف�ومية، باعتبار أن ال عالقة مباشرة . )6("البالغة

                                                           

عة البصرة، �غداد، طبع جام علم الداللة، ترجمة دمحم عبد ا��يد ماشطة وآخر�ن،: جون الي��-  1
  .9م، ص  1987

ا��طاب وفائض املع��، ترجمة سعيد الغان��، املركز الثقا�� –نظر�ة التأو�ل : بول ر��ور  - 2
  .33-32، ص 2006العر�ي، الطبعة الثانية 

  .17، ص 1998علم الداللة، عالم الكتب، الطبعة ا��امسة، القا�رة : أحمد مختار عمر - 3
  . 12م، ص  1985الداللة اللغو�ة عند العرب، دار الضياء، �ردن، عمان : عبد الكر�م مجا�د- 4

5 -C.K. Ogden and I. A. Richards: The Meaning of Meaning – a study of the influence 
of language upon thought and of the science of symbolism، a harvest book، new 
York، first published 1923. 
6 -I. A. Richards: The Philosophy of Rhetoric، Oxford university press 1936. 
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علم "ي �� الذ�ن؛ فـ �سم ومسماه، إنما العالقة املباشرة تر�ط الدال با��توى الفكر 

؛ وكذلك السيمياء عند بروس فـ )7("بظوا�ر مجردة �� الصورة املف�ومية  �الداللة �ع�

العالمة أو �مثول �و �ل ���ء يأخذ م�ان ���ء آخر من أجل ��ص ما تحت أية عالمة "

توجھ ل��ص ما؛ أي أ��ا تخلق �� ذ�نھ عالمة م�افئة أو أك�� تطورا أو أية ��ة؛ ف�� 

خر �س�� موضوع�ا، وذلك ل�س تحت المة �و��، و�� تأخذ م�ان ���ء آل العبمؤو �س�� 

إذا �انت الصوتيات واللغو�ات "فـ   ،)8("أية عالقة �انت ولكن باإلحالة إ�� نوع ما من الفكرة

تدرسان الب�� التعب��ية و�م�انية حدو��ا �� اللغة، فإن الدالليات تدرس املعا�ي ال�� يمكن 

، مما يتقاطع �ش�ل وا�� ومباشر مع )9("أن �ع�� ع��ا من خالل الب�� الصوتية وال��كي�ية

  .ا��از �ش�ل عام و�ستعارة �ش�ل خاص

 �� كتابھ  وقد عقد
ً
و�� فيھ أسباب �غّ�� " داللة �لفاظ"إبرا�يم أن�س فصال

املع�� اللغوي ومظا�ره، وال�� ش���ا بمظا�ر وأعراض املرض، وحصر�ا �� خمس مظا�ر 

تخصيص الداللة، �عميم الداللة، انحطاط الداللة، ر�� الداللة، و�غي�� مجال : ��

ع�� تحو�ل الداللة من املع�� الك��، إ�� املع�� وتخصيص الداللة، �. )10()ا��از(�ستعمال 

ا��ز�ي أو تض�يق مجال استعمال�ا، أما �عميم الداللة فمعنا�ا أن يصبح عدد ما �ش�� 

أما ر�� الداللة . إليھ ال�لمة أك�� من السابق، أو يصبح مجال استعمال�ا أوسع من قبل

إذ قد ت��دد ال�لمة ب�ن الر�� " نقل املع��"وانحطاط�ا فيدرجھ علماء الداللة تحت مصط�� 

مة و��بط و�نحطاط �� سلم �ستعمال �جتما��، بل قد تصعد ال�لمة الواحدة إ�� الق

و�� قيمة  ،ف�انت داللة طول اليد كناية عن ال��اء والكرم إ�� ا��ضيض �� وقت قص��؛

 للسارق؛ إذ يقال لھ
ً
  . �و طو�ل اليد: عليا، لك��ا أ��ت وصفا

 لأللفاظ ب�ن داللة بالوضع �ول و�� "
ً
فاستعمال اللغة يقت��� تصر�فا مزدوجا

الداللة ا��قيقية، وداللة بالوضع الطارئ و�� الداللة ا��از�ة ال�� �عت�� داللة منقولة 

 ملوقع�ا من الب�� 
ً
ومحّولة؛ ف�لمات اللغة �� وظيف��ا الداللية متعددة ��عاد تبعا

ذلك املوقع موقف يتخذه املت�لم من أدواتھ التعب��ية، و�و ما يجعل ال��كي�ية، ومن وراء 

 
ً
 �� داللتھ بحكم حركة املد وا��زر الواقعة ب�ن حقول�ا املعنو�ة طبقا

ً
رصيد اللغة ال متنا�يا

                                                           

  .4، ص 1992ترجمة دمحم يحياتن، ا��زائر سنة  مدخل إ�� علم الداللة،: سالم شاكر - 7
سيدي بلعباس  معالم السيميائيات العامة أسس�ا ومفا�يم�ا،: عبد القادر ف�يم الش�با�ي - 8

  .84، ص 2008ا��زائر، الطبعة �و�� 
  72ص  م،1988علم الداللة، ترجمة منذر عيا���، دار طالس، دمشق : بي�� ج��و - 9

-152، ص1984داللة �لفاظ، مكتبة �نجلو املصر�ة، الطبعة ا��امسة : إبرا�يم أن�س -10
167.  
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ألن مع�� اللفظة ال يتضمن مجرد املوضوع الذي يقابل�ا بل �شمل ، )11("ملا �ستوعبھ الدوال

 جميع �رتباطات
ً
فالكالم إما أن �ساق ليدل ع�� تمام "ال�� تبع��ا اللفظة �� أذ�اننا؛  أيضا

و�ما أن �ساق ليدل ع�� �عض معناه، و�ما أن �ساق ليدل ع�� مع�� آخر خارج عن  معناه،

، و�� �ذا ا��زء �خ�� تقع �ستعارة حيث نجد )12("معناه إال أنھ الزم لھ عقال أو عرفا

 : "بيار ج��و ذلك بقولھ ، �شرحعملية اللزوم العق�� والعر��
ً
 يتغ�� املع�� ألننا �عطي اسما

دراكية أو �عب��ية، إننا �س�� �شياء و�تغ�� املع�� ألن عن عمد ملف�وم ما من أجل غايات إ

إ��  ت��لق تدر�جًيا) ة، قيمة اجتماعيةمع�� سيا��، قيمة �عب��ي(إحدى املش���ات الثانو�ة 

  .)13("يتطور املع��املع�� �سا��� وتحل محلھ ف

إن العالقة ال�� تر�ط الداللة ا��قيقية بالداللة ا��از�ة، ال تخرج عن تلك 

��ساق الداللية العامة ال�� تر�ط الدال بمدلولھ، فالبحث �� داللة ا��از �و بحث �� 

ه و�ذا �انت ب�ن الداللة �صلية والداللة ا��از�ة عالقة �شابھ و�� ما تفيد. مع�� املع��

، إذ �ش�� �ذه الصورة البيانية إ�� اش��اك �� صفة أو أك�� ب�ن مدلول أول "�ستعارة"

ھ باملدلول الثا�ي �� ومدلول ثان؛ فعالقة املدلول �ول بالصفة أو الصفات ال�� تجمع

، ومثال أما عالقة الصفة ذا��ا أو الصفات باملدلول الثا�ي ف�� عالقة ال��ام عالقة تضمن،

��  -و�� الداللة املرادة- "بال��اعة" "فعالقة �سد"�� املعركة  رأيت أسًدا: "ذلك قولنا

عالقة تضمن من ج�ة، و�� عالقة ال��ام من ج�ة أخرى إذ اعت��ت ال��اعة أحد 

ال��اعة بالرجل املشبھ باألسد ف�� عالقة ال��ام "أما عالقة " لألسد"املقومات �ساسية 

 
ً
لھ إنما �� صفة  اأساسيً  ال�ست صفة ثابتة �� الرجل ومقوًم  "ال��اعة"باعتبار  ،أيضا

بما أن : "و�شرح عادل الفاخوري عالقة الداللة ا��از�ة بالداللة ا��قيقية فيقول . عرضية

مدلول �لفاظ عامة يؤلف مجموعة من الصفات من حيث املف�وم أو مجموعة من 

، �ان من البدي�
ً
 خارجيا

ً
� لتعي�ن العالقة ب�ن املدلول �ص�� �جزاء من ج�ة �ونھ أمرا

واملدلول ا��ازي أن ينطلق علم البيان من ال�سب القائمة ب�ن أية مجموعت�ن من الصفات 

  .)14("أو من �جزاء

                                                           

الدار التو�سية لل�شر تو�س، واملؤسسة اللسانيات وأسس�ا املعرفية، : عبد السالم الـمسدي -11
  .96، ص1986الوطنية للكتاب ا��زائر 

ضوابط املعرفة وأصول �ستدالل واملناظرة، دار القلم : عبد الرحمن حسن حبنكھ امليدا�ي - 12
  27، ص1993للطباعة وال�شر، 

  .99علم الداللة، ترجمة منذر عيا���، ص: بي�� ج��و -13
 -السيمياء ا��ديثة، دار الطليعة  مع  العرب دراسة مقارنة  عند الداللةعلم : عادل فاخوري –14

 .53، ص1994ب��وت الطبعة �و�� 
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ال شك أن الدراسات ال�� تناولت �ستعارة أو علم الداللة �� الكتابات العر�ية 

، م��ا القديم قدم فن ا��طابة ألرسطو والغر�ية كث��ة وال حصر ل�ا، وت�ت�� ملشارب عدة

مرورا بالكتابات الرومانية والعر�ية وصوال للكتابات املعاصرة، لكن تلك الدراسات ال�� 

اعتمدت ع�� الر�ط ب�ن علم الداللة و�ستعارة واستكناه العالقة بي��ما تتطور باستمرار؛ 

للدكتور حسن طبل؛ ف�و دراسة " املع�� �� البالغة العر�ية"ف�ناك أعمال جادة مثل كتاب 

و كتاب  فلسفة البالغة و�عت�� كتابمعمقة لتطور املع�� �� الفكر البال�� عند العرب، 

ا�تم ف��ما �ش�ل كب�� �عالقة من أ�م ما كتب �� �ذا املوضوع؛ فقد مع�� املع�� لر��شاردز 

استعارات "�سون ستعارة، وتوالت الكتابات �عد ذلك، و�عت�� كتاب الي�وف وجاملع�� باال 

من أ�م الكتب ال�� ر�طت �ستعارة بمف�وم ا��ياة اليومية من ناحية و�التطور " نحيا ��ا

  .الدال�� من ناحية أخرى 

  ).�غ�� املع��(�ستعارة والتطور الدال��  *

إن من أ�م ا��وانب اللغو�ة ال�� تتج�� ف��ا مظا�ر التطور اللغوي، ما يطرأ ع�� 

تركي�ية من �غ�� لعوامل تار�خية أو اجتماعية، وتمثل  أ�انت داللة لفظية أملداللة سواء ا

خالل�ا التطور اللغوي، و�ذا ما س��كز �ستعارة أحد أخصب ا��وانب ال�� يتج�� من 

من خالل دراسة التأث�� الزم�� و�جتما�� ع�� �ستعارة، وتبعا لذلك التغ��ات  عليھ �نا

ور �ستعارة، ثم يأ�ي أحد ا��وانب الناتجة عن �ذا التطور الذي الداللية ال�� ت�تج عن تط

يص�ب �ستعارة و�و �عدد املع�� والداللة، لكن التعدد دون ضابط ر�ما يوقعنا �� �وة 

الال مع�� ولذلك وجب العرض ملف�وم القصدية الذي مثل الضابط لتعدد املع�� ولعمل 

ة با��قول يث قبل الولوج لعالقة �ستعار ، و�ذان ا��وران �ما مناط ا��د�ستعارة

  .الداللية و��ية امل��م

  :�ستعارة والداللة والزمن -

إن التحول من الدراسة ال��امنية إ�� الدراسة التطور�ة التار�خية للداللة "

إن لالستعارة تار�خا ما دام وضع�ا يتغ�� وت�تقل من ف" قا �� رؤ�ة �ستعارة؛�عطينا عم

تأث�� وا�� ع�� ��عاد  فعوامل الزمن ل�ا، )15("إ�� استعارة ميتھ جامدهاستعارة حية 

، أو ا��امدة Dead metaphors، مثل �ستعارات املندثرة واستعماال��ا الداللية لالستعارة

Frozen metaphors ابتذال �ستعارة�عت�� مف�وم ، و Cliché metaphors  من أقدم

أي �ستعارة – ، وف��اتحدث عنھ عبد القا�ر  البال��؛ فقداملفا�يم ال�� ان�بھ ل�ا الفكر 

ُ��مل املع�� �ص�� للملفوظ لي�ون املع�� ا��ازي �ستعاري �و امللفـوظ؛ ف��  -املبتذلة

ال�� استخدم�ا الناس لف��ة طو�لة من الزمن بحيث أصبحت شا�عة، مما تلك �ستعارة 
                                                           

عنف اللغة، ترجمة دمحم بدوي، املنظمة العر�ية لل��جمة، الطبعة �و�� : جان جاك لوسر�ل - 15
  .272-271م، ص 2005
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أدى إ�� أننا ال �شعر ف��ا بالفرق ب�ن املوضوع والصورة؛ أي أنھ من غ�� املتوقع أن �شعر 

ألن �ذه الصورة قد اختفت ن�يجة  ؛ال�اتب أو القارئ بوجود أي صورة استعار�ة

�ستخدام املتكرر، و�ذا ما يطلق عليھ �� علم الداللة اس�بدال املع��، وقد نبھ عبد 

اعلم أن من شأن �ذه �جناس أن تجرى ف��ا : "ذا امللمح بقولھإ�� � القا�ر ا��رجا�ي

ل 
َ

بتذ
ُ
الفضيلة، وأن تتفاوت التفاوت الشديد، أفال ترى أنك تجد �� �ستعارة العامي امل

، وا��اص النادر الذى ال تجده إال �� كالم : كقولنا
ً
، ولقيت بدرا

ً
، ووردت بحرا

ً
رأيت أسدا

، و�بتذال �نا إنما �و مع�� من معا�ى موت "الرجال الفحول وال يقوى عليھ إال أفراد

ما، كما ال  ��دة والطرافة يوًماا�سمت بال�� وصلت إ�� حد ال يجدى معھ أ��ا �ستعارة، ا

فاالستعارات  تجدى معھ املعاي�� العامة ال�� جاءت �� �عض كتب البالغة عن جود��ا؛

ول، وال�� �ستعمل كبدائل ألف�ار وا��ة تلك �ستعارات ال�� عمرت وقتا أط"املبتذلة �� 

ع�� نحو عاطفي ع�� �غلب، ولكن دونما تجا�س مع حقائق �مور، و�دخل ضمن �ذا 

النوع �ستعارات ا��ا�زة ال�� ر�ما انتقلت من ُ�عد�ا الف�� لتصبح أش�اال ثابتة للتعب�� 

  . عن �عض ا��االت

�� عملية �ستعارة إذ نجد و�ناك أيضا تأث��ات إيجابية للتطور الدال�� ع

، و�ستعارة ال�� Live metaphors، أو ا��ية �Active metaphorsستعارات ال�شطة 

ت�ون مستحدثة �� �عض �حيان أو �عاد إحياؤ�ا �عد أن ماتت منذ زمن و�تم استعاد��ا 

مثل  ،ثةو�ذا �سلمنا ملناقشة عملية التوليد �ستعاري أو �ستعارة املستحد، مرة أخرى 

، ومن �ستعارات "ح�� الوط�س"و�� إعادة إنتاج ل  "نقاش حاد"أو  "حوار ساخن" قولنا

، ف�ذه �ستعارات تم استحدا��ا ن�يجة "جنون �سعار"و " �نفجار الس�ا�ي" املستحدثة 

 التطورات ال�� ��قت با��ياة اليومية و�نتاج�ا لدالالت جديدة �ستوجب �عب��ات ل�ا،

  .و�نا جاءت �ستعارة لتقدم �ذه التعب��ات املستحدثة

  :�ستعارة والتعدد الدال�� -

نناقش �نا قضية مستو�ات الداللة وتأث���ا ع�� عملية بناء �ستعارة وتفس���ا من 

خالل مناقشة قضية املع�� �ول واملعا�ي الثانو�ة؛ أو ما أطلق عليھ عبد القا�ر املع�� 

مع بدء نمو الدراسات اللغو�ة �� ال��اث العر�ي ظ�رت إش�الية �عدد املعا�ي ومع�� املع��، ف

والدالالت، وقد ارتبطت مثل با�� الظوا�ر اللغو�ة بالنص القرآ�ي، ونجد أصداء �ذه 

��ر�ة، الذي رصد  �150ش�الية �� كتاب الوجوه والنظائر ملقاتل بن سليمان املتو�� 

: الوجوه والنظائر"لفة ملعان��ا واملرتبطة بالسياق؛ فمع�� فيھ �عض �لفاظ والوجوه ا��ت

أن ت�ون ال�لمة واحدة، ذكرت �� مواضع من القرآن ع�� لفظ واحد وحركة واحدة، وأر�د 
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لف �� العر�ية �� )16("ب�ل م�ان مع�� غ�� �خر
ُ
، وكتاب مقاتل بن سليمان �و أول كتاب أ

  .�ذا الباب وال �عرف كتابا قبلھ

فكيف ���ز عن قول ما �عنيھ، أو " ولكن إذا �ان لل�لمة مع�� بل أك�� من مع�� 

باألحرى كيف يمكن أن ���ز ال�لمات عن أن �ع�� ما �ع��؟ و�جابة عن �ذا بالطبع أننا 

أ��ا �عنيھ، وأن �ناك  –ع�� نحو وا�� –نرغب �� زعم أن ال�لمات ال �ع�� ما قد �عتقد 

، وذلك �ع�� أن ثمة معا�ي أخرى تتعدى )17("�� ا��ر�� لل�لماتمع�� أخر إ�� جانب املع

وقد تحدث العرب كث��ا �� . املع�� ا��ر�� �� س�ب �ضطراب �� توصيل املع�� املراد

مورو��م البال�� عن �عدد املع�� ودرجاتھ ومن ذلك ما تحدث عنھ التفتازا�ي �� املطول عن 

ن قبلھ عبد القا�ر، مما يؤثر �� عمليات التلقي وم" املعا�ي الثوا�ي"و " املعا�ي �ول "

   .والتفس��

  مف�وم القصدية  -

�عد أن عرضنا لقضية الفو��� �� تأو�ل املع�� الناتجة عن التعدد الدال�� �نا سنعا�� 

عمليات تحديد املع��، ولذلك فالبد لنا عند ا��ديث عن عملية تفس�� �ستعارة والتعدد 

أو ما يطلق عليھ �عض العلماء العرب  ”Intentionality“م الدال�� من ا��ديث عن مف�و 

ومقارنتھ بمثيالتھ عند س��ل  ،غ��هو كما تحدث عنھ القا��� عبد ا��بار  "املراد أو القصد"

و�و عنصر دال�� م�م يلزم أخذه �ع�ن �عتبار �� عمليات تفس�� . و���س ومور�س وغ���م

ور�ما تتال�� فكرة �ستدعاء ال�� قال ��ا س��ل بفكرة الت�بع البال�� . املع�� وتأو�لھ

إذ يذ�ب إ�� أن �ستعارة  ،لالرتباطات ا��فية ال�� قال ��ا أم��تو إ�و �� تحليل �ستعـارة

تقوم ع�� اس�بدال بال�� عن طر�ق �نتقاءات السياقية واملقامية ال�� تتغ�� باستمرار، 

ل باملز�د من حمَّ
ُ
تخلق عالقات  املعا�ي، و�ن الدورات الداللية الصغ��ة ب�افة أنواع�ا وت

ولذلك فإن العملية البالغية يث�ت أ��ا ش�ل من أش�ال املعرفة، أو  مفاجئة وغ�� متوقعة؛

 ،ومن �نا تتعدد مستو�ات املع�� �� �ستعارة ل طر�قة لتنظيم املعرفة املك�سبة،ع�� �ق

اعلم أن �ستعارة �� ا��ملة أن ي�ون : "ر لالستعارة �� قولھو�فسر ذلك �عر�ف عبد القا�

للفظ أصل �� الوضع اللغوي معروف تدل الشوا�د ع�� أنھ اختص بھ ح�ن وضع، ثم 

  . )18("في�ون �ناك �العار�ة ، و�نقلھ إليھ نقال غ�� الزم؛�ستعملھ الشاعر �� غ�� ذلك �صل

                                                           

العظيم، تحقيق حاتم صا�� الضامن، الوجوه والنظائر �� القرآن : مقاتل بن سليمان البل�� - 16
  .7، ص 2006مطبوعات مركز جمعة املاجد للثقافة وال��اث بد�ي، الطبعة �و�� 

علم الداللة إطار جديد، ترجمة ص��ي إبرا�يم السيد، دار املعرفة ا��امعية، : باملر. ر. ف - 17
  .14، ص �1995سكندر�ة 

رأه وعلق عليھ محمود دمحم شاكر، مطبعة املد�ي، أسرار البالغة، ق: عبد القا�ر ا��رجا�ي -  18
  .30، ص 1991
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ا�ر ال�� ي�تج ع��ا �غ�� الداللة �شرح�ا وعملية النقل �ذه ال�� يحدثنا ع��ا عبد الق

ومن ��مية بال�سبة لنا أك�� من أي ���ء أخر "ر��شاردز �� كتابھ فلسفة البالغة بقولھ 

أنھ مع اللغة ومن خالل�ا نتعلم اللغة ال�� ال �ستطيع ان �ساعدنا �ش�ل فعال إال من خالل 

امنا للغة إ��ا انحراف عن �ستعارة، فاالستعارة �� ���ء است�نا�ي وخاص �� استخد

معظم ال�لمات �غ�� معان��ا : "، رابطا إيا�ا بالسياق قائال)19("النموذج املعياري لعمل اللغة

و�ذا ع�� وجھ التحديد ما  ،)20("ومختلفةعديدة عندما ت�تقل من سياق إ�� أخر و�طرق 

ليت : "تحدث عنھ عبد القا�ر مع��ا عن أ�مية السياق وعبث املع�� لل�لمة املفردة بقولھ

شعري، كيف يتصور وقوع قصد منك إ�� مع�� �لمة من دون أن تر�د �عليق�ا بمع�� �لمة 

لوم أنك، ومع. أن �علم السامع ��ا ش�ئا ال �علمھ" القصد إ�� معا�ي ال�لم"أخرى؟ ومع�� 

، مما �ع�� )21("أ��ا املت�لم، لست تقصد أن �علم السامع معا�ي ال�لم املفردة ال�� ت�لمھ ��ا

و�ذا ما ينطبق ع��  ،أن املع�� �و نتاج ال��ابط ا��اصل لل�لمات �� سياقا��ا ا��تلفة

�ستعارة أيضا بوصف�ا ج�سا من ال�لم، بل إن ر��شاردز يجعلھ املبدأ �ساس إذ 

طيع أن نقول إن املبدأ �سا��� لالستعارة �ع�� أننا عندما �ستخدم �ستعارة فإن �ست"

بدعم من �لمة أو جملة واحدة نتج ع��ا �ذا  ت�ن ألشياء متباعدة ومتفاعلة مًعالدينا فكر 

  .)22(."التفاعل

و دراسة املع�� �ش�ل عام، ألن �� دراسة �ستعارة أ وملبدأ القصد أ�مية بالغة سواء

القصد �و الذي يمنع ال��ف الدال�� والدخول �� دائرة ال متنا�ية من التفس��ات  مبدأ

الداللية بما يضيع معھ املع�� �� ال��اية؛ في�تج ���ام الدال�� الذي تحدث عنھ فتنج�شت�ن 

  .حيث ال يمكننا تحديد تصور يمثل مبدأ للتفس�� حيث �غيب العناصر املش��كة

  . ا��قول الدالليةب�ية �ستعارة ونظر�ة  -

و اس�بدال ملف�وم من موضع تمثل �ستعارة لدى �عض الدارس�ن كما ات�� عملية نقل أ

خر، ولكنا نالحظ أن �ناك شروطا ل�ذا النقل تتعلق با��قل الدال�� الذي تحدث ملوضع آ

 منھ عملية النقل و�ليھ، ولذلك وجب ا��ديث عن عالقة �ستعارة با��قول الداللية؛

�� اختيار م���� تق��ن بمقتضاه �لمتان "فاالستعارة كما �عرف�ا الدكتور سعد مصلوح 

 -أو عدم ا���ام–اق��انا دالليا ينطوي ع�� �عارض   Collocation �� مركب لفظي

تث�� لدى املتلقي  Semantic deviance منطقي، و�تولد عنھ بالضرورة مفارقة داللية

                                                           

19 - I. A. Richards: the philosophy of rhetoric، p90.  
20 - I. A. Richards: the philosophy of rhetoric, p91 

دالئل ���از، تحقيق محمود دمحم شاكر، مطبعة املد�ي، الطبعة : عبد القا�ر ا��رجا�ي -  21
  .412م، ص1992  -�ـ 1413الثالثة 

22 - I. A. Richards: the philosophy of rhetoric، p93. 
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من علة الد�شة والطرافة فيما تحدثھ املفارقة الداللية ا بالد�شة والطرافة، وتكشعوًر 

تنطوي ع�� االستعارة ، ف)23(."من مفاجأة للمتلقي بمخالف��ا �ختيار املنطقي املتوقع

اخ��ال للصدمة املتولدة عن فكرت�ن متناقضت�ن، إذا ففي اخ��ال �ذه الفجوة أو املسافة 

  . تلعب املشا��ة الدور املنوط ��ا

ما يرا�ن عليھ التعب�� �ستعاري �عبارة أخرى، �و إظ�ار قرابة ما، حيث ال ترى 

غل��ت رايل  مل �ستعارة قر�با مما يطلق عليھالنظرة �عتيادية أية عالقة، �نا ي�ون ع

خر �مر، يجمع ب�ن أشياء متفرقة ال و�و خطأ محسوب، �� آ". �� التص�يفغلطا "

لتص�يف ع�� حد �عب�� غل��ت رايل نتاج تباعد ا��قول ، �ذا الغلط �� ا)24("تجتمع

�قل دال�� الداللية وعدم وجود ر�ط مباشر ب�ن عنصري �ستعارة �س�ب انتماء �ل م��ما �

�ا ع�� ؛ فاالستعارة تر�ط مجال�ن مختلف�ن ظا�ر�ا من خالل عثور خر� مختلف تماما عن 

عارة تتضمن ف�م مجال ما من إن �ست"كما يقول الي�وف خيط خفي رابط بي��ما؛ ف

ا����ة، و�و ا��ب، وفقا ��ال مختلف جدا من ا����ة و�و الرحالت، �ش�ل أك�� 

من مجال ) باملع�� الر�ا���( Mappingتخصيصا، يمكن ف�م �ستعارة بوصف�ا ترسيما 

 a target(�� �ذه ا��الة �و الرحالت، إ�� مجال وصول ) a source domain(�نطالق 

domain (و�و �� �ذه ا��الة ا��ب")25(.  

نواع�ا و��ن ا��قول الشديد ب�ن تص�يفات �ستعارة وأ وال يخفى �رتباط

الداللية ومجاالت ال�لمة، فاألصل �� أنواع �ستعارة البناء ع�� حقل�ن كب��ين �ما املعقول 

فأي موجود �و موجود حسا  ، و�و التص�يف الثنا�ي لداللة املوجودات؛)26(وا��سوس

وملموس با��واس، أو متخيل عقال وال يتم�� با��واس، وداخل �ذين ا��قل�ن تتفرع 

�ستعارة ��قول داللية أخرى بحسب العالقة أو الغرض، ولنأخذ ع�� س�يل املثال 

 concreteتحصل باق��ان �لمة �ش�� دالل��ا إ�� جماد "و  �reificationستعارة التجسيمية 

، و�جب �نا أن �ش�� إ�� أن �ناك درجات )abstract")27بأخرى �ش�� دالل��ا إ�� مجرد 

  .ل��قول الداللية تطابق تقر�با مع أنواع �ستعارة وتص�يف�ا

                                                           

�� النص �د�ي دراسة أسلو�ية إحصائية، ع�ن للدراسات والبحوث الطبعة : سعد مصلوح - 23
  187، ص�1993و�� 

�� نظر�ة التأو�ل ا��طاب وفائض املع��، ترجمة سعيد الغان��، املركز الثقا: بول ر��ور  - 24
  .92-91، ص 2006العر�ي، الطبعة الثانية 

 ٢٠١٤النظر�ة املعاصرة لالستعارة، ترجمة طارق النعمان، مكتبة �سكندر�ة : جورج لي�وف -25
، م1987العلمية، لبنان عام  �شر دار الكتب مفتاح العلوم، تحقيقي �عيم زرزور،: الس�ا�ي -  26
  .388ص
  .188أسلو�ية، ص �� النص �د�ي دراسة : سعد مصلوح - 27
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من �نا تبدو �ستعارة و�أ��ا طعنة انتقامية خاطفة �سدد إ�� تنافر من نوع ما "

ا�ع جان �و��ن �� �سميتھ �ذا التنافر �� القول �ستعاري املؤول حرفيا، و�ستطيع أن نت

أو إذا ش�نا استعمال �عب�� أك�� ليونة وشموال فيمكننا �سميتھ ب " املنافرة الداللية"ب 

  .)28("و�ما �عب��ان استعمل�ما ماكس بالك ومونرو ب��دس��" ا��فاة"أو " التناقض"

  .�ستعارة وامل��م -

أن �ستعارة نوعا من �ختالل امل���� وم�ون رئ�س للم��م �� نفس  يرى س��ل 

و�� مثل �ذه �حوال . �ستعارات املبتدعة تتحول بالتكرار إ�� استعارات ميتة"الوقت؛ ألن 

يتحول املع�� املمتد إ�� جزء ال يتجزأ من مادة امل��م، �س�م �� �عدد معا�ي �لفاظ 

، وال تقصر أ�مية �ستعارة ع�� ب�ية )29(."ا اليومية بالن�يجةاملعنية ال�� تتضاعف معان��

املعاجم العامة فقط بل تمتد لتصل للمعاجم املتخصصة، فإذا �ان البعض �عت�� أن 

لغة جافة ال تميل  -أي لغة العلم–ف��  دب وال عالقة لھ باللغة العلمية؛ا��از الزم للغة � 

عام و�ستعارة �ش�ل خاص من أ�م وأنجع  إ�� ا��از، فا��قيقة أن ا��از �ش�ل

طل��، ولذلك �ساليب �� �ل ا��االت بما ف��ا ا��االت العلمية خاصة التوليد املص

الكشف عن دور ا��از و�ستعارة �� التوليد الدال�� للمصط��ات  سنحاول �� �نا

ولتوضيح �ذه العلمية، وكيف يتم استخدام ا��از �� ت�و�ن وصياغة املصط�� العل��، 

ا والكشف عن دور ا��از �� ت�و�ن ا دقيًق القضية يجب علينا اختيار مجاال علميً 

 
ً
ا للدراسة والتطبيق ب�ل مجاالتھ مصط��ات �ذا ا��ال، وليكن مجال املعلوماتية مناط

قرب للعملية بدو �عيدة تماما عن لغة ا��از وأالفرعية، ف�و من ا��االت العلمية ال�� ت

ا مما يكشف عن دور ا��از ا سر�عً ، كما أنھ من ا��االت ا��ديثة ال�� ش�دت نموً والتجر�د

  .و�ستعارة �� �ستعمال ا��ديث للغة

�ن �ما ا��اسوب و�ن��نت، نجد أن ا��از وعند إمعان النظر �� مجال�ن رئ�سي

، إذ املستخدم ف��ما يجعل�ما يتصفان بصفات تمثل التحّول من ا��قيقي إ�� ا��ازي 

 ألن املفردات املستخدمة للتعامل معھ �� �� أساس�ا مفردات 
ً
 �شرّ�ا

ً
يصبح ا��اسوب �ائنا

و�ذا يقال �س�ولة أن ا��اسوب �عمل بـ . �ستخـدم�ا للتعامل و�شارة إ�� ��سان

و�شار إ�� سـلوك ا��اسوب بصفة ". ا�َ�ْ�ر"فنضعھ �� " ف��وس"و�صاب بـ " بروتو�ول "

و�شار إ�� ا��اسوب بوصفھ ". مضيف وضيف وعميل وز�ون ووكيل"نھ اف��اضية، ع�� أ

وكذلك . وغ���ا" صندوق �دوات وتركيب وتنص�ب وتحميل"ورشة عمل ع�� مصط��ات 

 ع�� استعمال مصط��ات 
ً
ق "ُينظر إ�� ا��اسوب بوصفھ مكتبا

َ
ملف ومجلد وُمرف

                                                           

نظر�ة التأو�ل ا��طاب وفائض املع��، ترجمة سعيد الغان��، املركز الثقا�� : بول ر��ور  - 28
  .91، ص 2006العر�ي، الطبعة الثانية 

  .93ا��طاب وفائض املع��، ص نظر�ة التأو�ل: بول ر��ور  - 29
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�اسوب ع�� �يئة مب��، كما يظ�ر ا�. وغ���ا" وقصاصة وصندوق الوارد و�دارة امللفات

 .وغ���ا" ���يل الدخول وا��روج ونافذة وجدار ا��ماية"ع�� مصط��ات 

ستعمل مصط��ات املب�� �� �ن��نت، كـ 
ُ
و�ظ�ر �ن��نت ". موقع وعنوان وز�ارة"و�

 ع�� مصط�� مثل 
ً
 بوصفھ طر�قا

ً
و�ستعمل �� وصف �ن��نت . »خر�طة املوقع«أيضا

و�تخذ �ن��نت �يئة . وغ���ا" �لمة املرور وأمن وحرب إلك��ونية" مصط��ات ا��روب كـ

، وكذلك ا��ال بال�سبة للمصط��ات "صفحة وتصّفح و�شر"كتاب ع�� مصط��ات 

 كـ 
ً
ة ع�� �ون �ن��نت بحرا

ّ
وال شك أن استعمال �ل �ذه ، "قرصنة و�بحار"الدال

ملالحظ أن مصط��ات املصط��ات �� مجال املعلوماتية يتم �ش�ل مجازي، ومن ا

املعلوماتية تنقسم إ�� قسم�ن �� أصل�ا، فبعض�ا يمثل مصط��ا �� مجال أخر نقل إ�� 

ف�و مصط�� ونقل ��ال املعلوماتية ليصبح " قرصنة"مجال املعلوماتية منھ، مثل 

مصط��ا أيضا و�نفس املف�وم، و�ناك �لمات حياتية عادية ال تمثل مصط��ا لك��ا �� 

كما أن النقل ". لفأرةا"اتية تحول استخدام�ا استخداما مصط��يا مثل مجال املعلوم

  .لتجسيد وال���يص وغ�� ذلكنواع �ستعارة مثل ايتوازى مع أ

  

  :خاتمة

وال  وعلم الداللة كال�ما وج��ن لعملة واحدة،إ�� أن �ستعارة  نخلص مما سبق

، فاالستعارة �� الوسيلة ال�� لتطرق إ�� النوا�� الداللية�ستطيع دراسة �ستعارة دون ا

نتوسل من خالل�ا إ�� تطو�ر املع�� أو توليد معا�ي جديدة، أو البحث عن �سمية ملفا�يم 

لف�م املع��  ، ولذلك فإن �ستعارة �� مطي�نا سواءً جديدة ل�س لدينا ل�ا مسمسات

وسائل ب�ية امل��م خاصة سك املوجود أو ل�سمية �ذا املع��، فاالستعارة �� أ�م 

ستعارة ل�ست اختالال م��ميا بقدر ما �� لبنة �امة �� بناء املصط��ات ا��ديدة؛ فاال 

  .امل��م، ور�ما بدو��ا ال��ار �ذا البناء
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  �ستعاري الرؤ�ا والتفك�� تأو�ل 
  -مقار�ة معرفية-

• ش�� بحري 
 

  
  :امل#"ص

يمكن لعلم تأو�ل الرؤ�ا أن �ستفيد من تطور مجاالت علمية عديدة ليخرج من 
من ا7(االت . بمرحلة 5بداع والتطور مع ابن س01ين وابن قت-بةمر  حالة ا*(مود 'عد أن

املعرفية  لالستعارة  وال>; ارتبطت معھ بالتفك01 مجال املقار=ة ال>; بمكن 5ستفادة م:9ا،  
ة عNO الرؤ�ا وعملية تأو�ل9Mا، 5ستعاري والذي �سمح لنا بتوظيف مفاFيم وآليات معرفي

    .'عض املفاFيم املتعلقة بأصول الرؤ�ا كذلك تفس01و 
، البعد التجر�T; املقار=ة املعرفية،التأو�ل، 5ستعارة، الرؤ�ا، :ال*لمات املفاتيح

  .التفك01 5ستعاري،البVية التصو�ر�ة
  

  :تم,يد

إن تناول املقار=ة املعرفية لظاFرة 5ستعارة كظاFرة ذFنية إدراكية ترتبط 
aعت`0 فتحا كب01ا ^[ مجال العلوم املعرفية عامة واللسانيات املعرفية  ،بطبيعة التفك01

ال>; aعاملت و السابقة، و=طر�قة تختلف عن الدراسات  Lakoff فلقد نظر اليdوف. خاصة
من ف. تمت دراس9hا داخل النموذج اللغوي  عNO أسس أ9fا ظاFرة لغو�ة بحتة مع 5ستعارة

إNn أن 5ستعارة، حاضرة ^[ lل مجاالت حياتنا اليومية، إ9fا "زاو�ة مختلفة انiبھ اليdوف 
إن الVسق . أيضال-ست مقتصرة عNO اللغة، بل توجد ^[ تفك01ينا و^[ pعمال ال>; نقوم 9oا 

إن اليdوف  1".لھ طبيعة استعار�ة باألساسالتصوري العادي الذي �س01 تفك01نا وسلوكنا 
أخرج 5ستعارة من مجال اللغة إNn مجال التفك01 بر=طyا با*xياة اليومية وعNO صعيد lل 

  .ف�; ضرور�ة وحتمية �~سانلنا ح1{ا ألن يتخNO ع:9ا مستو�ا|9ا، مما الي}0ك 
  

  :�ستعارة والتفك�� �ستعاري  -1

 تنطلق نظر�ة اليdوف من مبدأ أن التفك01 ال�شري تفك01 استعاري بطبيعتھ
فاالستعارة ظاFرة مركز�ة غالبة ^[ داللة الكالم العادي اليومي و�[ جزء من الفكر من "

مثلت أداة تطور العالم وpشياء وتمثلyا ^[ جميع مظاFرFا ف�; جزء والنظام 
                                                           

.أستاذ مساعد، lلية �داب واللغات، قسم اللغة وpدب العر�ي، جامعة البو�رة  •
  

1
دار ، 2عبد ا7(يد �xفة، ط: �ستعارات ال>; نحيا 9oا، تج: جورج اليdوف ومارك جا~سن  

  .21ص ، 2009تو=قال، الدار البيضاء، 
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مdون إضافيا  فتأخذ 5ستعارة بذلك مdون من مdونات العقل ال 1)."املعر^[(العرفا~ي
  .ثانو�ا

من Fذا املنطلق ت�{اح دراسة 5ستعارة من التناول اللغوي الفلسفي إNn تناول 
تختلف مفyوم التجر=ة فيھ عن . ذو 'عد تجر�T;يختلف ع:9ما من ناحية التصور و�ليات 

تحمل  ف�; مع اليdوف تنفتح إl Nnل ما يمثل تجر=ة فعلية أو ممكنة ،عليھعارف تاملفyوم امل
م التجر��ية طبيعة ا*(سد من حيث تdونھ ومن افقو . الصفة الفردية أو الصبغة ا*(ماعية
  ".  حيث أدوات التفاعل ال>; لھ بحيطھ

مجسدن ذو ب�; جشطالية  ي تصو�ر " فكر التفكر تأaي من  استعار�ةن صفة إ
. Fيم بVية شاملة عامة تتجاوز مجموع املdونات ا*(زئية ف9Mالمفابمع�� أن ل2".ول-س ذري 

  .و�dون للمفاFيم بVية مرتبطة باx7يط
ينطلق اليdوف من مجموعة أمثلة جار�ة ^[ اللغة العادية ليب1ن أن ~سقنا 

لة التصو�ري العادي استعاري ^[ طبيعتھ وليث�ت كذلك أن املبدأ pسا��; املdون لyذه pمث
متداولة ^[ ا*xياة اليومية " ا*(دال حرب"فاستعارة . ال يرتكز عNO طبيعة النحو أو امل�(م

  :تنظوي تح9hا عبارات مثل
 .كال يمكن الدفاع عNO ادعاءات -1

 .لقد Fاجم lل نقط القوة ^[ 5ستدالل -2

 .أصابت انتقاداتھ الyدف -3

 .لقد Fدمت ¡(تھ -4

 .لم انتصر عليھ يوما ^[ ا*(دال -5

 .Fذه �س}0اتجية سiبادإذا اتخذت  -6

3.إنھ �سقط جميع براFي�; -7
 

^[ Fذه pمثلة ال نصف ا*(دال 'عبارات تخص ا*xرب و£نما نجمع ب1ن تصور�ن 
 . "تصور ا*(دال وتصور ا*xرب

ْ
V9ا ح1ن ا*(دال ُيَبo شياء ال>; نقومp ُي:9ا إن جزءا كب01ا من

ل �[ معركة كالمية تجسدFا ففي ا*(دال ال نجد معركة مادية حقيقية ب4" .تصور ا*xرب
  ...بVية ا*(دال ال©(وم الدفاع 5نتصار

                                                           

1- 

1
 ،1ط نظر�ات لسانية عرفنية،: 5زFر الزنادنظر�ات لسانية عرفنية، : 5زFر الزناد  

  .142ص ،.2010، الدار العر=ية للعلوم ناشرون، مVشورات 5ختالف
2
، دار تو=قال، الدار البيضاء، 1بVيات املشا9oة ^[ اللغة العر=ية،ط: عبد �لھ سليم  

  .65، ص2001املغرب،
3
  22ص ،�ستعارات ال>; نحيا 9oا: جورج اليdوف  

4
  .22، صاملرجع نفسھ  
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ا*(دال "و�مكن تفس01 ما~عنيھ بالتصور 5ستعاري اطالقا من املثال السابق
  :حيث ُيَ�ْن1ن أمر�ن" حرب

 .مانفعلھ ح1ن نجادل  -1

 .الطر�قة ال>; نفyم 9oا ما نفعلھ -2

" وتجر=تھ"تiيح فyم ¬�;ء ما Fذا ما �سمح لنا بتحديد جوFر 5ستعارة ^[ lو9fا 
يث�ت اليdوف من خالل مناقشتھ لyذ املثال خالف ما lان معتقدا 1."انطالقا من ¬�;ء آخر

بر=طyا 'س01ورات التفكر وال>; aعد استعار�ة وذلك . بأن 5ستعارة مرتبطة باللغة وpلفاظ
  .^[ جزء كب01

  :الرؤ�ا والتفك�� �ستعاري  -2

تحمل الرؤ�ا ^[ طبيع9hا 'عدا استعاري، لyذا يمكن توظيف ما توصلت إليھ 
خاصة مع اليdوف ^[ تزو�د علم تأو�ل الرؤ�ا بمفاFيم نظر�ة املعرفية و املقار=ة اللسانية 

لyما �ش}l0ان ^[ عمما يجوآليات من©(ية، وخاصة فيما يخص املفyوم ا*(ديد الستعارة 
  .عدة جوانب
  :�نطولو0/ الرؤ�ا والبعد -2-1

^[ تجر=تھ مع pشياء الف1{يائية مصدرا الستعاراتھ  �~سانلقد وجد 
طرقا للنظر إp Nnحداث وp~شطة و �حساسات "، فتمنحھ 5نطولوجية املتنوعة

  .�ستعملyا *xاجات مختلفة2."إ*° باعتبارFا كيانات ومواد...وpفdار
فعندما نتdلم عن تجر=ة . مثاال من ا*xياة اليومية ولتوضيح الفكرة �عطي اليdوف

  :ارتفاع 5سعار نمنح 'عدا استعار�ا كيانا �س�³ الت²±م يمكننا 5حالة عل Fذه التجر=ة
  الت²±م كيان -
 .إن الت²±م يخفض مستو مع-شiنا -1

 .إذا تفاقم الت²±م لن نتمكن من الع-ش -2

 .يجب محار=ة الت²±م -3

  .اتيضطرنا الت²±م إNn 'عض �جراء -4

 .من عائداتنايل9hم الت²±م جزءا  -5

 .شراء قطعة أرض Fو الطر�قة الوحيدة لالحتماء من الت²±م -6

  3.يقلق�; الت²±م كث01ا -7

                                                           

1
  23ص، �ستعارات ال>; نحيا 9oا: جورج اليdوف بتصرف  

2
  45املرجع نفسھ، ص  

3
  46ص املرجع نفسھ، 
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مشdلة  "الت²±م كيان"العبارات السابقة تأسست عNO بVية استعار�ة ك`0ى 
–وتكميمھ  -3و1العبارة–بVيات استعار�ة فرعية مختلفة ف�; aسمح باالحالة إNn الت²±م 

و تحديد Fدف  -7و5العبارة –وaع1ن مظاFر  -4العبارة–وتحديد pسباب  - 2العبارة
إن Fذه البVيات 5ستعار�ة تمكن من فyم تجر=ة الت²±م . -6العبارة–أوتحف1{ ~شاط 

إن مجال 5ستعارات ."بوضع حدود اصطناعية يتجسد 9oا كيانا وFذا لتلT; حاجات
اليمكن حصرFا الرتبطyا  F".1اتھ مجال واسعجات lاجية ال>; ~ستعملyا *±دمة حاpنطولو 

  .بالتجر=ة ا*xياة وامتدا|9ا
عند 5نتقال لتأو�ل الرؤ�ا وكيفية التعامل مع الرؤ�ا من طرف املؤول نجد البعد 

[ حاضرا  قد ضرب هللا سبحانھ " :ابن القيميقول . بقوة ^[ العملية التأو�لية5نطول̧و
pمثال وصرفyا قدرا وشرعا و�قظة ومناما، ودل عباده عNO 5عتبار بذلك، وعبورFم من 
ال�º;ء إNn نظ01ه، واستداللyم بالنظ01 عNO النظ01، بل Fذا أFل عبارة الرؤ�ا ال>; �[ جزء 

تبار املعقول من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الو½[؛ فإ9fا مبVية عNO القياس والتمثيل، واع
عند شرحھ لألمثال و�[ بVيات استعار�ة ك`0ى وسع من دائر|9ا لتمدد من  2."باx7سوس

ونقف Fنا أمام تفاعل بVية ال�º;ء مع بVية النظ01 وللوصول لyذا اليقظة إNn املنام، 
التفاعل و ر=ط Fذين البن-ت1ن تفعل آليات ذFنية وعقلية تتمثل ^[ 5ستدالل والقياس 

و¿ش01 ابن القيم إNn أمر مyم ^[ الرؤ�ا وFو تم1{ه ب1ن بن-ت1ن تصو�ر�ت1ن  .والتمثيل
  . والر=ط بي:9مااx7سوس واملعقول 

 ^[ الرؤ�ا، تمنحyا 'عدا أنطولوجيا لمعقول باx7سوسفكرة الوصول ل إن
فمدلول رؤ�ا pفdار و5نفعاالت وpحداث وغF01ا تتجسد ^[ الرؤ�ا ككيانات تجعل املؤول 

  ...مظاFر يحيل إل9Mا أو�كمم أو �ع1ن
تتكرر ^[ كتب التأو�ل، مما يجعل " الرؤ�ا كيان"إن التعامل مع البVية التصو�ر�ة 

[ حالة اليقظة إNn وتتحول 'عض الرؤى محسوس ^. لyا دورا Fاما ^[ العملية التأو�لية
  .تصور مجرد aسiند املؤول ^[ تأو�ليھ إNn بVية استعار�ة كيان

فاملرض ذو 'عد محسوس ^[ حالة اليقظة يتحول ^[ الرؤ�ا إNn تصور مجرد ، 
لyا القدرة عNO 5حالة .بVيات أخرى تتفرع م:9ا " املرض كيان"فتiشdل بVية استعار�ة ك`0ى 
  :مكن اختصار 'عضyا فيمايO[ي .وaع1ن مظاFر والتكميم غF01ا

 .دوام ا*�³x إصرار عNO الذنوب -1

 .الصمم فساد الدين -2

                                                           

1
  .46ص ،  �ستعارات ال>; نحيا 9oا: جورج اليdوف   
 2

دمحم عبد السالم إبراFيم ،دار : العامل1ن، تحقيقإعالم املوقع1ن عن رب : قيم ا*(وز�ة الابن   
  .146، ص1مج1991، 1ي01وت، ط –الكتب العلمية 
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 .نقص البصر نقصان ^[ الدين -3

 .الع³; ضالل ^[ الدين -4

املالحظ من خالل البVيات السابقة أنھ يوجد اختالف ^[ البVية التصو�ر�ة للرؤ�ا 
لھ  املستعار وFذا با~عdاس وضعية. ستعارة pنطولوجيةعن البVية التصو�ر�ة لال 

تiشdل من املستعارة لھ " ا*(دل حرب "واملستعار منھ، فإذا lانت 5ستعارة 5نطولوجية  
، فإن املرض ^[ الرؤ�ا يتحول إNn مستعار منھ واملستعار "ا*xرب"واملستعار منھ " ا*(دل"

وم:9ا اعتبارات  ،)حالة الراÂي('عدة اعتبارات م:9ا اعتبارات الذات ا*xاملة لھ يتحدد 
فمن رأى أنھ مجذوم "فمرض ا*(ذام لھ عدة مدلوالت...). نوع املرض، الوقت(موضوعية 

lأنھ ^[ ) ومن رأى... (فإنھ يحبط عملھ بجرأتھ عNO هللا aعاNn و�رمى بأمر قبيح وFو بريء منھ 
فتحديد املستعار لھ lان وفق  1"صالتھ وFو مجذوم دلت رؤ�اه عNO أنھ ي��ÄV القرآن 

  .عنصر موضوÅ[ وFو نوعية املرض
دورا ^[ تحديد املستعار لھ، فب1ن نقصان البصر قد يلعب عنصر التكميم 

وأما الرمد فدليل عNO إعراض صاحبة عن "والع³; مجموعة كب01ة من املستعارات لyا 
فبقدر النقصان ^[  2"وlل نقصان ^[ البصر نقصان ^[ الدين...ا*xق ووقوع فساد ^[ دينھ

إNn أن يصل إNn الع³; وFو ). املستعار لھ(يdون النقصان ^[ الدين) ملستعار منھا(البصر 
  .ضالل ^[ الدين

و¿عد العنصر الذاaي عنصرا حاسما ^[ صورة املستعار لھ عند املؤول يقول 
;�Äان ...من رأى ^[ املنام أنھ أعور الع1ن فقد نصف مالھ أو نصف دينھ:"النابلl فإذا

فإنھ يذFب نصف دينھ أو يص-بھ و£ن lان فاسقا . yد بالصدقم-سورا فyو رجل مؤمن �ش
 )سقالف(وا*xالة 5خالقية  )امل-سور (إن عنصري ا*xالة 5جتماعية F..."3ما أو مرضا

مرتكزا عNO طبيعة ا*xالة من فتح مجال واسع لتحديد املستعار لھ  للمؤول من اسمح
عملية التأو�ل لiشمل ا*xالة  إن دائرة الذاتية تiسع خالل. حيث 5يجاب والسلب

  .النفسية والثقافية والعلمية وغF01ا
  :ال56"يص/ الرؤ�ا -2-2

 ]�من pسس ال>; تب�� عل9Mا 5ستعارات pنطولوجية مقولة الÇi±يص و
وFذه 5ستعارات aسمح لنا بفyم " ،املادي كما لو lان É±ص/التعامل مع ال�º;ء الف1{ياÂي 

بكيانات غ01 'شر�ة عن طر�ق ا*xوافز وا*±صائص ارب املتعلقة عدد كب01 ومتنوع من التج

                                                           

1
دار ،1تفسp 01حالم الكب01، إشراف مكتب البحوث والدراسات، ط: دمحم ابن س01ين 

  .92ص ،2004الفكر،ب01وت،
2
  .92املرجع نفسھ، ص  

3
  .92املرجع نفسھ، ص  
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ال�º;ء املادي  F ]^Nذه املقولة تVتقل ا*±صائص ال�شر�ة وتصبغ عO 1".وp~شطة ال�شر�ة
" Fدم الت²±م أسس 5قتصاد"إن عبارة . فيمنحنا القدرة عNO فyمyا وفyم طبيع9hا

و=ذلك تم نقل خصائص 'شر�ة " É±صالت²±م "تنظوي تحت البVية 5ستعار�ة الك`0ى 
فال يمكن أن تفyم التجر=ة ا*xياتية املتعلقة بالت²±م من . إNn الت²±م) فعل الyدم(

" الت²±م عدو"خسائر مالية ومادية و�ثار 5جتماعية والسياسية إال من خالل استعارة 
  :فتتفرع م:9ا عبارات تصف التجر=ة ا*xياتية للت²±م

 .صادناFاجم الت²±م أسس اقت - 

 .طرحنا الت²±م عp NOرض - 

 .إن ألد أعدائنا حاليا، Fو الت²±م - 

 .ذFب الت²±م بdل ما وفرناه - 

2.خدع الت²±م أحسن ا*±`0اء ^[ البلد - 
 

لظاFرة الت²±م ...) الyدم، الطرح، pخذ، ا*±داع(إن اسناد ا*±صائص ال�شر�ة 
فقط وسيلة دقيقة للتفكF ]^ 01ذه  aعطيناال تندرج تحت خاصية ك`0ى و�[ العداوةوال>; 

; ت`0ر �ف. بل تتعدى إNn أن تdون وسيلة x7ار=تھ وضبطھ وتحديد طبيعتھ، الظاFرة
  .قاسية للتعامل معھ وتقديم تx²يات ^[ مواجyة Fذا العدوإجراءات 

aغطي عددا كب01ا ومتنوعا من 5ستعارات "إن البVية التصو�ر�ة للÇi±يص  
Fذه  3" .اFر مختلفة لÇ±ص ما أو طرقا مختلفة للنظر إليھحيث تVتقي lل م:9ا مظ

) املستعار لھ(5ستعارات تVتج عن التفاعل ب1ن بن-ت1ن تصور�ت1ن تتعلق pوNn بال�º;ء 
 وFذا ما يجعل الÇi±يص جزءا Fاما من تفك01نا). املستعار منھ(والثانية بماFو 'شري 

Fر ^[ Fذا العالم عن طر�ق ماFو 'شري، ~عطي مع�� للظوا" 5ستعاري الذي �سمح لنا بأن
فيمنحنا الÇi±يص  4."فنفyمyا اعتمادا عNO محفزاتنا وأFدافنا وا~شطتنا وخصائصنا

  .سلطة تفس01ية aشdل ^[ الغالب الوسيلة الوحيدة للوصول إNn املع��
لÇi±يص بحيث �سند يمنحنا التفك01 5ستعاري عملية عكسية عNO مستوى ا

مثال نتج ع:9ا بVية للطبيعة  �~سانفنظرت . NO العنصر ال�شري خصائص pشياء ع
إp Nnرض lأم  �~سانبVيات ينظر بواسط9hا "تتفرع ع:9ا " استعار�ة ك`0ى الطبيعة ا~سان

  :و£Nn السماء كباكية والر=يع كضاحك....حنون 
 أخذت�; pرض ^[ أحضا9fا  - أ

                                                           

1
  .3ص ،ال>; نحيا 9oا �ستعارات: جورج اليdوف  

2
  .53،صاملرجع نفسھ بتصرف  

3
  .54صاملرجع نفسھ،  

4
  54ص  املرجع نفسھ، 
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 يiنفس الVسيم بارتخاء    - ب

 بكت السماء   - ت

 xËك الر=يع   - ث

  1)إذا نما(صاح الزرع وجن   -  ج

املتفرع ع:9ا ما سبق �[ بVية عكسية للبVية إن Fذه البVية 5ستعار�ة الك`0ى 
 �~سانوال>; �[ ناتجة كذلك عن حركية تفك01 " طبيعة �~سان"5ستعار�ة الك`0ى 

 ال�شر يتحاورون بحرارة أو"5ستعاري فيكiسب خصائص الطبيعة وصفا|9ا ف}0ى 
  )17(، و�تعاملون داخل أجواء معينة كما تب1ن البVيات ^[ ودب`0يتصرفون 
  عانقتھ عناقا حارا. ا    ) 17(

  صافح الصديق صديقھ ب`0ود. ب            
  2"أجواء العالقة العر=ية العر=ية ال ت�شر بخ01. ج            

د املؤول إن ا*xالة pخ01ة �[ السائدة ^[ العملية التأو�لية للرؤى فكث01ا ما نج
ال>; يمكن اسنادFا لل�شر فتdون الطر�ق إNn ) املستعار منھ(يبحث عن خصائص لألشياء 

) رجال(فالÇ(ر مثال ^[ الرؤ�ا ا~سان . تحديد نوعية الÇ±صية املقصودة ^[ الرؤ�ا
Ép(ار lلyا رجال، : "�ش}l0ان ^[ خصائص تdون الغالبة عNO نوع الÇ(ر يقول ابن قت-بة

، وغ01 ذلك من جال، كحال الÇ(ر ^[ طبعھ ونفعھ وطيب رائحتھ وك0Ìة نزلتھ^[ الر أحوالyم 
Fذا ما يوجب عNO املؤول 3".، فمن أصاب ش-ئا من ثمارFا ، أصاب ماال من رجالأمره 

بع تلك الÇ(ر، فتق�Î; عNO "معرفة طباÂع الÇ(ر والغالب عل9Mا 
َ
والطبع أن تنظر ط

    .)طبعا*(Vس، الصنف، ال( وFو pصل الثالث من أصول الرؤ�ا 4" .الرجل بطبعyا
واملصطÏÐ عل9Mا ^[ علم تأو�ل الرؤ�ا -" الÇ(ر رجال"إن البVية التصو�ر الك`0ى 

لرؤ�ا ^[ مستوى pصل الثا~ي ل ةiشdلامل تح9hا عدة بVيات تصو�ر�ة فرعية تVب�; -با*(Vس
إNn بVيات حسب الطبع  والعملية ال تتوقف عند Fذا املستوى بل تتعدى  . )الصنف(

جVس "بن س01ين وضع مستو�ات ثالث للوصول إNn مدلول الرؤ�ا و�[ فا  .الغالب للÇ(رة
أن �علم  والصنف .وصنف وطبع، فا*(Vس lالÇ(ر والسباع والطl 01لھ pغلب عليھ رجال

والطبع أن تنظر .تلك الÇ(رة من الÇ(ر وذلك السبع من السباع وذلك الطائر من الط01
 NOرة جوزا قض-ت ع)É انتl ا، فإنyالرجل بطبع NOع ;�Îرة فتق)Çما طبع تلك ال

                                                           

1
  .70ص  ،بVيات املشا9oة ^[ اللغة العر=ية: عبد �لھ سليم  

2
  .70ص  املرجع نفسھ، 

إبراFيم : الرؤ�ا، تحكتاب aعب01 :  أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قت-بة  الدينوري  3
  .140ص ، 2001،دار ال�شائر، دمشق، 1صا*Ï،ط

   97ص، نفسھاملرجع    4
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فرؤ�ا É(رة ا*(وز وÉ(رة النخلة تؤوالن برجل1ن  " ^[ املعاملة الرجل بطبعyا بالعسر
فÇ(رة ا*(وز تحيل إÔp Nn(³; ألن منابت ا*(وز  .املنبةمختلف1ن عNO أساس عنصر 

  .، وÉ(رة النخيل تحيل إNn العر�يال�(م
وفق Fذا التأو�ل نجد عنصرا  مyما انب�� عليھ مدلول الرؤ�ا وFو عنصر الر=ط  

ابن الطبيعة ال>;  اإل~سانفجزء من عملية التأو�ل، و=يÕتھ املعاشة وجعلھ  �~سانب1ن 
]�َشdِ  �ع-ش ف9Mا و

ُ
  .لة *(زء كب01 من تفك01ينا 5ستعاري امل

  املنبة
 Ô(³;أ                               É(رة ا*(وز                  

  )الÇ±ص(الرجل              

 É(رة النخيل                                               عر�ي
 املنبة

 يتم استVباط بVيات فرعية انطالقا من طبيعة الÇ(رة ^[ حد ستوى أرحب^[ م
 "ذا|9ا 

َ
ض-ت عNO الرجل بالغش ^[ املعاملة وا*±صومة عند املناظرة فإن lانت É(رة جوز ق

نھ إذا اجتمع وُحِرك تقعقع وَصوت والعرب كسر، وإل ح>� يُ   فيھ ألن ا*(وز ال يوَصل إNn ما
  :املستVبطة Fنا �[التأو�لية فالبVيات 1."فالن أنم من جوزة  :تقول 

 .É±ص ذو غش ^[ املعاملة  - أ

 .É±ص خصومة عند املناظرة  - ب

 
ُ
إNn الطبيعة وتفس01اتھ  �~سانNn أن البVيات التأو�لية ارتكزت إNn نظرة إ0 1شو~

يجمل صفة القسوة والصعو=ة بالVسبة لإل~سان  فا*(وز . وأحdامھ نحو عناصر الطبيعة
وعند تحر�ك حبات ا*(وز يdون لyا صوت . لصعو=ة وصولھ للب ثمرFا وقسوة قشر|9ا

 نتعامل مع pصل الثالث للرؤ�ا وFو الطبع ونجد أنفسنا ^[ Fذا املستوى .قعةمم1{ وقع
9Mَش صفات وخصائص  اتنقل ف 

َ
d اyص �~سانل±Çال Nnرة ا*(وز إ)É ا حول�. املع�; بالرؤ

  البعد النف9o]Ùا ^[  �~سانحملت Fذه الصفات وا*±صائص سلبية ناتجة عن عالقة 
Fذا ما ... تح³; ال}0بةو مقاومة، و معمرة، جميلة، و رغم وجود طباع أخرى إيجابية ف�; 

فإنھ يؤول :"يقول  تأو�ال إيجابيا �سiند فيھ عNO البعد ا*(ماn[ فيعطيابن شا1Fن نجده 
  .2"ي 9oاء صاحب طلعة جميلة مستقيم ^[ كالمھ ولكن قليل العلم واملكسببرجل ذ

أما رؤ�ا النخلة فالبVيات التأو�لية املستVبطة ايجابية وFذا للعالقة الوطيدة 
ا*xياة و�مكن ذكر 'عض Fذه البVيات فما ^[ استمرار  لإل~سان 9oا ^[ الxÚراء ودور ثمارFا

]Oي :  

                                                           

1
  .97ص، كتاب aعب01 الرؤ�ا:  بن قت-بة  الدينوريا  

سيد كسروي : �شارات ^[ علم العبارات،تح: غرس الدين خليل بن شا1Fن الظاFري  ا 2
  323، ص 1993العلمية، ب01وت، لبنان،، دار الكتب 1حسن، ط
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 .É±ص نفاح با*±01  - أ

 .É±ص مخصب  - ب

 .É±ص سyل  - ت

 .É±ص حس-ب  - ث

و£ن lانت نخلة، قضْ-ت عل9Mا بأ9fا رجل :"وFذا ما يذFب إليھ ابن قت-بة ^[ قول 
إن البVيات التأو�لية اتصفت بااليجابية ال>;  1"...، مْخصب، سyل، حس-بنفاح با*01±

  .اكiس�ت النخلة ^[ الب-ئة العر=ية الxÚراو�ة
البVية : 1ن بن-ت1ن تصور�ت1ن (مع با* حظ ^[ عملية aشdل مدلول الرؤ�ا املال 

5نتقال بي:9ما يdون عNO ). �~سان(والبVية التصو�ر�ة) É(رة ا*(وز : مثل(التصو�ر�ة
  . أساس نقل عناصر من البVية إNn البVية الثانية

;T�^[ عملية ^[ aشdل الرؤ�ا واعتماد املؤول .•مما سبق يظyر Fيمنة البعد التجر
تم1{ ر�ة ال>; ت�التصو  أو�لية الك`0ى والصغرى عNO البن-ياتالوصول إNn البVيات الـت

 .حسب اليdوف ةالستعار�با

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .97، صكتاب aعب01 الرؤ�ا:  بن قت-بة  الدينوريا  

التجر=ة حسب اليdوف تنفتح إl Nnل ما يمثل تجر=ة فعلية أو ممكنة تحمل الصفة الفردية  • 
  .أو الصبغة ا*(ماعية



  258 بحري 'ش01                                                                                                                                    

 

2312 (Décembre 2017)   )2017ديسمبر(23:ــ  العدد  عشرة الثانيةالسنة 
ème

 Année - N°:  

  

  :البحث راجعم

   د السالم إبراFيم ـــــــــدمحم عب: امل1ن، تحـــــــــإعالم املوقع1ن عن رب الع: قيم ا*(وز�ة الابن  -1
 .1991ي01وت،  –دار الكتب العلمية ، 1ط، 1مج 

إبراFيم : كتاب aعب01 الرؤ�ا، تح:  أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قت-بة  الدينوري -2
  .2001،دار ال�شائر، دمشق، 1صا*Ï،ط
الدار العر=ية للعلوم ناشرون، مVشورات  ،1ط نظر�ات لسانية عرفنية،: 5زFر الزناد -3

  .2010، 5ختالف
 2عبد ا7(يد �xفة، ط: �ستعارات ال>; نحيا 9oا، تج: جورج اليdوف ومارك جا~سن -4

  .2009ر البيضاء، دار تو=قال، الدا
دار تو=قال، الدار البيضاء ، 1بVيات املشا9oة ^[ اللغة العر=ية،ط: عبد �لھ سليم -5
  ..2001املغرب،
سيد كسروي : �شارات ^[ علم العبارات،تح: غرس الدين خليل بن شا1Fن الظاFري  -6

 .1993، دار الكتب العلمية، ب01وت، لبنان،1حسن، ط

،دار 1تفسp 01حالم الكب01، إشراف مكتب البحوث والدراسات، ط :دمحم ابن س01ين -7
 .2004الفكر،ب01وت،

 



  :°2312ème Année - N (Decembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

  التجديد �� التفس�� عند �ستاذ دمحم عبده
  

  محفوظ رحما�ي

 :امل��ص 

من مبادئ عامة لوضع  التجديد �و التعامل مع الكتاب و السنة و اس�يحاء ما ��ما

والتجديد الذي . القواعد ال�� تنظم ا��تمع �سالمي و �ستجيب ��اجات أفراده املتجددة

دعا إليھ دمحم عبده �و ذلك الن�� الذي يحفظ للكتاب و السنة قدسي��ما مع عدم ا��مود 

. تاب �دايةع�� القديم، ول�ذا ركز �� تفس��ه ع�� ا��انب �صال�� �جتما�� ألن القرآن ك

كما أقام إصالحھ ع�� الدعوة إ�� أصول تفك��نا �و��، والعمل ع�� إعادة ف�م�ا بمنا�� 

جديدة و إعادة صياغة ا��توى بما ي�ناسب مع مشكالت العصر والب�ئة الفكر�ة 

  .املستجدة

 . التجديد ، دمحم عبده ، �صالح ، القرآن : ال�لمات املفتاحية 

Resumé 

    The Renewal in Interpretation of the Scholar Mohamed Abdou 

             The renewal is to deal with the Holy Book ‘ Quran’ and ‘ Sunnah’ , 

get inspired by basic principles to set up rules governing Islamic society; and 

meets the  constant renewable needs.               The renewal, that was 

advocated by Mohamed Abdou, is the approach which preserves the 

Holiness of the Holy Book ‘ Quran’ and ‘Sunnah’ without stagnation; 

therefore, he focused on social reforms in his interpretations since Quran is 

the Book of guidance. His reforms rested on the call for background 

thoughts, by revisiting them with new approaches, and reformulating their 

substance to cope with contemporary issues and emerging thoughts 

Key words: the renewal, Mohamed Abdou, reforms, Quran.    . 

  : تقديم            

يد و�داية ع�د جدانت �عثتھ ميالدا جديدا لل�شر�ة،�عث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص إ�� الناس �افة، ف�

وفتح فطرتھ السليمة،وحّرر عقلھ، فقد أعاد �سالم ��سان إ��من الرشد و�كتمال،

أن يقيموا  واستطاع املسلمون . فيبدع و�عمر �رضواسعا ليفكر و�تدبر، ا��ال أمامھ

امتدت �� الزمان وامل�ان، واستخدموا عقول�م ��داية من الو�� �� ب�يان،حضارة باسقة ال

                                                           
 محفوظ رحما�ي،استاذ مساعد أ،جامعة تلمسان 
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فقامت مدارس �� ،وتأس�س أصول �ج��اد والنظر ومجا��ة �ف�ار الوافدةم،إبداع العلو 

ا التحول ا��ضاري القرآن وقد �ان عمد��م �� �ذ. الفقھ والتفس�� و�� العقيدة وا��ديث

ولم من العناية و��تمام والدراسة، الكتاب الذي لم يحظ كتاب مثلھ بما حظي بھ�م،الكر 

وال أدل ع�� �ذا الكتاب العظيم، يقّدر لكتاب أي يث�� من �ج��اد والتفس�� بقدر ما أثار

  .ذلك من الكم ال�ائل الذي كتب حول القرآن

ورؤ���ا �منح�ا اتزا��ا،لكر�م كتاب م��ز يواكب ا��ضارات،بل يم�د ل�ا و إن القرآن ا

يحّمل �ل جيل الشمولية،فالقرآن مع�ن ال ينضب،و�قدرتھ املتجددة ع�� العطاء،

  .مسؤولية ال�داية بھ وتجديد الف�م لھ بقدر ما ت�يحھ طاقتھ العلمية

ا و�مة �سالمية تراوحت �� تار�خ�ا الطو�ل ب�ن الصعود وال�بوط بقدر صل��ا بالقرآن ف�مْ 

ثم بدأت �� ال�بوط إ�� أن ان��ت إ�� حالة من قرون،قادت ال�شر�ة سبعة فقد وممارسة،

من التخلف والتفرق،مستعبدة من  �ع�ش ألواناا��ضاري، �نحطاط الفكري والغياب

  .وسلطانھ ع�� النفوسران عليھ مما ل�س منھ،فقد روحھ،أما الدين فلك��ة ما غ���ا،

جامدا ع�� �امش التار�خ، بات �ع�ش ع��ة،المي �� القرون الثالثة �خ�� فالعالم �س

وقد أغلق باب �ج��اد ا عن التجديد،عاجز مكتفيا باج��ار إبداع السابق�ن،القديم،

  .و�بداع وأعلن استقالة العقل

حضارة ،و�� املقابل �انت ا��ضارة الغر�ية ت��ض، وتؤسس لفكر جديد وحضارة جديدة

و�ان �فتتان �علن القطيعة مع ال��اث،لدين، قائمة ع�� العقل، والعقل وحده، متنكرة ل

و�ان من نتائج ،مغرقة �� الش�واتمادية جامحة،بالعقل مدخال واسعا ل�شوء فلسفات 

�ذه ال�يمنة أفضت إ�� استعمار وتدم��ه ونفيھ،قيام �ذه ا��ضارة ال�يمنة ع�� �خر 

� مية ي�شر ب��ضة عظيمة ��ستعمار الغر�ي الذي جاء إ�� البالد �سال ،البالد �سالمية

وعمل ع�� إ��ام الناس أن حالة العالم �سالمي �شبھ أورو�ا �� العصور الوسطى، بالدنا،

  .ولن ي��ض إال بما ��ضت بھ أورو�ا

  : وأمام �ذا الوافد ا��ديد ا��ضارة الغر�ية انقسم الناس إ�� ثالثة اتجا�ات و��

الغر�ية، وف�ن ��ا و�دعو إ�� �خذ ب�ل ما جاءت بھ، اتجاه ان��ر با��ضارة  :�تجاه �ول 

  .ح�� وان �عارض مع أصول �سالم

  .اتجاه رفض ا��ضارة الغر�ية و�رى أ��ا شر ال خ�� فيھ :�تجاه الثا�ي

فلم يرفض ا��ضارة الغر�ية  اتجاه وقف وسطا ب�ن �تجا��ن السابق�ن :�تجاه الثالث

  .رى أن ف��ا ما يقبل وف��ا ما يردولم يقبل�ا �ل�ا، و�نما يجملة،

وم��ا الدعوات �صالحية ال�� ،ومن �تجا��ن �خ��ين �ش�لت تيارات اليقظة �سالمية

ومن �ذه املدارس �صالحية مدرسة �ستاذ دمحم �رت �� القرن التاسع عشر ميالدي،ظ
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اسيا للنظر�ة واجتماعيا وسيأساسا ثقافيا، عبده ال�� اتخذت من الدعوة إ�� �سالم

  .�صالحية

حيث من القرن التاسع عشر ميالدي، ظ�رت مدرسة �ستاذ دمحم عبده �� النصف الثا�ي

،وران ا��مود اس�سلم العالم �سالمي لضرب من ا��مول الفكري وال��اجع ا��ضاري 

�� الوقت الذي �انت فيھ ا��ضارة الغر�ية ا��دب الفكري، وأصابھوالتقليد ع�� العقل،

  .ر تطورا مذ�ال �يأ ل�ا أن تحكم ا��صار ع�� العالم �سالميتتطو 

وقبل الكالم عن مظا�ر التجديد �� التفس�� عند �ستاذ دمحم عبده نقدم ب�ن يدي البحث 

  .والعوامل ال�� أثرت �� ت�و�نھ وأرائھ �صالحية،موجزا �عرفنا بحياة �ستاذ �مام

 :عبده موجز عن تار�خ حياة �مام دمحم: أوال

ولد �ستاذ دمحم عبده حسن خ�� هللا �� قر�ة محلة نصر بمحافظة البح��ة سنة   

ولم يكن أبوه من أ�ل الغ�� وال�سر وا��اه، بل �ان رجال �شتغل ،�ـ  1266- م 1849

  .بالزراعة ع�� عادة أ�ل الر�ف، ولكنھ �ان من أ�ل املروءة والنجدة

�ع�ن ع��  وال�شأة �� الر�فعن املدن، عبده �� جو ر�في �عيدا�شأ �ستاذ دمحم 

  1.وخلوص الفكرالصفاء،

م ذ�ب إ�� ا��امع �حمدي وحفظ القرآن بالقر�ة ث،تلقى �عليمھ  �و�� للقراءة والكتابة

ولكن أساليب التدر�س صدتھ عن قبول الدروس فقرر ��ر الدراسة وعاد إ�� بطنطا،

ولكن رغبة والده �انت �� أن ،اذ دمحم عبدهالقر�ة ل�شتغل بالزراعة، و�� عودتھ تزوج �ست

و�� عودتھ �يأ هللا لھ رجال صا��ا من العلم والدراسة فرجع إ�� طنطا،�عود إ�� طلب 

خضر و�ان متصوفا،فعادت إليھ الرغبة �� طلب أخوال أبيھ �و الشيخ درو�ش 

 2.وعاد إ�� ا��امع �حمديالعلم،
�ـ، واستمر فيھ ح�� حصل  1283-م  1866ثم انتقل إ�� �ز�ر الشر�ف سنة            

ع�� الش�ادة العاملية، ع�ن �عد�ا مدرسا للتار�خ �� مدرسة دار العلوم، ومدرسا للعلوم 
العر�ية �� مدرسة �لسن ا��ديو�ة، التقى أثناء دراستھ �� �ز�ر الشر�ف الشيخ جمال 

  3.م و�ان من اقرب املقر��ن إليھ1870 - 1287الدين �فغا�ي وصاحبھ عام 
وساعده مركزه ع�� � ��اية العام،ع�ن محررا �� ا��ر�دة الرسمية، فرئ�سا لتحر�ر�ا �

  .الكتابة ف�ان �� كتاباتھ يطالب باإلصالح �جتما�� والسيا���

                                                           

، 1993، ا��زء �ول، 1الدكتور دمحم عمارة، �عمال ال�املة، دار الشروق، القا�رة، ط 1
 . 23 -22ص

  .24املرجع نفسھ، ص 2
  .25-24صاملرجع نفسھ،  3
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صوف فقد ان��عھ من التعبده،�ان ملالزمة �ستاذ �فغا�ي اثر كب�� �� تحول ��صية دمحم 

و�ستغراق �� التجر�د إ�� �نصراف إ�� مع�� جديد و�و التصدي لإلصالح والدفاع عن 

  .�سالم

وحينما حدثت الثورة العرابية �ان لھ دور بارز ف��ا ع�� الرغم من انھ لم يكن بادي �مر 

مقتنعا ��ذا �سلوب �� �صالح، وعندما فشلت الثورة حوكم مع من حوكم ونفي إ�� 

العروة (فاصدرا �ناك مجلة ،ا، ثم إ�� بار�س بدعوة من الشيخ جمال الدين �فغا�يسور�

و�ان لھ �ناك �شاط واسع �� املساجد واملدارس ،، ثم استقر �عد تطواف �� ب��وت)الوثقى

  1.الدي�ية

م من منفاه، وع�ن �� سلك القضاء وتر�� فيھ ح�� أصبح  1888-�ـ 1305عاد سنة 

  .ت�نافمس�شارا بمحكمة �س

ابن أر�ع و�ان قد �علم اللغة الفر�سية و�و بتعي�نھ مفتيا للديار املصر�ة، ثم صدر أمر

وفتاو�ھ �� العالم شاط عل�� واسع �� دروسھ باألز�ر،وقد قام �عد عودتھ ب�وأر�ع�ن،

 �ـ1323 –م 1905ثم انتقل إ�� رحمة هللا سنة ومحاضراتھ ومقاالتھ ومراسالتھ، �سالمي

 2. �� مدينة �سكندر�ة ودفن �� القا�رة

  .العوامل ال�� أثرت �� تكو�ن �ستاذ دمحم عبده: ثانيا                   

�ان �ستاذ دمحم عبده ذا ��صية قو�ة، وأخالقا عالية و�حمل ب�ن أضلعھ نفسا �أ��ا من 

� �عض�ا فقط نفوس امللوك، و�ناك عوامل أثرت �� �ذه ال��صية القو�ة، وسنقتصر ع�

  : وم��ا

 : العامل �ول 

�عد التقاء �ستاذ دمحم عبده بالشيخ درو�ش نقطة تحول �� حياتھ فبعد النفور من العلم 

فالذي وجده ،والتعلم إ�� حد ال��ران، عاد الشيخ دمحم عبده إ�� طلب العلم من جديد

ال حفظ�ا،إنما و ة،ال تصنعھ قراءة املتون ا��رد �ستاذ دمحم عبده عند الشيخ درو�ش

  .فنحن �� حاجة إ�� البناء النف��� أواليصنعھ �يمان،

  :العامل الثا�ي

�ان للشيخ جمال الدين �فغا�ي اثر �� نمو فكر �ستاذ دمحم عبده وا�ساع   

بل اجتمع ف��ا  مداركھ لينظر إ�� ا��ياة نظرة ف��ا ا��دة والواقعية،ال �شو��ا ا��يال،

  3.روحانية املتصوف،وفكر الفيلسوف،وفقھ املسلم

                                                           
  .31-30، مرجع سابق، صالدكتور دمحم عمارة 1
  .36املرجع نفسھ، ص  2
، 1الدكتور فضل حسن عباس، املفسرون مدارس�م ومنا���م، دار النفا�س، �ردن، ط  3

  .17، ص1،2007ج
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  :العامل الثالث

ا��ياة  حيث اطلع ع�� نظم�ا وأساليب،رحلة �ستاذ دمحم عبده إ�� البلدان �ورو�ية

والتقدم العل�� الذي وصلت إليھ ف�ان لذلك �لھ اثر غ�� خاٍف �� من��ھ �صال�� ف��ا،

  1.والعل��

فال حياتھ، وال�� طبعت تلك ال��صية، العوامل ال�� �انت ل�ا �ثر الكب�� ���ذه أ�م 

وابن تيمية، و�ث�� ع�� �شعري، احمد، ��ب أن تراه �عرف أراء املع��لة، و���ب باإلمام

فقد �علم لغ��م، وطاف �� بالد�م، غر�ية �� جان��ا امل���ء والنافع،و�نصف ا��ضارة ال

نجزات ا��ضارة الغر�ية عن قرب فجمع �� فكره محاسن �ؤالء ووقف عل��ا بنفسھ فرأى م

  .جميعا

 .من��ھ �� �صالح: ثالثا

انھ لم يجد طر�قھ إ�� �صالح، األفغا�ي،يمكن أن ���ل لألستاذ دمحم عبده قبل التقائھ ب

ولكن أف�ار كث��ة تتجاذبھ، شأنھ شأن �ل شاب �� مرحلتھ �و�� ي�ون مشوشا تا��ا ب�ن

  .باألفغا�ي أخرجھ من تلك ا����ة ووضعھ �� الطر�ق ال��يح لقاءه 

  :و�مكن أن نم�� مرحلت�ن من تفك�� �ستاذ

  : املرحلة �و��

�ذه املرحلة ال�� ال �عكس إال تأث�� �فغا�ي فيھ،و�� ���صية �فغا�ي،يظ�ر ف��ا متأثرا 

��لمة واحدة �ان ضال �غلب عل��ا الطا�ع السيا��� رغم أ��ا لم تخلو من جوانب أخرى، و 

  .ألستاذه جمال الدين �فغا�ي

  : املرحلة الثانية

وتبدأ �ذه املرحلة �عد نفي جمال الدين ستاذ دمحم عبده املفكر واملص��،نك�شف � 

املستقل، وتم��ت و�رزت لنا مالمح موقفھ مصر،حيث بدأ التحول �� حياتھ ، �فغا�ي من

م��ة و�� مقدمة �ذه �مور الوسيلة ال�� يجب ومواقف العملية املت��ص�تھ الفكر�ة،

ول�ذا يّمم وج�ھ نحو العمل �صال�� القائم ع�� الفكر ،اتخاذ�ا لبلوغ الغاية �� التغي��

  .وال��بية

  :وقد حدد �ستاذ دمحم عبده فلسفتھ �صالحية �� أمور ثالثة و��

وف�م الدين ع�� طر�قة سلف �مة قبل ظ�ور  تحر�ر الفكر من التقليد،: �مر �ول 

  .ا��الف

  .إصالح أساليب اللغة العر�ية :�مر الثا�ي

                                                           
  .18املرجع نفسھ، ص 1
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التمي�� ب�ن ما ل���ومة من حق الطاعة ع�� الشعب وما للشعب من حق  :�مر الثالث

  1.العدالة ع�� ا���ومة

ل��ضة �مة  ورأى أ��ا الطر�ق ال��يحياتھ ��دمة �ذه ��داف الثالثة،كرس �ستاذ ح

  .وخروج�ا من نفق التخلف وال��اق بركب �مم املتقدمة

  .التجديد �� التفس�� عند �مام دمحم عبده: را�عا

ف�و  2.تصي�� ال���ء جديدا، وجّد ال���ء أي صار جديدا: التجديد كما عرفھ ابن منظور 

وان ثم طرأ عليھ ما غ��ه وأباله،لغة كما �و وا�� �ش�� إ�� وجود ���ء �ان ع�� حالة ما،

  . إعادتھ إ�� مثل حالتھ �و�� �عد تجديدا، وا��ديد نقيض البا�� املبتذل باالستعمال

التجديد �� الشرع ال يختلف عن معناه اللغوي وقد جاء �� ا��ديث عن الن�� ص�� :شرعاو 

  3.''ة من يجدد ل�ا دي��ا إن هللا يبعث ل�ذه �مة ع�� رأس �ل مئة سن'' : هللا عليھ وسلم قولھ

�و محاولة العودة بھ إ�� ما �ان : إن التجديد ل���ء ما'' : قال الشيخ يوسف القرضاوي 

وذلك بتقو�ة ما و�� منھ، وترميم ما د،بحيث يبدو مع قدمھ �أنھ جديھ يوم �شأ وظ�ر،علي

  4.''ب�� ورتق ما انفتق، ح�� �عود إ�� اقرب ما ي�ون إ�� صورتھ �و��

ونفي ما ،و�يان حقيقتھ وأحقيتھايتھ،تجديد �دملع�� ي�ون تجديد الدين،و��ذا ا              

  .�عرض أل�لھ من البدع و�نحرافات

مح�وم  الن الفكر ��سا�ي،والتجديد �� �عده الفكري حركة عقلية تالزم ��سان

أو يجمد شيخ،� و�قدرات ��سان ا��دودة، وعليھ فان الفكر �سالمي يتقادم أوبزمانھ،

و�ذا يؤكد مسلمة ثابتة و�� التفر�ق ب�ن �سالم و��ن الفكر �سالمي الذي �و نتاج 

  .�شري 

ف�و �شاط عق�� دائب قوامھ تقليب النظر باستمرار �� : أما التجديد �� �عده الفكري ''

أو إثرا��ا وتكييف�ا مع �ل واقع والتجارب ا��اصلة بقصد ت��يح�ا، املعارف املك�سبة

  5''يد بقدر ا��اجة ا��قيقية،واملص��ة املؤكدة للفرد نفسھ ولب�� ال�شر عامة جد

وقد ن،إن مسألة التجديد باتت مسألة تث�� جدال كب��ا ب�ن املفكر�ن والعامل�ن ل�ذا الدي

�� رؤ���م ،انقسموا ف��ا ب�ن مؤ�د ورافض، والذين يقولون بالتجديد منقسمون أيضا

                                                           
  بتصرف. 12-11، ص1دمحم رشيد رضا، تار�خ �ستاذ �مام، ج 1
  . 202، ص2لسان العرب البن منظور، ج  2

  .95ومختار ال��اح ��مد بن أ�ي بكر الرازي، ص   
  .209، ص2رواه أبو داود �� كتاب املالحم، ج 3
  .28، ص1988الدكتور يوسف القرضاوي، من أجل ��وة راشدة،  4
عبد العز�ز  �ستاذ دمحم العر�ي ا��طا�ي، تجديد الفكر �سالمي، ندوة نظم��ا مؤسسة امللك 5

  .65آل سعود، ص
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و�� �ليات واملنا�� ال�� يقوم عل��ا التجديد، والناس التجديد،لفكر�ة للتجديد و�� ش�ل ا

  :�� التجديد اتجا�ان و�ما

  : �تجاه �ول 

ينطلق من اعتبار �سالم حلقة أو مرحلة �� اتصال السماء باألرض و�� تطور ��سان 

مشا�ل واعتبار �ح�ام والت�اليف مرحلية كذلك،وان القرآن لم يأت بحلول ��ائية لل،ذاتھ

�ان و�نما ا��لول ال�� جاء ��ا ارتبطت بالزمان وامل،العملية ال�� �ع��ض الوجود ��سا�ي

أن الدين يقتصر ع�� '' : و�رى أنصار �ذا �تجاهلذلك العصر عصر نزول القرآن،

العبادات دون املعامالت وتنظيم التعا�ش �جتما��، أو أن �ح�ام املقررة ل�ذا ا��زء 

��تمع  لكتاب والسنة �انت مرتبطة بالواقع الفكري و�قتصادي و�جتما��الثا�ي �� ا

و�اختفاء ذلك الواقع �ستحدث أح�ام لتنظيم ا��تمع املعاصر تالئم ا��ز�رة العر�ية،

  1.''أيضا تصوراتھ الفكر�ة ونضوجھ العل�� وواقعھ �قتصادي و�جتما��

اة الناس وع�� انھ مرحلة �� حياة و�ذا الرأي يقوم ع�� فكرة إ�عاد الدين من حي

وأ��اب �ذا �تجاه �عتمدون نمطا معينا من التفك�� أنتجتھ الثقافة الغر�ية ،ال�شر�ة

  .ا��ديثة ابتداء �عصر ال��ضة

 :�تجاه الثا�ي

�يم �سالم �� و�حياء مفامع مصدري �سالم الكتاب والسنة،التجديد �ع�� التعامل 

فالتجديد '' ومنا�� واعية، التقليد،واس�يعاب ال��اث بف�م دقيق،ا��ياة و��سان،وترك 

اء �ع�� التخ�� عن التقليد والتعامل املباشر مع مصدري الشر�عة الكتاب والسنة واس�يح

و�ستجيب اعد ال�� تنظم ا��تمع �سالمي،ومقاصد لوضع القو ما ��ما من مبادئ عامة،

 2.''��اجات أفراده املتجددة

'' : ا املع�� �و الذي عّ�� عنھ �ستاذ دمحم عبده و��� عليھ فكره �صال�� فقالوالتجديد ��ذ

وف�م الدين ع�� طر�قة سلف �مة قبل ظ�ور ا��الف، والرجوع تحر�ر الفكر من التقليد،

  3.''�� كسب معارفھ إ�� ينابيعھ �و��

فالتجديد الذي دعا دمحم عبده إليھ �و التجديد الذي يحفظ للكتاب والسنة   

التجديد ل�س إحياء آليا '' قدسي��ما مع عدم ا��مود ع�� القديم إ�� حد التقد�س،

��لفات املا���، أو است�ساخا بليدا لثقافة �سالف،وال ان��ارا  ساذجا بالغرب، وقطيعة 

                                                           
الدكتور أحمد ا��مل����، تجديد الفكر �سالمي، ندوة نظم��ا مؤسسة امللك عبد العز�ز آل  1

  .90سعود، ص
  .املرجع نفسھ ، الصفحة نفس�ا 2
  .11دمحم رشيد رضا ، مرجع سابق، ص  3
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و�حداث تحول  ملقوالت الفكر القديم، وأطره املعرفية،مو�ومة مع ال��اث، ولكنھ تجديد 

  1''ومبادئھ ��ستمولوجية�� أصولھ الفلسفية،

: فالتجديد استمرار ل��ياة �سالمية ول�س خروجا م��ا أو عل��ا، يقول دمحم عادل شر�ح

 من الوا�� أن �ذا التعر�ف �س�ند إ�� ف�م يقر بصالحية املنظومة واكتمال�ا وقدر��ا من''

حيث أ�لي��ا وكفاي��ا �و��ا تمثل الشرع �ل�� الذي جاء بھ الن��  املعصوم الذي ال ينطق 

عن ال�وى، ومن حيث شمول�ا ومرون��ا وقدر��ا ع�� اس�يعاب املستجدات وتقديم ا��لول 

  2.''و�جو�ة املناسبة ل�ل ما يطرأ �� حياة املسلم�ن

  .النظرة ا��ديدة �� التفس��: خامسا

�ستاذ دمحم عبده القرآن الكر�م ديدنھ �� �صالح ونادى �� املسلم�ن أن سعاد��م جعل    

: يقول �ستاذ دمحم عبده،والعمل بھ،وفالح�م �� الدنيا و�خرة �� العودة إ�� كتاب هللا �عا��

س�يل ال مندوحة ع��ا، فان إتيا��م من طر�ق �صالح �� املسلم�ن، إن س�يل الدين ملر�د''

وا��كمة العار�ة من صبغة الدين يحوجھ إ�� إ�شاء بناء جديد، ل�س عنده من  �دب

�ان الدين �افال ب��ذيب مواده ���ء، وال �س�ل عليھ أن يجد من عمالھ أحدا، و�ذا 

وصالح �عمال وحمل النفوس ع�� طلب السعادة من أبوا��ا، وأل�لھ الثقة فيھ ما �خالق،

و�و حاضر لد��م والعناء �� إرجاع�م إليھ اخف من إحداث ماال إملام  ل�س ل�م �� غ��ه،

  3.''ل�م بھ، فلم العدول عنھ إ�� غ��ه

يقرر �ستاذ دمحم عبده ��ذا الكالم إن �صل �� التغي�� إنما �و القرآن الكر�م، ملا جاء بھ 

  .من �داية، وملا أل�لھ من الثقة فيھ، و�رتباط بھ، والعودة إليھ اخف

  :وجد �ستاذ دمحم عبده ��ذه الدعوة نفسھ ب�ن تيار�ن                      

الذي يرى �� دعوتھ خروجا عن الدين ف�ؤالء عطلوا عقول�م : تيار ا��مود - 

 بجمود�م 

دون تجاوزه أو ا��روج عليھ،ف�انوا بذلك معطل�ن للنصوص عن العطاء ع�� القديم،

 .املتجدد

ون ا��ضارة الغر�ية أنموذجا يحتذى بھ �� ��ضة الذين يتخذ: وتيار ا��ددين - 

 .�عيدا عن دي��ا�مة، 

                                                           
، 1سعود، ط جمال الدين العلوي، تجديد الفكر �سالمي، مؤسسة امللك عبد العز�ز آل  1

  .130، ص1989
، 2010الدكتور دمحم عادل شر�ح، فكر التأصيل املن�� والفلسفة، دار الفكر، دمشق،   2
  .107ص

  .248الدكتور دمحم عمارة، مرجع سابق، ص  3
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فقد جّرت أف�ار '' إن �ؤالء و�ؤالء يقفون ع�� ارض واحدة �� �عطيل النصوص  

�ستاذ دمحم عبده الكث�� من ال��وم عليھ وع�� أف�اره ا��ر�ئة ال�� حاول أن يزرع�ا �� ب�ئة 

وال ا��ددون اللي��اليون، ف�ؤالء ارتأوا فيھ نزعة إ��  محافظة ولم يف�م�ا ال ا��افظون،

تز�يف عقائد املسلم�ن، وخاصة مبدأ التأو�ل الذي اعتمده عبده للتوفيق ب�ن الو�� 

والعقل، والو�� والعلم، و�خرون ارتأوا فيھ مسوغا لالنفالت من أصول �سالم، والدعوة 

  1.''إ�� نزعة علمانية ع�� النمط الغر�ي

فاألستاذ دمحم عبده دعا إ�� املوائمة ب�ن العقل والنقل �� إطار الت�امل والتعاضد   

ولم يكن وقوفھ ع�� من�� القرآن والسنة نوعا من ا��مود أو الظا�ر�ة �� ف�م نصوص�ا، 

ف�و من ج�ة �عّد �ذا ا��مود س�با من ابرز أسباب اختالف املسلم�ن وكذلك �ان س�با �� 

مود إ�� الوقوف ع�� العلوم السمعية وحد�ا ومعاداة العلوم تخلف�م، حيث أدى ا��

العقلية، كما أن جمود أ�ل املعقوالت  ع�� علوم العقل وتقص���م �� علوم السمع �ان 

  .س�با أساسا �� إ�عاد �مة عن ال��وض ا��ضاري ا��قيقي

�ا لقد عاصر �ستاذ دمحم عبده، بداية ال��ضة الغر�ية ا��ديثة، وتأثر �علوم  

ونظر�ا��ا، وحاول جا�دا أن يب�ن للغر�ي�ن أن مبادئ �سالم ال تتعارض مع العلم ا��ديث، 

فتأول �عض �يات بتفس��ات علمية ح�� يقر��ا من عقول الغر�ي�ن، وقد ��أ إ�� �ذا 

اللون من التفس��ات تحت إكرا�ات الواقع، وملقصد طيب وحسن، ف�و يرى أن م��زة 

ومنذ مطلع �ذا القرن '' من ال�داية، ف�و كتاب �داية �� املقام �ول  القرآن �� �� ما حوى 

ونحن �شا�د مواقف مختلفة �� مواج�ة املدنية ا��ديدة، تختلف ب�ن املغاالة و�عتدال 

وا��مود، و�عت�� محاوالت مدرسة املنار من أك���ا اعتد�، وأك���ا بروزا مما جعل�ا محط 

  2. ''أنظار الدارس�ن

ا ذ�ب �ستاذ دمحم عبده �ذا املذ�ب �� التأو�ل أو �� تصوره لبعض قضايا عندم  

  :�سالم �ان متأثرا ببعض املؤثرات نذكر م��ا

 .حالة التخلف ال�� �ان عل��ا املسلمون  -1

فاملسلمون �انوا �� ضعف شديد، وتخلف �� �ل ا��االت، جعلت املسافة بي��م   

قد اس�سلم العالم �سالمي لضرب من ا��مود و��ن أورو�ا تحسب بالسن�ن الضوئية، ف

 .الفكري، وال��اجع ا��ضاري 

 التأثر با��ضارة الغر�ية -2

تأثر �ستاذ با��ضارة الغر�ية �عد اطالعھ عل��ا عن قرب، وساعده �� �ذا   

رحالتھ إ�� أورو�ا، واستقراره بفر�سا، و�تقانھ اللغة الفر�سية، فاطلع ع�� ��ض��ا، ورأى 
                                                           

 .399الدكتور احمد عبد الرازق، فلسفة املشروع ا��ضاري، ص 1
 .109ص�ستاذ شفيق شق��، موقف املدرسة العقلية ا��ديثة،  2
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ق�م، واطلع ع�� كث�� من علوم�م، كعلم �خالق، وعلم النفس، وأصول تقدم�م وتفو 

  .�جتماع ��سا�ي، والتار�خ،  وال��بية، و�انت عنايتھ ��ذه العلوم شديدة وكب��ة

  قيام ��ضة أورو�ا ع�� العقل -3

قامت ��ضة أورو�ا ع�� العقل، فأ�عدت الدين من حيا��ا، و�ذا �عد صراع طو�ل   

  .علمب�ن الكن�سة وال

ومن �مور ال�� م��ت نظرتھ �صالحية، �� نظرتھ ا��ديدة �� التفس��، وال�� يمكن أن 

  :نذكر�ا �� ��ي

  :ال��ك�� ع�� ا��انب �صال�� �جتما�� - 1

القرآن الكر�م �� نظر �ستاذ جاء ل�داية الناس و�خراج�م من الظلمات إ��   

وقد صنع أمة، فأحيا�ا �عد موت، وعلم�ا �عد  النور، ف�و كتاب �داية �� املقام �ول،

ج�ل، وجمع�ا �عد تفرق، واعز�ا �عد ذل، وقد ركز ع�� إحياء �ذا ا��انب العظيم الن 

  .إ��از القرآن يكمن �� النظم ال�� جاء ��ا لبناء �مة و�ع��ا من جديد

  :�قتصار ع�� القرآن وحده - 2

اغرقوا تفاس���م ببحوث متنوعة ��  عاب �ستاذ ع�� املفسر�ن السابق�ن أ��م  

فنون كث��ة، وقفت حاجزا دون �ستفادة من القرآن، وقد غلبت ع�� �ل مفسر ثقافتھ، 

فمن غلبت عليھ العلوم البالغية، والنحو والصرف، ا�تم �� تفس��ه باملسائل البيانية 

ة، و�نما ووجوه �عراب والتصر�ف، و�كذا، و�ذا ال �ع�� أن �ذه العلوم ل�ست نافع

  .��بت الغاية ال�� جاء ل�ا القرآن، و�� ال�داية، وتر�ية النفوس، وتزكي��ا

 :بيان من�� القرآن �� �ستدالل ع�� العقائد - 3

ب�ن �ستاذ أن طر�قة القرآن �� �ستدالل ع�� العقائد �� الطر�قة الوا��ة،   

الوا�مون أن معرفة '' : م، فقالوان طر�قة أ�ل الكالم ال �ستطيع�ا إال نظار العلماء �عال 

هللا تقت�س من ا��دليات النظر�ة، و�ق�سة املنطقية دون الدالئل الوجودية ا��قيقية، 

ولو �ان زعم�م حقيقة ال و�ما، ل�ان هللا سبحانھ استدل �� كتابھ باألدلة النظر�ة 

:  أن � كتاب�نإال...الفكر�ة، وذكر الدور وال�سلسل، وغ�� ذلك من �صطالحات الكالمية 

كتابا مخلوقا و�و ال�ون وكتابا م��ال و�و القرآن، و�نما يرشدنا �ذا إ�� طرف العلم بذلك، 

  1.بما أوت�نا من العقل

إن طر�قة القرآن �� إثبات العقيدة تقوم ع�� توجيھ العقل إ�� النظر والبحث   

  .والتأمل وتحرك القلوب وتصل�ا با��الق

  

                                                           
 .64، ص�2ستاذ دمحم رشيد رضا، تفس�� املنار، ج 1
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  :ظ�ور بواك�� التفس�� املوضو�� - 4

ينظر �ستاذ إ�� النص القرآ�ي ع�� انھ وحدة مت�املة، ع�� خالف املفسر�ن   

السابق�ن الذين �انوا يفسرون القرآن آية آية، و�التا�� يمزقون وحدة املوضوع ال�� جاءت 

ع ال�� ��ا السورة، فلألستاذ يرجع الفضل �� رسم فكرة عامة عن السورة وعرض املواضي

ثم قرأت تفس��ه للقرآن الكر�م، ووجدت بواك�� '' : �عا���ا، يقول الشيخ دمحم الغزا��

واقتفى اثر �ستاذ  1، ''التفس�� املوضو�� للسورة، كما �شد �عصاب أجزاء ال�ائن ال��

�� ذلك تلميذه رشيد رضا �� إكمال تفس�� املنار، واقتدى بالشيخ�ن جملة من العلماء 

  .م��م الشيخ دمحم مصطفى املرا��، والشيخ شلتوت، و�ستاذ دمحم عبد هللا دراز و�جالء

  :الكالم عن املناسبة �� القرآن - 5

الكالم عن املناسبة �� القرآن �ع�� أن �ناك وحدة وتناسقا ب�ن السور، ولتوضيح   

ملناسبة �ذه املسألة �سوق �ذا املثال الذي ذكره �ستاذ الشيخ رشيد رضا، و�و يو�� ا

ب�ن سورة آل عمران، وسورة البقرة، ال�� �� قبل�ا �� ترت�ب امل��ف، وصور �تصال 

�تصال ب�ن �ذه السور وما قبل�ا من وجوه، فم��ا أن كال م��ما بدئ بذكر '': بي��ما، فيقول 

ذكر أصناف  –�ع�� سورة البقرة  –الكتاب وشأن الناس �� ��تداء بھ ففي السورة �و�� 

اس من يؤمن بھ ومن ال يؤمن، واملناسب �� ذلك التقديم ألنھ كالم �� أصل الدعوة، و�� الن

  �ع��  –الثانية 

ذكر الزا�غ�ن الذين ي�بعون ما �شابھ منھ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو�لھ،  –آل عمران 

 والرا��ون �� العلوم الذين يؤمنون بمحكمھ وم�شا��ھ، يقولون �ل من عند ر�نا،

ف�ناك تناسق ب�ن أجزاء السورة،  2'' واملناسب فيھ التأخ��، ألنھ وقع �عد ان�شار الدعوة

  . وكذلك ارتباط ووحدة ب�ن سور القرآن الكر�م

  :استجالء حكم ال�شر�ع ومقاصده - 6

نبھ �ستاذ �� تفس��ه إ�� أن �ح�ام الشرعية ل�ست مقصودة لذا��ا و�نما   

كر�مة، فال بد من الغوص �� نصوص القرآن ح�� نصل  شرعت لغايات عظيمة، ومقاصد

ن�� �� '' :إ�� �ذه املقاصد وا��كم ال�� جاء ��ا كتاب هللا �عا��، قال الدكتور دمحم الصباغ

تفس��ه من��ا أدبيا اجتماعيا، ف�ان يكشف عن بالغة القرآن بأسلوب مشوق جذاب، 

ض إ�� س�ن هللا ال�ونية في�ي��ا، و�� و�عا�� مشا�ل املسلم�ن بما يرشد إليھ القرآن، و�تعر 

تفس��ه استجالء ��كم ال�شر�ع العديدة ال�� �انت مقصودة من �ح�ام الواردة �� آيات 

  .و��ذا �ستجالء ملقاصد ال�شر�ع يص�� القرآن قر�با من الناس، حاضرا �� حياتھ 3.''القرآن

                                                           
 .80الشيخ دمحم الغزا��، علل وأدو�ة، ص 1
 .�153ستاذ دمحم رشيد رضا، مرجع سابق، ص  2
 .319الدكتور دمحم الصباغ، ��ات �� علوم القرآن، ص  3
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 :التن�يھ ع�� �خذ بالس�ن – 7

عمل �ستاذان دمحم عبده ورشيد رضا ع�� التن�يھ ع�� �خذ بالس�ن �ل�ية ��   

النفس وال�ون وا��تمع فمثاال صعود �مم و�بوط�ا خاضع لس�ن ال تتغ�� وال ت�بدل و�ذه 

الس�ن ال تحا�ي أحدا، إنما يجري قانو��ا ع�� الناس جميعا ، يقول �ستاذ �� تفس�� قولھ 

  :�عا��

ِخِر َوَعِمَل ﴿ ِإنَّ ا
ْ

َيْوِم �
ْ
ِ َوال

َّ
اِبِئ�َن َمْن آَمَن ِبا� َصاَرٰى َوالصَّ ِذيَن َ�اُدوا َوالنَّ

َّ
ِذيَن آَمُنوا َوال

َّ
ل

ون﴾ 
ُ
 ُ�ْم َيْحَزن

َ
ْ�ِ�ْم َوال

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ِ�ْم َوال ْجُرُ�ْم ِعنَد َرِ�ّ

َ
ُ�ْم أ

َ
ل

َ
فاآلية بيان لسنة هللا '' :  1.َصاِ�ً�ا ف

َماِ�ِيّ : �مم تقدمت أو تأخرت ف�و ع�� حد قولھ �عا�� �عا�� �� معاملة
َ
ْم َوال أ

ُ
ك َماِنِيّ

َ
ْ�َس ِبأ

َّ
﴿ ل

﴾
ً
ِص��ا

َ
 ن

َ
 َوال

ً
ِ َوِلّيا

ّ
ُھ ِمن ُدوِن �

َ
 َيِجْد ل

َ
 ُيْجَز ِبِھ َوال

ً
ِكَتاِب َمن َ�ْعَمْل ُسوءا

ْ
ْ�ِل ال

َ
، أي أن حكم  2أ

 3.''يحا�ي ف��ا فر�قا و�ظلم فر�قاهللا العادل سواء، و�و �عامل�م �سنة واحدة، ال 

ولعل من أعظم �سباب ال�� جعلت امتنا متخلفة وم�زومة �و عدم فقھ �ذه   

  . الس�ن ال�� أودع�ا هللا �� النفوس وا��ضارات و�مم

 :محار�ة �سرائيليات - 8

إنھ يجب �ح��اس �� قصص ب�� إسرائيل وغ���م من "': قال �ستاذ دمحم عبده  

اء وعدم الثقة بما زاد عن القرآن من أقوال املفسر�ن واملؤرخ�ن إال �عد التحري �ن�ي

والبحث واستخراج �ثار، فنحن �عذر املفسر�ن الذين حشوا كتب التفس�� بالقصص 

ال�� ال يثاق ��ا ��سن قصد�م، ولكننا ال �عول ع�� ذلك، بل نن�� عنھ، ونقف عند 

  4".نصوص القرآن ال نتعدا�ا

 : خاتمة 

حاولت مدرسة �ستاذ دمحم عبده أن تجدد الفكر �سالمي، وان تجد إجابات   

لواقع امة متخلفة، وتحت ضغط حضارة غر�ية م�يمنة، وقد قامت دعوتھ �صالحية ع�� 

الدعوة إ�� أصول تفك��نا �و��، والعمل ع�� إعادة ف�م�ا بمنا�� جديدة و�عادة صياغة 

ت العصر والب�ئة الفكر�ة، وكذلك محاولة التقليد ا��توى بما ي�ناسب مع مشكال 

وا��مود، وفتح باب �ج��اد، ف�و الذي يحفظ خلود الشر�عة، وصالحي��ا ل�ل زمان 

  .وم�ان، وح�� �ستوعب �سالم الوقا�ع املتجددة، و�واجھ �ل الب�ئات

وقد حفظت املدرسة للنصوص صدار��ا وقداس��ا، وللعقل م��لتھ �� معادلة   

  .ازنة، ضم��ا �ستاذ دمحم عبده رؤ�تھ التوفيقية ب�ن الدين والعقلمتو 

                                                           
 .61سورة البقرة، �ية  1
 123سورة ال�ساء، �ية  2
 .336د رضا، مرجع سابق، ص�ستاذ دمحم رشي 3
  .325املرجع نفسھ، ص 4
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ومن �نصاف أن ننظر إ�� املدرسة �صالحية من خالل ظرف�ا التار���،   

واملشكالت  والتحديات ال�� واج�ت الفكر �سالمي �� حي��ا، ودور�ا �� الذود عنھ، أما 

ن الواقع، فأمٌر قد ي�ون فيھ كث�� من النظر �عدما ان��ت إ�� تجر�دات ذ�نية �عيدة ع

  .التج��

و�ؤالء ا��ددون لم يرزقوا العصمة من ا��طأ ح�� ال ي�تقدوا، ولكن ال �ستطيع   

مجانبة ا��ق، وم�افحة الصواب عن سوء نية، و�نما غاية ما يقال أن نقول إ��م �عمدوا 

.اأ��م اج��دوا فاخطأو 
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  ال��اد�غم ا��دا�ي القراءة ا��ابر�ة لل��اث وسلطة
  عبلة معاندي

  

  :امل��ص
ال�� يتم من  النظر �� الطر�قةدون إعادة  ،ال يمكن إعادة التفك�� �� ال��اث"   

-البح�� �� مقالنا-انطالقا من �ذا �ف��اض املبد�ي، س�س�� .ال��اث   خالل�ا طرح السؤال

مقار�تھ  ��" دمحم عابد ا��ابري " املفكر املغر�ي  ولو�� الذي ت�ناهنظور ��ستمإ�� مراجعة امل

  النقدية لل��اث ، وسنعمل

  -بالتا��–
ّ

�� نظرتھ  مع�� الكشف عن حدود ال��اد�غم ا��دا�ي الذي تحك

 . ب�ن العقال�ي والالعقال�ي الفاصلة �زدواجية 

Résumé : 

              On  ne peut pas repenser le patrimoine ,sans revoir la 

manière dont on pose la  question patrimoniale .En partant de cette 

hypothèse , nous allons réexaminer  la perspective épistémologique adoptée 

par le penseur marocain mohamed abed el djabiri dans son approche critique 

du patrimoine , et nous allons-de ce fait-  démontrer les limites du paradigme 

moderniste qui sous tend sa conception dualiste opposant  le rationnel et 

l’irrationnel .  

مد أواره،ال يزال لم يتوار سؤال ال��اث خلف صروح �جو�ة املتوالية، لم يخ     

" ال��وض" مقيما ا���ة والدليل ع�� مركز�ة حضوره �ش�ا�� �� معركة محتفظا برا�ن�تھ،

 ال�� لم ت
ُ
ـــ   .حسم �عدـ

ملاذا : صيغة سؤال مركزي  �ا �عض مفكري القرن التاسع عشر ��معركة دش�ّ 

لعّل " املزمنة " ت حولھ عديد �سئلة ذا تقّدم غ���م؟ تناسلت منھ وتناثر ملاأخر العرب و ت

سا��� دائم �� معادلة ال��ضة، كطرف أ منذئذستقر أك���ا إ��احا سؤال ال��اث الذي ا

أّن ديمومة طرح مش�لة ال��اث �� الفكر العر�ي ا��ديث واملعاصر ال �ع�� أّن �ذا «بيد

ية جدل. وطرائقھ ومنا��ھ ونتائجھ، تلك �� ا��دلية الطرح بقي ثابتا �� مستوى صيغھ

وال�� يجب أن �ع��ا سألة ال��اثية �� فكرنا املعاصر،ة املالثبات وا��ركة ال�� تطبع وضعي

  .1»جيّدا ونؤسس ل�ا �� نطاق تفك��نا الرا�ن

عادلة ا��دلية �و ما دفعنا إ�� اس�ش�ال و�كيد أّن الو�� بحقيقة �ذه امل

 ال��اث الظا�رة نا قناعة مؤدا�ا أّن عر�ي معاصر، تقود فكر/ ثترا: العالقة
ُ
ّد َح ية  ال ت

                               
 ،بجاية–جامعة عبد الرحمان م��ة  عبلة معاندي-  
، مكتبة عالء )قراءة نقدية �� طرح املاركسي�ن العرب( س�يل ا��ب�ب، وصل ال��اث باملعاصرة  1

  .8، ص 1998، 1الدين، تو�س، ط 
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الذين بتعدد  واملتعدد ا��تلفبل تنفتح  ع�� املع��  "الثابت أبدا"بحدود املع�� �ص�� 

�� وْ َم -باختصار شديد– ؛ إن الظا�رة ال��اثية�ا وحول�ا  كتبوا  و�كتبون وسيكتبون ف�

" ما يمكن أن يحدث"و  "ما يحدث"و "ما حدث"ل: ضرة واملستقبليةالسالفة وا��اللقضايا 

لالج��اد، للنظر  رحباللبحث عن ممكن املع��  و  أفقا   مم��ا، �ذا ما  يجعل م��ا مجاال 

  .و�عادة النظر باستمرار 

أي بحث  عن املع�� ال��ا�ي كمشروع  أّن ف، قرا�ي �� �ساس ألن �ج��اد فعلو  

  للف�م ال يمكن
ّ
عالقة الذات القارئة (�نقراء  حدث �� نقديا بحثا�ون أن ي إال

نفصل بأي ت أن ال يمكن ال��اث/ للنص لقراءة �ستكنا�يةا إن) .ال��اث املقروء/بالنص

بد�ت �� تار�خ املنظومة قصد رصد املتكررات و�  ال�� تناولتھ، القراءات ، عن قراءةحال

مساءلة /من �نا تتأ�ى أ�مية مراجعة  .1عر�ي �سالميالعقدية واملعرفية �� نطاقنا ال

أي املراجعة –لك أ��ا ،ذامل��اكم من البحوث ال��اثية املعاصرة ذات الطا�ع �ج��ادي

  .تؤّسس لثقافة السؤال  وتفّعل حركة �ج��اد-النقدية

من القراءات ال��اثية، �سمح  املعاصر زوحد�ا القراءة ا��فر�ة النقدية للمنَج 

تفاصيل املع��  إ���ستطيع النفاذ  �ا��ا ومن خالل ،لوقوف ع�� طرائق �ش�ل املع�� ال��ا�يبا

  .را�ن الفكر العر�ي�� عالقتھ ب ملف�وم ال��اث -ال املطلق–التار��� 

ن مشغل بح�� خاص ��تم وي محاولتنا القرائية ضم�كذا تنض

- �ذا املشغل البح�� يندرج  ت،الكتابات الفكر�ة املعاصرة امل�تمة بال��اثيا/بالقراءات

وألّن �حاطة  .  ور�انا��ا � الظا�رة ال��اثية، ار��انا��اسع، �و التفك�� ��� نطاق أو  -بدوره

ى ا��دود ال مسألة بامل��اكم من البحوث املعاصرة حول 
ّ
ضيقة ال��اث، مشروع ��م يتخط

نا 
ّ
مثيلية الدالة ع�� را�نية أحد النماذج التارتأينا أن نتوقف عند ل�ذا ا���� البح��، فإن

  .�ش�ال املعر�� �� عملية قراءة ال��اث

 صاغھ/ي طرحھالذديدي معاينة املشروع التج/  ع�� مراجعةو�ذا عقدنا العزم  

مست مرجعا ال�� أ املشار�ع الفكر�ة  و�و من"ا��ابري  دمحم عابد"املفكر املغر�ي الراحل 

 
ّ

ل�ّل الباحث�ن )   incontournable( حيد عنھ ما ال يفبل سندا معر  ،ماما ومعّم علميا محك

  .ا�ن العر�ير سئلة البأ �� امللف ال��ا�ي الشائك �� عالقتھكب�ن عاملن

ت املعاصرة ال�� تحتكم  إ�� املقررات ا��ابر�ة ��اصف بل ت��اص الدراسات ،�كذا

يل املثال س� ما ومراجعة ونقدا، ولنا أن نذكر ع���عليھ ف أو ال�� �شتغلوتصفيفا  توظيفا 

نور الدين ،دمحم �جورج طراب��� ،سالم يفوت ،ع�� حرب ،عز�ز العظمة: ال ا��صر كتابات

� خطورة مشروع ت��ض جميعا ع�«خرى كث��ة الم وأ�ذه �ق.وغ���م ، دمحم وقيديايةفأ

قصوره من حيث إثارة حوار خصب  ا��ابري وتأث��ه �يجا�ي �غض النظر عن جوانب

ك ف��ا فضيلة ا��وار النقدي وما سيا العر�ية املعاصرة وحرّ ا��نت��"ومازال  شغل

                               
مصطفى الكيال�ي، القيمة و�ختالف ، دار املعارف للطباعة وال�شر، سوسة  تو�س، :ينظر 1

  ، ص 2004دط ،
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لھ �� تحا��ابري با��ا من خالل �عو�ال��اث ومواكبة ل��داثة ال�� ف استلزمھ من عودة إ��

  1.»ر�ية املعاصرة ية و��ستمية الغالثورة املن�� مشروعھ ع��

شغل النخب لم �  - ذلكإن جاز �سمي��ا ك -ابر�ةا��داثة ا�� نوالواقع أ

صدا�ا وتجاوز �طار /ر�ا النقدي فحسب، بل ا�سع مدا�ا ��اديمية ولم تجدد حوا

و�� الثقا�� ال(ال�شاط وا��ركة الثقافية العامة  إ��  مستوى ،ليمتد سوي الضيق��نت��ا

 :قولھ فلنقرأ،وثوقية واع��از ب�ل  -وثيقھالذي ال يتوا�ي ا��ابري ذاتھ �� تمر ، و�و � )العام

 لقد أثار كتابنا، بل أ «
ّ
ذاعات و�ناك �ا نقاشا واسعا �� ال��ف وع�� أمواج � عمالنا �ل

 بھ أل  ّ� �� �ع�، إن �ذا الشمن آراء وأطروحاتكتب ورسائل جامعية حول ماقدمناه 
ّ
ل ھ يّد ن

ك ظر من يحرّ تا��ياة ال�� ت� ساحة الثقافية العر�ية تزخر �عروقال ّن فعال ع�� أ

  2.»....نبض�ا

ناحية املبدئية ع�� �قل �� وضع ي�يح لنا ، من الاملعطيات آنفة الذكر تجعلنا إّن 

ثقا�� داخل دائرة ) canon(د، ل��ابر�ة كمعتَم "ر مركزي حضو  "م�انية ا��ديث عنإ

ت من دالال  ما �ست�بعھ مركز�ة ا��ضور  املعاصر بال��اث، و�ذا ب�ّل  �شتغال

  ....سلطو�ة ، ايديولوجيةمعرفية،

ل �سق ثقا�� محّم « واملنت���و �� البدء –م�ما �انت تجلياتھ  - التمركز" ّن وأل 

 فإ ،3»شروط تار�خية معينة نت تحتت�وّ )دي�ية فكر�ة عرقية (معان ثقافية ب
ّ
ھ ن

دي ا��ابري الفكر النق مال�سات املرحلة التار�خية ال�� تبلور ف��امنالضروري العودة إ�� 

ستع�ن �،و�� �ذا �طار .سة ا��طابية ا��ابر�ة�سقية للممار للكشف عن الداللة ال

عا�شوا رب الذي املفكر�ن العل من جي ، باعتبار أن ا��ابري ين�سب إ��"ايلة �ا�" بمف�وم 

ة العسكر�ة �� ا��رب د، فقد �انت ال�ز�م�افة الصع و ماتال�ا من �زائم ع�� 1967نكسة 

 "نتظمت آلليات الفكر�ة ال�� اشل الذر�ع للعر�ية الص�يونية مؤشرا صارخا ع�� الفا

  .ي ع�� شواغل �نتاج املعر��الدوغما�/��ب املنطق الرادي�ايدت إ�� �غلوأ"الذ�نية العر�ية 

 ، من �نا بدأراك الفكري من ا�� �1967عد  ��يل ما �ان البّد "مة �وملواج�ة ال�ز 

لسياسية املواقع واملواقف ب�ن مختلف التيارات ا"، و�دأت حرب �ستقطاب والفرز 

و�� السياق "�ب يل ا��براك يقول س�قد �ان ا��ابري أحد الفاعل�ن �� �ذا العوالفكر�ة، و 

ة ال��اث بالثورة نلتقي الذي جدد فيھ املاركسيون العرب النظر �� عالق ھالفكري ذات

ي اللي��ا�� �� ا��دا� ا��ضاري العر�ي ذا املن��قف بمشار�ع أخرى حاولت أن تراجع املو 

 بال��اث العر�ي �سالمي و�ستوقفنا �� �ذا الصددعالقتھ 
ّ

ر املغر�ي دمحم ، مشروع املفك

                               
محمود إسماعيل، ا��طاب الثقا�� العر�ي ب�ن الدين والعقل وا��يال الشع�� ، رؤ�ة لل�شر 1

  .13، ص 1،2015والتوز�ع ، القا�رة،     ط
، 2دمحم عابد ا��ابري، ال��اث وا��داثة،  مركز دراسات الوحدة العر�ية،ب��وت، ط2

  .126،ص 1999
، املؤسسة العر�ية )إش�الية الت�ون والتمركز حول الذات( عبد هللا إبرا�يم، املركز�ة العر�ية  3

  .11، ص 2003، 2للدراسات وال�شر، ب��وت،  لبنان ،ط 
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ل ا��ذري ع�� ل عالمة بارزة من عالمات التحوّ من املشار�ع ال�� تمث، و�و خالد ا����ي 

  .1" 67ر�ي املعاصر �عد حرب صعيد املسألة ال��اثية الذي عرفھ الفكر الع

لفينا�ا أ،�عي�ن داللة التحول  �امكن من خاللي تحديد القرائن ال�� و�ذا أت�نا إ��

  :العر�يمنظري تطو�ر بحوث ال��اث تتخلص �� �عدين �ام�ن شغال 

بوصف�ا " ال��عة النقدية "  -�ا �نا –وت�بّدى : بيولو��/ فكري : البعد �ول 

قول دمحم نور ، ي1967مجددي البحث ال��ا�ي �عد  السمة �برز ملسار التحول الفكري عند

�� �ذا السياق، بدأ و�� عر�ي ذو طبيعة نقدية يتحرك و�و �س�� إ�� خ��لة  « :لدين أفايةا

�� �عاملھ مع ذاتھ أو واقعھ أو ��  �عّود عليھ ��سان العر�ي، سواءالف�م املش��ك الذي 

  2.»وأش�ال التنظيم العقالنية �افة  سلوكھ إزاء مظا�ر ا��داثة

نقدي �جد �ان جذر�ا �� مطلبھ النقدي الذي وا��دير بالذكر أّن �ذا الو�� ال

طال �ل الطروحات السائدة القديمة واملعاصرة، حيث لم يتوقف �مر عند حدود نقد 

ما تجاوز �مر إ�� نقد الرؤى ا��ديدة لل��اث، و�� �ذا 
ّ
الطروحات ال��اثية لل��اث و�ن

الء ا��ددون إ�� �عض�م أّن ثمة نقودا يوج��ا �ؤ «: طاق يالحظ الباحث س�يل ا��ب�بالن

كيف أن �خر�ن لم يتجاوزوا أطروحات  ث أّن �ل واحد م��م يحاول أن يب�نالبعض، بحي

  .3»ال��ضة

« ا��ط النقدي الرادي�ا�� حيث ال ي�� يؤكد أن عن �ذا " ا��ابري " ولم يحد

حكمھ ير�ية املعاصرة،�يديولوجية العي، �� الساحة و ضحضور ال��اث كمف�وم ��

التناقض ضوعية داخل الو�� العر�ي الرا�ن،ناقض ب�ن م�وناتھ الذاتية وم�وناتھ املو الت

خ�� فيھ، و��ن �عده �يديولو�� ع�� الو�� العر�ي وا�غماس �ذا �  ب�ن ثقل حضوره

املوضو�� التار��� عن ال��ظة ا��ضار�ة املعاصرة ال�� يحلم �ذا الو�� باإلنخراط الوا�� 

ھ تراث غ�� معاصر لنفسھ، غ�� معاصر أل�لھ إّن �ذا �ع�� . ف��ا
ّ
  4.»أن

معرفة ال��اث تخضع لتوجيھ ضروب من �يديولوجيات  و�ذا �ان يبدو �كذا، أّن 

�ان البّد من مجاوزة شروط �ذا .....) السلقية، �س�شراقيةاملاركسية، ( املتعارضة 

� باشر�ا ا��ابري من ا��ضور امل�يمن �يديولو�� ع�� حساب املعر��، و�� امل�مة ال�

  ".ا��دا�ي العقال�ي" موقفھ 

تحر�ر املعر�� من �� الدعوة إ��  –النقد عند ا��ابري  و�كذا تبلورت إس��اتيجية

إّن نقد �طروحات عندما �غفل �ساس املعر�� الذي تقوم عليھ، �و  «: يولو��إسار �يد

أّما نقد ي�تج سوى إيديولوجيا، نقد إيديولو�� لإليديولوجيا، و�التا�� ف�و ال يمكن أن

                               
  .17ث باملعاصرة، ص س�يل ا��ب�ب، وصل ال��ا 1
، مركز )مصادره الغر�ية وتجلياتھ العر�ية(دمحم نور الدين أفاية، �� النقد الفلسفي املعاصر 2

  .151، ص 2014، 1دراسات الوحدة العر�ية، ب��وت، لبنان، ط
  .13س�يل ا��ب�ب، وصل ال��اث باملعاصرة، ص  3
  .31دمحم عابد ا��ابري، ال��اث وا��داثة، ص  4
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�و وحده الذي يمكن أن يك���� الصبغة " الفعل العق��" نتاج النظري أي طر�قة � 

  1.»واعية العلمية و�م�د الطر�ق بالتا�� لقيام قراءة علمية

فعال معرفيا ال  -�� �ساس -و�الطبع، فإّن �ذا التحديد لفعل النقد، باعتباره  

ل��ا�ي عند قلنا إ�� ا��ديث عن البعد الثا�ي ملسار التحول �� الفكر اإيديولوجيا، �و ما ين

  :ا��ابري ومجايليھ أي

، الذي يتصل بالتحديث النو�� الذي تّم �� أسس مقار�ة امل����/البعداملعر��

وغ��ه من جيل ما �عد املادة ال��اثية ومرتكزا��ا املن��ية، وذلك من خالل حرص ا��ابري 

�� ��سانية والعلوم س��ادة من مك�سبات الفلسفات املعاصرة � / دةع�� �ستفا 1967

أّن من مجايليھ ب قتنع ا��ابري وغ��ه القد  .و�ر آلية إنتاج املعرفة ال��اثيةالغرب ��دف تط

رتياد طر�ق عر�ف بھ، من امل�ام ال�� يصعب �ضطالع ��ا دون االتعرف ع�� ال��اث والت
  ".الدوغمائية " باحث ال��ا�ي الوقوع �� شراك م���� وا��، يجنب ال/ عل��

بري إ�� ولعّل �ذا ا��رص ع�� �شكيل خطاب نقدي عقال�ي �و ما حدا با��ا

مولوجيا الثقافة ستإ�" مولو�� املعاصر والعمل �� إطار ما سماه �ستعانة بالدرس ��ست

"2.  

إّن «: �ابري مولوجيا بال��اث فيما يكتبھ يجيب ا�وعن سؤال حول عالقة ��ست

، والفكر ��س�يمولو�� �و فكر الدراسات ��سي�يمولوجية �� دراسات نقدية أساسا

و�ذلك ات الفكر العل�� لنفسھ بإستمرار،نقدي يقوم ع�� نقد العلم للكشف عن مسبق

دية، من �ذا فالدراسات ��ستمولوجية تمكن ��سان، ونحن خاصة، من الروح النق

  3.»الذي ندعوه العقالنية

ونخلص من �ذا �عالن ��س�تمولو�� إ�� ن�يجة م�مة مؤدا�ا أّن الروح 

، عنصرا النقدية ال�� تطبع املعا��ة ��س�يمولوجية للعلم تمثل بال�سبة إ�� ا��ابري 

لھ وا
ّ
  .�� نطاق البحث ال��ا�يوالعمل بھ  س�يعابھ ضرور�ا البّد من تمث

��ابري النظري ل �طاب ا�ل�� يصرح ��ا ا" الروح النقدية"وع�� ما يبدو أّن �ذه 

ا��ضوع : عت��ه س�با �� و�ن القراءات العر�ية لل��اث و�و�� الوقوع فيما ا لم تحّصنھ

 واحد  إرشادي/تفس��ي /قيا��� نموذج أالتمسك ب - أو لنقل –�صل / نموذج لسلطة � 

املعرفة  و�� لفعل�ذه �لية �� �ساس ��ستمول، فرع / يقاس عليھ و�ھ واقع

، و�� "ع�� الشا�دقياس الغائب " لتماس�ا �� مضمون املقولة ال��اثية و�مكن اعر�يا،

ووظف�ا �� نقده النحوي،/ �ابري من سياق�ا الفق��ستعار�ا ا�املقولة ال�� ا

لقد �عمم القياس .ال���انالبيان،العرفان،: الثالث العر�ية  ��س�يمولو�� لنظم املعرفة 

                               
، املركز الثقا�� العر�ي، )قراءة معاصرة �� تراثنا الفلسفي( ابد ا��ابري، نحن وال��اث دمحم ع 1

  .16، ص 1993، 6املغرب، ط 
دمحم عابد ا��ابري، ت�و�ن العقل العر�ي، مركز دراسات الوحدة الغر�ية، ب��وت، لبنان، ط  2
  .40، ص 2009، 10

  .258ا��ابري، ال��اث وا��داثة، ص   3
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ال�شاط الذ��� ��� «�ل نظم املعرفة العر�ية بوصفھ  ��دى عصور وإذن وتر�� ع�� م

  1.»الذي يبحث عن ا��لول ا��ا�زة ل�ّل املشا�ل املستجدة �� أصل ما

 ملقار�ة ا��ابر�ة�� ا اأيضستحكم ا" �صل"�ذا  أن -و�نا مكمن املفارقة –و�بدو 

الغر�ية ونموذج�ا  ا��داثة نقياد غ�� مشروط لعقالنيةوحدّد رؤ���ا ومن���ا، �� صورة ا

ر�سم كشرط من شروط القول ا��ابري، وذلك �� صيغة دعوة صر�حة إ�� املعر�� الذي ا
ملعر�� محور �افة أش�ال �نتاج ا، ول�ن راح الو�� ا��ابري ي2حداثة املن�� وحداثة الرؤ�ة

ية العقل �� �شاط ب�) الثابت(العنصر الالمتغ�� « العر�ي حول مبدأ القياس باعتباره 

ھ لم يف��  3».....العر�ي، العنصر الذي يجمد الزمان و�ل�� التطور 
ّ
��   -كما يبدو –فإن

  .نفالت من عقال سلطتھ املعرفية� 

ھ �� ا��الة ا��ابر�ة يمكننا ا��ديث عن مقا�سة حداثية، و�� ال تختلف �� 
ّ
بيد أن

 �� أّن �ذه � ، عن املقا�سة ال��اثية ش�� 
ّ
وسقوطھ " الفرع-واقع�ا" ا��يار  خ��ة تقرأإال

 -واقع�ا"تقرأ تخلف" ا��داثية " ا ما ور���النموذج عند السلف، ب�ن –بالقياس ع�� أصلھ 

  .4غربال مغاير �و "نموذج -أصل"�القياس ع�ب" الفرع

 بوصفھ �� ل��ابري ال يميوا��ال أن ا��طاب ��س�
ّ
ارس فعاليتھ النقدية إال

مر �� الفكر ا��دا�ي الغر�ي من تكر�س لسلطة ال��اد�غم املعر�� ستقر عليھ � امتدادا ملا ا

  .الذي س�تھ العقالنية العلمية للغرب

د �� ا��ضوع لسلطة يلتقي العقل الناقد والعقل املنقو ع�� �ذا النحو، 

يقول ع�� ��ا ونظام�ا وداخل حدود�ا �يديولوجية، ابحسب آلي و�شتغالاملقا�سة، 

ت ا��طاب ّد أن ت�ون املقا�سة �� �لية املنتجة ل�ّل إيديولوجيان البفإذا �ا: " م��وك 

ت�أت ع�� أصول خارج الواقع، ق�ست عل��ا �� الداء ا��ب�ث الذي او�تھ ال�� االعر�ي و طو�

قد راحت ت�سرب  -وللمفارقة –لتجاوزه، والقطع معھ، فإّ��ا " النقد ��س�يمولو��"  س�� 

  .5مھإ�� بقاء �ذا النقد ونظا

شتغال آلية املقا�سة وتحديد كيفية حضور�ا �� أّما إذا جئنا إ�� رصد مظا�ر ا

ھ يمكن �عّق 
ّ
املفا�ي��، الذي �و  ل�ا فيما يمكن أن �سميھ باإلس�يالبخطاب ا��ابري، فإن

 استحضارإ��  �كذا �عمد ا��ابري . 6ا��ابري �علوم الغرب وفلسفاتھ الن��ارنتاج حت�� 

لمنظومة املفا�يمية ل ��ستمولو�� ا��اص لرواقا ة ��طابھ منمييامل�ونات املفا�

أو دون  ،ت�� إليھدون تفحص أو مراجعة ملوقع�ا من ال�سق املعر�� الذي ت�، الغر�ية 

                               
  .19نحن وال��اث، ص  ا��ابري،  1
  .16ن ، ال��اث وا��داثة، ص .م 2
  .20نحن وال��اث، ص  3
  169ع�� م��وك، لعبة ا����ال والباشا، ص4
  .168املرجع نفسھ، ص 5
، )قراءة �� مشروع دمحم عابد ا��ابري (ع�� ا��ل��، �� نقد الفكر العر�ي التحليل و التأو�ل 6

  .41، ص  2010، 1م�شرات �ارم الشر�ف،  تو�س ، ط



279                                                              ا��دا�ي القراءة ا��ابر�ة لل��اث وسلطة ال��اد�غم  

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

املعر�� الذي �ساق إليھ، مكتفيا خ�� وال�سق إ�� �ختالفات ال�امة ب�ن �ذا �  �لتفات

فال حاجة بالقارئ إذنإ�� إضاعة الوقت .. عينة عرض املسائل دون التقيد بوج�ة نظر م�«

وج�ة نظر خاصة  �� محاولة البحث عن وج�ة نظر املؤلف، فلم يكن املؤلف يطمع إ�� بناء

ختصاص العلماء ا��تص�ن، بل �ّل ما �ان يطمع إليھ �و أن يتمكن بھ، �� موضوع من ا

 س�ش�الو�غيب �  يحضر العرض �كذا 1.»...من عرض وا�� قليل �خطاء

ل��داثة  ��اد�غم املعر��ال عن �يمنةتتقلص حدود التفك�� النقدي �اشفة ،فاملفا�ي��

  .ھ للبحث ا��ابري �طار قي�� موّج مرجعية مطلقة و ك

ا وعل��ا ا��طاب النقدي ��  نب��ال�� ا بيةلعل من املفا�يم �ستال  و

نطراح اطي مؤداه عاية ا��ابري �عرض ت�سيمف�وم املوضوعية الذي شملتھ ر ل��ابري،

 :املف�وم، ع�� مستو��ن 

    

 ة من الذات إ�� املوضوع، واملوضوعية �� �ذا مستوى العالقة الذا�ب

 .املستوى �ع�� فصل املوضوع عن الذات

 ع�� �� ...ة من املوضوع إ�� الذات واملوضوعية مستوى العالقة الذا�ب�

 .�2ذا املستوى فصل الذات عن املوضوع

للذات عن  سغ�� مؤسَّ  أن ت�ون فصال ال �عدو -�ا�نا- وضوعيةأّن امل ��اصل ،وا

 .عن خطوة الوصلس آخر غ�� مؤسَّ حديث حديث الفصل �ذا   املوضوع ح�� وأّن أعقب

و�ذا وذاك يتّم إفراغ املوضوعية من إش�اال��ا ��ستمولوجية العميقة ال�� أفضت إ�� 

��ذه الكيفية «،ب�س الذاتيةعلھ حالقول بتورط الذات �� خلق منظور حول موضوع تج

لفنومنولوجيا إذن إ�� أّن املوضوعات ال تمتلك أي وجود موضو�� مستقل عن اخلص ت

السمت �ش�ا�� للموضوعية ح�ن  و�ذا ما يؤول إ�� القول بأن ا��ابري أغفل. 3»الذات

�ا الباحث ال�� انتقد �خ��الية/النظرة الت�سيطيةا التق�� ا��رد،  و�� �إ�� مف�وم اخ��ل�ا

ل�ست املوضوعية، بالتا��، بالقيمة املطلقة، أو «: عن ا��ابري  �� حديثھ "عز�ز العظمة"

لصفة التقليدية ا��الصة، ل�ست �� مدار العقل ا��رد، بل إّن إحداثي��ا معرفة با

الشروط ال�� تقوم �� ف��ا، والو�� بحدود املعرفة �� �طار�ن ال�س�� ا��اص ��ا والعام، 

  .4»� �قل إدراك وجود �ذه ا��دود وتلك الشروطأو ع�

                               
  .38املرجع نفسھ، ص 1
  .22ا��ابري ، نحن وال��اث، ص   2
عبد الكر�م شر��، من فلسفات التأو�ل إ�� نظر�ات القراءة، الدار العر�ية للعلوم بلبنان،  3

  .93، ص 2007، 100م�شورات �ختالف، ا��زائر، 
، 2ال�شر، ب��وت، طعز�ر العظمة، ال��اث ب�ن السلطان والتار�خ، دار الطليعة للطباعة و  4

  .27، ص 1990
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امل�ساوق مع براد�غم العلم  وا��اصل، أّن �ذا املف�وم التق�� العل�� للموضوعية

�ان وراء إعالنھ امل���� الذي حدّد فيھ ا��طوات املن��ية الثالث ال�� تحقق ،ا��ديث 

  :�1ا��د �د�ى من املوضوعية �� دراسة ال��اث، �ذه ا��طوات  �

 ا��طوة �و�� قوام�ا املعا��ة الب�يو�ة. 

 ا��طوة الثانية �� التحليل التار���. 

 ا��طوة الثالثة �� الطرح �يديولو��. 

�س�يمولو�� ا ا��ابري جمعا قسر�ا دون �سو�غ اإذا �ذه ا��طوات ال�� يجمع�

 / للعالقة ب�ية
ّ
املن�� التحلي�� ن بال�سبة إليھ عناصر ال��ظة �و�� م ةل مجتمعتار�خ، �ش�

 ال��ظة الثالثة . نفصال عن املوضوع��ظة املوضوعية أو تحقيق � : الذي يق��حھ
ّ
أما

  .�2ستمرار�ة��ظة �تصال بھ والتواصل معھ فتعا��، حسب رأيھ مش�ل 

بجرة رّده إل��ا، فصل الذات عن موضوع�ا ال��ا�ي ثّم يتعلق �مر، كما �و ج��، ب

�ذا ما . خ�� القراءة التوظيفية لل��اث �� � فصل امل����، يخدم قلم و��ل �سر، مادام ال

ن �عيده فصلناه عّنا من أجل أ: " ع ال��اثيف�� عنھ ا��ابري مستدر�ا أ�مية الوصل م

إلينا �� صورة جديدة، و�عالقات جديدة، من أجل أن تجعلھ معاصرا لنا ع�� صعيد الف�م 

ولم ال إذا �ان �ذا ( فكري و�يديولو�� واملعقولية، وأيضا ع�� صعيد التوظيف ال

  3).�تّم بروح نقدية ومن منظور عقال�ي؟التوظيف س

و�ذا تركنا جانبا فكرة توظيف ال��اث ب�ل مست�بعا��ا �يديولوجية وركزنا ع�� 

لمعاصرة أي مع�� ل: لتطرح �� بدور�ا أك�� من سؤال فكرة املعاصرة ال�� يطرح�ا ا��ابري 

/ �خرروط ا��ضار�ة للمعاصرة ؟ �ل نحن معاصرون لزمننا أم لزمن ؟ و�ل حققنا الش

  ؟)ربالغ(صرا لنا ونحن معاصرون لغ��نا ر�ي؟ وكيف نجعل ال��اث معاالغ

 استالب: ش�االتھعن أ�م إ �ستمرار�ة/ يكشف خطاب املوضوعية�كذا     

 ،حداثة الغربأنتجتھ ��ستمولو�� الذي  ل��اد�غمأمام ا وانمحاؤ�ا لل��اث ةقارئال الذات

تجديد الصلة مع رموز �س�نارة والعقالنية  إ��الدعوة و و الذي بموجبھ تتم عقلنة ال��اث  

حديثھ عن الذات ا��ابر�ة  معرض ��"  ال��صيات الفذة "ا��ل�� ب"وال��  �سم�ا ،فيھ

�� خطوة ختفا��ا،ه الذات ال�� �انت حاضرة باأّن �ذ«ذلك   :الغائبة/ ا��اضرة 

فرغم أّ��ا �� ا��دّدة ختفاء بحضور�ا،�س�� �� خطوة �ستمرار�ة إ�� � املوضوعية، 

  .نون بھ ع�� غ�� أ�لھ الذي س�ستمر معھللمض

و رغم أّن �ذا املضنون بھ لن ي�ون سوى الشروط ال�� قام عل��ا تطور الفكر 

ذة  و��� إقامة فان الذات �س�� ب�ل قوة إ�� مشاركة ال��صيات الف -كما س��ى  –الغر�ي 

                               
  .32ينظر ا��ابري، ال��اث وا��داثة، ص  1
  .33و 32ينظر، م ن ،ص  2
  .33م ن، ص  3
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ال�� �� معاصرتنا ل�م و  معاصر��م لنا " حوار مع�ا أي إ�� تحقيق تلك املعاصرة املتبادلة 

  1.»وال��  �� الالمعاصرة بامتياز 

من أجل �ذا �انت مقولة التوظيف الفكري و�يديولو�� لل��اث كما يطرح�ا 

ل�ست عالقة آلية   ل��اث  ألّن العالقة مع اغ�� متماسكة، -الفقرة أعاله�� -ا��ابري 

ال يمكن ) املوضوع( ال��اث / النص؛ )   صل ال��اث عنا ثم وصلھ بناف(وصل  فصل : تقابلية

ذلك أن أفق ، ) تار�خ صنعھ(ل��ا زمنھ ا��اص أن ُيدَرك �� غ��يتھ املطلقة ال�� يحيل إ

فق الالحق للذات املقروء مدمجة  �� � / ال��ظة املاضية ال�� ي�ت�� ال��ا النص ال��ا�ي

ة ع�� أزمن - �� �بان ذاتھ–يحيل املقروء  ع�� زمنھ املا��� ،/نص فمثلما يحيل ال  –القارئة

مثلما يزعم ستحيل ف�م الزمن�ن  ع�� انفصال، و �كيد أنھ �أخرى ت�ت�� إ�� تار�خ قراءتھ ،

�ا عن ا��اضر إّن ال��اث �و نتاج ف��ة زمنية تقع �� املا��� وتفصل« :ا��ابري �� قولھ  

مسافة زمنية ما �ش�لت خالل�ا �وة حضار�ة، فصلتنا وما زالت تفصلنا عن ا��ضارة 

ھ يقع �ناك. املعاصرة، ا��ضارة الغر�ية ا��ديثة
ّ
  2. "ومن �نا ينظر إ�� ال��اث ع�� أن

�� ال��ظة  ا��اضرة  والواقع أّن ال��اث ال يقع �ناك،  مادام  معناه �عاد إنتاجھ 

ل�ذا الس�ب ال يمكننا إطالقا أن ننظر إ�� أي مع�� من املعا�ي التار�خية «،�نا و�ن 

بل �حرى أن ننظر إليھ باعتباره نتاج املع�� ا��قيقي وال��ا�ي للنص ، املك�شفة باعتباره

 3.»املشروط تار�خيا" انص�ار �فاق"أو نتاج تجر��نا  ا��اضرة  وتجر�ة النص، التفاعل ب�ن

ا��داثوي ب�ن / اَبالت التضادية  ال�� يف��ض�ا ا��طاب ا��ابري العلموي فإن املقوعليھ ،

ينّم عن نظرة تص�يفية ت�سيطية الذات واملوضوع ،املا��� وا��اضر،ال��اث وا��داثة، 

يرفض�ا الطرح ال���مينوطيقي املعاصر الذي يبدو أن ا��ابري لم �ستدر إليھ ع��  لألمور 

صول إ�� آفاق ف�م لم تكن متاحة  مع ��س�يمولوجيا وال الرغم  مما ي�يحھ من إم�انية للو 

، و�املثل فإّن  فكرة النفي والقطع   مع الالعقالنية الظالمية �� 4مع وعود املن��يات العلمية

إ�� تجديد الصلة برموز  - �� املقابل–والدعوة  ...)ابن س�نا ،الغزا�� ،الس�روردي (ال��اث    

ضرب من الو�م العل�� ...) شاط�� ابن رشد،ابن باجة، ال(�اث�س�نارة العقالنية �� ال�

أّن ما �و ل�س فاعال �� املا��� قد « ا��ال، ذلك  يدحض�ما واقع  والتعسف �يديولو�� 

زال، وما �و فاعل ف�و ل�س فاعال بصفتھ من مخلفات املا��� بل بتأصلھ �� �ن وت�املھ 
فصل، (ا�� منطق الثنائية التضادية بمثل �ذا الطرح يتدو 5.»فيھ وخضوعھ لشروطھ

                               
  .55ع�� ا��ل��، �� نقد الفكر العر�ي، ص 1
  . 30ا��ابري ، ال��اث وا��داثة، ص  2
ف،ا��زائر عبد الكر�م شر��، من فلسفا ت التأو�ل إ�� نظر�ات القراءة ، م�شورات �ختال  3
  .46، ص 2007، 1،ط

دمحم جديدي،ا��داثة وما �عد ا��داثة �� فلسفة ر��شارد رور�ي، م�شورات : ينظر 4
  .267،ص  2008، �1ختالف،ا��زائر، ط

  .9 - 8نحن وال��اث، ص : ينظر  5
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،  وأي محاولة 1»...املا��� �عضا من ا��اضر ، ألنھ قائم فيھ موجود بھ «ليصبح  ) وصل

يؤول إ�� القول ... لتفر�ع املسألة إ�� ثنائيات من قبيل ما��� و حاضر، تراث  ومعاصرة 

تحتوي ع�� ���ء بجعلھ نقطة عبور فارغة إن احتوت ع�� ���ء ف�� «"�ن "بتغي�ب واقع 

بال�سبة للذات موضع الدراسة، ب�ن املا��� واملستقبل، ب�ن ما �� أصول )املعاصرة( خار��

  2."»...وما �� ل�ست بأصول 

ال�� رفع�ا " العقالنية"ولالستالب املفا�ي�� عنوان آخر �� خطاب ا��ابري �و 

ا��ابري إ�� مصاف املفا�يم البانية ملشروعھ النقدي ��س�ت�� دون تحمل عبء 

استعراض املناقشات املف�ومية واملساءالت النقدية ال�� طالت �ر�ان التأس�سية 

فا�يم �ش�الية الك��ى ال�� تقت��� أن نتعّقل�ا قبل للعقالنية وزحزح��ا، فالعقالنية من امل

" حر�ة"�عر�ف املفا�يم �ش�الية الك��ى،  ك« : ، يقول محسن تومي"��ا"ل أن نتعّق 

�و تأس�س ملوقف نظري وعل�� وفلسفي و أنطولو�� �� " عقالنية "حقيقية أو "، "واقع"،

ال�� يفكر الوجود والواقع من خالل�ا آن، ومن �نا ندرك ��مية البالغة ملثل �ذه املفا�يم 

  3.»ولكن ال زلنا نتعامل مع�ا �� غموض�ا ضبابي��ا 

م بالعقالنية ا��داثو�ة ال�� أسفر ع��ا املشروع ال��ضوي 
ّ
والواقع أّن ا��ابري سل

ھ �و «: التنو�ري الغر�ي، وتبّ�� ن���ا العل�� يقول 
ّ
لقد تب�ينا التصور العل�� املعاصر ألن

بإم�انھ أن يجعل موضوعنا �ذا معاصرا لنفسھ، أي ك���ء م��� �انت لھ وحده الذي 

ظروفھ وشروطھ و�� ذات الوقت معاصرا لنا أي قابال ألن ي�ون مف�وما لنا وداخال ضمن 

  .           4»إطار املعقولية ال�� يقبل�ا التفك�� العل�� املعاصر

بتصورا��ا �يديولوجية " الغر�ية ) la rationalité (وضمن إطار �ذه املعقولية 

العقل العر�ي كما « راح ا��ابري �عيد النظر �� كيان العقل العر�ي وآلياتھ  5ونوا��ا العلمية

  6.»"بمختلف منازع�ا" " ة العاِمل " كما ت�ّون داخل الثقافة العر�ية �سالمية 

ل التصور املف�ومي ال�سيط للعقالنية ا��داثو�ة كقيمة إيجابية مطلقة 
ّ
لقد ش�

ت ،�ائية أحد املسبقات ��س�يمولوجية  ال�� طّوقت املشروع النقدي ل��ابري و�
ّ

وذك

بمعالم حداثية؛ يقول ا��ابري بأسلوب  7"نزعتھ التأس�سية لتدش�ن عصر تدو�ن جديد

العقالنية مصباح يوقده ��سان ل�س وسط «: إ�شا�ي أ�عد ما ي�ون عن اللغة العلمية

                               

  .151مصطفى الكيال�ي ، القيمة و�ختالف ،ص  1 
  .20ص عز�ز العظمة، ال��اث ب�ن السلطان والتار�خ،  2
محسن تومي، العقالنية العلمية املعاصرة، ا��يار ��س�يمولوجيا القديمة، مجلة كتابات   3

  .27، ص 1998نوفم�� / ، أكتو�ر35معاصرة، العدد 
  .131ا��ابري، ال��اث وا��داثة، ص  4
  .13، ص2009ط، .فت�� ال��ي�ي، فلسفة التنوع، دار التنو�ر للطباعة وال�شر، ب��وت، د 5
دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة �� الثقافة ( عابد ا��ابري، ب�ية العقل العر�ي، دمحم 6

  .18، ص 2009، 9العر�ية، مركز دراسات الوحدة العر�ية ب��وت، ط 
  .555ا��ابري، ب�ية العقل العر�ي، ص 7
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والتعامل « : ،ثّم يضيف1» وا��ة ال��ار"لتجوال بھ �� الظالم وحسب بل قد يضطر إ�� ا

العقال�ي النقدي مع جميع مظا�ر حياتنا وال��اث من أشّد�ا حضورا ورسوخا �و املوقف 

تميل�ا ا��اجة إ�� تحديث كيفية " فا��اجة إ�� �شتغال بال��اث "ا��دا�ي ال��يح، و�ذن 

  .2»�عاملنا معھ خدمة ل��داثة وتأصيال ل�ا

كيد أّن خدمة ا��داثة وتأصيل�ا عر�يا، �و ما أم�� عليھ ال��ك�� وال�شديد و�

فلو رجعنا إ�� مف�وم « التحر�ري والتغا��� عن جان��ا ال�سلطي، / ع�� جان��ا النقدي

العقالنية ذاتھ داخل سياق مشروع ا��داثة �ورو�ية، لوجدنا أّن �ذا املف�وم ممزق ب�ن 

بمع�� أّن مف�وم العقالنية منجذب تارة لقوة النقد ال�� "  ال�يمنة" وقوة " النقد"قوة 

تؤسس لوج�ة التحرري، وطورا م�شد لقوة ال�يمنة ال�� تؤسس لوج�ھ ال�سلطي �� 

  3.»املقابل

 4للعقالنية �اختيار اس��اتي�� -غ�� مشروط –ال مشاحة، إّن انحياز ا��ابري 

اد املفا�ي�� الذي �ع��ي العقالنية التض - أولنقل –جعلھ يتال�� ا��ديث عن �ذا التوتر 

  .و�شّرع إلم�انية نقد�ا وتجاوز�ا

�كذا، اج��د ا��ابري �� توجيھ النظر إ�� البعد  القي�� واملعياري لعقالنية 

ت��ض بواقع تخلفنا العر�ي، و�كيد أن افتعال توصيف م�ّسط من " مرغو�ة" " مأمولة"

ن ير�� صورة مشرقة ل�ا و ع��ا، ال تختلف عن �ذا النوع للعقالنية ا��داثو�ة من شأنھ  أ

  .5تلك ال�� رّ����ا النظرة �س�شراقية ال�� عمل ا��ابري نفسھ ع�� انتقاد�ا كما �عرف

�و�ج لقيم�ا �يجابية ال�ونية ول�ن احتفى ا��ابري بالعقالنية وحرص ع�� ال�

ھ اكتفى باإلشارة املقتضبة ���ول�ا الالعقال�ي، أو ما وس،
ّ
مھ بالتتو�ج الالعقال�ي ل�رم فإن

، �اشفا عن إرادة غ�� معلنة ل�س�يج حدود القراءة واقتياد القارئ إ�� 6العقالنية ا��ديثة

  .�سق من الف�م مخصوص

العقالنية �� إطار من /د ا��ابري اتجاه العالقة عقالنيةع�� �ذا النحو، حّد 

رسا مقو )أع��، أد�ى(، )إيجاب، سلب(التفاوت القي�� 
ّ

 laالت املنطق �زدوا��، مك

logique binaire) (، معيدا إنتاج لعبة املركز ال�امش، بتضاد�ا ال�رمي وسم��ا �يديولو��

الذي اج��د الفكر ما �عد ا��دا�ي ع�� تقو�ضھ ودحضھ واس�بدالھ بمنطق �عددي، 

ا��قيقة الالمع��، /اختال�� يرفض التقابالت الثنائية ال�� ترسم حدودا صارمة ب�ن املع�� 

لقد اغت�� الالعقل بفعل الزحزحة ال�� « : ، يقول ع�� ا��ب��....الالعقل/ الز�ف، العقل/ 

                               
  .10ا��ابري، ال��اث وا��داثة، ص 1
  .18م ن، ص 2
، دار )�� اس�نفاد أو �عديل املشروعات الفلسفية" ( ما �عد"مج من املؤلف�ن، خطابات ال 3

  .118، ص2013، �1مان، الر�اط، ط 
  .131ا��ابري، ا��داثة وال��اث، ص  4
  .29إ��  26م ن، من ص  5
  .18ن، ص. م 6
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مارس�ا الفكر العر�ي، فبعد أن اقتصر معناه ع�� �خر الذي يتم�� عنھ العقل، �خر 

 بالس�� الدائم إ�� إقصائھ والقضاء عليھ، أصبح الالعقل �ن ذلك
ّ
 الذي ال ي�ون العقل إال

 بالرجوع الدائم إليھ والس�� 
ّ
�خر الذي يتحدد بھ العقل، �خر الذي ال ي�ون العقل إال

إ�� �ق��اب منھ، بل أّن ا��قيقة تلك ال��  �ان العقل عنوانا عل��ا عند دي�ارت و�انط 

  . 1»أصبحت �ن، مع فرو�د وني�شھ صنوا لالعقل

املعرفية ما �عد ا��داثية �� و�بدو أّن ا��ابري لم يلتفت إ�� �ذه الفتوحات 

�عاملھ مع النتاج الصو�� العرفا�ي الذي ارتأى أن �سمھ بالالمعقول العق�� أو العقل 

��س�يمولو�� الذي قد ينجم عن مطابقة النعت ملنعوتھ  امل��لقغ�� ملتفت إ�� ،2املستقيل

ب النع�� �ول، وغ�� آبھ للمزلق �يديولو��  الذي قد يوقع
ّ

ب النع��  �� املرك
ّ

فيھ املرك

الذي يؤكده  ا��كمو�و املنعوت ،نھ من حكم قي�� سل�� يجمع النعت و الثا�ي  بما يتضّم 

إّن املوقف العرفا�ي �ان دائما موقف �روب من عالم الواقع : " ا��ابري مرة أخرى �� قولھ

ف يتجاوز �لّما اشتدت وطأة الواقع ع�� الفرد الذي ال �عرف كي" إ�� عالم العقل املستقيل

  .3"فرديتھ و�جعل من قض�تھ ال��صية قضية جماعية و�ن لزم �مر قضية إ�سانية

نا إزاء �عت شمو�� أقرب إ�� م��ع الت�سيط منھ إ�� روح 
ّ
ولن نبالغ إذا قلنا إن

�ستقصاء ال�� تقت��� �ن�باه إ�� ما يكتنف سؤال العرفان من �عقيدات العالقة املركبة 

  .... و�ن��و�ولو��، والدي�� والنف��� ستمولو��ب�ن التار��� و��

والواقع أّن �ذا التوصيف املطلق الذي يتال�� �عقيدات املوقف العرفا�ي من 

الوجود واملوجود، يلتقي �� ا��صلة مع التص�يف امل�سط الذي ت�ناه ا��ابري بحديثھ عن 

ل يتمثل �� ل عق�� دخيمعقول دي�� عر�ي يتمثل �� العلوم  اللغو�ة والدي�ية، وال معقو 

ر ا��ابري إ�� املوروث القديم أي �� املقرَّ  –امل�سوب ) والشي�� السّ��(العرفان الصو�� 

إّن مثل �ذا التص�يف .  4الفلسفات والديانات القديمة اليونانية، الفارسية، ال�ندية

إّن إقصاء فستعرنا �عب�� ع�� حرب،أو إذا ا –والتمي��، ينّم عن نظرة جو�رانية لألشياء 

« مركز�ة / الالمعقول إ�� خارج الثقافة العر�ية �سالمية، ���� بوجود نزعة إصطفانية 

ھ �ع: و�ذا ما يفعلھ ا��ابري 
ّ
أي إ�� ذلك العالم زو الالمعقول إ�� مصدر غ�� عر�ي،إن

الغر�ب، عالم الشرق القديم الذي يجسد برأي ناقد العقل العر�ي، ا��رافة وال��ر 

  .5»الميوال��عة الظ

ولعلھ بات من مكرور القول ومعاده، اليوم و�عد أن تّم الكشف عن املضمر 

الالعقال�ي �� العقل  وتّم التصا�� معھ، أّن الالعقالنية سمة عامة �� جميع ا��ضارات 

                               
  .72ع�� ا��ب��، �� نقد الفكر العر�ي، ص  1
  .186ا��ابري ، ت�و�ن العقل العر�ي، ص 2
  .  259العر�ي، ص ا��ابري، ب�ية العقل   3
  .135ينظر الفصل السا�ع، ت�و�ن العقل العر�ي، ص  4
  .119، ص 2005، 4ع�� حرب، نقد النص، املركز الثقا�� العر�ي، املغرب، ط 5
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إّن ا��انب الالمعقول �� : الدي�ية واملدنية، القديمة واملعاصرة، و�و ما يقودنا إ�� القول 

  لم يأت من خارج العقل « ة �سالمية الثقافة العر�ي

 1» بل �و ي�بع من داخلھ، والعقل العر�ي شأنھ �� ذلك شأن سائر العقول ر�ي،الع

  ....يتضمن الالمعقول وال يفارق شروطھ

لقد ظّل ا��ابري حاسما �� موقفھ �زدرا�ي من الالعقل والالعقالنية ال�� حّمل�ا 

إّن التخلف الذي �عا�ي منھ فكر�ا �و التخلف « :بري ِوزر تخلف را�ننا العر�ي، يقول ا��ا

لذلك فإّن لم و�شياء، بالنظرة الالسب�ية،املرتبط بالالعقالنية، بالنظرة ال��ر�ة إ�� العا

تحقيق تنمية �� الفكر العر�ي املعاصر يتطلب فلسفة، أي يتطلب طرحا عقالنيا ل�ّل 

  .2»قضايا العصر

صور العقال�ي ا��داثوي، قد استحكمت �� وكما �و ج��، فإّن متعاليات الت

ا��ابر�ة لل��اث العرفا�ي وحدّدت أفق�ا، واملتفحص  توج�ات القراءة  ��س�يمولوجية

أّن عالقة ا��ابري « قد يصل إ�� ن�يجة  عاّمة و�اّمة مؤدا�ا رات الطرح ا��ابري،ملقرّ 

ا��صوصيات والقراءات  بالتار�خ �� عالقة عابرة لألزمنة وملغية للتحوالت، وقافزة ع��

  .3»والتمايزات الكث��ة، واملتداخلة

�كذا يكشف خطاب ا��ابري عن مأزقھ ح�ن يفصل املسألة ��س�يمولوجية 

دون «وجية وا�ية ب�ن العقل والالعقل،عن اش��اطا��ا التار�خية واضعا حدودا إ�س�يمول

العددية، النظر�ة إّن نظر�ة التناسبات : أن �ش�� إ�� وقا�ع أساسية من تار�خ�ما

ووظف�ا جابر بن حيان �� الكيمياء، من �سس " ال�رامسة " الفيثاغور�ة ال�� اقت�س�ا 

املف�ومة ألي علم مضبوط، وأّن العلم ا��ديث قائم ع�� أنقاض �رسطية و�توظيف أكيد 

للتأث��ات �فالطونية ع�� غاليليو غالي�� وغ��ه، وأّن جوردانو برونو، و�و من أ�م 

ملسا�م�ن �� ال��ضة العلمية، �ان من أعضاء ا��معيات ال�رمسية ال�� عرف عصر ا

ال��ضة انبعاثا �شيطا ل�ا،وغ���ا الكث�� مّما يؤكد ضرورة �فالطونية و ال�رمسية ل�شوء 

  .4»العلوم الطبيعية ا��ديثة 

� إّن ما �عن�نا �نا بصورة خاصة، �و التأكيد ع�� أّن املراجعات التأس�سية ال�

باشر�ا ا��ابري لل��اث، لم �شمل مقولة الالمعقول باالستقصاء الشامل وا��اد الذي 

" مس�بعدا«يكشف عن وج��ا املعقول، لم ��تم ا��ابري بالكشف عن عقالنية العرفان 

كما لم ��تم ،5»من مجال املعقول قارة معرفية ب�امل�ا تمثلت �� النتاج الصو�� العرفا�ي

                               
  .ن ، ص ن.م1
  .243ا��ابري، ال��اث وا��داثة، ص  2
الوحدة مج من الباحث�ن، املعر�� و�يديولو�� �� الفكر العر�ي املعاصر، مركز دراسات 3

  . 207، ص 2010، 1العر�ية، ب��وت، ط
  .131عز�ز العظمة، ال��اث ب�ن السلطان والتار�خ، ص  4
  .120ع�� حرب، نقد النص، ص  5
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مس�بعدا من مجال ) الالعقالنية املعاصرة ( ل ما�عد ا��دا�ي باس�ثمار منجزات العق

  .املعقول إم�انات جديدة للس�� و�ستقصاء

ف�ا 
ّ
�� قراءتھ �س�نطاقية للكشوفات  " ع��  حرب" �ذه �م�انات ال�� وظ

نتھ من إعادة  رسم صورة جديدة" البن عر�ي"الصوفية
ّ

�ك��ي، فشيخ   حية للعرفان/ مك

أّول  من  كسر منطق ال�و�ة « : ن عر�ي من �ذا املنظور ما �عد ا��دا�ي �و�سالم اب

و�و أول من أعاد �عتبار إ�� ع�� �ختالف واملغايرة والضدية،الدائري املغلق وفتح الفكر 

و�و أول من أعاد �عتبار إ�� العالمات مب�نا ما يال كمرتبة وجودية وملكة معرفية،ا��

ل املع�� و�نتاجھ، و�و كغ��ه من الصوفية لقح ا��طاب الفلسفي للدال من أثر �� �شكي

نفتحة ع�� ا��سد والرغبة النظري ا���وم �شرطة املنطقي بالكتابة الذوقية امل

  .1»�ذا فضال عن نظرتھ ا��ديثة إ�� النص بوصفھ يقوم ع�� �عدد املع�� وتنوعھوالعشق،

الباحث�ن العرب و�بدو أّن �ذا املنظور �و الذي ت�ناه العديد من 

إعادة قراءة امل�ن �ك��ي واملتون العرفانية �خرى ع�� الذين  انكبوا  ع��  ر�ن،املعاص

مس�ثمر�ن  املنظور العالئقي �ختال�� الذي يرا�ن ،ضوء الكشوفات املعرفية ا��ديدة 

 وقد وصل �عض�م إ�� تحديد أوجھ �شابھ عديدة ب�ن مف�ومي�عد ا��داثة؛ عليھ فكر ما

ھ  -مثال- وضمن �ذا املساق يرى الباحث دمحم املصبا��لعقل �ك��ي وما �عد ا��دا�ي،ا
ّ
« أن

فصل ب�ن العقالنية �عد ا��داثة ال مع�� لل سواء بال�سبة البن عر�ي أو بال�سبة ألفق ما

ما دامت ل، ب�ن النظام والفو���،ب�ن املع�� والالمع��، ب�ن العقل وا��ياوالالعقالنية،

ة والالعقالنية �ما ع�� العقالني: � �فق�ن معا �� الوجود ال العقل، فإزاء الوجوداملرجعية �

بل من شأن التخ�� عن العقالنية الصارمة أن يخفف من ثقل الذات، و�سمح حد سواء،

ل�ا بتجاوز عوائق معرفية ضاغطة، �التقابل ب�ن الذات واملوضوع، ب�ن الصورة و�صل، 

  .2»ال���ان والتمثيل ب�ن الظا�ر والباطن و��ن 

ھ ظل مشدودا 
ّ
و�� التقابالت الثنائية ال�� لم �ستطع خطاب ا��ابري تجاوز�ا ألن

  .بنظرتھ ال�سقية للعالم) �نموذج القيا��� العقال�ي(إ�� براد�غم العلم ا��ديث  

 معرفية �كذا انحسرت دائرة �ج��اد ا��ابري ولم تتجاوز ا��دود �يديو

��ا ثنائية  القيم العقلية ب��ات�ي��ا املعيار�ة، وال�� بمقتضا�ا تم الفصل الضيقة ال�� رّسم

.... املكتوب والشفوي املشرق واملغرب، الواقع وا��يال،،"غ�� العاِملة"ب�ن الثقافة العاِملة و

�ذه �قتطاعات من شأ��ا أن �ش�ت  املع�� ال��ا�ي وتفقره  ؛ ولعل �ذا ما حدا بالباحث 

« : �� �عتقاد بأن الطرح ا��ابري قد �ش�ل عقبة ا�ستمولوجية جورج طراب���� إ

                               
  .121ع�� حرب، نفد النص، ص1
، 1مج من الباحث�ن، ابن عر�ي �� أفق ما �عد ا��داثة، م�شورات �لية �داب، الر�اط، ط2

  .36، ص 2003
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وما لم �عد فتح .��اد �� إغالق العديد من أبواب �ج-لنع��ف لھ بذلك –فا��ابري قد ن�� 

  1.»...ثية لن تحرز �عد �ن  تقدمافإن الدراسات ال��اما أغلقھ ،

كما ل��اد�غما ا��داثية ، ملسبقات ا و بذا وذاك ، ظل املقرر ا��ابري مر��نا     

ما يمكن أن  ظلت العديد من �قالم العر�ية املعاصرة امل�تمة بال��اث  مر��نة ملسبقات

  . "ا��ابر�ة ال��اد�غما"  :�سميھ عر�يا

واملن��  كرمن �نا تأ�ي أ�مية الدعوة إ��  ا��روج من واحدية املرجع والف    

املا��� أو  من 2»غمائية ��ساق املستعادةا��الص من دو  « د  �غيةباتجاه املتعّدِ ،

وذلك  ما �ست�بع القول  بضرورة البحث عن براد�غما جديدة  ، املستعارة من الغرب 

والسوسيو ثقافية  ل املعارف �ن��و�ولوجيةمغايرة لف�م ال��اث  �غت��  بمحصَّ 

  .م��ا دون أن تتموقع داخل الدائرة املغلقة ألّي .... والسي�ولوجية واللسانية 

  .إعادة فتح ما تّم غلقھ من أبواب �ج��اد - �� �خ�� -املبت�� يبقى  و  

  
    : �وامش البحث

، )قراءة نقدية �� طرح املاركسي�ن العرب( س�يل ا��ب�ب، وصل ال��اث باملعاصرة  .1

  .8، ص 1998، 1مكتبة عالء الدين، تو�س، ط 

عارف للطباعة وال�شر، سوسة  مصطفى الكيال�ي، القيمة و�ختالف ، دار امل: ينظر .2

  ، ص 2004تو�س، دط ،

محمود إسماعيل، ا��طاب الثقا�� العر�ي ب�ن الدين والعقل وا��يال الشع�� ، رؤ�ة  .3

  .13، ص 1،2015لل�شر والتوز�ع ، القا�رة، ط

، 2دمحم عابد ا��ابري، ال��اث وا��داثة،  مركز دراسات الوحدة العر�ية،ب��وت، ط .4

  .126،ص 1999

، املؤسسة )إش�الية الت�ون والتمركز حول الذات( ر�ية هللا إبرا�يم، املركز�ة الغعبد  .5

  .11، ص 2003، 2العر�ية للدراسات وال�شر، ب��وت،  لبنان ،ط 
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ا�تمامات النخبة ا��زائر�ة بالثورة التحر�ر�ة �� ال��افة 
  م 1962ـ  1954     التو�سية

  
     ر�جدمحم س

  :امل��ص

من  ـ  م  1962ـ  1954بتو�س أثناء الثورة  املتواجدةسا�مت النخبة ا��زائر�ة 

���ا و غ" �ستقالل"و "الصباح "و " العمل"خالل كتابا��ا �� ال��افة التو�سية كـجر�دة 

، �� التعر�ف بالثورة و التنديد باالستعمار و �شادة " الندوة"و " الفكر"و �� مجالت م��ا 

ببطولة الشعب ا��زائري و كذا ا��ديث عن الالجئ�ن و املرأة و دعوة الشباب للتعبئة ، و 

 الطا�ر وطار ، و عبد ا��ميد بن �دوقة �� القصة و: أ�م الذين برزوا �� �ذا الشأن م��م 

غ���م  و  صا�� خباشة و صا�� خر�� و مفدي زكر�ا و غ���م ك�� �� فن الشعر ، إضافة 

  .إ�� ي�� بوعز�ز و دمحم الصا�� الصديق و دمحم ال�ش�� �برا�ي�� �� فن املقال 

  : ال�لمات املفتاحية 

، �ستقالل ، ا��زائر ، تو�س ، الشعر ،  بة ، الثورة ، ال��افة ، العمل النخ

  .جئون ، الال القصة 

Abstract 

      The Algerian elite that was existent in Tunisia during the 

revolution (54 – 62)  contributed through its writings in the Tunisian 

journalism, such as the newspaper of Al-Amal , El-Sabah,El- Istiqlal and 

others, like  the magazine of El-fikr and El-nadwa to  defining the revolution 

and denouncing the colonialism,  praising the Algerian people and talking 

about refugees , women and invite the young people to subordination .the 

most prominent in this regard are : Tahar ouettar , Abdelhamid Benhedouga , 

salah khabacha  ,salah zorgui , Moufdi Zakaria in the art of the poetry. in 

addition to Yahia bouaziz , hamid laaban essedik and Bachir El Ibrahimi in 

the art of the article. 

�انت النخبة ا��زائر�ة منذ مطلع القرن العشر�ن و ح�� أثناء الف��ة 

ع�� صلة وثيقة بال��ف التو�سية ، فوجد ا��زائر�ون  1962ـ  �1954ستعمار�ة 

��م �� �ذه الّ��ف ع�� مختلف أنواع�ا ، سيما الدستور�ة م��ا أو املقر�ة من 
ّ
ضال

                                                           
  جامعة �جتماعيةتار�خ حديث و معاصر،�لية العلوم ��سانية و ،"ب" محاضرأستاذ،
  لفالش
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ا��زائر��ن ، خاصة مع انطالق  ا��زب الدستوري ، فاعت��ت تو�س متنفس للمثقف�ن

الثورة املس��ة ال�� فّجرت موا�ب النخبة ا��زائر�ة ، و فتحت أمام�م آفاقا واسعة من 

خالل أحدا��ا و معارك�ا الك��ى و أنواع البطولة و ال��اعة ال�� �ان يبد��ا أفراد ج�ش 

ل�ل أنواع  التحر�ر الوط�� و من صمود الشعب ا��زائري و ت��ياتھ ا��سيمة و �عرضھ

التقتيل و التعذيب و ال�شر�د �� س�يل ا��ر�ة و ما ��ب ذلك من أحداث و تطورات 

سياسية و �غ��ات جذر�ة �� �ف�ار و �تجا�ات سواء ع�� الصعيد الداخ�� أو 

ف�ذا املناخ الثوري التحرري �ان من العوامل �ساسية ال�� �عثت ا��ركة ار��،ا��

  . �1954ود الذي �انت ��� فيھ قبل �دبية و أخرج�ا من الر 

من ج�ة أخرى عرفت تو�س آنذاك حركة فكر�ة و أدبية و ��فية كب��ة مما 

بل و املسا�مة الفّعالة ضمن عديد ال��ف ال�� �ل ع�� النخبة ا��زائر�ة العمل،س

غ���ا و �عض ، و  3 "�ستقالل"و  2" الصباح "و  1" العمل" �انت ��� ��م تو�س  كـ 

�انت �ذه الوسائل �عالمية من��ا و وسيلة ل�شر الو�� و  4"الفكر" مجلة : ت م��ا ا��ال 

السيا��� و القومي لدى ا��زائر��ن من الفئة املثقفة ال�� أج����ا الظروف السياسية و 

الثقافية و �جتماعية ع�� ال��وح إ�� بلدان مختلفة و م��ا تو�س ال�� احتض�ت العديد 
                                                           

تحت  1934جر�دة العمل ، يومية تو�سية ، ناطقة باللغة العر�ية ،  تأسست �� جوان ـ  1
إدارة حب�ب بورقيبة ، ناطقة باسم ا��زب الدستوري ا��ديد ، توقفت من قبل السلطات 

بنفس ا��ط السيا��� ،   1955أكتو�ر  25الفر�سية  �� أوت من نفس السنة  ، عادت للظ�ور �� 
حب�ب بورقيبة ، ثم ترأس�ا قياديون آخرون �عد تو�� بورقيبة ا��كم ، بقيت تصدر و تحت إدارة 

  .أين توقفت ��ائيا  1988منذ ذلك الوقت إ�� غاية 
جر�دة الصباح ، جر�دة سياسية إخبار�ة جامعة أصدرت أول أعداد�ا يوم الفاتح نوفم�� ـ  2

�ب شيخ روحھ ، �عت�� من ا��رائد م ، قر�بة من ا��زب الدستوري ا��ديد و مدير�ا ا��ب 1951
ال�� ناصرت الثورة التحر�ر�ة منذ انطالق��ا إ�� إعالن �ستقالل ، و اعت��ت نفس�ا جر�دة املغرب 
العر�ي �و��ا �انت ��تم بقضايا املغرب العر�ي �� �ل مواد�ا �عالمية ، ما تزال تصدر بتو�س إ�� 

  يومنا �ذا 
بوعية سياسية إخبار�ة جامعة ، اللسان الرس�� ل��زب جر�دة أس: جر�دة �ستقاللـ   3

، و آخر  1955د�سم��  30الدستوري ا��ر التو���� القديم ، و أصدرت أول أعداد�ا يوم 
عارضت اتفاقيات �ستقالل الداخ�� و مجلة �حوال  1960أفر�ل  22أعداد�ا صدرت �� 

  .ال��صية
ا��زائر�ة مما جعل�ا بحق ح�� �ستقالل  واكبت الثورة 1955ـ تأسست �� ش�ر أكتو�ر   4

�شرت إنتاجا فكر�ا و أدبيا كب��ا عن الثورة التحر�ر�ة و لم يقتصر �شر�ا لألخبار العامة و أخبار 
املعارك بل تضمنت أنتاجا وافرا من املقاالت و القصائد و القصص و املسرحيات و غ���ا،  ترأس 

الطا�ر و طار و مصطفى �شرف و : من ا��زائر��ن م��م  تحر�ر�ا دمحم مزا�� ، و كتب ف��ا العديد
  ....صا�� خر�� و رشيد بوجدرة و ا��نيدي خليفة و حنفي بن ع���� و عبد هللا ركي�� و غ���م
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فرصة استغلوا اب و ��في�ن و مؤّرخ�ن و غ���م،تحولوا إ�� كتّ من الطلبة الذين 

بل و رافدا م�ما للثورة من الناحية الفنية و �دبية و وجود�م �ناك لي�ونوا عونا،

الفكر�ة مقتنع�ن بأن الثورة ل�ست بالسالح فقط ، بل القلم أيضا لھ دوره و يحقق �دفھ 

 -:��ن ع�� وجود�م بتو�س ما ي�� ائر امل�شود و لعل أ�م العوامل ال�� ساعدت ا��ز 

تحت لواء ج��ة وطنية،أحزابا و طالبا و نقابات،انضمام جميع القوى السياسية و ال

  .التحر�ر الوط�� كممثل وحيد للشعب و الثورة 

ق��اب أك�� من ج��ة التحر�ر الوط�� و مساعد��ا �ولة القيادة التو�سية محا-

فكر القومي الناصري و الشيوعية و أنصار صا�� بن ح�� ال ت�ون مادة خصبة لتأث�� ال

  .يوسف 

وجود عدد كب�� من التو�سي�ن الذين ينحدرون من أصول جزائر�ة يتعاطفون -

  مع الثورة ، ووجود �عثات طالبية �� جامعة الز�تونة و مدرسة الصادقية 

�عاون و �عاطف عدد من السياسي�ن و املثقف�ن التو�سي�ن �� ا��زب  -

  .ري التو���� ا��ديد و �� جامع الز�تونة و �� ال��افة الدستو 

الدعم و ال���يع الذي �انت تقدمھ ج��ة التحر�ر الوط�� لألقالم ا��زائر�ة -

بتو�س من أجل املسا�مة �� املعركة املص��ية ال�� تقود�ا ج��ة التحر�ر الوط�� و الشعب 

  .ا��زائري ضد �ستعمار 

الكتابة �دبية بمختلف بة ا��زائر�ة العمل ع�� ارتأت النخ�� ظل �ذا املناخ،

�غية املسا�مة و لو بأضعف �يمان معت��ين القلم �و �خر لھ دوره �� ص��ورة فنو��ا،

من �م الكتاب : السؤال الذي نود �جابة عليھ �وو عليھ ف�ر�ة،الثورة التحر 

ل��افة التو�سية �� ا��زائر�ون الذين سا�موا �� التعر�ف بالثورة و أحدا��ا  �� ا

  م ؟ و ما نوع الفنون �دبية ال�� برعوا ف��ا �ناك ؟  1962ـ  1954الف��ة من 

  : �قالم ال�� كت�ت عن الثورة ا��زائر�ة �� تو�س ـ  01

يالحظ أّن معظم م و املت�بع ل�شاط�ا و إبداع�ا ،ال شك أن املتفحص لتلك �قال 

��ن إ�� جامع الز�تونة العلماء املسلم�ن ا��زائر  تلك �قالم �انت ت�ت�� لبعثات جمعية

و �ؤالء الطالب م�شبع�ن بالثقافة العر�ية �سالمية و م��ون�ن بالوطنية و للدراسة ،

ة ال�� فجرت ف��م طاقة �بداع فلّما اندلعت الثورة ف�انت الشرار للتغي�� ، مستعدين

مح الكفاح و التحدي و من أبرز و ت��ز مال قالم�م ترسم وجھ الثورة املشرق ،فانطلقت أ،

" الفكر"و مجلة " الصباح"لذي سا�م �� تحر�ر جر�دة ا 1الطا�ر وطار : �ؤالء الطالب 

                                                           
، بضوا�� سدراتة ، درس بمع�د عبد ا��ميد  15/08/1936من مواليد الطا�ر وطار ، ـ   1

التحق باملنظمة املدنية ����ة التحر�ر ثم عمل ،  1956بن باد�س و جامع الز�تونة ح�� سنة 
رئ�س ،1990عاما لإلذاعة الوطنية سنة ��افيا ، و رئ�س تحر�ر ، تقلد عدة مناصب م��ا مديرا 
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أيضا سا�م �� ال�شاط �ذا�� و مجلة  1و عبد ا��ميد بن �دوقة 1962إ��  1956من 

اللغات مجلة "و " العمل"و " الز�تونة"، كما سا�م جزائر�ون آخرون �� جر�دة �2ذاعة 

القاسم سعد  أبوا��نيدي خليفة ،أبو العيد دودو،،5 صا�� خر��،4عبد هللا الركي�� ،3"

                                                                                                                                        

ا��معية الثقافية ا��احظية ، لھ عدة روايات م��جمة �شر�ا أثناء الثورة �� جر�دة الصباح 
، أسس ة النداء و  مجلة الفكر التو�سيةأسبوعي والعمل و �� أسبوعية لواء ال��ملان التو���� و

،  1973أسبوعية ا��ما��� و سنة  1963أسبوعية �حرار بقسنطينة و عام  1962عام 
، )  1961تو�س (دخان من قل�� : أسس أسبوعية الشعب الثقا�� ، لھ مجموعة قصصية م��ا 

( ترجم عرس �غل،)  1974( زالال : " الروايات لھ ، و ) 1971(الش�داء �عودون �ذا �سبوع 
الكتاب عاشور شر��،: ينظر .  12/08/2010و غ���ا من عشرات �عمال تو�� يوم )  1983

،  ص  2008ا��زائر،  مصطفى ما��� ، دار القصبة لل�شر،: ا��زائر�ون ، قاموس بيوغرا�� ، �ع
  . 331ـ  329
 09/01/1925ج بوعر�ر�ج �� رة بر �اتب و روا�ي ولد باملنصو ـ عبد ا��ميد بن �دوقة ،   1

، سافر ا�� مرسيليا و حصل  1949درس �� املدرسة �بتدائية ثم الكتانية �� قسنطينة و �� ،
ع�� ش�ادة �خراج �ذا�� بالفر�سية ثم رجع إ�� الكتانية و دّرس ��ا ثم ذ�ب إ�� تو�س ، نال 

�ا مدير املؤسسة الوطنية للكتاب و الش�ادة العاملية �� �دب من الز�تونة ، تقلد عدة مناصب م�
ر�ح :  رئ�س ا��لس �ع�� للثقافة و عضو ا��لس �س�شاري الوط�� لھ أعمال عديدة م��ا

ا��نوب ال�� ترجمت إ�� عشر لغات و رواية ��اية �مس و بان الصبح ، و ترك العديد من 
املرجع : ينظر . سنة  71ا�ز عن عمر ن 1996أكتو�ر  26ا��موعات القصصية ، تو�� يوم 

  . 97ـ  95، ص ص نفسھ
��ياة ، مجلة ا" من تار�خ التواصل الثقا�� ب�ن تو�س و ا��زائر " ـ دمحم صا�� ا��ابري ،   2

  .23، ص  1984، تو�س ،   32، العدد الثقافية 
  .13ـ نفسھ ، ص   3
ي �� ا��زائر ثم انتقل إ�� ، زاول �عليمھ �بتدا� 1928عبد هللا الركي�� ، ولد �� �سكرة عام ـ   4

قل �� ، شارك �� ج��ة التحر�ر الوط�� مناضال و مسؤوال ، اعت 1954تو�س ، ، تخرج م��ا سنة 
و التحق باالوراس ثم  و أرغم ع�� �قامة ا����ية �� �سكرة ، ، فّر م��اأفلو ملدة أحد عشر ش�را ،

فا باملدرسة الصادقية ،نال ش�ادة إ�� تو�س ،
ّ
و  1964الل�سا�س من القا�رة عام و عمل موظ

، شتغل �� ا��قل السيا��� م��ا سف��  1972و الدكتوراه �� �دب عام  1967املاج�ست�� عام 
لھ عدة مسا�مات �� ا��رائد .   2000ـ   1998و عضو مجلس �مة  1996و  ��1994 سور�ا 

، و �� سنة  1959غاة ع الطمصر " التو�سية م��ا الصباح و الفكر ، طبع لھ كتاب �� تو�س 
 1969و �� سنة "حد العدم " " النفوس الثائرة" أصدر مجموعة قصصية �عنوان ، 1962

القصة القص��ة �� �دب ا��زائري ا��ديث و كتاب �وراس �� الشعر العر�ي �� " أصدر كتاب 
  . 161ص عاشور شر�� ، مرجع سابق،.  19/04/2011تو�� يوم . القا�رة و تآليف أخرى 

، التحق بمدرسة جمعية  1932شاعر جزائري ولد �� القرارة �غرداية عام ـ صا�� خر�� ،   5
، أكمل دراستھ �بتدائية ثم الثانو�ة ، التحق سنة  1938العلماء املسلم�ن ا��زائر��ن سنة 

ب�لية �داب  1957بجامعة الز�تونة  و املدرسة ا��لدونية  بتو�س ، التحق سنة  1953
، و املاج�ست�� سنة  1960، و نال ش�ادة الل�سا�س �� اللغة العر�ية و آدا��ا سنة بالقا�رة 
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دمحم عبد الرحمان ش�بان،: ة العلماءو أقالم جمعي،.... 1صا�� خباشة هللا ،بوروح أحمد ،

، عبد هللا شر�ط: ،و آخرون م��م 3ال�ش�� �برا�ي�� ،�عيم النعي��، 2الصا�� الصديق 

و العديد  1مصطفى �شرف ، ي�� بوعز�ز ،عبد القادر السائ��،دمحم ديب ،�4اء مفدي زكر 

                                                                                                                                        

، شارك �� العديد من امل�رجانات و املؤتمرات الوطنية و الدولية  1970و الدكتوراه سنة  1966
: ، لھ دواو�ن شعر�ة م��ا  23/11/1998تقلد عدة مسؤوليات ذات الطا�ع الثقا�� تو�� �� 

، الشعر   1974، صفحات من ا��زائر  1969و شعراء من ا��زائر   1967ات أطلس امل��ز 
أصدر ديوان ا��زائر و �صالة الثور�ة  و سنة  1978، و �� سنة  1975ا��زائري ا��ديث 

  . 150ـ  149املرجع نفسھ ، ص .أصدر شعر املقاومة ا��زائر�ة و غ���ا من املؤلفات  1982
 16/05/1933سمھ ال�امل صا�� بن بابا بك�� خباشة ، ولد �� ـ صا�� خباشة ،  شاعر ، ا  1

، زاول �عليمھ �بتدا�ي �� مدرسة ا��ياة ، ثم التحق بمع�د ا��ياة ملزاولة ) غرداية( �� القرارة 
أرسل إ�� تو�س ملتا�عة دروس بجامع الز�تونة  1954التعليم �كما�� �� نفس املدينة ، و �� سنة 

، أرسل إ�� �غداد ضمن �عثة ج��ة التحر�ر  1957صيل الب�الور�ا سنة ، و نال ش�ادة التح
�ش�ادة الب�الور�وس �� اللغة و آدا��ا ، �ان يكتب الشعر ��  1961الوط�� و تخرج ف��ا سنة 

ال��ف التو�سية و العراقية باسم ابن بابا صا�� ا��زائري ، �عد �ستقالل التحق بالتعليم و 
" الروا�ي ا��مر : " ، لھ العديد من ا��موعات الشعر�ة م��ا  1991بقي إ�� أن تقاعد سنة 

  . 148املرجع نفسھ ، ص : ينظر  .سنة  86عن عمر نا�ز  16/09/2016، تو�� ��  1982
بت��ي وزو ، حفظ القران الكر�م ثم  19/12/1925دمحم الصا�� الصديق ، من مواليد ـ   2

، كتب �� ��يفة الطالب الز�تو�ي ، و مجلة   1951إ��  1947التحق بجامع الز�تونة من 
إ��  1958، ع�ن مسئول �عالم الثوري �� لبيا من  1957الشباب التحق بالثورة علنا سنة 

 �1968ستقالل ، �عد�ا عاد إ�� التعليم و أنتج عدة برامج �� �ذاعة الوطنية و التلفز�ون من 
أدب التحصيل و مقاصد القرآن و من بطولة : ، لھ عدة مؤلفات تفوق املائة م��ا  1997إ�� 

  .  10/12/2013حديث ����� مع �ستاذ دمحم الصا�� الصديق بتار�خ : ا��زائر
كفلھ بأوالد ابرا�م، 14/07/1889د �� ـ دمحم ال�ش�� �برا�ي�� ،  �اتب و أديب ومص�� ، ول  3

التقى بن باد�س ، أتم دراستھ ��  خالھ الذي لقنھ العلوم �سالمية �ساسية ، أقام باملدينة و
أسس ،1920ية عودتھ إ�� ا��زائر عام ا���از ثم التحق بدمشق �� ا��امع �موي الكب�� أي غا

مع ابن باد�س و ثلة من علماء ا��زائر جمعية سميت بجمعية العلماء املسلم�ن  1931عام 
غادر ا��زائر  ��1952 رئاس��ا  ، �� ا��زائر��ن ، �عد وفاة رئ�س�ا ابن باد�س تو�� ال�ش�� �برا�ي

إ�� املشرق العر�ي و أشرف ع�� الطلبة ا��زائر��ن �� �عض ا��امعات العر�ية ، أقام بالقا�رة ثم 
، و بقي مختلفا مع النظام السيا���  1962باكستان ثم القا�رة من جديد ، عاد إ�� ا��زائر سنة 

آثار  1963عيون البصائر : لفات م��ا لھ مجموعة من املؤ  1965آنذاك إ�� أن تو�� سنة 
 1994،  1962،  1954، و �� قلب املعركة  1983،  1982،  1979مجلدات  �03برا�ي�� 

  . 17ـ  16املرجع نفسھ ، ص : ينظر  .
بقر�ة ب�� يزقن جنوب ا��زائر ، تلقى  12/04/1908الشاعر مفدي زكر�ا ،  من مواليد ـ   4

سھ ثم انتقل إ�� الز�تونة  ، بدأ �شاطھ السيا��� �� سلك الشب�بة التعليم �بتدا�ي بمسقط رأ
ثم �� حزب الشعب  1926، ثم �� نجم شمال إفر�قيا عام  1922الدستور�ة عام 

ب��مة التآمر ع�� النظام ، و ملا أطلق سراحھ انضم إ�� حركة انتصار  ��1937ن سنة ا��زائري،
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ا��ب�ب بنا��� : من �سماء ال�� تبدو مغمورة أو �انت تكتب بأسماء مستعارة م��م 
دمحم الصا�� بن ��زائري،عبد السالم ادمحم مخلو�� ا��زائري،عبد ا��ق شر�ط،،2

� عبد ا��ميد بن ع�ـ كر�م دمحم ،عبد هللا التوا�ي  دمحمسالم ضيف،ترعة،

سم فقط مثل أبو ز�د عدنان و �عض�م يكتفي بكتابة � القسنطي��،الصادق ا��فناوي ،

  ...ع���� رحيم،مليكة،:

�ذه الفئة تختلف �� العطاء الفكري ، الك�� و النو�� فالبعض لم ي�شر 

ال�ش�� بتو�س طوال الثورة لطبيعة عملھ �� بلدان أخرى سوى عمال واحدا مثل 

�برا�ي�� و أبو القاسم سعد هللا و �عيم النعي�� ، كما أن �عض�م توقف عن الكتابة 

كعبد هللا شر�ط ليعمل �� م�ام أخرى ، ب�نما توقف الركي�� و ا��نيدي  1957سنة 

و م��م من عاد إ�� ا��زائر ل�س�ش�د ��  1959و  1985خليفة و أحمد بوروح ب�ن سن�� 

  �3ب�ب بنا��� و دمحم �خضر �خضري السائ�� ميدان الو�� م��م ا�

                                                                                                                                        

  1955ا��ر�ات الديمقراطية ،  و �� أفر�ل 
ّ
لف ال�شيد الوط�� ، أعيد إ�� ال��ن �� أ

، ق��� ثالث سنوات متنقال ب�ن ال��ون ، و �عد �فراج عنھ انتقل إ�� تو�س و  12/04/1955
عمل ��فيا �� جر�دة ا��ا�د ، �عد �ستقالل فضل �شتغال بالتجارة وواصل نظم الشعر 

، و بقي �ناك ح�� تو�� إثر سكتة قلبية فأخرج لنا را�عة إلياذة ا��زائر ثم  اختار تو�س منفى لھ 
عبد هللا مقال�ي ، قاموس أعالم .و غ���ا " الل�ب املقدس" ، من مؤلفاتھ  17/08/1977يوم 

ـ  493، ص ـ ص  2008،  دار بلوتو لل�شر ، ا��زائر ، 1ش�داء و أبطال الثورة ا��زائر�ة ،  ط
494.  
ج بوعر�ر�ج ، درس بالكتاب ثم �� زاو�ة ا��اج من مواليد ا��عافرة بوالية بر " ي�� بوعز�زـ   1

، انتقل  1956حسن الطرابل��� �عنابة و �� جامع الز�تونة ، حصل ع�� ش�ادة التحصيل سنة 
إ�� القا�رة ، تحصل ع�� ش�ادة الل�سا�س �� التار�خ ، كتب �� ال��افة التو�سية  1957عام 

�عد ، و جمعية الطالبة الز�توني�ن، يةعن القضية الوطنية ، و انخرط �� صفوف ا��ركة الوطن
�ستقالل عمل �� قطاع التعليم و واصل دراستھ ا��امعية ليصبح أستاذا بجامعة و�ران إ�� 

: ينظر .، و لھ عدة مؤلفات و مقاالت تار�خية 2007، تو�� عام  1996غاية تقاعده م��ا عام 
العر�ي ، املوسوعة ال��فية عصام سليمان املو��� و آخرون ،  أعالم ال��افة �� الوطن 

  . 131، ص  1997،  تو�س ،   1، ا��لد  6العر�ية ، ج 
بمشر�ة بالقرب من سعيدة ، مناضل �� حزب  13/12/1928ولد �� ا��بي�ب بنا��� ، ـ   2

الشعب ا��زائري خالل اندالع الثورة ، �شر العديد من املقاالت بتو�س �شرح ف��ا أ�مية الثورة و 
ف من قبل ج��ة التحر�ر الوط�� ب�شكيل خاليا ثور�ة داخل املدن �� مدينة بلعباس إشعاع�ا ، �ل

عن عمر  15/12/1956بمدينة تالغ ، اس�ش�د و البندقية �� يده يوم  1956، اس�ش�د سنة 
عاشور شر�� ،  مرجع سابق ، ص : ينظر .سنة ، و ترك لنا نصا سرديا عنوانھ صرخة القلب  28
  . 99ـ  98

ببلدة عمر بتقرت ،  حفظ القرآن ، التحق  �1887خضر السائ�� ،  ولد عام  دمحمـ   3
بالز�تونة ملواصلة الدراسة ، و �ناك بدأ نضالھ ضمن جمعية الطلبة ا��زائر��ن الز�توني�ن منذ 
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ا��زائر�ون �� ال��افة أنواع الفنون �دبية ال�� سا�م ��ا ـ  02
 : التو�سية
  

�� كتابات عديدة من التنديد باالستعمار و ممارساتھ القمعية �� حق 

رأة كما �ان للما��زائري أمام ��افل �ستعمار ،ا��زائر��ن و �شادة ببطولة الشعب 

نص�ب من ا�تمامات النخبة ا��زائر�ة �ناك ، و دور الشباب �� التعبئة و معاناة 

الالجئ�ن ا��زائر��ن أيضا ، و أخ��ا إبراز دور أدب النضال �� الثورة ، �� أعمال يمكن 

  : من الكتابة �دبية  1 تص�يف�ا ضمن ثالث أش�ال

الشعراء �شروا قصائد ما يالحظ �� �ذا ا��انب أّن أغلب :   نظم الشعرأ ـ 

، ي�تمون �� �صل إ�� ا��نوب ا��زائري املشبع با��ضارة العر�ية  2حول الثورة 

" مفدي زكر�ا"�سالمية وا�� جمعية العلماء املسلم�ن ا��زائر��ن أو متعاطف�ن مع�ا مثل 

 ، �شر �ؤالء أك�� من سبع�ن" صا�� خباشة "و " صا�� خر��"و " عبد القادر السائ��"و 

و �� جرائد متخلفة " العمل"و " الصباح"و جر�د�ي " الفكر"قصيدة ، �شر أغل��ا �� مجلة 

و �� تتوزع �األ�ي ثما�ي عشرة قصيدة لصا�� خر�� الذي يلقب با�ي عبد هللا و قد 

جمع�ا مع قصائد أخرى و �شرت �� ديوان أطلس امل��زات ، و �شرت ملفدي زكر�ا الذي 

ثم شاعر الثورة سبع عشرة قصيدة �شرت باملغرب و ا��ا�د و  كث��ا ما لقب بابن تومرت

، جمع�ا ��  1961و  1954بلغ مجموع قصائده حول الثورة خمسا و خمس�ن قصيدة ب�ن 

                                                                                                                                        

و التحق بصفوف ج�ش التحر�ر  1957، استجاب لنداء الواجب الوط�� �� فيفري  1947عام 
�� معركة بنوا�� ع�ن بوسيف والية  07/11/1961را�عة ، اس�ش�د يوم الوط�� �� الوالية ال

  . 314ص . عبد هللا مقال�ي ،  مرجع سابق . املدية 
الذي �عت�� أعمالھ قليلھ ال�� �شرت بتو�س ، و من : ـمن �عمال �دبية القليلة �و  املسرح ـ   1

رجال املسرح ، و من أبرز تلك املسرحيات ،  كتبوا �� �ذا الفن �دبيقلة ، ر�ما �و��م لم ي�ونوا من
ملصطفى �شرف ال�� �عث ��ا من ال��ن و �شر�ا �� مجلة الفكر �� " الباب �خ��"مسرحية 

و " مصرع الطغاة" أخرج عبد هللا ركي�� مسرحية  1959، و �� سنة  1957عدد�ا ش�ر جو�لية 
ا�ر وطار من أك�� الذين كتبوا �� الفن املسر�� �عت�� ا��اولة �و�� و �خ��ة لل�اتب ،و يبقى الط
أبرز�ا ع�� الضفة �خرى من  1962و  1960حيث أنتج سبعة أجزاء لثالث مسرحيات ما ب�ن 

ثالثة أجزاء و �م��ة جزأين و ال�ارب جزأين �شرت �ل�ا �� جر�دة الصباح و �� مستوحاة من 
�� املرحلة �خ��ة و ا��اسمة من تار�خ الكفاح و النضال الذي �ان يخوضھ الشعب ا��زائري 

   .الثورة 
أغلب ما �شر من الشعر �و ذاك الذي ي�ت�� للشعر  ا��ر ، الذي ال يخضع للوزن و ـ   2

القافية ر�ما وجوده وسيلة س�لة لتبليغ رسال��م النوفم��ية ، ضف إ�� ذلك أن �عض�م ل�س 
انتحوا من�� الشعر العمودي نجد ع��  متخصصا �� �دب و إنما �او لھ فقط ، ب�نما الذين

  .رأس�م الشاعر الكب�� مفدي زكر�ا 
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صا�� خباشة : ديوان الل�ب املقدس ، و با�� الشعراء �شروا أقل من ذلك م��م 

ل�ا عالقة مباشرة با��ر�ة و استل�مت �ذه القصائد من الثورة و أحدا��ا أو مواضيع .....

�ستقالل و وحدة الشمال �فر�قي و �ع��از و التفاخر باملا��� ا��ضاري و حسب دمحم 

انطلق قوميا عر�يا إسالميا شعراؤه �ستجيبون :"...الصا�� ا��ابري فإن �ذا الشعر 

  1" ���اء و اندفاع 

ة كب��ة ،  �عد �ذا النوع من الفن �د�ي حظي �عناي:  الفن القص���ب ـ  

قيام الثورة ، فتفجرت ينابيع العطاء لدى عدد من ا��زائر��ن �� تو�س خاصة، و يؤكد 

القصة ا��زائر�ة الفنية النا��ة خاصة باللغة :" قائال  2 �ذه ا��قيقة عمر بن قينة 

، ألن الثورة �انت ا��لم العذب الذي طاملا  1954العر�ية قد ولدت مع الثورة ا��زائر�ة 

، و من أوائل القصص ال�� �شرت بتو�س خالل الثورة قصتان ��مد 3..." ود النفوسرا

و الثانية �عنوان  1955عدد جانفي " الندوة"�شرت �� مجلة " الوطن: "ديب �و�� �عنوان 

و القصتان تدور أحدا��ما حول وحدة  ��1955 نفس ا��لة عدد فيفري " �لنا جناة"

�شر ا��ب�ب  1956و �� سنة ".للت��ية �� س�يل ا��ر�ة الشعب ا��زائري و استعداده 

تصور مدى  1956مارس  23عدد " الز�تونة"�� جر�دة " مأساة أسرة: "بنا��� قصتھ 

البؤس و الق�ر و الفقر الذي سلطھ �ستعمار الفر���� ع�� الشعب ا��زائري الذي 

و " ش�يد بال ق��"ن تحرك �� س�يل ا��ر�ة و أعق��ا قصتان �� نفس السنة �و�� �عنوا

و لم يقتنع بنا��� �عملھ فالتحق بالثورة ليجا�د رفقة " الدكتور الش�يد"الثانية �عنوان 

                                                           
،  رسالة  1962ـ  1954دمحم شطي�� ، العالقات ا��زائر�ة التو�سية إبان الثورة التحر�ر�ة ـ   1

عاصر،  إشراف عبد الكر�م مقدمة لنيل ش�ادة املاجست�� �� التار�خ ا��ديث و امل
انية �جتماعية ، قسم التار�خ و �ثار،  جامعة منتوري ، �لية العلوم ��سبوصفصاف،
  . 159، ص  2009قسنطينة ،  

بمجدل باملسيلة ، تلقى دراستھ ا��امعية بجامعة  1944ـ عمر بن قينة،  من مواليد   2
، توج �ش�ادة الدراسات املعمقة  1973، و املدرسة العليا لألساتذة عام  1972ا��زائر عام 

، عمل ��  1992و دكتوراه دولة عام  1982و الدكتوراه الدرجة الثالثة عام ،  1976عام 
إ��  1997، التحق بجامعة قطر عام  1978إ��  1973التعليم الثانوي خمس سنوات من 

، �و �اتب و باحث و قاص و  2003و جامعة امللك ف�د عام  2000/2001، و صنعاء  2000
،  1982، مالحظات من صميم ا��ياة  1974س  ابن باد�: روا�ي لھ عدة مؤلفات م��ا 

، الر�ف و الثورة  1986، أش�ال التعب�� �� القصة اللي�ية  ��1983صيات جزائر�ة عام 
، �� �دب ا��زائري ا��ديث  1986، قصص شعبية  1984، جروح �� ليل الشتاء  1988
وة ا��املة ، و رواية الر� 1995، اتجا�ات الرحالة ا��زائر��ن �� الرحلة العر�ية ا��ديثة  1995
  .  85ـ  84عاشور شر�� ، مرجع سابق  ، ص : ينظر عاشور شر��،.  1997

،عدد  ا��ياة الثقافية، مجلة " املسار النضا�� �� القصة ا��زائر�ة " عمر بن قينة ، ـ   3
  109ص ،32
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و ي���ع ع�� . 19561و قد اس�ش�د �� نفس السنة أي �� د�سم��  1956إخوانھ �� سنة 

و  1956قصة ما ب�ن  18قائمة القصاص�ن ا��زائر��ن �� تو�س الطا�ر وطار الذي �شر 

1962 .  

عبد : أغلب القصص استل�مت أحدا��ا من الثورة و نجد قصاص�ن آخر�ن م��م

" العمل"و " الصباح"ا��ميد بن �دوقة و دمحم ديب ، أبو العيد دودو ،  �شرو�ا �� جرائد 

كث��ا ما تضمن دعوة الشباب للتعبئة :  ج ـ املقال" �ذاعة"و " الفكر"و " الندوة"و مجل�� 

ئ�ن ا��زائر��ن و دور املرأة و أ�م ما كتب �� �ذا ا��انب �ستاذ ي�� أو ا��ديث عن الالج

  .بوعز�ز و دمحم الصا�� الصديق 

�� أعمال عديدة ال يمكن حصر�ا �� مقال ، و إنما �عرض �عضا م��ا ع��  

س�يل الذكر ال ا��صر مركزا ع�� �عض العناو�ن ال�� ل�ا صلة مباشرة بالثورة ا��زائر�ة 

�� حاولت تنظيم املقال وفق املوضوعات و ل�س و أحدا��ا ، 
ّ
و مّما تجدر �شارة إليھ ، أن

  :وفق الفنون �دبية بحكم أن �ل فن من الفنون �شمل عدة مواضيع

  :ممارسات �ستعمار �� حق ا��زائر��ن ـ  01

و إ�� غاية  1830مارس �ستعمار الفر���� �� ا��زائر منذ دخولھ عام 

ع املمارسات التعسفية ، من قتل و �عذيب و �شر�د و ��ن و �ستقالل ش�� أنوا

معاملة ال إ�سانية �� حق �بر�اء الذين ال ذنب ل�م سوى مطالب��م بحق�م �� ا��ر�ة و 

�ستقالل، �ذه املمارسات ال�� يندى ل�ا ا��ب�ن �انت محل ��ط و �عب�� من قبل 

  : العديد من ا��زائر��ن نورد البعض م��ا 

ف القّصة ضمن أدب الثورة و �و ��ذا " الطا�ر وطار"و القاص �ديب 
ّ
، وظ

ي�ون قد سا�م من زاو�تھ �دبية �� ���يص مساوئ �ستعمار مب�نا مدى ارتباطھ 

ببلده و ثورتھ عاطفيا ، �� أعمال كث��ة نذكر م��ا ع�� س�يل املثال ال ا��صر القصة 

�� قصة واقعية حدثت أثناء الثورة التحر�ر�ة ، " الدموع ا��الدة" القص��ة ال�� عنو��ا بـ

�سوق أ�راس " مداوروش"قص�ا عليھ أحد أصدقائھ فأعاد ����ا ، مضمو��ا أن قر�ة 

حدث ��ا و أن عرفت قت�� للعديد من ساكن��ا من قبل سلطات �ستعمار ، فرمى ��ا �� 

أّن أحد الكالب  مقابر جماعية ، �مر الذي جعل�ا م�ّ�ا للكالب الضالة ، و مما حدث

ن�ش ح�� أخرج جثة ميت ، و بدأ ي��ش ف��ا ح�� أكمل أغل��ا أمام مرأى املواطن�ن ، �مر 

الذي أدى بإمام امل��د إ�� إحضار جموع املصل�ن �عد صالة املغرب ، و نادى ف��م 

و بلغ�� يا إخوان أّن �لبا أسودا أخذ اليوم يحفر �رض :"....مس�نكرا �ذا العمل الش�يع 

                                                           
ـ  ��1900 بتو�س دمحم صا�� ا��ابري ، ال�شاط الثقا�� و العل�� للم�اجر�ن ا��زائر��ن ـ   1

  . 424ـ  423،  ص  ـ ص  1983، الدار العر�ية للكتاب ، تو�س ،  1962
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، �ؤالء القت�� �م من ..." و قد أ�ل ال�لب جّل وجھ امليت....ين�ش ح�� أخرج جثة فالن 

دواو�ر املنطقة، و م��م ح�� من قسنطينة  جاءت ��م فر�سا و �م إثنا عشر رجال ألقي 

عل��م القبض انتقاما ل�م مما خسرتھ فر�سا من معارك �� ذلك الوقت ، و ما �ان من 

بحث عن ا��ثث و إخراج�ا و ب�ى �ل�م ��ال �ؤالء و أعادوا س�ان مداوروش سوى ال

  .  1دفن رفا��م مكرم�ن منصرف�ن و الدموع ت��مر من أعي��م

إ��ا عّينة من عشرات �الف من العّينات ال�� اق��ف�ا املستعمر �� حق 

ء ا��زائر��ن أثناء الثورة ، روا�ا ال�اتب �� أسلوب جعلت القارئ يتفاعل مع�ا أل��ا جز

كيف : من مجتمعھ و تار�خھ الذي يبقى شا�دا ع�� جرائك �ستعمار و صدق الذي قال 

  .ن���� و �ذه جرائم�م ؟

�ديب و القاص ، تحدث �� إحدى مسا�ماتھ عن " دمحم مخلو�� ا��زائري "أما 

�سرة الش�يدة و �� قصة من واقع الشعب ا��زائري أثناء الثورة ، يصور لنا حال أسرة 

ب �� إحدى املعارك و بقيت البنات الثالثة و أم�م ، و لم يجدوا ما يقتاتونھ وقد فقدت � 

�بن الصغ�� لم �ستطع أن ي��ض من فراشھ املتبع�� منذ يوم�ن ، : ...آالم�م ا��وع يقول 

من جراء ا��وع و ال��د الشديد ، قامت �م سعاد تجول �� الب�ت تبحث و لو عن قطعة 

سقطت ع�� �رض تب�ي أبناء�ا ....و لكن حكم القدر بأن ال تجد خ�� لتعط��ا إياه ، 

، �ك�� من �ذا أّن �م و �� تب�ي أوالد�ا "الثالثة و تن�� �عل�ا و ال مستغيث أو مجيب 

الذين تضّوعوا جوعا و ماتوا و لم �ستطع أن توفر ل�م و لو قطعة خ�� �سّدون ��ا الرمق 

ن قبل مجموعة مج�ولة ، إ��م الفر�سيون ـ لم �سبق فإ��ا �عرضت �� �خرى العتداء م

ل�ا و أن أبصرت مثل �اتھ الوجوه ، فدافعت عن نفس�ا و �� تصرخ دفاع املستميت 

الذي آمن بال�الك ، و أدركت أ��ا ستموت ش�يدة مثل زوج�ا الذي سبق�ا لالس�ش�اد إذا 

يض يمأل صدره ، و أراد أن ما أرادت �ذناب ��ا شرا و سوءا ، و �كذا تقدم أحد�م و الغ

يفعل ��ا بما سّولت لھ نفسھ الدن�ئة ، فامتنعت و دافعت عن شرف�ا و مجد�ا �ثيل و 

أفقد�ا قو��ا و ����ا فلم �ستطع أن تقاوم أو تدافع ، �عد�ا سقطت ...لكن ا��وع 

جليھ سعاد ع�� ال��ى جثة �امدة ال تبدي حرا�ا و راح العدو اللئيم يدوس�ا و أبناء�ا بر 

  .   ��2 وحشية

�ذه أيضا واحدة من آالف ا��االت ، إما ما �علق با��وع و ما �انت �عانيھ �سر 

ا��زائر�ة من فقر و �شرد و جوع و �ك�� من ذلك أّن �ب الذي �ان �عول �سرة مات 

                                                           
  ، تار�خ 1408، يومية تو�سية ، عدد  الصباح، جر�دة " الدموع ا��الدة " الطا�ر وطار ، ـ   1

  . 03، ص ) 17/11/1956(  
  ، تار�خ  1423ع  ، ا��ر�دة نفس�ا ،" �سرة الش�يدة " دمحم مخلو�� ا��زائري ، ـ   2
  . 03، ص ) 10/08/1956( 
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ش�يدا فداء للوطن ، و تحّملت �م الش�مة �صيلة مسؤولية �سرة ، و لكن ما عسا�ا 

عل �� ظل الظروف الصعبة ، و ليت �مر توقف عند �ذا ا��د بل أرادت العصابة تف

الفر�سية أن تن��ك عرض �م �عد أن بقيت وحيدة بدون �عل ، لكن ش�ام��ا و عّف��ا أبتا 

إال أن تدافع عّما بقي من ج�د ، ف�� سليلة زوج أ�ّي مخلص للوطن ، أظ�رت أ��ا مخلصة 

تلتحق بالرفيق �ع�� ، لقد ماتت دون عرض�ا و نحس��ا �� ا��نة للزوج و فارقت ا��ياة ل

  .مع الش�داء 

�وراس ، �ذه القلعة الثور�ة الشامخة ، ال�� �انت نقطة انطالق الثورة 

التحر�ر�ة ا��يدة ، كث��ا ما �انت مادة دسمة للمؤرخ�ن و مصدر إل�ام للشعراء و 

�انت لھ قصيدة را�عة �� م�رجان " د السالمعب" املبدع�ن ، شاعرنا الذي ك�� لنفسھ بـ

  : املغرب العر�ي بدمشق �سور�ا م�ونة من أر�ع و أر�ع�ن ب�تا ، نختار م��ا ما ي��  

  لن نرت��� للظامل�ن ��ودا            خاب الطغاة فلن ن�ون عبيدا       

  قيوداو �عاف أن نر��� ا��ياة           تأ�ى �ساؤنا الرضوخ ع�� �ذى         

الم و الح من أوراسنا            
ّ
� الظ

ّ
  فجر أطل ع�� الوجود جديدا          و�

  فحذار من غضب ا��ليم و ��طھ          فستصبحون لثورتيھ وقودا

  يرد ا��طوب ع�� املدى صنديدا           و السيف عدة ثائر متمرد              

************  

  باغ و خلفھ العداة شر�دا     �انت لھ دار ف�دم ل�ا صرح�ا 

  م�د الطفولة حيث دّب وليدا     القر�ة الفيحاء مر�ع أمھ        

  �علو و ال شدو يرن سعيدا      أمست يبابا مقفرا ال ��كة 

  مذ ص����ا الطائرات ��ودا   اليوم ينعق �� د�� أطفال�ا     

******************  

  فق��� ال��يء ببط��ا موءودا     لم يرحموا ف��ا تضرع حامل    

  و السيف أش�ر للنضال فلن تر    ى سيف التحرر �امدا مغمودا

  فب�ل معمعة خفضت بنودا     قدر عليك محتم أن ��زمي      

**********************  

  و غدا ع�� أوراس شع�� يحتفي     بالنصر جذالن امل��� غر�دا

  لم ا��زائر خافقا معقوداع         و غدا ع�� أوراس يرفع ثائر     

  1لن نرت��� للظامل�ن ��ودا  خاب الطغاة فلن ن�ون عبيدا     

                                                           
  ، تار�خ  207، عدد  العمل، جر�دة " فجر �وراس " عبد السالم ا��زائري ، ـ   1
  .  05،ص ) 22/02/1956( 
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إنھ وصف دقيق من جزائري أحّس بل�يب الثورة ، و ما حدث لالوراس ال�� 

و ما حدث ل�ا  1955إ�� أوت  1954دفعت الثمن �� �ش�ر �و�� ع�� �قل من نوفم�� 

عذيب فت�لم عن �دم البيوت و قتل ال�ساء ح�� من قتل و حصار و �شر�د و ��ن و �

ا��وامل لم �سلمن و القرى ال�� أصبحت مقفرة ن�يجة ال��رة ا��ماعية و القتل املمن�� 

إ�� و مع ذلك فالشاعر متفائل من خيبة الطغاة لتحقيق حلم�م ما دام �ناك .....للس�ان 

  .يا خفاقا شعب تواق ل��ر�ة بل و توعد فر�سا بالنصر و رفع العلم عال

دمحم " يفخر باالوراس ، فإن الشاعر " عبد السالم ا��زائري " إذا �ان الشاعر 

يضع نفسھ ر�ن إشارة الثورة ��ار�ة العدو متوعدا إيا�ا ـ أي فر�سا ـ " الصا�� بن ترعة

  :ب�بديد �و�ام ال�� طاملا انتاب��ا يقول 

  ...ال بالعقود الزائفة......�سواعدي 

  ..ب�ن ال��ور ...سأشق طر�قي

  إ�� حر��� الغالية...و العقبات...

  ...ال باملداراة ال�اذبة....�سواعدي

  السافلة ...وعودك يا فر�سا ....و ال بالوعود

  ...آمالك.....درسا �� �مال الوا�مة....درسا....لك م�� يا فر�سا 

  .... "ا��اسئة 1"ال�وست"أو�ام 

  ......و سكيكدة ا��ا�دة .....من �وراس .....خذي م�� يا فر�سا 

  ....�شبا�ي ......ال بالعقود الزائفة ..... .....�سواعدي

  .....ستعرف�ن العرو�ة .....ال بالقرصان التا��ة ....

  .....يا فر�سا.......مالك تر�ب�ن 

  ....صوت ا��ق ....صوت ا��زائر 

  ....2يا فر�سا ا��ائنة.

و أيضا يت�لم ع�� لسان �ل ل�ن قال الشاعر �ذه ال�لمات عن نفسھ ، ف�

جزائري غيور ع�� وطنھ ، مخاطبا فر�سا بأنھ سيجعل من نفسھ فداء للوطن ، مبددا 
                                                           

ـ  1956، وز�ر مقيم با��زائر )  1989ـ  Robert Lacoste ، )1898 " رو��� ال�وستـ   1
، حاصل ع�� الل�سا�س �� ا��قوق ، ع�ن ) وردون�يھد( �� آز�را  05/07/1898، ولد ��  1958

وز�را مقيما با��زائر ، �ان  06/02/1956، ع�ن ��  1945ـ  1944وز�را �� ح�ومة د�غول 
: ينظر .يؤمن با��زائر الفر�سية عرف ع�ده بتكميم �فواه و تنفيذ أح�ام �عدام بك��ة و القمع 

عالم مختار،  دار القصبة :  ترجمة   1962ـ   1954عاشور شر�� ، قاموس الثورة ا��زائر�ة 
  .288، ص  2007لل�شر،  ا��زائر،  

  ، تار�خ  552، عدد " العمل، جر�دة " صوت ا��زائر " دمحم الصا�� بن ترعة ، ـ   2
  .04، ص ) 02/08/1957( 
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حلم�ا الزائف �� البقاء �نا ، موج�ا نقدا الذعا لفر�سا �ستعمار�ة ، مب�نا أن العرو�ة 

ست�تصر و صوت ا��ق سيعلو �� ا��زائر يوما أو غدا و �ذا ما تحقق بفضل سواعد 

  . لرجال ا��لص�ن ا

الشاعر سالم ضيف ، من ج�تھ يوجھ كالمھ للفر�سي�ن امل�س�ب�ن �� املأساة 

  :  ا��زائر�ة مس�نكرا ما تق��فھ فر�سا �� حق ا��زائر��ن يقول 

  ملاذا حرب ا��زائر ؟       و �ل يوم خسائر 

  ملا �ذا التعدي  ؟          و �ل ح�ن مجازر 

  وى التحرر ، ثائر �� شعب ير�د انطالقا       

  و قالوا فوق املنابر  أين الذين �غنوا ؟       

  إن التحرر حق             ينالھ �ل ثائر ؟

  و �ل شعب محاصر    ينالھ �ل فرد            

  و أين تلك ال�شائر ؟  أين ا��زائر م��م ؟      

  ؟   1ر�اه أين الضمائر   أين الوفاء للمبادئ     

م ضيف أراد من خالل �ذه املقطوعة الشعر�ة املع��ة أن لعل الشاعر سال

، �ذا الشعار الذي ال " املساواة ، �خوة ، ا��ر�ة :" يوجھ رسالة لفر�سا صاحبة الشعار 

أثر لھ �� ا��زائر ، ف�م يتغنون بھ فقط �� ا��افل الدولية و �أن الشعب ا��زائري خلق 

الشاعر للمستعمر�ن ملاذا ا��رب؟ و ملاذا ل�ستعبد ، �ناك اس�ن�ار و لوم و عتاب من 

ا��سائر و ملاذا ا��ازر و غ���ا و �أ�ي بھ يقول أوقفوا ا��رب و كفانا خسائرا و امنحونا 

حقنا �� ا��ر�ة ، ألستم أنتم من �غ�� ��ذا ؟ ف�و ير�د أن يذكر�م باملبادئ و يح�� ف��م 

  .الضمائر و لكن �ل من مجيب ؟   

اعر 
ّ

ي��ز ف��ا مدى ما " الشعر ا��ر" قصيدة من نوع " م دمحم كر�" قّدم الش

اق��فتھ أيادي الغدر الفر�سية �� حق �م و �خت و �ب و غ���م ، و �� نماذج لعموم 

ا��زائر��ن فالشاعر ال يقصد من وراء ذلك أسرتھ الصغ��ة ،  بقدر ما يقصد أيضا أسرتھ 

بال و عملت فر�سا �ل ذلك ل�سلم نفسھ و الكب��ة ا��زائر، فيعت�� نفسھ مجا�د �� ا��

لن " �عود لكن ���ات فرغم �ل ما حدث صمم ع�� البقاء ب�ن التالل ، القصيدة عنو��ا بـ

  : ،  و مما جاء ف��ا " أعود

  ��نوا أخ�� ق�را...قتلوا أمي غدرا 

  �� حلة الش�ب ا��ليلة ......و أ�ي 

                                                           
                                  تار�خ، 1076،ا��ر�دة نفس�ا ،عدد "ما �كذا يا فر�سا؟ "ضيف ، سالمـ   1

  . 08، ص ) 10/04/1959( 
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  ..�ي أعود.....�ان ذلك ..عذبوه 

  � ب�ن التالل �ي أفارق مكم�

  �ي أفارق مدف��  ب�ن ا��بال ....و أعود 

  لن أعود...ال ...ل���ود

  و باألخت ال��ينة .....بضر�ح �م أقسمت 

  لن ينالوا من كفا�� بالوعود .....لن أعود 

  لن ينالوا من نضا�� بالع�ود ...لن أعود 

  لن ينالوا من صمودي بالقيود ...لن أعود 

**************************  

  ......بجراح و دماء...�د�� سوف يحقق 

  من قيود الدخالء......و بالدي ستحرر 

  �ي �عمر ....و رفا�� من جنود ...... عند�ا سوف أعود 

  ـ ........ �1ل ما شّل و دّمر

�� صرخة من جزائري مجا�د رفقة إخوانھ �� ا��بال ، ملا حدث ألسرتھ من �ب 

من قتل و شرد و ��ن و عذب  من قبل عصابات �جرام ،  و �م و �خ و �خت ، م��م

ال ل���ء سوى إلرغامھ ع�� ال��ول من ا��بل و �س�سالم ، و لكن ���ات يتأ�ى ل�م ذلك ، 

�� عينة لعشرات �الف من ا��زائر��ن الذين فعل ��م مثلما فعل ��ذا و لكن �صرار و 

�� رغم قوافل الش�داء الذين ماتوا فداء العز�مة ع�� القتال �و من حقق النصر �� �خ

لن ينالوا من كفا��  : صرار ا��ا�د عدم العودة م��ا للوطن ، إ��ا �لمات مع��ة عن إ

بالوعود ، لن ينالوا من نضا�� بالع�ود ، لن ينالوا من صمودي بالقيود ، فرغم الع�ود و 

  .الوعود فلن �عود 

��ر�ية لقتل ا��زائر��ن ، و ����م و �ستعمار الفر���� و بقدر ما ��ر آلتھ ا

�شر�د�م ، لتنفيذ مخططھ الرامي لتكر�س منطق �حتالل ، عمد أيضا إ�� التض�يق ع�� 

ا��زائر��ن �� ميدان التعليم ، سعيا منھ لتج�يل�م و إبقا��م �عيدين عن الو�� الذي 

يد من القوان�ن يمكن أن يدفع ف��م روح ا��مية و الثورة ، و لعل أبرز�ا إصداره للعد

ال�� تحد من �عليمھ، بل و �عاقب �ل من �سّول لھ نفسھ فتح مدرسة دون رخصة ، �� 

الوقت الذي فتح فيھ التعليم ألبناء �ور�ي�ن و استفادوا منھ �ليا ع�� جميع املراحل 

  . التعليمية 

                                                           
، ) 20/01/1959( تار�خ ،1009لن أعود،جر�دة العمل،مصدر سابق ،عدد " كر�م دمحم،ـ   1

  .08ص 
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و ، تناول �ذا ا��انب �� غ�� ما موضع "ي�� بوعز�ز" ال�اتب و املؤرخ ا��زائري 

ص فيھ أثر �ستعمار الفر���� ع�� " الصباح"م��ا املقال الذي كتبھ �� جر�دة 
ّ

��

لقد بلغ من حماقة :" ا��انب التعلي�� �� ا��زائر إّبان ا��قبة �ستعمار�ة يقول 

�ستعمار الفر���� �� ا��زائر و �غضھ للثقافة العر�ية أن صار �عت�� وجود السبورة �� 

، و لتصو�ر " مة �عاقب عل��ا بالغرامة و بال��ن ال تقل عن سنة م��ل أسرة جزائر�ة جر�

مدى ا��قد و الكرا�ية ال�� يك��ا �ستعمار الفر���� للثقافة العر�ية و حامل��ا با��زائر 

إن تدر�س العر�ية نوع من أنواع �ضط�اد :" ، أورد ما قالھ �عض الفر�سي�ن أنفس�م 

و أصدر مف�شو التعليم ...ع�� بالد ا��زائر  العنصري املمقوت ألنھ يفرض التعر�ب

العر�ية العامية أ�مي��ا ال تتعدى :" ما ي��  1954مارس سنة  �05بتدا�ي الفر�سي�ن �� 

�و��ا ل��ة محلية و العر�ية الفص�� �عت�� لغة ميتة و العر�ية ا��ديثة لغة أجن�ية 

ت�ون من املواد املقر �عليم�ا  بال�سبة للبالد ، و ل�ذا ال يمكن بأي حال من �حوال أن

، ثم انتقل إ�� ا��ديث بلغة �رقام مب�نا مدى الفرق .." إجبار�ا باملدارس �بتدائية 

�� :" الشاسع ب�ن ما يتعلمھ الفر�سيون و �ور�يون  مقابل ما يتلقاه ا��زائر�ون يقول 

 ��800 املائة ، مقابل  10ا��زائر عشرة مالي�ن �سمة من ا��زائر��ن ، �سبة التعليم ف��م 

و �� ا��زائر ...ألف فر���� يتلقى أوالد�م التعليم مائة �� املائة مع وفرة �ل الوسائل ل�م 

، م��م  5146العاصمة وحد�ا توجد جامعة واحدة ، ��ا خمس �ليات مجموع طال��ا 

دا جزائر�ا ، و عليھ فإلحصائيات تث�ت أن �ناك طالبا جامعيا واح 557أور�يا و  4589

من الس�ان �ور�ي�ن �� ح�ن �ناك طالبا جامعيا واحدا جزائر�ا ل�ل  227أور�يا ل�ل 

  ".من الس�ان ا��زائر��ن  15347

إن �رقام املب�نة آنفا ، تدل داللة قاطعة مدى ا��قد و الكرا�ية ال�� �ان يك��ا 

ر و ��عتاق و املستعمر إزاء ا��زائر��ن مس��دفا التعليم الذي �ان يرى فيھ رمز التحر 

الو�� السيا��� و �جتما�� ، فعمل ع�� التض�يق ع�� تدر�س ا��زائر��ن إال لفئة ممن 

يحسبون عليھ �� الوقت الذي ا�تم ا�تماما مبالغا فيھ �� �عليم الفر�سي�ن و �ور�ي�ن ، 

إ��ا من��ية اتبع�ا املستعمر �� س�يل تحقيق ��داف املسطرة و �� محاولتھ القضاء 

  .   ��1 ال�و�ة ا��زائر�ة و احتواء ا��تمع ا��زائري من خالل تج�يلھع

  :�شادة بالشعب ا��زائري  و بثورتھ ا��يدة . 02

�غ�� عديد الشعراء ا��زائر��ن بالثورة ا��زائر�ة و أشادوا ببطولة ا��ا�دين و 

 اناه من و�الت الظلم وبجموع الشعب ا��زائري الذي احتضن ثورتھ رغم ما ع

�م شعراء م��م املعروفون �الشاعر مفدي زكر�ا و صا�� خر�� و عبد ا��ق التنكيل،
                                                           

،  3068، عدد  الصباح، جر�دة "  2مش�لة الثقافة العر�ية �� ا��زائر ،ج"ي�� بوعز�ز ، ـ   1
  04، ص ) 21/06/1962( تار�خ
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" و " رحيم " و " عبد هللا التوا�ي " شر�ط ، و م��م دون ذلك �الشاعر الذي ك�� نفسھ بـ

  .و غ���م " كر�م دمحم

و �غض النظر عن قيمة الشاعر �دبية  و الثقافية ، ارتأيت أن أقدم نماذج 

ه من إشادة للثورة ، ألنھ �� ال��اية �ل�م جزائر�ون و من حق �ل واحد التعب�� عما قدمو 

م��مة ا��زائر "الذي نظم قصيدة تحت عنوان " مفدي زكر�ا"الشاعر . عما يخا�� نفسھ 

مطولة من مائة و اثن�ن و أر�ع�ن ب�تا ضم��ا إشادة �ش�ر نوفم�� ا��الد و ب�سالة " 

  :ا �ذه �بيات  الشعب ا��زائري  ، اخ��ت م��

  تباركت ش�را با��وارق طافحا         و سبحان من بالشعب �� ليلھ أسرى 

  و �� ساحة التحر�ر سوق قوام�ا     ضمائر قوم ال تباع و ال �ش��ى  

  توزع ف��ا للش�يد ش�ادة               ��ا بصمات الرب تطفح بال�شرى 

  يت من علياك �� روعة أمرا فأل�بت من بر�ان نارك ناره            و ألق

  ع��نا �� السبع الشدائد �شق�ا        و لم تث�نا �رزاء أن �ع�� العشرا 

 ***************  

  و نفرض �� الدنيا اح��ام وجودنا       و ن�شر �� أحالف�ا الرعب و الذعرا 

  و ن��ك لألجيال من حر�نا خ��ا..    ونلقي دروسا �� البطولھ للورى  

   1)إفر�قيا السمرا( �� الدنيا رساالت �عثنا        فت�يض باإلشعاع  و �شرق 

، ضم��ا أيضا �شادة " �ن�ئا ب�� أمي" كما نظم قصيدة أخرى تحت عنوان  

  :با��زائر و شع��ا يقول 

  ع�� نبضات الشعب وقعت أ��ا�ي     و من �شوة التحر�ر ��نت أوزا�ي

  �شيدي �� الساحات من دم�ا القا�ي و تيم�� حب ا��زائر فارتوى           

  و أحب�ت أوطا�ي رضيعا و لم أزل      أغ�� مع الدنيا بأمجاد أوطا�ي

  2و �مت بأبناء العرو�ة يافعا            أرى �ل أبناء العرو�ة إخوا�ي 

ي�ب�ن من خالل ما نظمھ الشاعر مفدي زكر�ا مدى �علقھ و حبھ ل��زائر مشيدا 

ا��وارق ، بر�ان ، : ثوره ضد الظلم ، وظف ف��ا �لمات مع��ة م��ا  بما قام بھ �بطال من

،  كما اقت�س �عض ...نار ، تطفح ، الرعب ، الذعر ، تمم�� حب ا��زائر ، دم�ا القا�ي 

                                                           
( ، تار�خ 1877، عدد  العملجر�دة ،"م��مة ا��زائر ا��الدة " ،مفدي زكر�اـ   1

تار�خ ، 1891، ا��ر�دة نفس�ا ،عدد " �ن�ئا ب�� أمي" ـ نفسھ ،) 33( 06، ص ) 02/11/1961
  . 04، ص ) 18/11/1961( 

( تار�خ ،194نفس�ا،عدد ا��ر�دة ،"غدا س��ف�ا للشرق �شرى " ـ صا�� خر�� ،  2
  . 04، ص ) 07/06/1956
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، �ذه " السبع الشدائد"، " ليلھ أسرى : " املعا�ي من القرآن الكر�م لتقو�ة املع�� م��ا 

و �و الذي نظم ف��ا عشرات " شاعر الثورة" لقب بـ�شادة ل�ست جديدة ع�� شاعر ي

  .القصائد بقيت تردد و تتداول�ا �جيال ا��تلفة ع�� مّر السن�ن

، أشاد أيضا بالثورة ا��زائر�ة و " صا�� خر��"من ج�تھ الشاعر ا��زائري 

�شع��ا البطل موج�ا س�امھ إ�� الفر�سي�ن الذين جاؤوا كيأجوج و مأجوج ، �� قصيدة 

  :دية م�ونة من ثمان و عشر�ن ب�تا ، نختار م��م �عضا من �بيات عمو 

  و تلك بالدنا �غذي دمانا         ثرا�ا لن تضيع منھ ش��ا 

  ف�ل لك يا فر�سا من مز�د          ف�ا�ي و ا�ع�� النجدات ت��ى 

  فإن تلك ثورة �حرار نارا        عليك ، فبال�شيم النار تضرى 

  س��ا          فنحن بج�شنا املغالب أدرى و أخبار املعامع دل

  و أدرى باملص�� أيا فر�سا        لسرب من ظبا ال�� �ز�را   

  ثرى لوثتھ مكرا و غدرا  بر�ك ط�ري بدم بر�ئ             

  عدانا فالسالم بنا أضرى   بر�ك علمينا كيف �غزو          

  ء شكراو نحن نقدم الش�دا  لعمر أبيك قد أمليت درسا       

  . ) 34(غدا س��ف�ا للشرق �شرى   و حر�ة ا��زائر ، يا بن��ا          

روا شعر�م الثوري لإلشادة بالشعب و 
ّ

صا�� خر�� الذي �عت�� أيضا ممن ��

ثورتھ ، و القصيدة و إن لم يل��م ف��ا الشاعر بالوزن و القافية مثلما �و متعارف عليھ ، 

يقدمھ للقارئ ، فالقصيدة دالة ع�� مدى �علقھ ببلده إال أّن ما ��مھ �و املع�� الذي 

ا��زائر ، بل و يؤكد أن الدماء ال�� تراق و تز�ق يوميا لن تذ�ب �درا ، إنما س�س��جع ��ا 

أرضنا ش��ا ش��ا ، ف�� ثورة �حرار، �ك�� من ذلك يوجھ نداءه لفر�سا بأ��ا �� ال�� 

  علمتنا كيف نثور؟ و كيف نقدم الش�داء 

� قصيدة م�ونة من أر�ع و عشر�ن ب�تا ، تحدث ف��ا الشاعر ا��زائري الذي ـ �

  : �شيد ف��ا با��زائر وطنا و ثورة يقول " رحيم" ك�� نفسھ بـ

  و بدا للقوم رأي أصوب           ب فطار املغرب   خفق القل

ـــ�ا          ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ   �شرب  و عدو من دما�ا        أمة قد أ�لت آالمـ

  يركب �خطار ال �ستصعب       �ونت ج�شا ��اعا صادقا  

  من يذد عن حوضھ ال �عطب           ش��ا حر�ا عوانا أر�عا        

  �� حضيض �ع��يھ الّنوب      من يحد عن سّنة ال�ون غدا  

  أث�ّت لألحرار أّما و أب          ج��ة التحر�ر س��ي قدما      
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  1من �غاة الظلم ح�� ��ر�وا          يومكم       يا بناة ا��د �ذا

�� التفاتة أخرى من شاعر جزائري نظم قصيدة ضم��ا إشادة بالشعب 

، و الصواب �و �� الثورةا��زائري البطل الذي فجر ثورة مب�نا أن ا��زائر رأت بأن الرأي 

�عم إنھ ،"دقا�ونت ج�شا ��اعا صا" قولھ يفخر با���ش الذي أخذ ع�� عاتق �مانة ��

ج�ش ��اع و صادق و لوال ذلك ما استطاع أن ي��ق با��رم�ن ال�زائم  و يركب �خطار 

و يحذر الشاعر من أي ....�ل ذلك �� س�يل الذود عن الشرف و العرض و �رض و غ���ا

تقاعس الن سنة ا��ياة اقتضت أنھ من تخاذل فمص��ه ا��ضيض و النوائب أي 

  .   ك�� من �حتالل ؟ املصائب و أي مص�بة أ

دمحم الصا�� الصديق، و �� خضم اشتداد املعارك ب�ن ج�ش التحر�ر و 

، و ل��ذ ال�مم و ما أحوج رجال  �1956ستدمار الفر���� ، سيما �عد مؤتمر الصومام 

الثورة ـ آنذاك ـ ملثل �ذه ال�لمات ال�� تز�د الرجل �مة ، و تبعث �� كيانھ ا��مية و 

أذن : " ، بحيث اس��لھ باآلية الكر�مة " إ�� رجال التحر�ر" مقاال عنونھ بـ  ال�شاط ، كتب

للذين يقاتلون بأ��م ظلموا ، و أّن هللا ع�� نصر�م لقدير ، الذين أخرجوا من ديار�م �غ�� 

 أن يقولوا رّ�نا هللا 
ّ

و لعل من يقرأ �ية بتمعن يدرك أن �ستاذ أراد أن يبعث ،  2"حق إال

�  ج�ش التحر�ر مفاد�ا ، أن القتال مشروع بحكم الظلم الذي سلطھ برسالة إ�

�ستعمار ع�� ا��ا�دين و �م املظلومون ، و أكد ل�م بحكم �ية أن هللا س�نصر�م ال 

محالة ، سيما و أ��م أخرجوا من ديار�م ظلما و عدوانا ،  و إلقناع رجال التحر�ر ـ كما 

الّسامي لإلسالم و �و أنھ دين الّرحمة و املساواة و التآ�� و  املبدأ: سّما�م ـ بّ�ن �� املقال 

ن القوي من  3" يأ��ا الذين آمنوا أدخلوا �� الّسلم �افة:" الّسلم قال �عا�� 
ّ

ا يتمك
ّ
، و لكن مل

رقبة الّضعيف و �ستعبد الّناس ـ و قد ولد��م أم�ا��م أحراراـ  فإن �سالم  ال ير��� 
يأذن إذ ذاك بالقتال صونا للكرامة ��سانية و حماية للدمار ،  بالّسلم مع العدوان ، بل

ر هللا الذي وعد بھ أ�ل ا��ق من عباده ، و يضيف 
ّ

أ��ا ا��ا�د ا��زائري ، لقد : "و ي�ش

ألنك ع�� ا��ق أذن لك ر�ك بالقتال ، ألنك ظلمت ظلما عظيما ، ووعدك بالنصر املب�ن ، 

ركة ال�� رفعت ��ا ذكر وطنك و بر�نت ��ا ع�� ف��ت ثورتك املباو عدوك ع�� باطل،

بطولتك ، و أكدت ��ا ��ة �سبك ـ ألبطال �سالم ا��الدين ـ و ان��عت إ��اب العالم 

                                                           
،  151،أسبوعية تو�سية ،عدد  �ستقاللجر�دة ،" خفق القلب فطار املغرب"يم ،ـ رح  1
  . 01، ص )  0/10/1958( تار�خ 
  .  39/40سورة ا��� �ية ـ   2
  .208سورة البقرة �ية  ـ   3
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قاطبة بقوة إيمانك و ص��ك ، فلتواصل كفاحك ح�� تفتك حر�تك من أيدي الظامل�ن 

ھ ع�� نصرك لقدير
ّ
  . 1"فأنت املنتصر بحول هللا و أن

ر حاج��ا إ�� رجال �� امليدان ، ف�� أيضا بحاجة إ�� مرشدين و الثورة و بقد

واعظ�ن ح�� يحفزو�م ع�� القتال ، و �ذا ل�س بجديد ، فح�� �� ا��روب ال�� خاض�ا 

املسلمون �وائل ضد الكفار، �انوا يرسلون من لد��م القدرة ع�� ا��طاب املقنع ، 

ن ، و �ستاذ دمحم الصا�� الصديق �� ليبعث ال�ّمة و ���ذ العز�مة �� نفوس ا��ا�دي

ألّ��م ع�� حق و التحر�ر يح��م ف��ا ع�� القتال، مقالھ �ذا وّجھ رسالة إ�� مجا�دي ج�ش

  .عدو�م ع�� باطل ، مستدال بآيات قرآنية دالة ع�� صدق ما يقول 

الثورة ا��زائر�ة عظيمة عظمة شع��ا ��ي و عظمة ج�ش�ا الباسل ، �ذا "

�� حرو�ھ الضروس انتصارات ، و ما زال ��ّ�ل تار�خ ا��د و الظفر بدماء �خ�� ��ل 

، �ذه العبارة ساق�ا ال�اتب " أبنائھ الطا�رة الزكية إ�� أن ي�شق نور ا��ر�ة و النصر 

، �شيد ف��ا بكفاح ا���ش ا��زائري " عبد ا��ميد بن ع�� القسنطي�� " ا��زائري املدعو

إّن �ذا ا���ش املفعم إيمانا با� و بالدين و الوحدة و :" عدو �� معرك��ا التحر�ر�ة ضد ال

العزة و ا��ر�ة نراه �� ساحة الو�� يدافع دفاع �سود صارخا �اتفا  باسم ا��زائر  

فلم أستطع سوى أن أح�� رأ��� إ��ابا و :" ...، و يضيف "املسلمة و العرو�ة قاطبة 

، و اختتم "ا قصب الّسبق �� الكفاح املقدس إيمانا ��ؤالء ا��نود �بطال الذين أحرزو 

ت بھ 
ّ
عب ا��زائري للّتح�� بالّص�� و الّصمود أمام �ذه ال�ارثة ال�� حل

ّ
مقالھ بدعوة الش

اص�� إن هللا وعد الصابر�ن خ��ا و نصرا مب�نا لك و ��قا و تبا لالستعمار و :" قائال 

  . 2"كتائبھ املتوحشة القذرة

أيضا ، الرسالة ال�� تقدم ��ا أحد الكتاب ا��زائر��ن  من صور البطولة و الفداء

إ�� أّمھ ، قدم ف��ا ال�اتب مسا�مة ضّم��ا قّصة شعب يموت من " جزائري " تحت اسم 

أجل حر�ة بالده و من أجل حر�ة �ؤالء �طفال ، بّ�ن كيف أّن أّمھ �� يوم من �يام بكت 

من أجل ...اعا يا ب�� من أجل ا��زائر كن ��:" خلسة عن �ب و ناولتھ بندقيتھ قائلة 

س��وي دماؤنا �ذه �رض نحن سنذ�ب يا أماه،:" �ا قائال ،  و رد عل�" ،..إخوتك الصغار

غدا س��فع أبناؤنا جبي��م دنا مص�� أمتنا،مّرة ، و لكننا سنطم�ن إ�� الص�� ، مص�� أوال 

دة �� وجوه املستعمر�ن ، عاليا ، يفاخرون بأم��م بخلود�ا خلود جبالنا الساحرة الصام

لن ...ال تب�ي يا أمي :" و يضيف .. . خلود جبال �طلس القائمة ع�� بر�ان من ثورة �حرار 

                                                           
( ، تار�خ  76ع ، مصدر سابق،جر�دة �ستقالل ،"إ�� رجال التحر�ر "� الصديق ،دمحم الصا�ـ   1
  . 1، ص ) م 1957أفر�ل   05

،  60ع ، العملجر�دة ،" �سيم ا��ر�ة ��ب ع�� ا��زائر "عبد ا��ميد بن ع�� القسنطي�� ،ـ   2
  . 02، ص ) 14/12/1956( 
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من أجل ...من أجل أبنائنا ...فنحن نموت يا أماه من أجل بالدنا ... تجمد الدمعة �� عي�يك 

���ر ...بّية ترتفع إ�� العال و ال�� ستظل اليوم أ...الوجوه الّسمر ال�� طاملا غمر�ا ال��اب 

  . 1"من �ستعمار و من أبناء ا��ضارة و املدنية 

�� قصة أيضا من عشرات �الف من القصص ال�� تح�ي واقع ا��زائر��ن أثناء 

الثورة التحر�ر�ة و لوال �ذا ما �انت ا��زائر لتحصل ع�� �ستقالل ألنھ �� ال��اية ضّ�� 

�� رسالة من وقتھ من أجل التحرر،و ال�ل بنفسھ و مالھ و  �بن و �ب و �م و �خ

�مة موّجھ لعموم ا��زائر��ن ا��نود ،جندي جزائري مج�ول ، و لكن الكالم 
ّ

�م الش

دعت �بن إ�� ساحة الو�� ، طالبة منھ ا���اد �� س�يل هللا و الوطن ، فما �ان منھ سوى 

  .، �� س�يل �بناء أن �ع�شوا غدا أفضل تلبية النداء �ل ذلك �� س�يل �رض الطا�رة 

عراء ا��زائر��ن املدعو  2و إثر �شكيل ا���ومة ا��زائر�ة املؤقتة 
ّ

" وّجھ أحد الش

�� وم بھ �� الدفع  بمس��ة الثورة ،تحية ل�ا اع��افا بالدور الذي ستق" صادق ا��فناوي 

  قصيدة طو�لة انتقينا م��ا �عض �بيات 

دت أر�ا��
ّ
  ا              �عد أزمان قّض��ا �� ا��داد ا��زائر وط

ل
ّ
  من ليوث شّرفو�ا �� الّسوادت �عد العنا دول��ا            ش�

  ج�ش�ا الظافر حتما للمراد  قدمت أشبال�ا و استخدمت     

  �� فر�سا نفس�ا أرض الفساد      و اقتفت أثر �عادي و ان��ت   

  تمزج الب�يان ف��ا بالرماد  �لغام �� قاعا��ا             تزرع

  و ت�ث الرعب �� أوساط�ا           �� ظالم الليل أوقات الرقاد 

  لغة القوة �� ��ق العباد  و تناست حق�م و استخدمت     

  ب�ن أقطاب الّسالم و الوداد    وف تبقى ا��زائر حرة ظافرة  س

   3سوف �علو �لمة ا��ق ع��         قر�ة الباطل �� �ل النوادي

اعر 
ّ

الذي " صا�� خباشة" ـ �� الذكرى الثالثة للثورة ا��زائر�ة ، يطل علينا الش

�و�� : ، بثالث قصائد " ابن بابا صا�� ا��زائري " كث��ا ما يكتب تحت أسماء مستعارة بـ

" ، و الثالثة بـ  " الثورة �� ا��ارج " و الثانية تحت عنوان " الشعب و الثورة :" �عنوان 
                                                           

( ، تار�خ  1049، ا��ر�دة نفس�ا ، عدد " رسالة جندي جزائري " جزائري ، ـ   1
  . 09، ص ) 08/03/1959

من قبل ��نة الت�سيق و التنفيذ   19/09/1958ة املؤقتة �� �ش�لت ا���ومة ا��زائر�ـ   2
باملكتب  1962ترأس�ا فرحات عباس �� البداية ثم بن يوسف بن خدة و اس�بدلت �� أوت 

، 1962ـ   1954الثورة ا��زائر�ة  عاشور شر�� ، قاموس: ينظر . السيا��� برئاسة احمد بن بلة 
   ـ 152مرجع سابق  ، ص 

( ،تار�خ 150،عدد  �ستقاللجر�دة ،"تحية ا���ومة ا��زائر�ة"ي ،ناو الصادق ا��فـ   3
  .  01، ص ) 03/10/1958
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�شر�ا �� ادة بالثورة و بالشعب ا��زائري ،، �ل�ا ال تخرج عن إطار �ش"  �قالنصر ل�

، و ل�ن لم يح��م ف��ا معاي�� الكتابة الشعر�ة من  15/11/1957بتار�خ " العمل"جر�دة 

، و من ب�ن ��ك�� ع�� املع�� أك�� من املب��وزن وقافية فرسالة الشاعر وا��ة و �و ال

  : :ال�� جاء ف��ا " النصر ل��ق "��ت قصيدة  �ذه القصائد الثالثة ، اخ

ـال     
ّ
  م ، و من ترق لھ ا��روب الدامية ؟   إن تجن�� للّسلم نجنح للســ

  ف��ب��� ح�� تحل القاضية     لكنك اخ��ت املدافع مركبا        

  و إذا غض�نا مرة فز�انية         نحن املالئك ح�ن نر��� رحمة  

  قوات رّ�ك ح�ن ��دف رامية    امنا      و جيوشكم ، ال �ستقر أم

ــــي بالل�ــــــــب      فينج�� فخر ا��ياة الزا�ية      س�شق �اتيك الليالــ

    �1ذي املدافع بالثأر داو�ة           هللا أك�� فا��زائر حّرة              

ائر يخاطب فر�سا بأ��ا إن تجنح للسلم فا��ز "  صا�� خباشة"الشاعر ا��زائري 

مساملة ، لكن مادام أنك اخ��ت املدافع فا��زائر باملرصاد ح�� ال��اية ، ثم ي�تقل ل�شيد 

بخصال ا��زائر��ن ، ف�م ش���م باملالئكة �� الرحمة و �الز�انية �� العقاب و �و ��د 

و " الز�انية"و " املالئكة"يقت�س من القرآن العظيم �عض املعا�ي لتقو�ة املع�� م��ا 

  . ، و يؤكد �� �خ�� أن ا��زائر ـ بإذن هللا ـ ت�تصر و �علو �لمة هللا أك�� " القاضية"

  : ـ دور املرأة ا��زائر�ة �� الثورة  03

املرأة ا��زائر�ة و ثورة التحر�ر ضد الطغيان و ا����وت، توأمان ال ينفصالن 

مشرف �� ثورة   منذ اندالع الثورة املباركة ، لقد شاركت املرأة ا��زائر�ة بنص�ب وافر و

ة كبد�ا و ب�ل عز�ز لد��ا و خاض��ا غ�� 
ّ

الشعب الك��ى ، شاركت ف��ا بروح�ا و بفلذ

  .وجلة و ال خائفة �ّم�ا تحقيق سيادة الوطن و حر�تھ 

بطولة املرأة " عنونت ملقال�ا بـ" مليكة" ال�اتبة ال�� اكتفت بذكر اسم�ا 

أثناء الثورة من خالل مشارك��ا �� العديد من  ، ذكرت فيھ مآثر املرأة ا��زائر�ة" ا��زائر�ة

رأينا �� :" �حداث الثور�ة ، نا�يك عن ا��دمات ال�� �انت تقدم�ا للمجا�دين تقول 
�سوة جزائر�ات باسالت ذ��ن للتظا�ر أمام مراكز الشرطة  1959ـ  1958سن�� 

أن يزج ��ّن ��  �ستعمار�ة الفر�سية �� ا��زائر و و�ران �� �ل �دوء دون أي خوف من

الّ��ون و �� مراكز التجميع ال�� ت�تظر �ل ا��زائر��ن ، لقد ذ�بت �اتھ ال�سوة لتصرخ 

�� وجھ �ستعمار أن أخرج من بالدنا ا��زائر ، فا��زائر ل��زائر��ن و ا��كم ف��ا ألبنا��ا 

دماء ا��ا�دين ، و لم يتورع �ستعمار الذي لطخت جب�نھ با��رائم و شو�ت يديھ ال

                                                           
،  641، ع  العمل، جر�دة "�� الذكرى الثالثة للثورة ا��زائر�ة " ابن بابا صا�� ا��زائري، ـ   1
   06، ص ) 15/11/1957( تار�خ 
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، كما بّي�ت ال�اتبة أّن .."من أن يلقي باملرأة ا��زائر�ة ا��ا�دة �� مراكز �عتقال 

ا��زائر�ة بأّن الرجل ا��زائري الذي �و زوج�ا و اب��ا و �ستعمار حاول إ��ام املرأة 

أخو�ا ، �م ضد تطور�ا و تحرر�ا ، و ال�دف من �ذا ح�� تقوم املرأة ضد الرجل ، و 

بل تفطنت ذه املناورة لم تأت يوما أ�ل�ا ،�عرقل كفاحھ التحرري الباسل ، غ�� أّن �

عاضدت أخ��ا الرجل ح�� �انت لھ خ��  ملناورا��م ، و رّدت عل��م بحماسة أك�� للثورة ، و

مع�ن و ساعدتھ ع�� كسر شوكة الدخيل الغاصب ، و مما �ش�د بھ العدو قبل الصديق 

ا قاموا 
ّ
ھ �� الوقت الذي �ان فيھ �ستعمار�ون ي�تظرون الب�اء و العو�ل من ال�ساء مل

ّ
، أن

� تأييد املرأة لكفاح بالقتل ، يفاجأون بالزغار�د ع�� �ؤالء الش�داء ، و �ذا دليل ع�

الرجل �� س�يل نصرة الثورة و نصرة قضية ا��زائر العادلة ، لقد �انت املرأة ا��زائر�ة 

دائما إ�� جانب الرجل ا��ا�د رافعة معنو�اتھ �� أحلك الظروف و مظ�رة أ��ا جديرة 

  . 1بكفاح�ا و جديرة بالثقة ا��ائزة عل��ا من قبل ا��ا�دين 

دون ذكر لقبھ أيضا ، ف�انت لھ مسا�مة " ع����" في املس�� ـ أما ال�اتب ال��

ضّم��ا مواقف املرأة " املرأة ا��زائر�ة و الثورة " مطولة عن املرأة ا��زائر�ة عنو��ا بـ

:" ا��زائر�ة الثور�ة إ�� جانب أخ��ا الرجل مستعرضا دور و بطولة املرأة أثناء الثورة قائال 

سلوا �وراس ...ثب�ت �ش�� الوسائل با�ض �ثمان إ��ا بطلة لقد فعلت املرأة الثائرة ، و أ

سلوا ع��ا ...عن كفاح املرأة ا��زائر�ة ، سلوا ع��ا املس�شفيات و الك�وف و املغاور ...

أوت  20ا���شدات و ال��ون ، تجيبكم جميع�ا ، سلوا ع��ا حوادث ت�سة و مجازر 

و ". م��م الكث�� و أسرت العديد  ، سلوا ع��ا ا��ند الفر�سي�ن الذين ذبحت 1956

اصعدوا ا��بال ترو�ا تضمد ا��راح و تخفف من آالم �برار ، بل و �عطي :" يضيف 

للثورة ، �ناك ...الدروس �� التمر�ض و ا��راحة و صاحبة ا���� تطوعت ��ا ل���ش 

، بل  املئات من املتطوعات املس��ات ، و �ناك ا��نديات املدنيات يجمعن و �ش��ا�ات

  . 2" و �ش��ين �س��ة للثورة 

و ر أيضا بدور املرأة أثناء الثورة،تأث" عبد هللا ركي��" من ج�تھ ال�اتب و �ديب 

الذي وصف املرأة " صا�� ا��ر��" مّما أ��بھ �و ال�شيد الذي نظمھ الشاعر ا��زائري 

قف ألنھ عّ�� فعال عن مو و ���ب�� صا�� ا��ر�� :" ...يقول الركي�� " الثائرة" ا��زائر�ة بـ

  :و عن مشارك��ا �� الكفاح جنبا إ�� جنب مع الثائر ا��زائري املرأة ا��زائر�ة من الثورة ،

                                                           
، ) 05/11/1961( ، تار�خ 1880،عدد  لجر�دة العم،" بطولة املرأة ا��زائر�ة " ، مليكةـ   1

  . 05ص 
تار�خ ،1410،عدد  الصباحجر�دة ،"املرأة ا��زائر�ة و الثورة " ـ ع���� ،  2

  . 03ص ،)26/07/1956(
  



       313                            م      1962- 1954 �تمامات النخبة ا��زائر�ة بالثورة التحر�ر�ة �� ال��افة التو�سيةا

 :°2312ème Année - N (Decembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة السنة الثانیة

ي أنا ب�ت ا��زائر 
ّ
  أفدي بالدي بالدما**** إ�

  نادى بتحر�ر ا����**** ملا تراءى صوت ثائر 

  و ��بتھ جنبا ��نب****لب�تھ بيدي و قل�� 

  .........اس�� إ�� تحر�ر شع��

املرأة ا��زائر�ة أصبحت �� �خرى تصبو لساحات الكفاح ل��د كيد العدو عن 

تص�� أيضا ل��رب و لتضميد ا��راح و تحت�� مثل ...ف�� كما تص�� للم��ل ...وط��ا 

الثوار �� ا��بال الشامخات بل و تحتضن القنابل و قد تركت ا��ناء ال�� �انت تخضب 

  .بالدم ح�� تلقن �ل أعدا��ا بأ��ا ب�ت ا��زائر الثائرة  ��ا بنا��ا و استعاضت ع��ا

  ألرد كيد املعتدي**** أص�� لساحات الكفاح 

  للثائر املتمرد**** للط�� كفي ل��راح

  و ع�� القنابل أرت��**** بالشا�قات سأحت�� 

  ح�� ألقن �ل ماكر**** حناء كفي من دمي

  ..1إ�ي أنا ب�ت ا��زائر    

رأة ا��زائر�ة الثائرة تصو�را صادقا ، لقد  نفضت يد�ا من لقد صّور الشاعر امل

حيا��ا و حياة أبناء�ا و �شياء ال�� اعتادت عل��ا من عمل امل��ل أو ما يتصل �شؤون 

  .لتصبح ثائرة �� �خرى تخوض املعركة إ�� جانب أخ��ا الثائر ا��زائري زوج�ا ،

  :ـ دعوة الشباب ا��زائري للتعبئة  04

نصر حيوي و فّعال لدى �ل أمة ، ف�و الذي �عتمد عليھ �� معركة الشباب ع

التحر�ر من العدو و معركة البناء و ال�ش�يد ملا يمتلكھ من قوة و عز�مة و و�� و حس 

وط�� ، خاصة  إذا �انت �مة جّل فئا��ا العمر�ة شباب  ف��م تخوض املعارك و تدفع ظلم 

، و إيمانا منھ بل و اع��افا منھ بالدور املنوط "ز�زي�� بوع"�ستعمار ، و ال�اتب املؤرخ 

بّ�ن من أن ا��زائر تملك شبابا طموحا " الصباح" بالشباب سا�م بمقال مطول �� جر�دة 

م�ما يكن من أمر فان �ناك ثلة من الشباب راقية :" ...قادرا ع�� تجسيد أمل �مة يقول 

حاملة ع�� عاتق�ا �مانة لتؤد��ا بحق عملت ـ و �عمل ـ جا�دة ع�� وصل املا��� با��اضر 

كما دعا ال�اتب الشباب إ�� التح�� ..." إ�� �جيال �� جدارة رغم العوارض و العراقيل 

و لزاما علينا إزاء :" ...با���اد و الروح الثور�ة ال�� تجعلھ قادرا ع�� إخراج العدو يقول 

ثور��ن ع�� غرار  قول الشاعر  �ذه ا��الة ـ يقصد الثورة ـ أن �ع�ش ثور��ن و �س�ش�د

  : العر�ي 

  1ب�ن طعن القنا و خفق البنود  .... معش عز�زا أو مت و أنت كر�     
                                                           

( ، تار�خ  3027عدد ، جر�دة الصباح ،" الثائرة ا��زائر�ة " ركي�� ، عبد هللا ـ   1
  . 04، ص ) 03/05/1962
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  :أيضا يقول �� شأن الشعب ا��زائري ما ي�� "  عبد ا��ق شر�ط"و الشاعر 

  �عالوا نثور ع�� الغاصب�ن      أيا جند شعب أ�ّي طموح           

  و ننفض عّنا �وان الّسن�ن     وح        و نب�� ألرض الشمال صر  

  بجّد الّسيوف ، بجّد الّرماح             سنح�� ا��زائر، أرض ا��دود  

ماح       
ّ
  بالد الكفاح بالد �سود        بالد النفوس العوا�� الط

اعر ن يخوض حر�ا شعواء ضد الظامل�ن،فخر و اع��از �شعب أ�ّي أ�ى إال أ
ّ

فالش

و مع ذلك كرر ن �انت الثورة �� عام�ا ا��امس ،ل��زائر��ن بدعوتھ للثورة و إ يوّجھ نداءه

  . 2نداءه لعل جموع ا��ا�ع�ن يص�� ف��م الضم�� و �عودون إ�� جادة ا��ق و الصواب

يوجھ سالما حار ل��زائر��ن أينما �انوا و  " دمحم عبد هللا التوا�ي"أما  الشاعر  

  :  يدعو�م للتعبئة قائال 

  أ�� �� ا��زائر....سالما و حبا..... أ�� �� ا��زائر ...اسالم

  ترى أرسلوك لقت�� أنا ؟........سالم العرو�ة ، من �ل ثائر 

  �يا بنا ..... أ�� ألقبل الفجر ....... أ�� ،  فلنحطم �ذي القيود

  بأحالمنا ....لنقم �نا بقدس ا��ياة ...يدي �� يديك .........و نور الصباح تراءى لنا 

  و نب�� تمثاال ألبطالنا.........لنمحو عدوا ألوطاننا

  و نب�� ا��ياة ألطفالنا و نب�� السالم ألجيالنا

�� دعوة صر�حة من جزائري إ�� إخوانھ ا��زائر��ن داخل الوطن أو خارجھ إ�� 

العمل سو�ا و وضع اليد �� اليد من أجل مواج�ة �ستعمار و تحطيم القيود ح�� يتم 

 .  3و حياة أفضل لألجيال  بناء السالم

  : ـ الالجئون ا��زائر�ون  05

إ��ا �ون إبان الف��ة �ستعمار�ة ؟ ،من  مّنا ال يدرك ما عاناه الالجئون ا��زائر 

و ود ، م��م من يب�ت �� العراء ،مأساة إ�سانية ب�ل املقاي�س ، عاشوا مشردين �� ا��د

�الت �ستعمار ، و ت�بع أثره ح�� داخل م��م و من لم يجد قوت يومھ ، و م��م من صارع و 

لوا تجمعات �شر�ة 
ّ
�را��� املستقلة ل�ل من تو�س و املغرب ، إ��م عشرات �الف ش�

                                                                                                                                        
( تار�خ ،1543،نفس�ا ،عدد ..." نب�� �دب يا شباب �دبذا ما �ك"ي�� بوعز�ز ،ـ   1

   . 04،  ص ) 28/12/1956
( تار�خ ، 1430،عدد  العملجر�دة ،"زائر شعب ا��" عبد ا��ق شر�ط ،ـ   2

  . 07، ص ) 29/05/1960
( �خ ، تار  1049، عدد " ، ا��ر�دة نفس�ا" أ�� �� ا��زائر ...سالما" دمحم عبد هللا التوا�ي ،ـ   3
 . 09، ص ) 08/03/1959
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�ائلة دفعوا ثمن ا��رب ال�� ال تبقي و ال تذر ، و انتظروا اليوم املوعود �عد سنوات 

  .��اف من املعاناة ، إ��م جزء من النضال ا��زائري 

لشعراء و املؤرخون ا��ديث ع��ا،إما ل�� كث��ا ما تنا��� الكتاب و ا�ذه الفئة ا

املقيم�ن ��  و مع �ذا فقد وجدت ا�تماما من �عض ا��زائر��ن �دباءعن ج�ل أو غفلة ،

  أبو عبد هللا صا�� ا��زائري "  امللقب بـ" صا�� خر��" م��م الشاعر تو�س أيام ا��نة،

أ�شودة الال�� " �� ا��زائري عنو��ا بـ�ذا �خ�� نظم قصيدة �� شأن الال،

  :نختار �عضا مما جاء ف��ا " ا��زائري 

  لكن�� سأ�ون �� وط�� غدا......    أنا ال�� عب�ت بھ يد العدا 

  فألجل تحر�ري سأعتنق الردى.....  أنا إن غدوت معذبا و مشردا  

  و �فتقار.......   �لتجاء  .....    �غ��اب عن الديار 

  و قسا ع�� شع�� ببلواء الزمن.....    أ�عدت�� النائبات عن الوطن   أنا

  أشقى ل�سعد موط��  .......فلقد غدوت معززا رغم ا��ن 

************  

  من سطوة املظلوم للنار احتكم  .......يا و�ل من داس ا��قوق و من ظلم 

  أو أس��د ثرى ا��دود .......     أنا قد وث�ت و لن أعود

   1ما يوم تحر�ر ا��زائر بالبعيد........      ر و الدم و ا��ديدبالنا

  : ـ أدب الثورة لدى الكتاب ا��زائر��ن  06

  : أ ـ دور الشعر ال�شيدي �� الثورة 

لقد أدى �دب بجميع ألوانھ دورا كب��ا و م�ما �� إذ�اء نار ا��مية  �� نفوس 

ية أو وطنية أو ح�� إ�سانية ، و املواطن�ن للقيام بم�ام�م لتحقيق أية قضية قوم

ا��زائر�ون كغ���م أيضا أكس��م أدب الثورة عز�مة و دافعا أك�� لال�تمام بالقضية 

عر من ب�ن �لوان ال�� �ان ل�ا دور �� �عبئة 
ّ

الوطنية �و�� و �� التحرر ، و لعل الش

ذات داللة قو�ة ، ا��ما��� ا��زائر�ة للتمسك أك�� بالعمل الثوري ملا يتضمنھ من �لمات 

أّن املف�وم الذي يطرحھ شعراء الثورة التحر�ر�ة نا�ع من :" و عليھ يرى دمحم ناصر 

عر و عالقتھ 
ّ

عر الثوري ، ووظيفة �ذا الش
ّ

تصور�م للدور الذي يجب أن يلعبھ الش

با��م�ور ، و دوره يجب أن ال يختلف �� أي ���ء عن دور القائد ا��نك الذي يدفع 

،  و يقول مفدي زكر�ا عن أ�مية الشعر الثوري  2 "ود�ا إ�� ساحة القتال ا��يوش أو يق

                                                           
( ، تار�خ  746نفس�ا ، ع  العمل  ،" أ�شودة الال�� ا��زائري " أبو عبد هللا صا�� ا��زائري،ـ   1
  . 08، ص ) 18/03/1958

،  1985، ا��زائر ،  86،  عدد  الثقافة،  مجلة "شعر الثورة من جانبھ الف��"ـ دمحم ناصر ،   2
  .  130ص 
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لم أعن بالل�ب املقدس بالفن و الصناعة ، غاي�� التعبئة الثور�ة و تصو�ر وجھ :" 

، أما أبو 1 "ا��زائر ا��قيقي ، بر�شة من عروق قل�� غمس��ا �� جراحاتھ الطفولة 

انص�رت �� :" قائال  1960و  1950عر�ة ب�ت القاسم سعد هللا  فيقول عن تجر�تھ الش

العاطفة الذاتية و العاطفة الوطنية ف�لتا�ما : �ذا الشعر عاطفتان ال ت�ادان تنفصالن 

   2"تتم�� بالتمرد و التحدي و ا��موح 

ما يمكن قولھ بال�سبة للشعر الذي نظمھ �خوة �� تو�س �ان شعرا ثور�ا يقوم 

و التحدي و ���ع ع�� �س�ش�اد �� س�يل ا��ر�ة و الوطن بالتعبئة و يدعو إ�� التمرد 

كما �عكس �حداث ال�� مرت ��ا ا��زائر أثناء الثورة و ما عرفتھ من تحديات دفعت 

 .بالشعب إ�� التضامن و التعاطف ، و �و إرث تار��� �ع�� بھ �جيال ع�� مر السن�ن

شيدي �� تدعيم  لشعريبّ�ن دور ا" عبد هللا ركي��" �ستاذ ال�اتب 
ّ
ال�

فمن ضمن ما جاء بھ أن الشعر ا��زائري يمتاز ب�ونھ شعر �شيدي بحيث أن الثورة،

الصفة الغالبة عليھ �� �حساس الذي يط�� ع�� موسيقاه و ع�� وزنھ و ألفاظھ ف�و 

شعر املعركة الذي يتجاوب مع وقع خطوات ا��ندي �� امليدان و يتما��� مع وثباتھ إ�� 

و الس�ب �� ذلك يرجع ال�اتب إ�� شوق ا��زائري ل��ر�ة و شعوره ا��اد املعركة ، 

باالضط�اد و الظلم ، و حسب ال�اتب فإن رائد �ذا اللون من الشعر ـ دون منازع ـ �و 

" و �شيد " العلم" و �شيد " قسما" لديھ �شيد الثورة ا��الد " مفدي زكر�ا"الشاعر 

ا��ّساسة الثور�ة و لكن أقوا�ا جميعا و أشد�ا  و غ���ا من �ناشيد" الطالب ا��زائري 

تأث��ا �� النفس و أخلد�ا ع�� مر الزمن �و �شيد الثورة الذي تردده املالي�ن و ترجع 

صداه جبال ا��زائر و �س�� ع�� وقع خطاه جنود ج�ش التحر�ر و �م يخوضون املعركة 

و عن خواطر آمال ا��زائر ،تعب�� ا��قيقي عن �و ال 3 " قسنا"معركة ا��ر�ة ، ف�شيد ...

ف�ل ال�لمات فصيح للثورة ا��زائر�ة العارمة ،و خ��ات أبنا��ا و بالتا�� �و اللسان ال

  : مع��ة قو�ة موحية ذات داللة م��ا ع�� س�يل املثال ال ا��صر 

                                                           
  .  128نفسھ ، ص ـ   1
، ص  1985أبو القاسم سعد هللا ، الزمن �خضر ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، ا��زائر ، ـ   2
07 .  

ـ النص من نظم الشاعر مفدي زكر�اء و ت���ن املصري دمحم فوزي ، و فكرة كتابة �ذا ال�شيد   3
و أحمد  �� ب�ت عبان رمضان يوم اجتماعھ بكر�م بلقاسم و بن خدة �1955عود إ�� أيام جوان 

بودة و عمارة رشيد  ، أين ع�� �ذا �خ�� عن حاجة الثورة إ�� �شيد  ل��زائر ،  ف�شاور مع مفدي 
زكر�اء ، و خالل أيام فقط �ان ال�شيد جا�زا ، و ذ�ب بھ زكر�اء مفدي إ�� تو�س لت��ينھ من قبل 

�اب إ�� القا�رة ، أحد التو�سي�ن و لكن لم يكن �� مستوى قوة ال�شيد ، فما �ان منھ سوى الذ
أين وجد املوسيقار دمحم فوزي الذي قبل بت��ينھ و اعت��ه �دية للشعب ا��زائري ، عاشور شر�� 

   .361ـ  360مرجع سابق ، ص  ـ ص   1962ـ   1954، قاموس الثورة ا��زائر�ة 
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  و الدماء الزاكيات الطا�رات  ***قسما بالنازالت املاحقات   

  �� ا��بال الشامخات الشا�قات ***و البنود الالمعات ا��افقات  

  و عقدنا العزم أن تحيا ا��زائر*** نحن ثرنا �� حياة أو ممات  

  فاش�دوا  فاش�دوا  فاش�دوا  

  و ا�� استقاللنا با��رب قمنا *** نحن جند �� س�يل ا��ق ثرنا

  فاتخذنا رنة البارود وزنا *** لم يكن يص�� لنا ملا نطقنا

  و عقدنا العزم أن تحيا ا��زائر *** و عزفنا �غمة الرشاش ��نا

  فاش�دوا  فاش�دوا  فاش�دوا

 
ّ
ھ شاعر الثورة بحق شاعر ا��ماسة،و إّن مفدي زكر�ا برز �� �ذا امليدان ، إن

ل�س فقط �� �ذا .ثائرة،شاعر �ع�� عن املعركة الدائرة رحا�ا �� ا��زائر ال�ثارة،

  . 1قصائده  بل و �� �لال�شيد،بل �� غ��ه من �ناشيد �خرى ،

ف�ان لھ أيضا رأي �� مف�وم أدب " أبو ز�د عدنان" أما �ديب ا��زائري املس�� 

الثورة ، اعت�� أن الثورة ل�ست التغي�� ا��ذري املتعارف عليھ لغو�ا و إنما فّسر�ا من 

د وصل إ�� ، ع�� أ��ا سوء تكييف ب�ن طرف�ن ق 2 "من�� آخر �� مقال �� ��يفة البالغ 

و �و �سوء التكيف شرط أسا��� لوقوع�ا ،و م��ا أن الشعور يھ التوازن،حد اختل ف

��ذا يقول أن �ناك سوء تفا�م و تكيف ب�ن شعب�ن و يقصد ـ ا��زائري و الفر���� ـ وصل 

:" ، ثم يواصل تحليلھ لقيام الثورة ا��زائر�ة "إ�� حد اختالل التوازن بي��ما ف�انت الثورة 

ذ الص�� كما �و شا�ع ، و إنما نفاذ الص�� معناه نفاذ الطاقة ، أن وقوع الثورة ال �ع�� نفا

و �ذا �ستحيل تأث���ا عند النفاذ ،  �مر الذي �عطي لنا صورة ع�� أن الّص�� �نا لھ 

، و الثورة �� نظره " داللة كمية أي عددية و ل�ست كيفية و شتان ب�ن الك�� و الكيفي 

فا��طوة الفاصلة إنما �� تحول الص�� إ�� :" �و تحول الص�� إ�� طاقة خارجية يقول 

طاقة خارجية ، أما و قد تحول فإ��ا لن ��مد و لن تزول ح�� تبلغ ��اي��ا الطبيعية ، فو�ل 

  . 3"يومئذ ملن صادفتھ �ذه الطاقة ا��بارة 

                                                           
، عدد  باحالص، جر�دة " دور الشعر ال�شيدي �� تدعيم الثورة ا��زائر�ة " عبد هللا ركي�� ، ـ   1

  . 04، ص ) 03/05/1962( ، تار�خ  3027
 1954أوت  21ـ جر�دة البالغ ، جر�دة سياسية إخبار�ة جامعة ، أصدرت أول أعداد�ا يوم   2

، و �� قر�بة من ا��زب الدستوري ا��ديد ، و مدير�ا أبو عثمان القبطو�ي و آخر أعداد�ا صدر 
  . 1955د�سم��  ��06 

، تار�خ  1954عدد ، البالغجر�دة ،"دب ا��زائري ا��ديث ،الثورة من �  "أبو ز�د عدنان ،ـ   3
   02، ص ) 07/11/1957( 
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تدخل جميع �ذه الكتابات أثناء الثورة فيما �عرف بأدب النضال و الذي �ان 

حداث و التطورات ال�� عرف��ا الثورة ، و �ع�� أيضا عن آمال مرآة عاكسة ��تلف � 

  .الشعب ا��زائري و رغباتھ ، بل و معاناتھ و صموده �� س�يل ا��ر�ة و �ستقالل 

من ناحية أخرى �عت�� إرثا فنيا و ثقافيا فعاال و محر�ا للواقع و م��عا ع�� 

نحن :" ...ناضل رانز فانون فيقول ، أما امل 1"التغي�� و سالحا لتحطيم قيود �ستعمار 

�ا�نا أمام أدب كفاح باملع�� �ص�� لل�لمة ، و ألنھ يحدو الشعب بأسره بل النضال �� 

  2..." س�يل الوجود القومي 

إذا ألقينا نظرة ع�� مجمل �نتاج �د�ي و الفكري الذي ظ�ر �� تو�س أثناء 

وري و �ع��از باملوروث ا��ضاري الثورة نجده ال يخرج عن نطاق الو�� القومي الث

العر�ي �سالمي و رفض قوي و صر�ح لطروحات الثقافة �ستعمار�ة و نظر��ا و معاي���ا 

  .السائدة �� شمال إفر�قيا 

إ��ا ثورة ميدا��ا الفكر التحرري من الرواسب ال�ولونيالية ، و حول �ذه 

ال�ساء الذين يقاتلون �ستعمار إن أوالئك الرجال و :" ...الفكرة يو�� فانون قائال 

و ال�� ...الفر���� �� ا��زائر �عزلون ، إنما يقاتلون جميعا �� س�يل الثقافة القومية 

م�ا �ستعمار ح�� أصبحت جامدة مت��رة 
ّ
  3" حط

إن الثورة �نا باملف�وم الشامل ال يقتصر ال�دف من التخلص من ا��تل و 

  .ثقافة ا��تل و اس��جاع ثقافتنا القومية �صيلة  اس��جاع ا��ر�ة و إنما التخلص من

ما لد��ا من إنتاج فكري  إن النخبة ا��زائر�ة بتو�س أثناء الثورة ، سا�مت ب�ل

، ) 1962ـ  1956(استقالل  �عدمستغل�ن الظرف الذي �انت �ع�شھ تو�س آنذاك و ف�� ،

ود ��ا قرائح الشعراء و و الكم الكب�� من ال��ف املتنوعة ال�� فتحت صفحا��ا ملا تج

القصاص�ن و الكتاب و غ���م ، فجاءت كتابا��م متعددة و متنوعة من شعر و قصة و 

مقال و ح�� مسرح ، مع��ين عن الواقع ا��زائري املتم�� بالثورة و عنفوا��ا ، و لسان 

إذا �ان ا��ا�دون �� ساحات املعارك �س�ش�دون  من أجل �ستقالل : حال�م يقول 

أيضا كنخبة لنا واجب أيضا و �و املسا�مة �� �عالم الثوري الذي ال يختلف فيھ  فنحن

  .عاقالن أنھ أحد املعارك ال�� يجب أن �س�� جنبا إ�� جنب مع الثوار �� امليدان 

  

                                                           
، مجلة " إ�� �ستقالل  1954أدب النضال �� ا��زائر من سنة " ـ أن�سة بر�ات ،   1

  . 292، ص  1985، ا��زائر ،  95عدد ،الثقافة
، دار الطليعة  3بارو�ي و جمال �تا��� ، طسامي ال: ـ فرانز فانون، معذبو �رض ، ترجمة   2

  .229،  ص 1979، ب��وت،  
  . 139ـ  137ـ نفسھ ، ص  ـ ص   3
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  قائمة املصادر و املراجع
  : أ ـ املصادر 

  : ـ ال��افة املكتو�ة التو�سية  1
  :  جر�دة العملـ 

تحت  1934يومية تو�سية ، ناطقة باللغة العر�ية ،  تأسست �� جوان جر�دة العمل ، 
إدارة حب�ب بورقيبة ، ناطقة باسم ا��زب الدستوري ا��ديد ، توقفت من قبل السلطات 

بنفس ا��ط  1955أكتو�ر  25الفر�سية  �� أوت من نفس السنة  ، عادت للظ�ور �� 
س�ا قياديون آخرون �عد تو�� بورقيبة السيا��� ،  و تحت إدارة حب�ب بورقيبة ، ثم ترأ

  .أين توقفت ��ائيا  1988ا��كم ، بقيت تصدر منذ ذلك الوقت إ�� غاية 
  :  ـ جر�دة الصباح

م ،  1951جر�دة سياسية إخبار�ة جامعة أصدرت أول أعداد�ا يوم الفاتح نوفم��  
ن ا��رائد ال�� قر�بة من ا��زب الدستوري ا��ديد و مدير�ا ا��ب�ب شيخ روحھ ، �عت�� م

ناصرت الثورة التحر�ر�ة منذ انطالق��ا إ�� إعالن �ستقالل ، و اعت��ت نفس�ا جر�دة 
املغرب العر�ي �و��ا �انت ��تم بقضايا املغرب العر�ي �� �ل مواد�ا �عالمية ، ما تزال 

  تصدر بتو�س إ�� يومنا �ذا
  : ـ �ستقالل

اللسان الرس�� ل��زب الدستوري ا��ر جر�دة أسبوعية سياسية إخبار�ة جامعة ،  
، و آخر أعداد�ا صدرت  1955د�سم��  30التو���� القديم ، و أصدرت أول أعداد�ا يوم 

  .عارضت اتفاقيات �ستقالل الداخ�� و مجلة �حوال ال��صية 1960أفر�ل  ��22 
  : ـ جر�دة البالغ

، و ��  1954أوت  21جر�دة سياسية إخبار�ة جامعة ، أصدرت أول أعداد�ا يوم  
قر�بة من ا��زب الدستوري ا��ديد ، و مدير�ا أبو عثمان القبطو�ي و آخر أعداد�ا صدر 

  . 1955د�سم��  ��06 
  : مجلة الفكرـ 
واكبت الثورة ا��زائر�ة مما جعل�ا بحق ح�� �ستقالل  1955تأسست �� ش�ر أكتو�ر  

ر�ة و لم يقتصر �شر�ا لألخبار العامة و �شرت إنتاجا فكر�ا و أدبيا كب��ا عن الثورة التحر�
أخبار املعارك بل تضمنت أنتاجا وافرا من املقاالت و القصائد و القصص و املسرحيات و 

الطا�ر و طار و : غ���ا،  ترأس تحر�ر�ا دمحم مزا�� ، و كتب ف��ا العديد من ا��زائر��ن م��م 
ليفة و حنفي بن ع���� و مصطفى �شرف و صا�� خر�� و رشيد بوجدرة و ا��نيدي خ

  ، ....عبد هللا ركي�� و غ���م
  : ـ الكتب  2

،  1979مجلدات  03، آثار �برا�ي��  1963ـ �برا�ي�� دمحم ال�ش�� ، عيون البصائر 
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  نحو حوار أو صراع ل��ضارات؟, من ال��جمة إ�� املثاقفة 

  "ر�انات ال��جمة �� زمن العوملة"

  �سمة جدي��

  :امل��ص

أ��ت ال��جمة �ش�ل ر�انا كب��ا ع�� مستوى فرض لغة املثاقفة النابضة     

حديا واقعيا �� �� الوقت الذي باتت تواجھ فيھ تكية، ولغة ا��وار ب�ن ا��ضارات،با��ر 

�ا بإش�الية ور�طسنحاول البحث �� مف�وم ال��جمة، انطالقا من �نا,قوة العوملة ظل

�� خلق لغة )ال��جمة ( إ�� جانب البحث عن مدى وكيفية إس�ام�ااملثاقفة والعوملة،

املثاقفة و ا��وار ب�ن ا��ضارات قديما وحديثا؛ مع �سليط الضوء ع�� أ�م التحديات 

و ال�� من أ�م�ا تيار العولة  �� صل��ا بال��جمة ,ل��جمةعرقل الوظيفة ا��ضار�ة لال�� �

لنن�� ورقتنا بخاتمة �عرض ف��ا ,"�ر�اب"ل�ا �نا ب��جمة مصط�� املؤد��ة ال�� نمثل 

  .  باختصار أ�م ما انت�� إليھ بحثنا من نتائج واست�تاجات

   :مصط��ات البحث 

, صراع ا��ضارات, ر ا��ضاراتحوا, التأث�� و التأثر,العوملة , املثاقفة , ال��جمة

  التعا�ش

Summary:  

                Translation has become a great challenge in imposing a 

dynamic acculturation language and language for civilization threaten by 

globalization influence. We try to make a search in translation notion and 

linking it with acculturation and globalization taking into account the extent 

and the way it contributed in creating the language for acculturation and 

dialogue between civilizations, dealing with challenges that face the 

civilization function of translation to which to refer ‘’Terrorism ‘’, we 

briefly expose what we found and deduced. 

Keywords: Translation,acculturation,globalization, civilization, 

ego, the other, dialogue, conflict, coexistence. 

  مقدمة

ل ب�ن مختلف ش�لت ال��جمة منذ زمن �عيد حلقة الوصل والتواص     

ف�انت ا��يط الذي ير�ط ب�ن ا��تمعات و�دعم �سيج ا��ضارة ا��ضارات والثقافات؛

                                                 
 ت�سة –أستاذ مساعد،جامعة العر�ي الت����   
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وا��سر الذي ير�ط ب�ن الشعوب املتباينة املتباعدة و�قر��ا،لذلك لفتت ان�باه  ,��سانية

و�سائلو��ا عن نظر�ا��ا ومنا���ا خطابات كث��ة حول�ا،احوا ي�تجون الباحث�ن والنقاد فر 

  .وأنواع�ا

خاصة �� عاملنا والعوملة،  ة بإش�الية املثاقفةكما اج��د الباحثون �� ر�ط ال��جم

العر�ي الذي أ��ت �ش�ل فيھ ال��جمة من ج�ة ر�انا كب��ا ع�� مستوى فرض لغة 

�� الوقت الذي باتت تواجھ فيھ ،اراتا��ضاملثاقفة النابضة با��ركية، ولغة ا��وار ب�ن 

تحديا واقعيا �� ظل قوة العوملة ا��ارفة ال�� ال �ع��ف با��صوصية اللغو�ة، أو م�ونات 

ال�و�ة الوطنية أو ��عاد الثقافية وا��ضار�ة للشعوب، و�التا�� العمل ع�� إلغاء �خر 

  .صراع ا��ضارات أطروحة ودعم وفرض ال�يمنة و�خ��اق الثقا��

مف�وم  التنقيب �� �ذا ما �س�� مداخلتنا محاولة البحث فيھ من خالل

إ�� جانب البحث عن املعاصرة، و�يدولوجياور�ط�ا بإش�الية املثاقفة والعوملة ال��جمة،

ر ب�ن ا��ضارات �� خلق لغة املثاقفة ولغة ا��وا)جمةال�� ( إس�ام�امدى وكيفية 

العرض التار��� ��وانب مض�ئة من تار�خ  و�ذا من خالل ؛والثقافات قديما وحديثا

تتفرق ب�ن حوار بأمثلة وشوا�د  �امحاولة �عضيدمع  ,ال��جمة �� البناء ا��ضاري 

وار ا��ضارات �� والكتب الفكر�ة امل��جمة ومؤتمرات ح, ا����ديان �� العصر العب

 حوار ا��ضاراتب  �دبية الروسية �� عالق��اع�� التجر�ة ال��ك�� كذا و ,�لفية الثالثة

 �دبمن أك�� رجاالت  اثن�نإلقاء نظرة وج��ة ع�� أعمال  خالل ع�� ال��جمة ؛و�ذا من

�عد�ا سنحاول �سليط الضوء ع�� أ�م و  , �� صل��م بحوار ا��ضارات والشعر الرو���

ال�� من أ�م�ا تيار العولة وما تخلفھ  الوظيفة ا��ضار�ة لل��جمة و التحديات ال�� �عرقل

و�دعم أطروحة صدام  ,من ا��ضاراتأسلبية تحيل ال��جمة إ�� خطر ��دد  آثار من

ركزنا ع��  فقد التوضيح وعمال ع�� ,ل�ا دعاة ال�يمنة يروج و يطبق�اكما ا��ضارات 

وما  "�ر�اب"�جمة مصط�� �ب يتعلق موضوع ال��جمة املؤد��ة من خالل ضرب مثال

, وسياسية �عبد الطر�ق لعملية ال�يمنة والتوسعينطوي عليھ من حموالت و أ�عاد ثقافية 

من نتائج  بحثناإليھ  �بخاتمة �عرض ف��ا باختصار أ�م ما انت� البحثية لنن�� ورقتنا

      . واست�تاجات

  :الثقا�� التقليدي إ�� البعد جمة من الدالمف�وم ال��  -1

غل�ن ��ا �عت�� مف�وم ال��جمة من املفا�يم ال�� لطاملا استفزت قرائح امل�ش

خاصة وأ��ا من �راء و�عددت ف��ا وج�ات النظر؛حيث اختلفت ف��ا  ؛حقل�اوالباحث�ن �� 

املفا�يم ال�� تتأثر وتؤثر حسب السياق الزم�� والتار��� والثقا�� الذي تتفاعل 

وقبل أن نذ�ب �عيدا �� عالم ال��جمة . والفاعل�ن فيھ ل�و��ا إحدى  محر�اتھ؛معھ

  : يحسن بنا أن نحدد مف�وم�ا وما تنطوي عليھ من دالالت و أ�عاد ,وقضاياه العديدة
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ترجم كالمھ إذا س��ه بلسان : و�قال , ال ترجم الكالم إذا ب�نھ و أو��ھيق: لغة 

 1.ومنھ ال��جمات, إ�� أخرى نقلھ من لغة : وترجم كالم غ��ه وعنھ, غ��ه

رجم كالم غ��ه وت, ترجم الكالم ب�نھ وو��ھ:" امل��م الوسيطوقد جاء �� 

  2وتراجمھجمعھ تراجم , امل��جم : وال��جمان ...وعنھ من لغة إ�� أخرى 

التفس�� و الشرح  كما نالحظ فإن الداللة اللغو�ة لفعل ترجمة تتضمن مع��    

  .و�يضاح و النقل من لغة إ�� لغة أخرى 

لفاظ فن جميل �ع�� بنقل أ"بأ��ا  صفاء خلو���فيعرف�ا  �صطالحأما �� 

بحيث أن املت�لم باللغة املنقول إل��ا ي�ب�ن ؛أساليب من لغة إ�� لغة أخرى ومعان و 

�ذا  3"باللغة �صلية النصوص بوضوح و�شعر ��ا بقوة كما يت�ي��ا و�شعر ��ا املت�لم 

 كتابة �� اللغة امل��جم إل��ا لنقل" بأ��ا" مفا�يم ال��جمة"�� كتابھ  دمحم الديداوي عرف�ا و�

, فيما ب�ن ثقافت�ن , و�� عملية �نتقال من لغة إ�� أخرى , ا للغرض املتو�� م��ااملع�� وفق

  4"يف�م اللغة امل��جم م��ا لت�ي�ن مراد امل��جم عنھ للم��جم لھ الذي ال

تختلف كث��ا ��  نالحظ أن �ذه التعر�فات �صطالحية لفعل ال��جمة ال    

جميعا تتفق ع�� �ون  أ��اذلك ؛��ميةاملن التعر�فات اللغو�ة أو معنا�ا ا��و�ري ع

و�و . ال��جمة �� عملية نقل أو تحو�ل للمعا�ي من لغة إ�� أخرى لغرض الف�م و �يضاح

خصوصا " ال��جمة الثقافية"و, ورا من امل�شغل�ن بال��جمة عموما�مر الذي جعل جم�

أو  "التقليديةب"حصر عملية ال��جمة �� النقل يصفون �ذا الضرب من التعر�فات ال�� ت

إن املف�وم  "(John Johnson) "جون جو�سون و�� �ذا السياق يقول  "ا��ا�اتية"

ع�� أنھ التقليدي لل��جمة بصف��ا محا�اة لنص أص�� أو نقال لھ إ�� لغة ثانية ي���ن ل�س 

 5..."بل أيضا ع�� أنھ يقوم ع�� نظرة جامدة ومغالطة للغة, غ�� �اف �� التطبيق فحسب

ي�ب�� اخ��ال ال��جمة كمف�وم  ذا الرأي إ�� اعتبار أسا��� مفاده أنھ الو�س�ند �

بل يجب النظر إل��ا , امدةكعملية محا�اة أو نقل ج" التق��"وكممارسة �� جان��ا 

موالت عميقة �� الثقافة ال�� ت�ت�� إل��ا �ل ينطوي ع�� ح "ثقا��"أو " حضاري "كفعل

بل �� نقل , قل نص من لغة أو�� إ�� لغة ثانيةمجرد ن ل�ست"فال��جمة  آخرلغة؛ و�مع�� 
                                                 

  .1999, 1ط, دار إحياء ال��اث العر�ي للطباعة وال�شر, ال��اح ل��و�ري  - 1
  .83ص , ب��وت, دار ا��ديث للطبع و ال�شر, مجمع اللغة العر�ية,��م الوسيطامل -2
م�شورات وزارة  -دار الرشيد لل�شر, فن ال��جمة �� ضوء الدراسات املقارنة: صفاء خلو��� -3

  .14, 1982, الثقافة و�عالم
الدار , الثقا�� العر�ي املركز, ) املنظور التعر��� لنقل ال��جمة( مفا�يم ال��جمة : دمحم الديداوي  -4

  .62ص, 2007, لبنان -ب��وت, املغرب -البيضاء
م�شورات �لية , ضمن كتاب ال��جمة والتأو�ل , ال��جمة ب�ن التأو�ل والتلقي:ا��يال�� الكدية -5

  .57ص,1995 �1داب والعلوم ��سانية بالر�اط ط
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و�� , آخرحضاري للنص �ول من حضارة إ�� حضارة أخرى أو من �سق إ�� �سق ثقا�� 

�ذه ا��ال يف��ض أال ي�ون النص املصدر منعزال عن سياقھ ا��ضاري �ول الذي خرج 

 - �ذه - ة النقلع�� أن ت�ون عملي, وال عن سياقھ ا��ضاري الثا�ي الذي دخل فيھ, منھ

ول�س مجرد اس�بدال , محملة �سياقات حضار�ة متعددة تجعل ال��جمة نقال حضار�ا

  1"لفظ بلفظ أو عبارة �عبارة من اللغة املصدر إ�� اللغة ال�دف

 ا��ضار�ة إذا لھ م��راتھ املوضوعيةإن وجوب النظر إ�� ال��جمة من الزاو�ة 

مطلقة كما " ناأل "وجود  عل ب�ن ا��ضارات؛ فاللتفارسول ا ال�� �س�ند إ�� اعتبار ال��جمة

دأ �س�ية عنھ مب و�ذا تماما ما �ع��, �خرغ�� ألحد�ما عن  مطلق بل ال" آلخر"الوجود 

   .ا��قيقة

ضار�ا تفاعليا ال وح, تقنيا��ذا الش�ل إذا ي�ون فعل ال��جمة فعال ثقافيا ال  

بل و��ن ثقافت�ن أو  ,لغت�ن وحسب يصل ب�ن ال ا يو�ا حصبيجعل من ال��جمة ع ,محا�اتيا

�و ما �ع�� عنھ  ثھ ال��جمةدالفعل الذي تح ولعل �ذاأيضا؛ حضارت�ن

  .أيضا بل واب��ا الشر��,يفة ال��جمةرد - و�امتياز –ال�� �عت��  ""Acculturation"باملثاقفة"

 ,من �نا إذا وعمال ع�� إنصاف فعل ال��جمة �� �عده ودوره الثقا�� و ا��ضاري  

ما أ�م أ�عاد�ا  ؟ما مف�وم املثاقفة: ال�ساؤالت أ�م�اوجب علينا �جابة ع�� جملة من يت

العصية ع�� ا��صر والتحديد؟ ما أنواع�ا؟ " الزئبقية"الفكر�ة؟ ملاذا �عت�� من املفا�يم 

  ماطبيعة العالقة ال�� تر�ط�ا بفعل ال��جمة؟

 : مف�وم�ا و أ�عاد�ا,  املثاقفة  -2

املثاقفة بوصف�ا مصط��ا حديثا فإن تركيبھ اللغوي " أن زرمان دمحم�عت��      

كما , بادل والتالقح و�تصال املثمريو�� بمعا�ي التال�� و�حت�اك والتمازج والتفاعل والت

منذ أزمان ��يقة بحركة ميل عميق  ��سان�ع�� أيضا عن املع�� القديم الذي واكب 

� أنماط تفك���م و ع� �طالع و, لد��م فة ماملعر  �خر�ن�� ذاتھ نحو التواصل مع 

وابت�ار السبل ال�� تمكنھ من تحقيق ذلك ثم �ستفادة منھ من خالل , أساليب حيا��م

  .2"ه نافعا ومفيدادإثراء فكره وواقعھ بما يج

ـــو�� تحليلھ للعالق  ــ ـــ ـــ  ا��عبد السالم بن عبد العة وال��جمة يرى ـــــــة ب�ن املثاقفـــــــ

ذلك أن نصا ما , الت�اثرو�التا�� النمو و , التجدد والتحول  و الدوام"ة �ع�� ــأن املثاقف

                                                 
  .70ص, 2006, مارس, 5ع, �اثمجلة حوليات ال�, ال��جمة �� العصور الوسطى: دمحم عباسة -1

faculty.ksu.edu.sa/dobyan/.../زرمان20%دمحم).doc , دمحم زرمان: ال��جمة وفعل املثاقفة 
:ينظر, 3ص, ا��زائر -جامعة باتنة  - 2  
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, يجد ثقافة تحتضنھ و�سمح لھ بأن ي�� عوالم أخرى مختلفة �موت بمجرد ما اليختفي و 

  . 1"جديدة و أن يصاغ �� قوالب جديدة تمنحھ بفعل ذلك دالالت ووظائف

ن عالقة وطيدة مع ال��جمة ال�� تمكن النص من يخفى ما للمثاقفة م وال     

الثقا�� ا��ديد الذي انتقل  و تجعلھ �� عالقة حوار وتفاعل مع السياق ,"عبور الثقافات"

�ان منذ أزمان موغلة �� التار�خ "  ��سانذلك أن ؛�ون التأث�� و التأثر و �غتناءلي ,إليھ

و �انت ال��جمة , أرحب من املعرفة آفاقا إ�� م�شوق, تواقا إ�� املثاقفة و التواصل مع غ��ه

 مارس��ادائما �� أبرز وسيط ير��� ��مھ العل�� و�شبع فضولھ املعر��؛ لذلك فقد 

فال  2"و أف��ت ل�ا مجاال واسعا �� حرك��ا ا��ضار�ة ��سانيةا��ضارات  مختلف

لم  والبقاء رمراكتب ل�ا �ست حضارة إ�سانيةأي أن نتصور وجود  -وا��ال �ذه –يمكننا 

ومثال ذلك " ؛تتخذ من ال��جمة جسرا لبناء كيا��ا و ضمان امتداد�ا ع�� �زمان

�ا أن تتأسس وتزد�ر بالش�ل الذي �عرفھ لوال ال�� ما �ان ل �سالميةالعر�ية  ا��ضارة

ألن ال��جمة ��  �نود و الفرس؛امل��جم�ن �وائل الذين سعوا إ�� نقل علوم اليونان وال

و �سلوب �جدى إلنجاز فعل املثاقفة و , ك �مثل ��وار الشعوب ب�ن �عض�ا�ر ا�

�ذا �ان �ذا �و شأن و . 3"التوصل إ�� صيغة حضار�ة جديدة تدفع دائما نحو التقدم

 فإن فعل ال��جمة و أ�ميتھ ال -خاصة �� زمن ازد�ار�ا - �سالميةا��ضارة العر�ية 

ولنا �� ا��ضارة الغر�ية أسوة " اثب�ت وجود�ا وتفوق�يختلف عند بقية ا��ضارات ال�� أ

الشعوب  آداب�� بداية تطور�ا �� مدى تمك��ا من طا�ع التفاعل النا�� مع ثقافة و 

ح�� وصل ��ا �مر إ�� ما �� , و بخاصة م��ا ثقافة ا��ضارة العر�ية , �خرى ا��تلفة

  4".عليھ

 بما تفتحھ من سبل للمثاقفة ال��جمة أن �ناإذا اعت�نبالغ بالقول  إذا فلعلنا ال     

؛ �نا عدت ال��جمة رديفة املثاقفةمن " �� بمثابة ��ر �ساس ل�ل حضارة  والتفاعل

مغايرة ألش�ال الثقافة ا��تلفة و أسئلة الوجود  آفاقألن �لتا�ما بحث وس�� نحو ارتياد 

) ال��جمة واملثاقفة( ��النيخكما , لتعا�ش ا��ضاري و التفوق الثقا��املتعددة �� ظل ا

                                                 

 ,املغرب-طنجة, و�الة شراع لو�االت �عالم و�تصال,�� ال��جمة: عبد السالم بن عبد العا�� 1-.
  34ص, 1998

.1ص, املرجع السابق: رماندمحم ز    -2  
.10ص, املرجع نفسھ   -3  

 -دمشق, صفحات للدراسات وال�شر, إش�الية ال��جمة �� �دب املقارن : ياسم�ن فيدوح 4-.
  .89ص , .2006 ,سور�ا
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واقع �عا�ش ا��ضارات ا��تلفة �� ��ظة من ��ظات �بداع ال�� يتمخض ع��ا تجدد 

   1"ا��ضارات ونماؤ�ا

ال�� تتعانق �� ظل�ا ا��ضارات  "البناءة" و�ذا �ان �ذا �و حال املثاقفة     

, �اف ب�س�ية ا��قيقة�ع�و  التفاعل الثقافات �� إطار من الت�امل و من خالل�اوتتالقح 

لتتحول  "��سا�ي ا��و�ر"عندما ت��اح عن �ذا  ملثاقفة تكف عن �و��ا كذلكفإن �ذه ا

��دد مص�� الثقافات  ادا�م اخطر  لتصبح بذلك ,ا��قيقة واملعرفة إ�� احت�ار لسوق 

و �ذا , 2"�ست�باع ا��ضاري "ب دمحم عابد ا��ابري بل و�جر�ا إ�� ما�سميھ  وخصوصيا��ا

ومن الطبي�� أن تجري املثاقفة �� جو من ا��ر�ة  "�� �ذا الكالمنجد إشارة لھ  ما

و�ال , واملبادرة الذاتية ال�� �ع�� عن رغبة تلك الشعوب �� التقارب و ا��وار والتثاقف 

ـــتحولت إ�� استالب فكري وغزو ثقا�� مف ـــ ـــــــ ـــروض يتضمن �� طياتــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ �خر و ھ الرغبة �� محـ

  3"معاملتھ بنظرة عدوانية متغطرسةو���اقھ وفرض التبعية عليھ و 

�ذه , إعادة النظر �� مف�ومنا للمثاقفةلعلھ انطالقا من �نا يحسن بنا       

أن  -وا��ال �ذه -أيضا  ال�� من شأ��ا أن تحمل وصالت إنمائية كما من شأ��ا�خ��ة 

بل  واحدة مثاقفةال واج�ة بصدد م �نننا تحمل جينات استالبية إقصائية؛ باختصار إ

عز الدين لعل �ذا ما �ع�� عنھ مف�وم املثاقفة كما وجدناه عند  !متعددة مثاقفات

 حسب ؛ فاملثاقفةملا وجدنا فيھ من أ�مية وشمولية و�حسن بنا عرضھ �امال,  املناصرة

  4:�� املناصرة

  .تتم املثاقفة ب�ن طرف�ن: أوال

  .بالقوة والقبول  تتم املثاقفة: ثانيا

  .�خرالدونية عند الطرف املثاقفة مع�� التعا�� عند طرف و تحمل : ثالثا

  .)�ستعمار( الصراع ب�ن الطرف�نثاقفة مع�� الف��ات �نتقالية و تحمل امل:را�عا

  .التبادل الثقا��تحمل املثاقفة مع�� �تصال والتواصل و�نفتاح و : اخامس

ف�ساعد . �ندماج فيھو  �خر� التأقلم مع ثقافة تحمل املثاقفة مع�:سادسا

  .و �ندماج فيھ �خرإ�� ثقافة ذلك �� إضافة عناصر جديدة 

                                                 
:ينظر, ال��جمة ب�ن املثاقفة والعوملة: عمرا�ي -1  

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=6   املصطفى  
.198ص,  2006, ,3ط,لبنان-ب��وت,25الثقافة القومية -2  
سلسلة, مركز دراسات الوحدة العر�ية, املسألة الثقافية �� الوطن العر�ي: دمحم عابد ا��ابري   

.3ص, املرجع السابق: دمحم زرمان    -3  
, دار الفارس لل�شر والتوز�ع  ,) منظور إش�ا��(املثاقفة والنقد املقارن : عز الدين املناصرة   4-

   .74 -73ص  1996, �ردن  عمان
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؛ حيث تبقى حائرة ب�ن ؤدي ذلك إ�� ازدواجية �� ال��صيةقد ي: سا�عا

�� رفض الثقافت�ن دون وقد يف��� ذلك إ, و�ة �و�� و��ن العناصر ا��ديدةعناصر�ا ال�

  .أو يتم ال�روب باتجاه ثالث, طرح البديل

بما تحتوي عليھ من  �ل �ذه التعر�فات للمثاقفة قرأناإذا و�عد أن ن�ون قد        

ذلك أنھ �عت�� أن  !ل�ذه التناقضات املناصرة يجب أن نتفاجأ بإن�ار ال ,تناقضات جلية

" ه لعنصرالسل�� و �يجا�ي مع اعتبار  -وا��ال �ذه -�ذا �و حال املثاقفة ال�� تجمع

إن جميع �ذه املعا�ي "املناصرةيقول , لرئ�س ل�ذه العملية�و ما يمثل ا��رك ا" الصراع

, أش�ال سلبية و إيجابية بل �� تدل ع�� أن املثاقفة تتم ب, ت�ناقض مع �عض�ا البعض ال

 و�بقى أن ا��لقة املركز�ة �� املثاقفة ��,يوجد �عر�ف مثا�� ملثاقفة مثالية  أنھ الوتؤكد 

و ألن �مر كذلك فعال فإن املثاقفة ال�� يمكن أن  ,1"الصراع وفق قوان�ن متعددة �ش�ال

مع�� "ت�ون فاعال إيجابيا �� تواصل الشعوب و ا��ضارات �� املثاقفة ال�� تحمل 

ثاقفة �يجابية �� فإن امل آخر؛ بمع�� "�تصال و التواصل و �نفتاح و التبادل الثقا��

 وال, تج�� ثماره إال برغبة تبادلية ب�ن املتثاقف�ن يتم وال فاعل خياري طو�� الت: "�صل ��

إذ ينجم , يمكن أن تتحقق أبدا �� حاالت �ختالط الق�ري الناتج عن ا��روب و�حتالل

  2."سمة من سمات املثاقفة الطوعية بأيةتتمتع  ال" �شو�ات ثقافية" عن ذلك �ختالط 

ما�س�� اليوم  أطروحة عل��ا ال�� ترا�ن الطوعية �� فةفإن املثاق آخرو�مع�� 

�ذا �خ�� الذي لم تنكف حاجة الشعوب إليھ ع�� مدار تار�خ�ا , "حوار ا��ضارات"ب

نظرا الرتباطھ بواحدة من أ�م �ش�اليات �زلية ال�� لطاملا شغلت ومازالت  ,الطو�ل

 �مر ,"�خرإش�الية �نا و "إ��ا ...الفالسفة واملفكر�ن كبار �شغل و�ستفز قرائح و أقالم

�� معادلة ثالثية  الذي يمكن أن تلعبھ الذي يجعلنا �سائل ال��جمة عن طبيعة الدور 

عملية جمع ب�ن ال��جمة و  �عدا ف��ا اتجت�شد أن ي�ون حوار ا��ضارات ن ,طراف� 

فالبد من �جابة " �عادثالثية �"وسعيا منا ��اولة حل �ذه املعادلة الثقافية ...املثاقفة

ما مف�وم حوار ا��ضارات؟ ما الذي يجعلنا �عت��ه : ع�� جملة من ال�ساؤالت ذات الصلة 

  رديفا ل�ل من ال��جمة واملثاقفة تباعا؟ ما طبيعة العالقة ب�ن �ذا الثالوث الثقا��؟ 

  :مف�وم حوار ا��ضارات -3

ا��ضارات ما أورده  ارلعل أجمع �عر�ف وقفت عليھ �� بيان املراد من حو    

�� سياق حديثھ عن حوار ا��ضارات من منظور إسالمي حيث  عباس م��وب

واملقصود من حوار ا��ضارات �� املف�وم �سالمي الوصول إ�� �لمة سواء ب�ن :"يقول 

                                                 
.74ص, املرجع نفسھ   -1  

 مع�د إبرا�يم للدراسا ت �عالمية, أسئلة ال�و�ات واملثاقفة  �� عصر العوملة : دمحم سليمان 2-  
   .21,ص, 2008, 1ط, فلسط�ن  -رام هللا, والثقافية 
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" �نا" إ�� " �خر"ول�س �دفھ تحو�ل , رضا وقناعة لتقليص الفجوة بي��ما , �خر�نا و 

جديدة تتطلب  آفاقمستقبلية ملوقع �نا �� �ذا العالم املتغ�� املقبل ع��  بل �و رؤ�ة

, ��سا�يفعال حضار�ا مؤثرا و تفاعال حضار�ا إيجابيا يضمن لھ موقعھ و أثره �� ا��تمع 

  1"�عز�زا الستقرار ا��ياة و عمال ع�� إشاعة �من والسالم �� �رض

ستفزنا دائما لتجديد �سئلة لعل الطبيعة ا��دلية ل�ذا املوضوع � 

كيف يمكن لل��جمة أن تقوم بدور�ا �� تخطي ا��دود �قليمية للر�ط : و�ستفسارات 

أن ت�ون أداة ��لق روابط الصلة  و�� إطار عالق��ا باملثاقفة ب�ن الثقافات؟ ثم كيف ل�ا

  ؟  ب�ن املعارف ونبذ �ختالف ب�ن الشعوب

ا��وار (ما من املثاقفة إ�� حوار ا��ضارات قدي عند العرب حركة ال��جمة-4

  )املسي�� نموذجا - �سالمي

ا��ضارات ل�س حوار  أن �س من الغر�ب �� ���ء الذ�اب بالقول إ��لعلھ ل      

؛ ذلك أن يم قدم ا��ضارات ��سانية نفس�او�نما �و مشروع قد, وليد القرن العشر�ن

ودعونا �نا نضرب مثال  ,�� ثنائية سرمدية ا��وار �ذا تقت��� ال�� و�خرثنائية �نا 

�� دعوة  و�خرالدعوة إ�� التعارف وا��وار ب�ن �نا با��ضارة �سالمية؛ ذلك أن 

و�� دعوة عاملية  ,ير�و عن �ر�عة عشر قرنا امنذ م �ذا الدينبامتياز؛ دعا إل��ا  إسالمية

َ�ا ﴿: قھ قولھ �عا��؛ و�و مايصدعارفأجمع�ن وتدعو�م إ�� الت" الناس"تخاطب  ُّ�
َ
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 فإن , توضيحا ل�ذه �ية الكر�مة" �عارف ا��ضارات"�� كتابة  ز�ي امليالدوكما يقول  - 13

ول�ذا جاز لنا , �س �فراد و�نما التجمعات وا��تمعات املقصود بالتعارف �نا ل" 

�ذا ولنا �� رسولنا الكر�م خ�� مثال   2"استعمال �ذا املف�وم ع�� مستوى ا��ضارات

يجسد �ذه الدعوة الر�انية ؛حيث �انت دعوتھ لآلخر استضافة شر�فة للتفا�م وا��وار 

دينة �� إحدى أبرز ال��ا��ن ع�� ولعل ��يفة امل ,املف��� إ�� ال�سامح �� أس�� معانيھ 

 .�ذا �مر

و�نما �� وثيقة الصلة  ,لم تكن ترفا فكر�ا �� �ذا املقام مقدمتنا �ذه     

من ج�ة أخرى؛ " س�ام ال��جمة �� �ذا ا��واربإ"من ج�ة و" حوار ا��ضارات"بموضوعنا 

ز�د "�ان وجود ؛ من �نا تلف تقت��� بدءا قناة للتواصل معھا�� لآلخر�ل دعوة  ذلك أن
حيث يذكر  املسعودي أنھ " ؛ �سالملي�ون أول م��جم ��  "بن ثابت �نصاري ا��زر��

                                                 
 , 1ط, �ردن  –إر�د , عالم الكتب ا��ديث , القة تبادلية ا��كمة وا��وار ع: عباس م��وب   1-

  .135ص, 2006
.19ص ,  2006, سور�ا  -دمشق, دار فكر , �عارف ا��ضارات : ز�ي امليالد  -2  
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�� امللوك و�جيب بحضرة الن�� ص�� هللا علھ وسلم من الفارسية والرومية إ �ان يكتب

  .1"�علم ذلك باملدينة من أ�ل �لسن, والقبطية وا���شية

بال��جمة لم يكن أمرا طارئا " ا��ي�ية"صلتھ الشك إذا أن حوار ا��ضارات ��    

أن بداية ال��جمة  وا��قيقة"  بل �ان أصال أصيال ف��ا ,�سالميةع�� ثقافتنا العر�ية 

املنظمة إبان ثم �ان ان�شار �ذه ال��جمة , ت مع بدايات صعود الدولة �مو�ةاملنظمة �ان

إ�� ) 753(ة ا��ليفة املنصور عام ف�انت املرحلة �و�� من بداية خالف, العصر العبا���

وتم��ت ب��جمة كتب الطب والفلك ثم املرحلة الثانية  ,)م909(��اية خالفة �ارون الرشيد 

الثالثة  وتم��ت ب��جمة كتب الر�اضيات والفلسفة واملنطق ثم املرحلة) م839-913(

   2"و�دابن وتم��ت ب��جمة الكتب �� مختلف العلوم والفنو ) م913( و�انت بداي��ا عام

��ضة حركة ال��جمة �� زمن املنصور " ولعل �مر الذي ال يمكن إن�اره �و أن  

فصاعدا إنما جاءت �عب��ا عن تطور حضاري جم�� وتلبية ��اجة ا��ضارة العر�ية 

إ�� �ضم تراث �ذه , �� ��ظة تجاوز�ا لذا��ا ولسائر ا��ضارات ال�� تقدم��ا, �سالمية

�� التار�خ  -من حيث ��ساع -يقل نظ���ا �خرانفتاح ع��  ا��ضارات �� عملية

  3"ا��ضاري ما قبل ا��ديث

مون �ان �و العصر و�جمع الباحثون ع�� أن عصر ا��ليفة العبا��� املأ    

؛ حيث ش�دت ف��ة توليھ ا��الفة ترجمة غز�رة ��تلف  أنواع الكتب الذ��� لل��جمة

جمة مون �و ا��ليفة الذي أصبح اسمھ مقرونا بال�� فاملأ ؛واملؤلفات �� ش�� التخصصات

الذي �ان م��را خصيصا " ب�ت ا��كمة"رف قديما ب ا �عمل والس�ب �� ذلك إ�شاؤه

، كما ناء ع�� ال��جمة ومع�م كتاب حذاقأمو�ان يدير ب�ت ا��كمة مديرون و " لل��جمة 

�جناس ختلف �ديان و �ان �شتغل فيھ علماء و�ساخون وخزان ومجلدون من م

، ومع�م الوراقون فصار ب�ت ا��كمة دوائر منوعة ل�ل م��ا علماؤ�ا وتراجم��ا والثقافات

   " 4"ومشرفون يتولون أمور�ا ا��تلفة

وصلت إليھ الدولة العباسية عامة وخالفة  �عكس شدة ماولعل �مر الذي     

و ال��جمة إ�� �و أن عملية النقل :" �خرمن تفاعل ثقا�� مع  املأمون �ش�ل خاص

، ولم تقتصر ع�� تراث أو حضارة �عي��ا ، بل إ��ا ر�ية لم تنحصر �� �سق ثقا�� واحدالع

                                                 
.262ص, 1981, ب��وت , طبعة دار ومكتبة ال�الل , التن�يھ و �شراف : املسعودي   -1  

, دار الفكر العر�ي , مية �� وسائل �تصال ا��ما���ي فن ال��جمة �عال : عبد ا��يد شكري   
.7ص,  1ط, القا�رة  -2  

, دار السا��, ) عن الديمقراطية والعلمانية وا��داثة واملما�عة العر�ية(�رطقات : جورج طراب����
.42-41ص, 2006, 1ط, لبنان-ب��وت  -3  

.164ص ,  1979,  10ع, مجلة املؤرخ العر�ي ,  ن تار�خ ال��جمة عند العربم: نافع توفيق   -4  
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ومصر�ة و�ونانية فارسية و�ندية و ص�نية : قد ا�سعت ل�شمل علوم حضارات متعددة 

 ، و�ذلك توفر للعرب مادة ثر�ة دسمة ومتنوعة مكن��م من �ستفادة منو���نطية وغ���ا

ومبدأ التعددية التفتح،، مما دعم ن�� لوم و ثقافات أمم متعددةخالصة ع

   1"ور�� معا�ي ال�سامح و��سانية و التواصل و املثاقفة،والتنوع

ف�و �مر  ,�سم الدولة العباسية امعلم تعددية الدي�ية والفكر�ة �انت ال وألن    

و�ن من يطالع كتب "  ,لثقافات و�ديانايحتضن ا��وار ب�ن  واسعا فضاءالذي جعل�ا 

امللل والنحل ال�� ألف�ا علماء مسلمون ليدرك كيف أن ال��ال مع أ�ل الديانات �ان 

وكيف أن الرأي ا��الف �ان يدحض با���� , �مور ال�� تختلف ف��ا العقائد يدور حول 

و�ستحيل أن يجد الباحث �� ا��ادل�ن املسلم�ن من يطعن �� خصمھ . غ�� العقلية ال

بل إن ا��ادل املسلم �ان يحرص دائما ع�� التعامل مع أ�ل , اللون أو العرق  �س�ب

وألن ا��وار أو    2"الخصوم أو أعداء, ت �خرى بوصف�م أ��اب رأي مخالفالديانا

فقد برزت ا��اجة م��ة إ�� , ال��ال الدي�� �ان �ع�� عنھ من خالل ا���� العقلية

ومنھ إ�� ترجمة الكتب  ,بطر�قة عقالنية �سالماستخدام الفلسفة واملنطق للدفاع عن 

�� ا��وارات واملناظرات ال�� �انت ال�� تفي ��ذا الغرض و �ع�ن املسلم�ن ع�� �ذا �مر 

� من �املانو��ن وغ���م الكث�� والكث تدور ب�ن املسلم�ن واملثقف�ن ال��ود واملسيحي�ن و

�و , املعتقداتع�� ا��دال الذي قام ب�ن ل�س ف��ا  ومما يدل داللة ال" الفرق و �ديان 

ـــالعدد الذي يف ـــ ــ ــــــــــــوق ا��سـ ــ اب من الرسائل املعنية بالتفس�� و املناظرة ال�� وضعت ــ

  .  3"بالعر�ية خالل ف��ة ال��جمة

مع ان ا��ليفة امل�دي واحدا من ا��لفاء الذين فتحوا باب ا��وار وقد �

من امل��دين  �عرض إ�� خصوم محاور�ن أقو�اء كما أنھ قد, أ��اب الديانات ا��تلفة

مع و�انوا , أما املسيحيون وال��ود فلم ي�ونوا مصدر خطر سيا��� "  واملانو��ن وغ���م

�مر  4"إذ أنھ �انت ل�م خ��ة �� ا��وار ب�ن �ديان, ذلك خصوما أشداء من أ�ل الفكر

ولن يتأ�ى  ,قناع و إفحام خصومھعينھ ع�� إضرورة �ستعانة بما � �الذي دفع امل�دي إ�

وسمت جد���م �� ذلك  إال بمحاور��م بما يتالءم مع ف�م�م -وا��ال �ذه - �ذا �مر

كتاب ليتم انطالقا من �نا ترجمة  ,من بد��يات ا��وار النا�� و�ذا) املنطق(العصر 

                                                 
.9ص, املرجع نفسھ : دمحم زرمان   -1  

, مركز دراسات الوحدة العر�ية, "والغرب...العرو�ة و�سالم "مسألة ال�و�ة : دمحم عابد ا��ابري -
194-193, ,2012. 4لبنان ط-ب��وت,27سلسلة الثقافة القومية 2  

, املنظمة العر�ية لل��جمة , نقوال ز�ادة : ترجمة, ر�ية الفكر اليونا�ي والثقافة الع: ديمي��ي غوتاس  
.127ص ,  2003, لبنان  –ب��وت  -3  

.129ص: املرجع السابق  :ديم��ي غوتاس  -4  
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ة وأتيحت لھ الفرصة يوقد قرأ امل�دي الكتاب �عنا"  بأمر من امل�دي ألرسطو *املقوالت

مع مسي�� �� محاورة  �سالمإذ أنھ �ان املسلم �ول الذي نافح عن  ,ح�� لتطبيقھ

و�و الرجل , وقد �ان �ذا املسي�� �و البطر�رك ال�سطوري طيماثاوس �ول , مدونة

فأما عن الطر�قة ال�� تم من خالل�ا �ذا ا��وار أو  1" الذي ع�د إليھ ترجمة املقوالت

تلك املناظرة �� ش�ل  وتأ�ي " م��وب صالح عبد العز�ز رة وأبرز محاور�ا فيقول املناظ

) /.../ طيماثاوس(و إجابة املناظر املسي�� ) ا��ليفة امل�دي(سؤال للمناظر املسلم 

ونبوة , وموضوعات �سئلة �� ميالد املسيح ع���� بن مر�م �� اعتقاد السر�ان الشرقي�ن 

 – �سالميوفيما ي�� عرض ��زء من �ذا ا��وار  2"وغ���ا من �سئلة - ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول 

  :فيھ وا��ا الذي يبدو فعل ال��جمة 3املسي��

وعندما ت�لمنا عن , إ�� حضرة مليكنا املظفر �يامننا قد دخلنا قبل �ذه إ"

يليق  ق الو�و أ��ا ا��اثلي, لم �سمعھ منھ قط و أزلي��ا قال لنا امللك ما �ل�يةالطبيعة 

  " أنھ اتخذ امرأة وولد م��ا ابنا"عالم وذي خ��ة أن يقول عن هللا �عا�� , برجل مثلك

عز (فجاو�نا قائل�ن أ��ا امللك محب هللا من �و الذي أ�ى ��كذا تجديف عن هللا 

 ) وجل

  فماذا تقول إذا عن املسيح؟ من �و؟: فحي�ئذ امللك املظفر قال �� 

املسيح �و �لمة هللا الذي ظ�ر با��سد ألجل خالص  إن: فجاو�نا امللك قائل�ن

  .العالم

بالسر�انية �� املناظرة �� إطار اس�ش�اد كال  قرآنية آياتوقد وردت عدة "

و 17 و�يتان, من سورة ال�ساء 172و156 �يتانو�ما , املتناظر�ن إلثبات ��ة رأي��ما 

 و�ياتمن سورة �ن�ياء  91 ةو�ي, عمرانآل من سورة  55 و�ية, من سورة مر�م 33

  4 "من سورة البلد 3إ��  1من 

يب�ن لنا جانبا من  -وع�� �ساطة عرضھ- �نموذج ��وار �ديان لعل �ذا     

�خر ا��تلف؛  �عبيد الطرق وتذليل صعاب ا��وار ب�ن �نا و �� جوانب إس�ام ال��جمة

                                                 
وفن ا��اجة ع�� قواعد منتظمة الغرض منھ تطو�ر أسلوب يمكن الواحد , كتاب �علم ا��دل  . 

يقبل�ا ا��ميع ؛ومن ثم يزودنا بقواعد من ا��اجة عن مساءلة أو ضد�ا ع�� أساس معتقدات 
121ص, املرجع نفسھ . السائل وا��يب لھ-املناقشة املرتبطة باملساءلة وا��واب ب�ن خصم�ن  -*  

.129ص , املرجع السابق , ديمي��ي غوتاس  - 1  
( ترجمة معا�ي  القران الكر�م �� �دب السر�ا�ي املسي�� : صالح عبد العز�ز م��وب إدر�س 

ص . ت.السنة الثالثة د, 3مجلة البحوث والدراسات القرانية ع, ) ونماذج م��ا وتقو�م�ا,خ�ا تار�
241 -242 . -2  

.130-129ص, املرجع السابق : ينظر ديم��ي غوتاس   -3  
.242ص , املرجع السابق , صالح عبد العز�ز م��وب إدر�س  -4  
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�دي �ان �نا ولعل ا��ليفة امل, ��الناذلك أن ا��كمة من أو�� أولو�ات فنون ا��وار 

دراية منھ , إذ أشار إ�� ترجمة كتب ا���اج واملنطق وفنون املناظرة حكيما بالقدر ال�ا��

ب�ون �ذه العلوم والفنون تمثل الباب الذي ي�ب�� الولوج منھ ل�كذا نوع من ا��اور�ن 

و�و �مر ) ضايا الدي�يةا���اج املنطقي  للق(بما يتالءم مع أسلو��م �� �قتناع والف�م 

    .الذي �انت ال��جمة فاعال رئ�سا �� تحقيقھ

  :عاملنا املعاصرال��جمة وحوار ا��ضارات ��  - 5  

لعل عاملنا املعاصر بما يثقل �ا�لھ من إش�االت و صراعات وتطاحنات ب�ن       

ا إ�� م رآخ�و أحوج من أي وقت  ,حروب ودماء و�ما �عتم سماءه من ,الثقافات والشعوب

حوار  يجعل بما,  يمكن أن �س�م بھ ال��جمة من فتح لقنوات �تصال واملثاقفة

 وع�� وجھ ا��صوص ,�يةالسيما ب�ن ا��ضارت�ن �سالمية والغر  ,ا��ضارات ممكنا

أحداث ا��ادي عشر من س�تم�� وما تال�ا من و�الت و�شرذمات خط��ة ب�ن  ما خلفتھ�عد

أش�ال  �� إحدى املمارسات امل�مة لتفعيل" وار ا��ضارات ح" ولعل دعامة" ,ت�نا��ضار 

ول�س من الصعب تحقيق ذلك مادامت ال��جمة �س�م �� بناء الو�� املعر�� , التواصل

   1"ودالالتھ املتنوعة والتداعيات �� نفوس املتلق�ن أيا �ان نوع�م

ما يمثل نھ وكنحيد عن املوضوعية العلمية فإنھ يجب �ع��اف بأ وح�� ال      

خلق هللا فإن ما ي�تج عنھ من صراع أيضا �و سنة �ونية منذ  ,�ختالف سنة �ونية

وا��اصل أنھ حينما تحاول مفا�يم ال��جمة �� أثناء تناول�ا "  ,ع�� وجھ �رض ��سان

 �خرفإ��ا تجعل ف�م التالقح أمرا مس�ساغا بحيث ي�ون �تصال بالعالم , �خرمعالم 

و��ذا املع�� أيضا �ستطيع ال��جمة أن تؤدي دورا فعاال إلبراز مشكالت , ي اتصاال حضار 

 فقد استدعت ا��اجة إ�� عقد الكث�� من ,ال حصر ل�ا ن مشكال ت العصرو أل  2"العصر

وال أحد ينكر دور , تزدحم ��ا �لفية الثالثة تال�� بات و�ديان مؤتمرات حوار ا��ضارات

؛ فال ن�اد نتخيل مؤتمرا ��وار "العاملية الطا�ع" مراتال��جمة �� تحقيق �ذه املؤت

ولغات متباينة دون حضور ا��ضارات أو �ديان يجمع ب�ن ممثل�ن ��ضارات وديانات 

و�ذا طبعا �غض النظر عن النتائج ال�� يمكن أن , لل��جمة من أجل تفعيلھ وجعلھ ممكنا

كر املؤتمر العر�ي الدو�� �� نذ, وع�� س�يل املثال ال ا��صر, تتمخض عن �ذا ا��وار

وقد �انت " جامعة أكسفورد ال��يطانية الذي ضم وفودا أتت تقر�با من �ل بقاع العالم 

�م�ن العام  عمرو مو���ملفتة لالن�باه املداخلة ال�� قام ��ا من ب�ن ا��ضور �ستاذ 

ن باللغة الذي ألقى مداخلة عن �عتدال واملعتدل�,السابق ��امعة الدول العر�ية 

                                                 
121-120ص, املرجع السابق : ياسم�ن فيدوح   -1  

.81ص, نفسھ  املرجع   -2  
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انتماءا��م اللغو�ة وا��ضار�ة ع�� وسيط  ليتلقا�ا ا��ضور ع�� اختالف 1"العر�ية

تنظر �� املبادئ العامة للتعاون �� حفظ  وألن ا��معية العامة لألمم املتحدة, ال��جمة

ع�� اختالف ألسن��م تضم ممثل�ن دولي�ن من العالم بأسره و  ,السالم و�من الدولي�ن

 بما ت�يحھ من فتح قنوات �تصال فلوال وسيط ال��جمة, لثقافية وا��ضار�ةوانتماءا��م ا

الدعوة إ�� حوار ا��ضارات ال�� بادر إ�� طرح�ا دمحم خات�� �� خطابھ " ما �انت لتصل

ودعوتھ ألن ت�ون , العامة لألمم املتحدة�� اجتماع ا��معية , م1998الذي ألقاه سنة 

�مم  وقد صادقت, العشر�ن سنة ��وار ا��ضاراتادي و السنة �و�� من القرن ا��

   2"سنة عاملية ��وار ا��ضارات, م2001وأعلنت أن سنة , املتحدة ع�� �ذا �ق��اح

الذي عقد �� نيو�ورك " حوار �ديان"ذكر مؤتمر   �ذا املقام و�حسن بنا ��

لة �مارات الذي قررت ع�� إثره دو  "ثقافة السالم وا��وار ب�ن �ديان" تحت عنوان

كتابا عن عدد من اللغات �ورو�ية  ��51جمة ليضطلع ب" �لمة"ار مشروع ياخت العر�ية

ليتم اختيار جملة  ,إ�� اللغة العر�ية �� مواضيع تتعلق بالشرق والغرب وحوار ا��ضارات

اللقاء " نذكر م��ا ,لت��جم عن اللغات �ملانية و �نجل��ية والفر�سية ال�امة من الكتب

ا��غرافيا السياسية للبحر �بيض "لد�س�توفل�س و "و�سالماملعقد ب�ن الغرب املتعدد 

ـــــــــــل�ور�" لقاء ا��ضارات"إليف ال�وست و  "املتوسط ما�و "ف وتود إيمانو�ل و ـــــاج يوســ

س�شراق �� � "و " و�س�شراق �� العصر الروما�ي �سالم"لفيليب نيمو و " الغرب؟

" ا��ذور الثقافية لإلسالمو�ة �مر�كية"لع�� ��داد و " تفكك �ستعماري عصر ال

  . 3لتيمو�ي مار وغ���ا

إ�� تفكيك الصورة �سطور�ة للشرق �� الذ�ن  و�س�� �ذه الكتب �� معظم�ا

الغر�ي و�� الواقع الغر�ي ع�� حد سواء؛ وذلك من خالل رسم مالمح �ذا الشرق املتخيل 

الشرق؛ أي " شرقن"الغرب إن " أحمد خر�سو�� �ذا السياق يقول . �ية�� الذ�نية �ورو 

و�ستحسان  ,احتملت العداء وسوء الف�م تارة, رسم صورة متو�مة أو متخيلة حولھ

ول�س ثمة س�يل , بدوره رسم حول الغرب صورة مماثلةوالشرق , و�نجذاب تارة أخرى 

من املساءلة املعرفية ا��قة ال��  أفضل ��سر ال�وة ب�ن الشرق والغرب �� زمننا �ذا
                                                 

:ينظر  -1  
http://arabic.euronews.com/2015/11/04/united-kingdom-oxford-university-

dialogue-of-civilisation-conference 
                                                                                                                             

الدار , حوارات حول الفكر �سالمي؛ قضاياه ومسائلھ و�ش�الياتھ - �سالم واملدنية: ز�ي امليالد
.94ص, 2007, 1لبنان ط- ب��وت, للعلوم العر�ية  -2  

http://www.emaratalyoum.com/life/culture/2008-11-09  إيناس مح�سن �لمة
كتابا حول حوار ا��ضارات 51ي��جم  -3  
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ولعل أنجع مع�ن ع�� ذلك ترجمة تلك الطائفة , تتفحص العالقة ب�ن �ذين العامل�ن

  1 "من الكتب ال�� عن�ت بتلك القضية البالغة التعقيد وال�شعب ةالكب�� 

و�ذا �ان مجال السياسة والفلسفة والفكر �و ا��قل الذي تجري فيھ ومن     

فإن ميدان �دب , الدي�ية وا��ضار�ة ع�� اختالف أطراف�ا و أ�داف�ا خاللھ ا��وارات

�رض ا��صبة ال�� لطاملا احتوت ورعت بذور لھ من �عد إ�سا�ي رسا�� خالد �و بما يحم

وألن �ملام بتجليات حوار . امل��فع عن �ل أش�ال الصراع  ,بمعنا�ا الواسع ��سانية

�و ضرب من " ��سا�ي" �� ميدان �دب -ملثاقفة�� عالقتھ بال��جمة وا–ا��ضارات 

بإطاللة  فإننا اخ��نا أن نقوم -الذي يم��� ع�� استحياءرضنا �ذا خاصة �� ع -ا��يال

ا��ضارات ال�� �انت السر�عة ع�� تجليات املثاقفة وحوار " ال�ل�ش��ات"ست�ون أشبھ ب 

يجمع جم�ور غ�� �س��  الذي �ذا �خ��, الرو��� ل��جمة �� �دبمن ثمار ا يا�عة ثمرة

تأثرا باألدب و�الثقافة العر�ية  �داب العامليةمن النقاد ع�� اعتباره واحدا من أك�� 

والذين سنختار  ,مھو�و �مر الذي يبدو جليا �� روا�ع أش�ر أعال  ,ع�� �طالق و�سالمية

  ."تولستوي  وليف" "بوشك�ن" اثن�ن من أك�� رجاالتھ و�ما  م��م

    ):�دب الرو��� نموذجا( ل��جمة �دبية وحوار ا��ضارات ا -6

 جليا حوار ا��ضارات بدا الروسي�ن الذين �دباءقبل أن �عرض لنماذج من     

 �نا س أن �ستأ�سال بأ ,من خالل ال��جمة و�سالميةتأثرا بالثقافة العر�ية   مال��� أعم

�دب : " يقول , ا��ضاراتدبية �� حوار أ�مية ال��جمات � ب فيما يتعلق عبده عبودبرأي 

املعطيات �جتماعية و ا��ضار�ة للشعب وا��تمع و الثقافة؛ فعندما ت��جم  مرآة�و 

�عمال �دبية من لغة أجن�ية يتمكن قارئ �ذه اللغة من أخذ انطباع عن املعطيات 

��وار ب�ن وال��جمة أ�م قنوات ا, �جتماعية وا��ضار�ة عن شعب أو أمة غر�ية 

و�ذا �مر �و ماسنحاول اختباره عند �ل من ألكسندر بوشك�ن وليف  . 2"ا��ضارات

  .تولستوي 

  :ألكسندر بوشك�ن -

واحدا من أبرز �دباء الروس تأثرا  ألكسندر بوشك�ن�عد شاعر روسيا �ك��     

بوشك�ن عصر  "ذ �ش�� دراسات أدبية إ�� أنإ ؛وتفاعال مع�ا �سالميةلعر�ية با��ضارة ا

 و�دابالرو��� من ج�ة  �دب�و العصر الذ��� للشعر الرو��� وعصر التقارب ب�ن 

العر�ية �� إنتاج " املوتيفات"ومن الو�لة �و�� تبدو "  3"العر�ية والشرقية من ج�ة أخرى 

                                                 

.املرجع نفسھ -1  
https://ar.qantara.de/content/tbq-ltrjm-hm-qnwt-lhwr-byn-lhdrt 2003  عبده

: قنوات ا��وار ا��ضاراتتبقى ال��جمة أ�م : عبود -2  
http://www.moc.gov.sy/index.php?d=48&id=409 التأثر والتأث�� ب�ن �دب�ن العر�ي 
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فقد اجتذب الشرق   ؛"با��ضارة العر�ية �سالمية"لة قر�نة الص -�� غالبي��ا–بوشك�ن 

فجال �عقلھ , ا�تمام بوشك�ن إبان مرحلة ازد�ار ا��ضارة العر�ية �سالمية  العر�ي

وعند أع�� درجات , و�ستوعب  يقرأ, وثقافتھ ب�ن أرجاء �ذه ا��ضارة يف�ش ب�ن رموز�ا 

التقارب ا��ضاري لم يكن محض ولعل �ذا  1"�س�يعاب تأثر بوشك�ن با��ضارة العر�ية

,  �سالميةوقراءات أدبية وتار�خية حول ا��ضارة العر�ية  اطالعمحصلة  بل �ان ,صدفة

والي��ز ا�تمام بوشك�ن بالشرق العر�ي من " ح�ن تقول  م�ارم الغمري و�ذا ما تؤكده 

ر�خ تابل يأ�ي كثمرة لقراءاتھ املتعمقة �� , �بداعيةفراغ أو كن�يجة لشطحات ا��يال 
ال�� ر�طت بوشك�ن والشرق  ضال عن ا��ذور ف, نھآالشرق العر�ي وحضارتھ وقر

   2".�سالمي

 �خرإ�� ومفتاح الولوج ,وألن ال��جمة �� جسر التواصل ب�ن ا��ضارات     

عر بوشك�ن قد أو�� ا�تماما لألدب والثقافة العر��ت�ن واطلع الشا"والتفاعل معھ فإن 

بق أن ترجمت �� سالفر�سية أو �نجل��ية ال عل��ما من خالل ترجمات ع�� لغة ثالثة مثل

و إذا �ان ب�ن ا��ضارة الروسية ونظ����ا  ,3"نقل�ا فيما �عد إ�� الروسية ل�ا كتب عر�ية تم

لثقافية والعقدية ال يمكن اختالف غ�� �س�� �� املرجعيات الفكر�ة وا �سالميةالعر�ية 

ب فإن ال��جمة استطاعت �� كث�� من �حيان أن تقلص �ذه املسافات وأن تذي,  إن�اره

 �قصاءيدير ظ�ره ل�ل أش�ال �خر الرو��� لتجعل من  ,ا��واجز ب�ن ا��ضارت�ن

 يملكھ و�ما باآلخربل و�جعلھ �ع��ف  ,و�قر �عدم امتالكھ ا��قيقة املطلقةو�ستعالء 

الشاعر الكب��  ولعل �ذا �و حال  ,إرث حضاري رفيع من )العر�ي �سالمي(�ذا �خر

ألف (فقد تأثر بوشك�ن بأجواء ح�ايات "�سالمي�ية والدين إزاء الثقافة العر  بوشك�ن

ش�د بيد أن �ثر ��م الذي �, ا �� الكث�� من مقطوعاتھ الشعر�ةواستوحا�) ليلة وليلة

�و مقطوعاتھ الشعر�ة ا��موعة تحت  و�سالميةر�ية ع�� تأثر بوشك�ن بالثقافة الع

ن الكر�م �� ترجمتھ الروسية آالقر وقد اطلع بوشك�ن ع��, )نآرمحا�اة الق( عنوان

كما , ن الكر�مآبالقيم العليا ال�� تضم��ا القر وتأثر 1790املنقولة عن الفر�سية �� عام 

بوشك�ن �س��ة الن�� دمحم ص�� هللا عيھ وسلم إ�� درجة جعلتھ يؤمن بأن رسالة  تأثر

ت�� �ذا �� قصيدتھ و�, ت�اد �شبھ رسالة الن�� إ�� قومھ ألدا��االشاعر ال�� �و مدعو 

                                                                                                                   
  3-طھ عبد الواحد: والرو��� ثقافة مش��كة

ا��لس العر�ي , 155ع, عالم املعرفة , مؤثرات عر�ية و�سالمية �� �دب الرو���: م�ارم الغمري 
.74ال�و�ت , للثقافة والفنون و�داب -1  

.137ص, املرجع نفسھ -2  
.املرجعالسابق, طھ عبد الواحد -3  
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أك�� " نآق�سات من القر"بوشك�ن املوسومة ب�ذا و�عد أش�ر قصائد . 1)"الن��(الش���ة 

؛ ففي بالدين �سالمي و�القران الكر�مشا�د �عكس عظم الدرجة ال�� تأثر ف��ا بوشك�ن 

ح�ن ف�� عنھ  -ملسو هيلع هللا ىلص-سول ر املقطع التا�� مثال �ستل�م بوشك�ن من سورة الض�� معاناة ال

  2:من �ذه السورة) 3-1(كما �� �يات  و�ذا, الو�� و أحزنھ ذلك

  اقسم بالشفع و�الوتر

اقسم بالسيف ومعركة ا��ق   و

اقسم بالنجم الصباح   و

اقسم بصالة العشاء   و

  كلم أودع, ال 

و��ن ) ألف ليلة وليلة(إذا فب�ن إ��ابھ بروا�ع �دب العر�ي املتمثل خاصة ��    

ومن  بوشك�ناستطاع الشاعر الرو���  ,سالممن عظمة و  �سالما تحملھ قيم ه بمان��ار 

إجالال و�عظيما  ينح��بل أن  ,�سالميةخالل ال��جمة  أن يذوب حبا �� الثقافة العر�ية 

  .�سالميل�ا ولدي��ا 

  :ليف تولستوي  -

 ح�اية ليف تولستوي فإن لنا ��  بوشك�نإذا �ان �ذا �و حال الشاعر     

ونبذ " حوار ا��ضارات"ب �و��ا تصب دائما �� مص ؛تختلف كث��ا ولك��ا ال ,أخرى 

ت و�شيد ع�� أسسھ وألن الدين أو املعتقد �و ا��و�ر ا��قيقي الذي شيد, الصراعات

رتبط عند تولستوي ا" فإننا وجدنا ��تمام الرئ�س بالشرق �وسط, �ل حضارة م��نة
�و الفكر الدي�� و  ,الفكر الدي�� النا�ع من الشرق  لةمن تولستوي بأصاآ؛فقد  باألديان

وال�� يجب أن , �ت لقرون�يرى فيھ حصيلة جامعة للقيم �خالقية ال�� اخت الذي �ان

" ال��ري "و�نا ي��ز إذا الفعل  3"تظل ا��قيقة الرا��ة الوحيدة �� مس��ة الشعوب

 الرو���  �دبك�� رجاالت لعصا ال��جمة وال�� استطاعت أن تفعل فعل��ا �� واحد من أ

 ,يتخذ من أدبھ من��ا يدعو من خاللھ إ�� قيم ال�سامح الدي�� وتقبل �خر وتجعلھ,

م�ارم لھ �� قول  او�ذا ما نجد تأكيد,التعا�ش السل�� ب�ن الديانات وا��ضارات و 

  ﴿ نية الكر�مةآالقر باآليةو�س�ش�د تولستوي " الغمري 
َ
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�ي يؤكد دعوتھ لل�سامح والتعا�ش السل�� ب�ن  ﴾ ِإنَّ أ

مق�� " �ت كتاباتھ وخصص ل�ا قصتھ الطو�لةو�� الفكرة ال�� م�, الشعوب و �ديان 

                                                 

ال��جمة ب�ن ال��ف والضرورة وحوار ا��ضارات: -1 
 http://www.awu.sy/archive/esbou1000/1003/isb1003-025.htm  من�� الرفا��  

.118ص, املرجع السابق , م�ارم الغمري  -2  
.165ص, املرجع نفسھ   -3  
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عاد �� �سالمي�� الدين " ا��تلف/�خر"وجد تولستوي  و�كذا فقد,1"سوارت

) �سالم(كما وجد فيھ,والتعا�ش �� ظل ال�سامح  املطلو�ة إلحالل السالم ��سانية

ولذلك أو�� أ�مية , الفرص املفقودة �� أنظمة الغرب الثقافية والفلسفية و�جتماعية

ليصل بھ �مر إ�� التوجھ بالنقد إ�� الغرب  تعرف عليھ واك�شاف جمالياتھ بللإلسالم وال

فقد �ان من  , أما موضوع ال�سامح الدي��"و�رثھ ا��ضاري  �سالمملھ مع �� أنماط �عا

ن تولستوي ���صھ ع�� �ذه وقد بر�, ت ال�� ا�شغل ��ا تولستوي املفكرأ�م املوضوعا

ح�ن ان��ى �عرف قومھ بالفكر الدي�� , القدوة ا��سنة �� ال�سامح الدي��وقدم , السماحة

�شيد  نأن يمنعھ انتماؤه إ�� الدين املسي�� من أ دون ) صلعم(�سالمي وس��ة الرسول 

   2"ى بقيم الديانات �خر 

رأينا إذا كيف �انت ك��ة �طالعات ال�� أوال�ا تولستوي لل��اث الشر�� وجانبھ 
 ,�سالميكن اح��اما عميقا للقيم السامية ال�� دعا إل��ا  س�با �� أن يجعلھ ,الرو��

حكم الن�� "ألف كتابا �عنوان "وذلك لدرجة أنھ ) ملسو هيلع هللا ىلص(ل العر�ي و�شيد ���صية الرسو 

باللغة �نجل��ية عام ) عبد هللا الس�روردي( متأثرا بكتاب ألفھ �ندي مسلم يد��" دمحم

1908"3.  

ع�� �دب  اطالعامن أك�� �دباء  -بوشك�نشأنھ شأن - و�ان تولستوي      

و أو��� ) ألف ليلة وليلة(��ابا شديدا بح�ايات ان يبدي إ�"  فقد العر�ي و���ابا بھ

درجة ومما �عكس 4"بإدخال�ا ضمن قائمة الكتب املق��حة للقراءة الشعبية �� روسيا 

ا�تمام تولستوي "أن  ال�يام الالمتنا�ية ال�� ر�طت �ذا ال�اتب ���ر الشرق �سالمي

ح�� �� السنوات  ارقھألف ليلة وليلة ا�تمام لم يف -خصوصا–بفول�لور الشرق العر�ي 

فقبل وفاتھ �سنوات قليلة حصل تولستوي ع�� طبعة فر�سية جديدة  ؛�خ��ة من عمره

  5"أللف ليلة وليلة و�سعادة عاد من جديد لقراء��ا

بفعل ال��جمة  "ا��ي�ية"�ذا و�� سياق حدي�نا عن حوار ا��ضارات �� عالقتھ 

رث الثقا�� وا��ضاري للشرق �سالمي ولشدة ولعھ باإل  أن نذكر أن تولستوي ال يفوتنا ,
بل إن �ذا , ادة بھ واستل�امھ �� أعمالھ فحسبع�� �ذا �رث و �ش باإلطالعلم يكتف 

ومن ذلك قصة ع�� بابا  ,�رث �ذامن   أجزاء ���اب قد وصل بھ إ�� العمل ع�� ترجمة

                                                 
.180ص , املرجع السابق,الغمري م�ارم  -1  

.179ص , املرجع نفسھ -2  
.املرجع السابق: من�� الرفا��  -3  

.194ص, املرجع السابق : م�ارم الغمري  -4  
.195-194ص, املرجع نفسھ  -5  
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حرامي إ��اب  �ر�ع�نحازت ال��جمة ا��رة ال�� أعد�ا تولستوي لقصة ع�� بابا و  قد و"

  1".أطفال الروس وحظيت با�تمام�م

 ي�نمن أك�� �دباء الروس ع�� أعمال اثن�نإذا ومن خالل نظرتنا ا��اطفة     

م يقدت يةكيفعن   -ولو �س��ة-ن�ون قد عرفنا فكرة ,��سا�ي ش�رة ع�� التار�خ �د�ي و

نموذجا للمثاقفة الرحبة أ �سالمية �دب الرو��� �� تثاقفھ مع ال��اث وا��ضارة العر�ية

و�ننا " ال�� تبدو ف��ا تجليات حوار ا��ضارات جلية صر�حةو  ,�فق ��سانية ال��عة

عن تأثر مبدع�ن كبار من أمثال بوشك�ن وتولستوي ول��منتوف وغوغول  دثعندما نتح

من التفا�م  بالثقافة العر�ية إنما نتحدث عن تأثر املالي�ن ��ذه الثقافة مما يقر��م

ولعل �ذا �و من أنيع ثمرات املثاقفة �� صور��ا   ,2"و����ام مع أبناء �مم �خرى 

 والتعا�ش والت�امل التفاعل اب�ن ا��ضارات أساس� قيم بما تحدثھ من �يجابية

   .و�ع��اف باآلخر

" �ر�اب" مصط��( حوار ا��ضارات إ�� صراع�ا ة منوال��جم العوملة -7 

  ):انموذج

املثاقفة  من" شذرات" صفحات جوانب أو ا قد رأينا فيما م��� مننإذا ك   

فإن  ,��ياة الشعوب وا��ضارات قيمة الندية السو�ة ال�� �عت�� من أك�� �دايا ال��جمة

مما يحيل�ا إ�� آلة  ,ي�ون ل�ا وجھ آخ" يات إم��ياليةخلف"ال��جمة ح�ن تتحكم �� توج���ا 

قد كرست ��اية القرن العشر�ن بروز تنميط ثقا�� فل",يا�سحر�ية ��لك �خضر وال

عاملية قائمة ع�� �غر�ب العالم �� ش�ل منظومة , �س�� إ�� إخضاع العالم لثقافة موحدة

أساس�ا تب�� النموذج الغر�ي وفق نمط ا��ياة �مر�كية و�ذا , ة و أخالقية واحدةيقيم

أك�� وتمتع�ا ب, اليات املتحدة ع�� بقية العالمبفعل قوة ا��اذبية الثقافية ال�� تمتلك�ا الو 

بمأمن عن  ولعل ال��جمة لم تكن3."واقتصاديا وثقافيا, مصادر النفوذ والقوة عسكر�ا

 و�ذا ما نجد توضيحا لھ عند, 4"عوملة ا��ضارة"�ذا التنميط الثقا�� الذي يرمي إ�� 

لة قد دش�ت سلسلة �انت ال��جمة ولقرون طو� إذا" نھحيث يقول إ عمرا�ياملصطفى 

فإن دور�ا �� الوقت الرا�ن بدأ يتقلص , املثاقفة آليةمن ا��وارات ا��ضار�ة ع�� 

                                                 
.الصفحة نفس�ا, املرجع نفسھ  -1  
.املرجع السابق: من�� الرفا��   -2  

من صراع ا��ضارات إ�� أ�سنة ا��ضارة وثقافة السالم  مستقبل العالقات الدولية:  دمحم سعدي-  
.265.ص, 2008, لبنان  -ب��وت, مركز دراسات الوحدة العر�ية,  -3  

دراسة مقارنة ب�ن "خطاب ال�و�ات ا��ضار�ة من الصدام إ�� ال�سامح: ع�� عبود ا��مداوي 
-دار الروافد الثقافية, زائر ا��-ابن النديم لل�شر والتوز�ع, "املنجز الغر�ي واملنجز �سالمي

. 154ص,2012, لبنان-ب��وت-ناشرون -4  
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تدر�جيا مع تقلص ونفوذ حضور لغات وثقافات متعددة �� املش�د العال�� بفعل موجة 

وحق �ختالف والتنوع؛ بمع�� أن ال��جمة و�� تطمح  ,العوملة ال�� تصادر حق التعا�ش

قافة املثاقفة �س�� إ�� أن تحقق التعددية �ذا �� الوقت الذي تحاول فيھ خلق ث إ��

فأما عن  �1رجاع�ا إ�� وحدة واخ��ال التعدد داخل الوحدةو  تقليص �ذه التعددية العوملة

وال�يمنة ال�� من شأن العوملة أن توج��ا ضد الفاعلية ا��ضار�ة أساليب ال��ديد 

يتعلق بطبيعة  ؛ فمن ذلك مال�ا وتحليال ممتازا توصيفا عتيق عمر لل��جمة فنجد عند 

يقول دمحم ,وتوج�ات النصوص ال�� �س�� مؤسسات العوملة إ�� الدعاية ل�ا ع�� ترجم��ا 

قد ي�ون اختيار النص امل��جم مرتبطا بأجندة سياسية فكر�ة " عتيق �� �ذا الشأن

تحادات �ملؤسسة من مؤسسات العولة نحو دور ال�شر وا��معيات والروابط و 

ومن أ�م /.../ ال�� �س�� إ�� �سو�ق ا��طاب الثقا�� للعوملةواملنظمات غ�� ا���ومية

التحديات ال�� تواجھ امل��جم �� سياق العوملة �� التخصص الذي يضمن كشف القناع 

وكذلك التغي�� التدر��� للمصط�� و�و �غي�� مقصود يخدم , الثقا�� للمصط�� امل��جم 

  2"سياسية مضمرة أ�دافا ثقافية و 

 : إ�� صراع ا��ضارات  "املؤد��ة" من ال��جمة مصط�� �ر�اب-8 

�و أك�� املصط��ات " �ر�اب"نبالغ بالقول إذا اعت��نا أن مصط��  لعلنا ال    

أصبح يصك حيث فية الثالثة؛والسيما �� �ل ,ش�رة ع�� �طالق �� عاملنا املعاصر

, سائل �عالم السمعية والبصر�ة أو �� حياتنا اليومية سواء �� و , أسماعنا �ش�ل خيا��

ا �الشعوب و��دد أم�حياة �ذا املصط�� من مضمون �اجسا يؤرق " مايحو�ھ"ليصبح 

  .�� طبيعة العالقات ب�ن ا��ضارات و �مم تصدعات خط��ة �حدثبل و  ,واستقرار�ا

كما ,أمثلة كث��ة جدا كمثال من ب�ن ذا املصط���ولعل �ذا ما ي��ر اختيارنا ل      

ياق موضوعنا عن �� س من أ�ميتھ الشديدة ةنا�ع؛لھ تحكمھ م��رات أخرى  ناأن اختيار 

ب�ن املصط��ات ال�� بر�ن مجموعة من  ناحية أخرى من ول�ونھ من, ال��جمة من ناحية

فيھ مغالطة مقصودة ""terrorismeالباحث�ن ع�� �ون ترجمتھ ��ذا الش�ل من مصط�� 

صموئيل كما روج ل�ا �مر��ي  "بصراع ا��ضارات"تخلق ما �س��  ذات أ�عاد

ترجمة  "ال��جمة بذلك لتصبح. " 1996صراع ا��ضارات " �� كتابھ الش��� �ن�نغتون 

كما ـأ��ا تدخل �� إطار  ��دف للسيطرة وال�يمنة املدبرة و ا��طط ل�ا بإح�ام "إم��يالية

                                                 
ال��جمة ب�ن املثاقفة والعوملة: عمرا�ي  -1 

  http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=6 املصطفى    
www.qou.edu/arabic/researchProgram/.../search_3.pd 2- ���ة إلك��ونية ينظر 

بحث من مجلة جامعة القدس املفتوحة ,ال��جمة والعوملة �� سياق التواصل الثقا�� : عمر عتيق
من 8-6ص ,2011, 25ع,فلسط�ن , لألبحاث والدراسات    
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لس�نار�و�ات �� إنتاج و إعادة إنتاج صورة آلية صنع ا"ب دمحم عابد ا��ابري ما �سميھ 

  :وفيما ي�� شرح ل�ذا الطرح ؛1"مصنوعة عن العرب و�سالم �� ا��طاب الغر�ي

مشبع باأل�عاد الفكر�ة والثقافية "�ر�اب"مصط��  إ�� أن عتيق عمر يذ�ب     

�� معاجم  لم يرد) ر�ب(؛أوال ألن ا��ذر اللغوي �� العوملة إ�� �سو�ق�ا وترسيخ�اال�� �س

لعدم توافقھ مع الدالالت وثانيا  ,املع�� الذي �سوقھ منظرو العوملةاللغة العر�ية وفق 

يحتمان علينا رفض استخدام و�ذان �مران  ,ن الكر�مآال�� وردت �� مواضع �� القر

ألنھ ينطوي ع�� مخاطر من  ؛�� الذي يصر عليھ مروجو العوملةاملصط�� �� حقلھ الدال

وح�� يت�� �مر أك�� يحسن بنا التدليل من  2"وه ا��طاب الثقا�� العقائديشأ��ا أن �ش

  :ومشتقا��ا ) ر�ب(نية ال�� وردت ف��ا مادة آخالل عرض �يات القر
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سلسلة , مركز دراسات الوحدة العر�ية ,املسألة الثقافية �� الوطن العر�ي: دمحم عابد ا��ابري 
.190ص,  2006, ,3ط,لبنان-ب��وت,25الثقافة القومية 1  

.10ص, املرجع نفسھ , عمر عتيق : ينظر -2  
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صط�� �ر�اب د مليمكن أن يؤخذ من أي م��ا ع�� أد�ى تحدي ال �ياتو�ذه     

جاءت فيھ تلك  ناك معا�ي متعددة وفق السياق الذيإذ نجد أن � ؛وفق املف�وم املعاصر

ولذلك , ا تدل ع�� معان عظيمة مرغوب ف��اغال��, ألخرى  آيةتختلف من , املبار�ات �يات

ة و��ن استعماالت �ذه املاد, اشتق م��ا وما) ر�ب(نجد أن ب�ن استخدام املعاصر�ن ملادة

 دمحم عتيقوعطفا ع�� �ذا الكالم يذ�ب  1" وما اشتق م��ا �� نصوص الشارع بونا شاسعا

الذي ينادي شعوب الغرب وغ���ا terrorisme التعب�� املقابل لتعب�� "إ�� القول بأن 

إنما �ع�� إعطاء ..!) �ر�اب(بمحار�تھ ومطاردتھ �� عقر ديار من يتعاطونھ �و مصط�� 

قضاض ع�� من تحوي ثقاف��م �ذا التعب�� �� عقر ديار�م �غية الضوء �خضر لالن

اس�ئصالھ من مصادر لغ��م وثقاف��م وحمل�م ع�� التوقف ع�� استعمالھ باعتباره جرما 

دوليا اصط��ت الدول كب���ا وصغ���ا ع�� محار�تھ واجتثاثھ من أساليب �عب���ا 

ال��جمة " �� كتابھ ثائر ديب�ب و�� السياق ذاتھ دائما يذ, 2"ومصادر ترا��ا الثقا��

حيث  إ�� فكرة ارتباط ال��جمة بال�يمنة منذ القدم ول�س حديثا فقط" و�م��اطور�ة

" �عليم�ا"قد استخدمت ال��جمة �� املا��� للسيطرة ع�� الشعوب املستعمرة و ل" يقول 

يالية و�شكيل�ا عموما؛ وتبقى ال��جمة �� ا��اضر منغمسة �� �عقيدات ما �عد ال�ولون

و�عد �ذا �لھ يت�� أن ا��لفيات السياسية و�يديولوجية ال�� , 3" لثقافيةا و السياسية

تجعل من �ذا الفعل ي�تعد �ل , ة وتقف وراءه �� كث�� من �حيانت��صد بفعل ال��جم

و�كذا تنكشف "البعد عن ال��اءة ليق��ب أك�� من نوايا �عبث بأمن ا��ضارات و�عا�ش�ا 

؛ إذ تتم �� إطار شبكة من العالقات عاملية أ��ا ال تقتصر ع�� جان��ا التق�� ال��جمة ع��

النطاق تجعل �ل م��جم منغمسا �� روابط معقدة ت�سم ��يمنة املركز ولغتھ 

وذلك ع�� نحو بات يؤثر ح�� ع�� إنتاج , تھ ومعتمداتھ أو نوام�سھ املكرسةومصط��ا

و�و �مر الذي يجعلنا �غ��  4"عال��النصوص �صلية و�شرط توز�ع�ا �� السوق ال

بل ,لل��جمة وننظر إل��ا ل�س فقط باعتبار�ا نقال لفظيا أو معنو�ا " التقليدية"نظرتنا 

كما بإم�انھ أن  ,أداة بناء وازد�ار باعتبار�ا أيضا نقال ثقافيا وفكر�ا بإم�انھ أن ي�ون 

 . ي�ون معول �دم واستالب

                                                 
 1- لغة واصطالحا

 www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx? �عر�ف �ر�اب: بحوث �سالميةال مجلة  
.املرجع السابق: عمر عتيق -2  

دار الغرقد للطباعة , ) نظر�ات ال��جمة ما �عد ال�ولونيالية(ال��جمة و�م��اطور�ة : ثائر ديب 
117ص,  2009, دمشق  -سور�ا, وال�شر والتوز�ع  3  

سلسلة أبحاث , سيا��� �ساؤالت �� اقتصاد ال��جمة ال"ال��جمة الالمت�افئة : ثائر ديب,2
.279ص, 15ع, مصر , ا��لس �ع�� للثقافة, ال��جمة وتفاعل الثقافات "املؤتمرات  -4  



       342              "ر�انات ال��جمة �� زمن العوملة"إ�� املثاقفة،نحو حوار أو صراع ل��ضارات؟ من ال��جمة 

 

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة السنة الثانیة

  :خاتمة
يمكنھ بأي  فألن ��سان الختالف ناموسا �ونيا ر�انيا؛و�  إذا �ان التنوع      

, صفة ر�انية ���ز عن بلوغ�ا ال�شرالكمال  و�ذا �ان,درجة الكمال حال من �حوال بلوغ

ولعلھ من �نا ت�ونت ثنائية �نا , الوجود رفإن الت�امل أمر متاح بل حت�� الستمرا

ة و�غذي �ذه الثنائي يط يصل ب�نا برزت ا��اجة م��ة إ�� وسومن �نا أيض, و�خر

 ھأبرز وسيط يمكن -من ب�ن العديد من الوسائط- ال��جمة ف�انت,التفاعل والت�امل بي��ا

 - فلم �ش�د؛من �نا قصة ا��ضارات مع ال��جمة لتبدأ ,��ذا الدور التكمي�� أن يضطلع

�جمة سندا حضارة كتب ل�ا البقاء و�ستمرار�ة ع�� الزمن لم تتخذ من ال� -وا��ال �ذه

مثال لم  ة العر�ية �سالميةا��ضار ؛فا��ضاري  ناء صرح�اتت�ئ عليھ إلكمال نقص�ا و�

قرائح  ا�� جادت من معارف وملا تمت ترجمتھ, ا تملكھ من ناحيةمل إال حصيلة ونتاجا تكن

ف�انت ال��جمة عن ال�ندية واليونانية , من ناحية أخرى  أبناء ا��ضارات �خرى 

ولعل ب�ت ا��كمة أيام ,وم��ا إ�� حوار ا��ضارات,س�يال إ�� املثاقفة �اوالفارسية وغ�� 

  .الدولة العباسة خ�� شا�د ع�� ذلك

فإن لنا �� ا��ضارة  ,الميةو إذا �ان �ذا �و حال ا��ضارة العر�ية �س    

و�ذا �ان ملا , ت املثاقفة ع�� ال��جمة س�يال لھأسوة و أنموذج  لتطور ور�� �ان الغر�ية

تجھ ال��جمة من مثاقفة بناءة بصمتھ الوا��ة �� امل��� قدما �� حوار ا��ضارات ت�

فإن  -خ�� مثال الرو��� �دبوقد �ان لنا ��  - السل�� وفتح سبل التفا�م والتعا�ش

ة عن دور�ا صراع ا��ضارات ي�ون �و بطل اللعبة الثقافية عندما ت��اح ال��جم

تنقلب إ�� معول �دم يقلب كيان ا��ضارات و  ,"ةترجمة إم��يالي"ا��ضاري الفعال لت�ون 

 إقصاءو ,و�يمنة ال �عا�شا ,ت�امال لت�ون املثاقفة بذلك استالبا ال,و��دد أم��ا و�عا�ش�ا 

ملبدإ �حادية  �اج�ترو  ال��جمة �� عالق��ا بالعوملة ��ولعل �ذا �و حال  ,ال اع��افا

 وذلك؛ن ال��جمة إحدى أخطر أبجدياتھالذي ت�و  ,الثقافية ع�� الغزو الثقا�� والعسكري 

والعمل ع�� ترو�ج�ا ع�� نطاق واسع ع�� ترجمة النصوص ال�� �عبد الطر�ق ل�ذا الغزو 

للمصط��ات من خالل تحميل�ا بأ�عاد فكر�ة  "املؤد��ة"ع�� ال��جمة ثم , من ناحية

أخطر  من "�ر�اب"ولعل ترجمة مصط�� ,  م�د ل�ذا الغزو من ناحية أخرى وثقافية ت

ن�يھ من  إال �اقناعيتمكن من إسقاط  وال إال خب�� إفرازات ال��جمة �م��يالة ال�� اليفق��ا

  .ذوي �ختصاص

 ما أن ت�ون فإ؛"سالحا ذو حدين"بإم�ا��ا أن ت�ون  ال��جمة أنومجمل القول     

إ��  ���لد��ا بما يف وا��وار دعم سبل املثاقفةو  الت�امل  ومنارة ��دي الشعوب إ��مشعال

افية ة الثقحر�ية تفتك بالتعددي آلة ا أن ت�ون و�م, التعا�ش السل�� ب�ن ا��ضارات

ذلك فإن  عدا , ت�� �مر إ�� صراع ب�ن ا��ضاراتلي� ,ملص��ة ثقافة أحادية م�يمنة
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  .2008, 1ط, فلسط�ن  -رام هللا, للدراسا ت �عالمية  والثقافية 

إر�د , عالم الكتب ا��ديث , ا��كمة وا��وار عالقة تبادلية : عباس م��وب-9

  .2006,  1ط, �ردن  –

, فن ال��جمة �عالمية �� وسائل �تصال ا��ما���ي : عبد ا��يد شكري - 10

  .القا�رة  ,دار الفكر العر�ي 
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  �مالناتجة عن لغة �خطاء النحو�ة 

  -أنموذجا املرحلة �بتدائية-

  زا�ية لوناس  

  

 : م��ص

 أخطاء يتضمن الناطق�ن بالعامية  املتعلم�ن قبل من العر�ية اللغة لتعمااس إن

 �بتدائية املستو�ات جميع ع�� ذلكو  ا كتابي وا اشفو��ستعمال  سواء ا�ان نحو�ة

 و���  املراحل إ�� للعودة يدفعنا �ذا �ل ، ا��امعة ةبطل عند  وح�� والثانوي  واملتوسطة

  .�علم عملية �ل أساس ألنھ التعلم من

 ؟ ��اإل ؤدية امل �سباب �� ما؟كتاباتھ �� املتعلمون  ارتك��ا ال�� �خطاء �� فما

 

Summary 

The use of the Arabic language by learners includes grammar, oral 

and written errors. And this is done on all levels (primaries, medium and 

secondary). 

and even among the students of the university. all this pushes us to 

return to the old stages of learning because it is the basis of any learning 

operation. 

so what are the mistakes made by the learners in their writings? 

El What are the reasons that take them to do it ? 

 

  :مقدمة

كث��ة �� الدراسات امل�تمة بالنحو العر�ي، غ�� أن الدراسات امل�تمة بطرق 

مشا�ل ت�س��ه، ب�ن معارض ومستحسن  يثار حول النحو من �عليمھ قليلة، خاصة مع ما

�� س��� نظره، أما الثا�ي ف��ى �� ت �� طمس لل��اثس�، إذا يرى �ول أّن �ذا التل�ذا الرأي

�ذه �خ��ة ال�� . الّنحو �س�يل لتدر�سھ ومساعدة للمتعلم ع�� �علمھ دون أخطاء

أصبحت تم�� �ستعماالت اللغو�ة ملتعل�� اللغة العر�ية الشفا�ية والكتابية، وع�� 

الثانو�ة، ولو �ان مختلف املستو�ات التعليمية، بداية من املرحلة �بتدائية، املتوسطة ثم 

�مر كذلك فقط ل�ان، واملؤسف أن �ذه �خطاء نجد�ا ح�� عند طلبة ا��امعة بل 

                                                           
 جامعة العقيد أك�� محند أو��اج، قسم اللغة و�دب العر�ي 
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مّما جعلنا ) طلبة اللغة و�دب العر�ي(أ�ل �ختصاص  د�سوأ من �ل ذلك ظ�ور�ا عن

  ).ةاملرحلة �بتدائية باعتبار�ا أساس �ل عملية �عليمي(�عود إ�� املراحل �و�� من التعليم 

ما �� �سباب املؤدية إل��ا؟  !فما �� �خطاء الّنحو�ة الواردة �� كتابات التالميذ؟

�ل يكمن �ش�ال �� املتعلم أم �� املعلم وت�و�نھ؟ أم أن �ش�ال �� املادة التعليمية 

  .ومن��ية تقديم�ا

  

  :مرحلة التعليم �بتدائية و�عليم اللغة العر�ية/ 1

�عد املرحلة �بتدائية مرحلة حاسمة �� حياة التالميذ، فف��ا يصبح التلميذ قادرا 

ھ يجند موارده و���ر 
ّ
ع�� تصميم مشروع الكتابة حسب متطلبات املوضوع، كما أن

معارفھ لتوليد �ف�ار و�نا��ا، و�� �ذه املرحلة يقدر ع�� إنتاج نص �ستجيب ملركبات 

النحو�ة، (يفھ للقواعد اللغو�ة �� إنتاجھ توظيفا سليما النص الوصفي، إضافة إ�� توظ

الصرفية، �مالئية، أدوات الر�ط، �فعال وفق �زمنة املناسبة، اح��ام عناصر ا��ملة، 

  . )1(...إسناد ��يح لألفعال، املطابقة ب�ن املبتدأ وا����، الفعل والفاعل، النعت واملنعوت

�ة باللغة العر�ية عناية خاصة، أل��ا وسيلة ظومة ال��بو�ة ا��زائر و�عت�� املن

التعليم والتواصل والتبليغ، وال بد من جعل�ا أداة طيعة لدى املتعلم�ن فتعلم اللغة العر�ية 

، ول�ست )م�ارة القراءة وم�ارة الكتابةم�ارة �ستماع، م�ارة التحدث، (بم�ارا��ا �ر�عة 

لة لدراسة املواد �خرى كذلك، مما اللغة العر�ية مادة دراسية فحسب، بل �� وسي

�ستد�� ضرورة تمكن التلميذ م��ا من أجل التحصيل املعر�� ل�ل املواد ال�� �عتمد �� 

ل�ا ع�� القراءة والف�م، و�بقى ال�دف من �عليم اللغة العر�ية �و التعب�� والتواصل يتحص

  .سبة للمتعلم��ا والذي لن يتم إال بالتدر�ب عل��ا �� وضعيات ذات داللة بال�

�بتدائية و�ال�سبة للكتب املدرسية املعتمدة �� �عليم اللغة العر�ية �� املرحلة 

  : ف�� محددة وتتمثل ��

  )القراءة(كتاب اللغة العر�ية *

لل�شاطات اللغو�ة متمم ومدعم  س ال�شاطات اللغو�ة و�و كتاب خاصكرا*

 �� كتاب القراءة، ي�ناول النحو، لكتاب القراءة، كما �غطي ا��اور والوحدات امل��مجة

  .ة الصرفية، قواعد �مالء وا��ط والش�لغال��اكيب النحو�ة والصرف والصيا

شفو�ة �� تطبيق التمار�ن الإن تدر�س النحو والصرف �ستد�� ��تمام ب

ال��اكيب والب�يات  القواعد وال��ك�� ع�� �ذه التدار�ب بما فيھ الكفاية ح�� يتم استضمار

                                                           

مرحلة  للتعليماتالتدرج السنوي (للم��اجالتعليم �سا���، ال��نة الوطنية  مدير�ة -1
، الديوان الوط�� للمطبوعات املدرسية، 2011: التعليم �بتدا�ي، مادة اللغة العر�ية، ا��زائر

  .181ص



349                                                                                   لغة �م الناتجة عن�خطاء النحو�ة   

 

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر(23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

املرغو�ة، كما ال بد من �كثار من التمار�ن الكتابية وال�� نجد�ا �� كراس ال�شاطات 

  .اللغو�ة ا��صص ل�ل سنة دراسية

  : وحسب ما ذكره أساتذة املرحلة �بتدائية عن �ذا الكتاب ما ي��

 .تمار�ن اللغة ناقصة - 

  .حذف �عض دروس القواعد - 

ت�ون باالختيار والذي يرتبط بقضية التدر�ج و�ع��  إن قضية تدر�س القواعد

" باملر"و�فسر  )2(»وضع عناصر التدر�س �� مجموعات وجعل�ا متتا�عة �� املقرر «التدر�ج 

"palmer) "بأنھ يجب أن ت�ون املادة النحو�ة ) أحد الرواد �� اختبار املفردات والقواعد

لبعض �خر، فعلينا ال��ك�� أوال ع�� متدرجة، إذ �عض الصيغ و�زمنة أك�� فائدة من ا

: املفيدة ون��ك التفاصيل إ�� مرحلة الحقة، إذ من املبادئ �ساسية �� تدر�س القواعد

، الشيوع والقابلية )مفعول بھ+فعل ) (فاعل+فعل(ال�سر أي اختيار ال��اكيب ال�س��ة 

شبھ تراكيب اللغة �و�� �� أّن ال��اكيب ال�� �" robert labo" "رو��� الدو"للتعلم كما يرى 

ال�� ي�ب�� أن تدرس أوال، ألن العناصر ال�� �شبھ لغة املتعلم �صلية ست�ون س�لة 

  .)3(بال�سبة لھ، مقارنة بالعناصر ا��تلفة وال�� ست�ون صعبة

  :الدراسة امليدانية/ 2

  :اعتمدت �� �ذه الدراسة ع��

تا�ي �و اك�ساب التلميذ ملكة إن ال�دف من التعب�� الك :التعب�� الكتا�ي-2-1

�عب��ية حقيقية، بمع�� أن نجعلھ �ستعمل الكتابة بطر�قة حرة سواء أ�ان ذلك وسيلة 

للتواصل أو وسيلة للتعب��، كما يحظى اعتماد التعب�� الكتا�ي ل��صول ع�� مدونة البحث 

واقف ن املبدعوى أ��ا تكفل تلقائية التعب��، بما يق��ب م«تأييد الكث�� من الباحث�ن 

مما �سمح برصد قدرة املتعلم اللغو�ة وما �ع����ا من أخطاء  العادية لإلنجاز اللغوي 

  )4(»وصعو�ات

إذ «للوصول للمدونة املناسبة للدراسة التطبيقية " التعب�� الكتا�ي"اعتمدت  وقد

 »...ال بد من مادة لغو�ة ي�تج�ا املتعلم تلقائيا �التعب�� والقصص وا��وار الشفوي ا��ر

                                                           

� بن ناصر بن عبد هللا بن غا��، صا�: جاك ر��شاردز، تطو�ر منا�� �عليم اللغة، تر -2
  .33شو�خ، ص

  .37نفسھ، ص -3
املصطفى بنان، التلقي اللغوي، قراءة لسانية تطبيقية �� أخطاء تالميذ السلك �ول  -4

  .157، جامعة ا��سن الثا�ي، ص�2002/2003سا���، أطروحة دكتوراه، املغرب، 
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فحسب الباحث�ن، فإن التعب�� الكتا�ي �و الوسيلة �ك�� نجاعة لدراسة السلوك  )5(

�مالئية، : ظا�رة لغو�ة أخرى من قبيل �خطاء اللغو�ة بأنواع�اللمت�لم�ن، أو أي  اللغوي 

  .ةالصرفية والدالليالنحو�ة،

فالتعب�� �سمح لألفراد املدروس�ن بالتعب�� بحر�ة و�استعمال ما ير�دونھ من 

اللغة، وقد اعتمدتھ وسيلة أساسية �� البحث ألنھ يقدم �� نصوصا طبيعية من واقع �ل 

  .تلميذ

 45إ��  �30ع�� ف��ا التالميذ وملدة تمثلت أداة الدراسة �� كتابة ثالثة مواضيع، 

  :دقيقة، واملواضيع ا��تارة ��

 .ف ف��ا مدي�تك أو قر�تكأكتب فقرة تص  - أ

 .ما �و واجبك نحو وطنك؟ وأذكر بطال من أبطال الثورة تتم�� أن ت�ون مثلھ  - ب

  .تحدث عن الصداقة ب�ن الزمالء �� املدرسة  - ت

  : �س�بانة-2-3

قمت بتصميم اس�بانة التالميذ ��مع معطيات الدراسة، وا��صول ع�� أك�� 

من مختلف ا��وانب،  قدر ممكن من املعلومات املتعلقة بموضوع البحث، و�حاطة بھ

عن طر�ق طرح �سئلة سواء م��ا املفتوحة أو املغلقة، وتم��ت �سئلة بال�ساطة والقصر 

  .�� امل�ان املناسب ح�ن يتطلب �مر ذلك) x(و�كتفاء بوضع عالمة 

  

  :الدراسة التحليلية لألخطاء -3-

نحو�ة الواردة ف��ا �عد قراءة متأنية للتعاب�� الكتابية قمت باستخراج �خطاء ال

  :وال�� صنف��ا إ��

  :ةتبر أخطاء �� ال -3-1

، و��اد يتفق النحاة ع�� وصف �� الوحدة �ساسية للكالم املفيدإن ا��ملة 

ا��ملة ع�� أ��ا تآلف املفردات ونظم�ا �عض�ا إ�� �عض لتؤدي إ�� مع�� يحسن الس�وت 

و�مكن أن ت�ون اسمية، وللتفر�ق بي��ما، ال  ا��ملة �� اللغة العر�ية فعلية عليھ، وقد ت�ون 

بد من إدراك �سناد، أي�ون املسند فعال أو اسما، مع تحديد موضع ��تمام، إال أنھ ثمة 

  .ب�ن �ذين النوع�ن من ا��مللة اختالف ب�ن الباحث�ن �� املفاض

يرى أن ا��ملة الفعلية �� �صل �� العر�ية، و�� أك�� شيوعا �� : �ول  الفر�ق

  .استعمال الفصيحة

                                                           

، دار الروضة 2004، لبنان، 2عبده الراج��، علم اللغة التطبيقي و�عليم العر�ية، ط -5
  .56صالعر�ية، 
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يرى أن ا��ملة �سمية �� �سبق �� كالم �طفال و�شيع �� : الفر�ق الثا�ي

  .الل��ات

أفراد ال��صية و�براز  يرى أن ا��ملة �سمية �� أدل ع��: الفر�ق الثالث

  )6(الفاعل املؤثر

غة العر�ية عن اللغات �ورو�ية،حيث ان �ذه �خ��ة ي�ون �صل �� لف اللتخت

أي ) مف+فا+ف(�ساسية �� اللغة العر�ية ف��  الرتبةاما  �سمية تراكي��ا عامة ا��ملة

ال�وفيون تقدم ، و�ن أجاز النحاة )كتب الولد الدرس(فنقول ) مفعول بھ+فاعل+فعل (

��ن تحفظوا �� ذلك ومثل �ذا فان النحاة البصر )الولُد كتب الدرَس (الفاعل ع�� فعلھ

الھ إ�� لغة التالميذ �� املدرسة، أي أن ا�عا �� العامية مما أدى إ�� انتقال��كيب نجده ش

 عضر�ية الفص��، وأدى بھ إ�� اسقاط �املتعلم غ�� قادر ع�� التحكم �� قواعد اللغة الع

  .ع�� تركيب اللغة العر�ية) العامية(�م  للغة) النحو�ة(الب�� ال��كيبة 

  هللا يرحمھ       يرحمھ هللا: مثال

  .�ل الناس �عرفونھ       �عرفھ �ل الناس

  :غيث��الغة أ�لو�ي ال -3-2

ل�ست �� حاجة  وردت �� املدونة أفعال قبل الفاعل بصيغة ا��مع، و�صل أ��ا

ر التالميذ بلغة ا��ياة اليومية وعدم ف�م القواعد حال دون ذلك، و�و ما أثل��مع، إال أن ت

، أي إثبات عالمة ا��مع �� الفعل مع وجود الفاعل، إذ ظل "أ�لو�ي ال��اغيث"�س�� بلغة 

  :  استعمال�ا قديما ح�� اعت��ت قبيحة �� الفص�� و�ذه �عض �مثلة

  يقول                       أن يقولوا عل��ا

  لقد أعطونا ا��ا�دون     أعطانا

  يدخل                يدخلون الناس     

  �ستمتعوا كث��ا باأللعاب    �ستمتع

  ف�ان          ف�انوا �عض �بطال

تتم�� اللغة العر�ية بظ�ور حر�ات �عراب ع�� م�ونا��ا املعر�ة : �عراب -3-3

و با��روف مثل أ) الفتحة، الضمة، الكسرة(ظ�ورا سطحيا، و��ون �عراب با��ر�ات 

  :، مثل�� جمع املذكر السالم ا��روف النائية عن ا��ر�ات

 جاء املستعمر�ن      املستعمرون إذا - 

 را�عون                    إ��م را�ع�ن      - 

                                                           

عبد العز�ز ال�سام، العر�ية الفصيحة لغة التعليم �� الوطن العر�ي، مجلة اللغة العر�ية  -6
، مركز الدراسات الوحدة العر�ية باالش��اك مع ا��مع العل�� 1986والو�� القومي، لبنان، 

  .52العرا��، مع�د البحوث والدراسات العر�ية، ص
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 ج��اننا س�ان را�ع�ن     را�عون  - 

وا ع�� نفس منوال العامية، و�و ي�تجون بالفص�� ���نالحظ أن التالميذ 

فقاموا بتحو�ل سل�� �� حالة جمع املذكر السالم املرفوع، إذ يأ�ي �� العامية مرفوعا بالياء 

بدل الواو، �� ح�ن ي�ون التحو�ل إيجابيا �� حالة جمع املذكر السالم املنصوب وا��رور، 

�ذا فيما يخص �عراب  )7(ن العامي والفصيحإذ عالمة النصب وا��ر �� الياء �� املستو��

  .با��روف

ر ال�لمات لكث�� من التالميذ إ�� �سك�ن أواخأما عن �عراب با��ر�ات، فقد ��أ ا

�� غ�� الوقف، و�التا�� ف�م ال يم��ون ب�ن املرفوع واملنصوب وا��رور، ومن �مثلة ال�� 

  :رصد��ا

  و�يوٌت �� مدين�� شوارْع و�يوْت       شوارٌع 

  و�وجد أ��اْر                  أ��اٌر 

  لد��م ج��اْن                    ج��اٌن 

 
ً
 را�عا

ً
  �ان يوْم را�ْع                  يوما

 
ً
  و��ون مسلْم                 مسلما

 
ً
        الوطُن ملوثا

ْ
  يصبح الوطْن ملوث

 
ً
  أن تحبَّ صديْق     صديقا

تعلم�ن با��ر�ات �عرابية ح�� �� مواطن يجدر ��م كما يت�� �� �مثلة، ج�ل امل

  .خ�� �ان واملفعول بھ و�� النصب �سم ا��رور وحالتھ �� ا��ر: أن يتذكرو�ا، مثل

  :عدم مطابقة الصفة للموصوف -3-4

  :من �مثلة ال�� أحصي��ا عن عدم مطابقة الصفة للموصوف ما ي��

  كث��ون             ناس كث��

  متعاونون         متعاون�ن     رجال

  را�عون          يوجد أساتذة را�ع�ن    

  التحض��ية         السنة التحض��ي      

  الدراسة التحليلية لالس�بانة -4

  حينما تكتب �عب��ا ترتكب أخطاء  -4-1

  ال ترتكب أخطاء                         قليلة                  متوسطة                     كث��ة 

                                                           

مجلة �� " تحو�ل القدرة من املغر�ية إ�� العر�ية" عبد ا��يد ��فة وعبد اللطيف شوطا، -7
  .37، �لية �داب والعلوم ��سانية بنمسيك، ص1992: قضايا اللسانيات العر�ية، املغرب
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لوصول إ�� املعرفة، وال ل�عت�� �خطاء أمرا طبيعيا و�يجابيا ي��جم س�� املتعلم 

ت�اد تخلو أية عملية �عليمية �علمية من ا��طأ والذي ي��جم املعرفة الناقصة والتعب�� عن 

  .س��ورة عملية التعليم والتعلم �� سوء ف�م أو خلل

  من التالميذ أن أخطاء�م قليلة %53.21: ذكرت �سبة

  أخطاء متوسطة      21.18%

  أخطاء منعدمة      11.58%

  أخطاء كث��ة     06%

تدل �ذه ال�سب ع�� اع��اف التالميذ بوجود ظا�رة �خطاء اللغو�ة �� �عاب���م 

  .و�ن اختلفت تقديرا��م ل�ا

  صرفية                  نحو�ة                      إمالئية: �خطاء ال�� ترتك��ا -4-2

اء اللغو�ة تقوم ع�� جمع�ا وصف�ا وتص�يف�ا ملعرفة أي نوع إن أي دراسة لألخط

، ومن إجابات التالميذ   ا �� �سباب املؤدية إل��ا�خطاء يتكرر أك��، و�� �خ�� من م

  :تقديرا��م ل�ا

  �خطاء �مالئية - 4-2-1

  قليلة                   % 53.64

  متوسطة                   36.90%

  كث��ة                    09.44%

  :نظر�م �� أما �سباب املؤدية إل��ا ��

) ض، ظ) (س، ش) (ح، ج، خ(ابھ ا��روف �� اللغة العر�ية الكتابة �سرعة، �ش

عندما يت�لم املعلم ال أسمع جيدا، و�نا أش�� إ�� قضية «: وقد ذكر �عض التالميذ ما ي��

حسن �داء عند املعلم، فثمة ضرورة للنطق ال��يح والسليم لألصوات، و�عطاء �ل 

كما ذكر التالميذ أن �� اللغة العر�ية، �لمات ف��ا حروف تنطق حرف حقھ صفة ومخرجا، 

  .»........�ذا، كتبوا: وال تكتب أو العكس مثل

  : و تقديرات التالميذ ل�ا �األ�ي: �خطاء النحو�ة- 4-2-2

  قليلة                %    54.50

  متوسطة               %     45.50

  كث��ة               %      17.16

من  إل��احسب النتائج املتوصل  �و��النحو�ة �� املرتبة  �خطاءلقد �انت �سبة 

  .املدونة و اس�بانة التالميذ

  :�سباب املؤدية لألخطاء النحو�ة -5

  :�عددت �سباب املؤدية ملثل �ذه الظا�رة و�� �اآل�ي
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الناجعة لتعليم النحو مع العلم  عدم اعتماد الطرائق: ��ية التعليممن -5-1

� النحو، إال أن �خطاء النحو�ة �� اللغة العر�ية تتكرر �� مختلف ��سبوجود ج�د لت

  :مستو�ات التعليم، فقد قال التالميذ

  .»كث��ا ما ت�ون القاعدة غ�� مف�ومة«

  .»ألن�� لم أف�م القاعدة«

و�و ما يمكن إدراجھ �� منا�� تدر�س القواعد، إذ ثمة خلل ف��ا، وكذا نقص 

�� تدر�س مواد اللغة العر�ية بصفة عامة، و�و ما أس�ب الوسائل التعليمية املعتمدة 

القواعد النحو�ة ال�� يتم تدر�س�ا «�ساتذة ا��ديث عنھ ح�ن قابل��م، كما أن الكث�� من 

فتبقى حب�سة كرار�س�م  )8(»للتالميذ �� املدرسة ال تحقق �دفا وظيفيا �� حياة التالميذ

يدرس ���ء من النحو، وعند خروجھ وتركھ  و��رة الدراسة، والتلميذ ب�ن جدران القسم

دث الفجوة ب�ن ما لقاعة الدراسة ال يلمس أي تطبيق وال استخدام ملا درسھ، و�ذلك تح

الذين  �صدقاءو��ن ما �و مطبق ع�� ارض الواقع �� الب�ت وا��تمع ومع يتعلمھ التلميذ

القواعد النحو�ة تفضيل البعض للطر�قة الصر�حة �� �عليم  إضافةإ��م، �يتعامل مع

الصواب �و ا��مع ب�ن  إالإنيفضل الطر�قة الضمنية، �خروالصرفية، والبعض 

لسان املتعلم بل �� تقو�م  �عرابةقة الصر�حة غ�� فعالة لعدم فاعليالطر�قت�ن، فالطر�

جنب مع الطر�قة الضمنية وال��  إ���ذه الطر�قة جافة والبد من اعتماد�ا جنبا  أن

  .�ساعد ع�� ترسيخ القواعد وال��اكيب 

و�و املعلم والذي نجده ضعيفا �� القواعد  الأ�غفل عن عامل م�م  أنوال يجب 

  .ال �عطيھ ال���ءالنحو�ة، ففاقد 

 : �عود نجاح معلم اللغة لتوفر ثالث شوط فيھ ��: املعلم-5-2

  .ح للغة�ستعمال ال��ي:الكفاية اللغو�ة

  .ة بالتطور ا��اصل �� مجال البحث اللسا�ييالدرا:بمجال بحثھ �ملام

  .)9(باالعتماد ع�� الشرط�ن السابق�ن و باملمارسة الفعلية:م�ارة �عليم اللغة

 ����أ«املتعلم كنقص ال��ك��،فقد ذكروا  إ��ما �عود  �سبابمن :املتعلم-5-3

 أنع�� اعتبار « �خطاء،و ب�سيان القاعدة تحدث »العرف القواعد النحو�ة« » القاعدة 

                                                           

راتب قاسم عاشور، دمحم فؤاد ا��وامدة، أساليب تدر�س اللغة العر�ية ب�ن النظر�ة  -8
  .107دار املس��ة لل�شر والتوز�ع، صوالتطبيق، 

، احمد حسا�ي، دراسات �� اللسانيات التطبيقية حقل �عليمية اللغات ،د ط ، ا��زائر -9
  .141ديوان املطبوعات ا��امعية، ص



355                                                                                   لغة �م الناتجة عن�خطاء النحو�ة   

 

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر(23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

ومن التالميذ من يرجع ك��ة )10(»�ليا بقواعد اللغة  أو�عكس عادة ج�ال جزئيا  �خطاء

  .»تمار�ن كث��ة  أنجزال  إن��«: فقالوا اللغو�ةنقص التدر�بات  إ��النحو�ة  �خطاء

 �ساسيةالتلميذ ع�� معرفة محيطة بقواعد اللغة  أننالحظ  �حيانففي �عض 

 إعادةوال حرج �� »�� خطابھ ا��اص  ال�ا نھ لم يتدرب بالقدر ال�ا�� ع�� استعمأ الإ«

  .�دف ترسيخ�ا لدى املتعلم�و�ة سبق تدر�س�ا �� مرحلة ماضية برمجة دروس نح

  

 : خاتمة

باعتبار كث�� من  س�بو�ھو تتغ��،ولو قارنا لغة العصر ولغة  اللغة تتطور 

النظر ��  إعادةي�ية  الصرفية ،الصوتية،نالحظ الفرق و بالتا�� البد من كخصائص�ا ال�� 

�عليم النحو و برامج املعلم�ن و باالستفادة من علوم اللغة ا��ديثة �اللسانيات،و ذلك 

ال��  �ساسيةللوقوف ع�� املراحل  �خطاءدراسات ميدانية تطبيقية خاصة عن  بإجراء

م�امن الضعف و تمدنا  إبراز،و�التا�� التعليميةيمر ��ا املتعلمون خالل العملية التعليمية 

�� نفس الوقت بنوع الوسائل املساعدة للمعا��ة كما ال بد من �بتعاد عن الفكرة القائمة 

 the langage Is" �ستعمال ، الن اللغة �� �ستعمال  إ�مال�� القاعدة و ع�� ال��ك�� ع

the use" إذعكس ما �ان عليھ  سابقا  ة بدل املعرفة املف�ومية�وال��ك�� ع�� املعرفة امل�ار 

ووظيفة املتعلم �� ا��فظ و �ستظ�ار، و�عز�ز �شاط  �لقاءانحصرت وظيفة املعلم �� 

 أنللتالميذ �� �ل مرة بالتعرف ع�� صيغ و �عاب�� لغو�ة من شا��ا املطالعة ال�� �سمح 

  .من قواعد كما �غ�� رصيده اللغوي بما �و جديد عليھ ھ�سبكا تث�ت ما

 : ال�وامش-
 التدرج السنوي للتعلمات(مدير�ة التعليم �سا���، ال��نة الوطنية للم��اج .1

، الديوان الوط�� للمطبوعات 2011: مرحلة التعليم �بتدا�ي، مادة اللغة العر�ية، ا��زائر
  .181املدرسية، ص

ناصر بن عبد هللا بن غا��، : جاك ر��شاردز، تطو�ر منا�� �عليم اللغة، تر .2
 33صا�� بن شو�خ، ص

 33ص,نفسھ .3
اللغوي، قراءة لسانية تطبيقية �� أخطاء تالميذ  املصطفى بنان، التلقي .4

  .157، جامعة ا��سن الثا�ي، ص2002/2003السلك �ول �سا���، أطروحة دكتوراه، املغرب، 
، دار 2004، لبنان، 2عبده الراج��، علم اللغة التطبيقي و�عليم العر�ية، ط .5

 .56الروضة العر�ية، ص

                                                           

، 1994، الر�اط، 2مصطفى بن عبد هللا بوشوك، �عليم و�علم اللغة العر�ية وثقاف��ا، ط -10
  .152ال�الل العر�ية للطباعة وال�شر، ص
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ة التعليم �� الوطن العر�ي، مجلة عبد العز�ز ال�سام، العر�ية الفصيحة لغ .6
، مركز الدراسات الوحدة العر�ية باالش��اك مع ا��مع 1986اللغة العر�ية والو�� القومي، لبنان، 

 52العل�� العرا��، مع�د البحوث والدراسات العر�ية، ص
تحو�ل القدرة من املغر�ية إ�� "عبد ا��يد ��فة وعبد اللطيف شوطا،  - .7

، �لية �داب والعلوم ��سانية 1992: قضايا اللسانيات العر�ية، املغرب مجلة ��" العر�ية
 37بنمسيك، ص

راتب قاسم عاشور، دمحم فؤاد ا��وامدة، أساليب تدر�س اللغة العر�ية ب�ن  .8
 .107النظر�ة والتطبيق، دار املس��ة لل�شر والتوز�ع، ص

اللغات ،د ط ، احمد حسا�ي، دراسات �� اللسانيات التطبيقية حقل �عليمية  .9
  .141، ديوان املطبوعات ا��امعية، صا��زائر

، 2مصطفى بن عبد هللا بوشوك، �عليم و�علم اللغة العر�ية وثقاف��ا، ط .10
 152، ال�الل العر�ية للطباعة وال�شر، ص1994الر�اط، 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



357                                                                                   لغة �م الناتجة عن�خطاء النحو�ة   

 

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر(23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

  : قائمة املصادر و املراجع-

التدرج السنوي (مدير�ة التعليم �سا���، ال��نة الوطنية للم��اج .1

يوان الوط�� ، الد2011: للتعلمات مرحلة التعليم �بتدا�ي، مادة اللغة العر�ية، ا��زائر

  .للمطبوعات املدرسية

ناصر بن عبد هللا بن : جاك ر��شاردز، تطو�ر منا�� �عليم اللغة، تر .2

 .غا��، صا�� بن شو�خ

املصطفى بنان، التلقي اللغوي، قراءة لسانية تطبيقية �� أخطاء تالميذ  .3

  .، جامعة ا��سن الثا�ي2002/2003السلك �ول �سا���، أطروحة دكتوراه، املغرب، 

، لبنان، 2عبده الراج��، علم اللغة التطبيقي و�عليم العر�ية، ط .4

 .، دار الروضة العر�ية2004

لفصيحة لغة التعليم �� الوطن العر�ي، عبد العز�ز ال�سام، العر�ية ا .5

، مركز الدراسات الوحدة العر�ية 1986مجلة اللغة العر�ية والو�� القومي، لبنان، 

 .باالش��اك مع ا��مع العل�� العرا��، مع�د البحوث والدراسات العر�ية

تحو�ل القدرة من املغر�ية "عبد ا��يد ��فة وعبد اللطيف شوطا،  - .6

، �لية �داب والعلوم 1992: لة �� قضايا اللسانيات العر�ية، املغربمج" إ�� العر�ية

 .��سانية بنمسيك

راتب قاسم عاشور، دمحم فؤاد ا��وامدة، أساليب تدر�س اللغة العر�ية  .7
 .ب�ن النظر�ة والتطبيق، دار املس��ة لل�شر والتوز�ع

اللغات احمد حسا�ي، دراسات �� اللسانيات التطبيقية حقل �عليمية  .8

  .، ديوان املطبوعات ا��امعية،د ط ، ا��زائر

، الر�اط، 2مصطفى بن عبد هللا بوشوك، �عليم و�علم اللغة العر�ية وثقاف��ا، ط

  .، ال�الل العر�ية للطباعة وال�شر1994
  



 

  

  



MEFTAH Samir et BEKTACHE Mourad                                                                            80  

 :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

CHARAUDEAU P., 2014a, Le Discours politique. Les masques du 

pouvoir. Limoges, Lambert-Lucas. 

CHARAUDEAU P., 2014b, « La situation de communication comme 

fondatrice d’un genre : la controverse », Genres et textes. 

Déterminations, évolutions, confrontations, Monte M. et Philippe G. 

(dir.), Lyon, Presses universitaires de Lyon : 49-57. URL: 

https://www.patrick-charaudeau.com/La-situation-de-

communication,321.html (consulté le 09-10-2016). 

DHINA M., 2000, « Le FIS et le drame algérien », Algeria-Watch. 

URL : https://algeria-watch.org/?p=54914 (consulté le 2-7-2017).  

HADDAD G., 1999, « Ethos préalable et ethos discursif : l’exemple 

de Romain Rolland », Images de soi dans le discours. La construction 

de l’ethos, Amossy R. (éd.), Lausanne : Delachaux et Niestlé, 155-

176. 

KERBRAT-ORECCHIONI C., 2017, Les débats de l’entre-deux-tours 

des élections présidentielles françaises. Constantes et évolutions d’un 

genre, Paris, L’Harmattan.  

MAINGUENEAU D., 1999, « Ethos, scénographie, incorporation », 

Images de soi dans le discours. La construction de l’ethos, Amossy R. 

(éd.), Lausanne : Delachaux et Niestlé, 75-100. 

MICHELI R., 2014, Les émotions dans les discours. Modèle 

d’analyse, perspectives empiriques, Bruxelles, de Boeck Supérieur.  

SEGOND 21, 2007, Société Biblique De Genève, Genève. URL : 

https://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=

Actes%204.12 (consulté le 02-08-2017).   

 



79                                      Exploitation de l’ethos préalable dans l’argumentation  
 

 

 :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

raison qu’il doit à nouveau « [être] à la tête de l’Algérie, c’est une 

évidence, une continuité de parcours». Plus qu’une simple identité 

extradiscursive, l’ethos préétabli devient, de fait, un argument, un but 

perlocutoire. Reste maintenant à savoir, pour conclure, si ces ethos 

préconstruits, tant consolidés par les deux politiques en question dès 

qu’il s’agit d’argumenter les motivations de leur candidat, sont 

exagérés ou pas. Bien entendu, il ne nous appartient pas de trancher. 

Toutefois, chose est sûre, quand bien même A.B et A.O font 

directement ou indirectement l’éloge de leur candidat, il est à noter 

que ces « louanges » ont comme une base des représentations sociales 

collectives largement partagées par l’instance citoyenne et qui 

circulent dans la société et les médias algériens depuis la première 

élection du président sortant en 1999 telles, entre autres : « l’homme 

de la paix et de la réconciliation nationale », comme il a été souligné 

par A.B dans l’une de ses interventions. Chose qui pourrait, à notre 

sens, légitimer la (re)construction de l’ethos in absentia.  
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est à l’origine du rassemblement. Le président sortant est, en sus de 

cela, le modèle du vivre ensemble, « c’est lui qui a permis aux 

Algériens de vivre entre eux, de réapprendre à vivre entre eux ». Et 

c’est le « plus important », selon le discours de ses partisans 

politiques. Sont ici autant d’image mises en valeur par A.B et A.O.  

Conclusion  

Nous avons tenté dans le présent travail de comprendre, d’un 

point de vue d’influence, le fonctionnement et les enjeux de l’ethos 

préétabli de Bouteflika dans l’argumentation de deux partisans 

politiques du quatrième mandat, à savoir A.B et A.O, lors de la 

précampagne électorale de l’élection présidentielle algérienne de 

2014. Nous avons, à cet effet, choisi de travailler sur deux interviews 

tirées de l’émission Controverse de la chaine Dzair Tv. Le but en était 

de mettre en évidence les représentations qu’ont ces deux hommes 

politiques de leur candidat en termes d’ethos et de montrer que leur 

discours repose essentiellement son argumentation sur l’image 

préalable (prédiscursive) de Bouteflika. Après avoir exposé notre 

problématique, nous sommes partis d’un ensemble de postulats et de 

constats que nous avons raffinés au fur et à mesure de cette étude. En 

effet, nous avons pu montrer, par une analyse sociodiscursive, que 

A.B et A.O fondent leur entreprise de persuasion sur deux instruments 

mis en corrélation : de la sémiotisation de la peur au déploiement de 

l’ethos positif préétabli de la solution salvatrice. Une solution qui 

s’incarne, en l’occurrence, dans la personne de Bouteflika. Dans le 

corpus étudié, cet ethos est, du reste, nettement consolidé, retravaillé 

et exploité comme une stratégie d’influence. Par le processus de 

stéréotypage, A.B et A.O mettent en mots plusieurs de ses figures. Les 

plus exploitées sont les figures de sauveur, de rassembleur et de chef. 

Cette dernière se manifeste tout particulièrement dans la figure de 

guide-prophète. Plus qu’un simple chef, plus qu’un simple candidat, 

Bouteflika est un guide, un héros, selon A.B et A.O, et c’est pour cette 
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en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (La 

Bible Segond 21 Actes 4 :12). Cela dit, sous le ciel algérien, le nom a 

tout de même été donné : A. Bouteflika.  

Quant maintenant à la figure du chef-souverain, elle se confond 

souvent dans notre corpus avec celle de guide. La souveraineté est un 

imaginaire, elle « est ce qui fonde la légitimité de l’homme politique » 

(Charaudeau 2014a : 120). A.B et A.O mettent en valeur la légitimité 

de leur candidat par le recours à l’évocation de ses réalisations 

mémorables. De ce qu’ils savent ou de ce qu’ils croient savoir de lui 

est nettement travaillé dans leur discours. Ils en tirent un argument. 

Bouteflika est le garant de certaines valeurs au point qu’il est à 

confondre avec la paix, le rassemblement, la stabilité, la dignité, etc. 

Autrement dit, Bouteflika est synonyme de paix et de réconciliation. 

C’est l’axe du bien. « Il ne faut jamais oublier dans quel état il a 

trouvé l’Algérie quand il est arrivé en 99-2000, c’est un pays 

exsangue (…)». C’est lui qui peut réellement débarrasser de nouveau 

l’instance citoyenne de l’axe du mal et du désordre social, compte 

tenu du fait qu’il a auparavant pu réussir à libérer le peuple d’une 

situation de crise qui allait le mener à une guerre fratricide sans fin. 

C’est, en fait, à cette conclusion, dont le fondement repose sur l’ethos 

préalable du candidat sortant, que les deux hommes politiques en 

question entendent conduire le téléspectateur/électeur. La 

réconciliation nationale est « une chose que même si ses adversaire ne 

le lui reconnaitront pas, l’histoire le retiendra ». C’est la concorde 

civile13 et donc Bouteflika -puisque cette valeur s’incarne en lui- qui 

                                                      
13 La loi sur la concorde civile, pour une précision, n’a pris suite que de 

l’ordonnance du 25-2-1995 qui a été initiée par l’ancien président Liamine Zeroual. 

Cette loi a été adoptée par le parlement le 8-7-1999, puis sanctionnée en grand 

nombre par l’écrasante majorité de votants en 1999.  
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qui dit : « la responsabilité ne se demande pas et la 

responsabilité ne se refuse pas», bah monsieur 

Bouteflika d’abord appartient à cette école de 

parcours, ensuite au jour 

d’aujourd’hui(…)monsieur Bouteflika avec une 

autre période à la tête de l’Algérie, c’est une 

évidence, une continuité de parcours, réforme 

économique, réforme politique , il y a une 

conjoncture très très grave et l’Algérie a plus que 

jamais besoin d’être rassemblée (…) grâce à 

Dieu, aujourd’hui ne nous battons plus entre 

ceux qui se considèrent plus musulman que 

d’autres, entre terroristes et patriotes(…) 

[Bouteflika est le] choix d’une stabilité à 

consolider et d’un parcours à parachever. 

La candidature de Bouteflika au quatrième mandat est, dans les 

termes d’A.O, un « sacrifice ». Allons voir comment le dictionnaire 

Larousse définit ce mot : « a. Offrande à une divinité et, en particulier, 

immolation de victimes ; b. Effort volontairement produit, peine 

volontairement acceptée dans un dessein religieux d'expiation ou 

d'intercession ; c. Renoncement volontaire à quelque chose, perte 

qu'on accepte, privation, en particulier sur le plan financier»12. La 

question maintenant reste de savoir à quel sens A.O fait référence en 

disant un tel mot. Bien entendu, ce n’est certainement pas du premier 

sens qu’il s’agit ici. En effet, le mot « sacrifice » est sémantiquement 

très chargé dans ce contexte. Cela rappellerait les sacrifices des 

messagers et des prophètes tels, entre autres, Abraham, son fils Isaac, 

Mahomet et notamment Jésus qui, dans sa mission de « père » 

sauveur, se serait sacrifié pour le salut des hommes : « il n’y a de salut 

                                                      
12Dictionnaire en ligne : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sacrifice/70455.    
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s’appuie généralement l’homme politique pour contribuer à 

l’efficacité de sa parole (Ibid. : 105-128).   

Pour terminer cette partie, la dernière de ce travail d’analyse, 

nous reviendrons à l’ethos de Chef (une des images préalables 

principales de Bouteflika sur laquelle A.B et A.O fondent grosso 

modo leur argumentation). Cet ethos est largement exploité et n’a 

jusqu’ici pas été traité dans sa globalité. Il est donc question de 

caractériser laconiquement ses diverses variantes. Cette image peut se 

manifester à travers plusieurs figures. Nous les synthétiserons en deux 

catégories : le guide suprême et le chef-souverain.  

Dans nos observables, l’interaction/intrication de ces ethos est 

nettement constatée. La première de ces figures connait diverses 

expressions. Les plus récurrentes sont : le guide-berger et le guide-

prophète. Le guide-berger, prise dans sa transposition métaphorique, 

cette figure renvoie à « celui qui réunit le troupeau, l’accompagne en 

le précédent, éclaire sa route avec une tranquille persévérance » 

(Ibid. :119). C’est en ces termes, en fait, qu’A.O décrit explicitement 

le présidant sortant : « nous avons besoin d’être rassemblés, nous 

avons besoin de consolider notre rassemblement, c’est les Algériens 

qui le font le rassemblement mais ils ont besoin d’un leadership qui 

nous guide ensemble et qui a une certaine vision pour pouvoir nous 

manager ». Et en le décrivant ainsi, il met simultanément en avant une 

autre figure, celle de guide-prophète, « celui qui est à la fois garant du 

passé et tourné vers l’avenir, la destinée des hommes » (Ibid.), celle 

des Algériens (« leadership », « manager »). Cette figure trouve 

amplement son sens dans ce passage où A.O, suite à la question de 

l’animateur, tente d’argumenter les motivations de Bouteflika au 

quatrième mandat :  

A.O   La candidature de Bouteflika au quatrième 

mandat est un sacrifice(…) par là une formule du 

temps de la révolution, c’est une formule des ainés 
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dans leur argumentation l’une des facettes de l’ethos préalable que des 

Algériens se font de Bouteflika, et que «même si ses adversaire ne le 

lui reconnaitront pas, l’histoire retiendra». Comme on peut le 

remarquer dans ces extraits, A.B. revient, non seulement sur l’image 

de sauveur, mais va jusqu’à la faire confondre avec l’ethos de 

solidarité. Une façon de dire que Bouteflika, « homme de la paix », a 

toujours eu conscience de ses responsabilités et a encore le souci de 

rassembler l’instance citoyenne en cas de menace. De cela il en tire un 

élément de raisonnement. La réconciliation nationale en est, pour ce 

faire, l’argument majeur de son assertion.  

Le président sortant n’est, par ailleurs, pas uniquement le 

sauveur de l’Algérie. Il a participé également à la « renaissance » de 

la Tunisie et au rassemblement de son peuple après avoir sombré dans 

la « catastrophe » et l’ « erreur » du printemps arabe, pour reprendre 

les mots d’A.B. En effet, après avoir évoqué le cas de la Syrie pour 

illustrer les conséquences fâcheuses du printemps arabe, l’interviewer 

tient suite à cela à dire à A.B que ce printemps a pourtant, dans 

d’autres pays, eu ses avantages en termes de démocratie. A ce propos, 

l’animateur en donne l’exemple de la Tunisie où, selon lui, « les 

choses s’arrangent ». Pour y répliquer, A.B tient à son tour à lui 

rappeler que si les choses s’améliorent vraiment dans ce pays 

avoisinant, ce n’est justement que grâce à Bouteflika. Selon les propos 

d’A.B, « c’est [Bouteflika] qui a sauvé la Tunisie de l’aveu même du 

président de la Tunisie Merzouki qui est le premier à féliciter, à 

remercier le président Bouteflika de son intervention pour avoir pu 

régler le problème en Tunisie». Et, en dehors de l’image de sauveur et 

de rassembleur, cela montre, d’un côté, l’humanité et, de l’autre côté, 

la puissance et la solidarité du candidat sortant. A.B est, semblerait-il, 

conscient que c’est de son intérêt et de celui de Bouteflika d’appuyer 

son entreprise de persuasion sur ces données, étant donné que ces 

éthos constituent, parmi tant d’autres, des identités sur lesquelles 
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de l’instance politique mettent en mots une image positive (une figure 

identitaire) qui s’incarne dans la personne de Bouteflika et à laquelle 

ils incitent le public à s’identifier. L’image de sauveur, on le verra, 

domine, certes, mais elle n’est pas la seule qui est mise en scène par 

ces deux politiques. Selon Charaudeau (Ibid.: 91), les « figures 

identitaires du discours politique […] se regroupent en deux grandes 

catégories d’ethos : les ethos de crédibilité et les ethos 

d’identification». Ici, c’est aux seconds notamment qu’il nous 

incombe de nous intéresser essentiellement car ils sont fondés sur un 

discours misant sur l’affect, c’est-à-dire sur l’émotion. Considérons 

ces passages : 

A.B   Moi je pense, pour ceux qui ont vécu dans ce pays, 

ceux qui ont vécu les dix années de terrorisme 

aveugle (…) je pense que le retour à la paix et la 

réconciliation nationale c’est une chose que 

même si ses adversaire ne le lui reconnaitront 

pas, l’histoire retiendra , l’histoire retiendra que 

c’est lui qui a ramené la paix dans ce pays, c’est 

lui qui a permis aux algériens de vivre entre 

eux, de réapprendre à vivre entre eux, c’est 

beaucoup plus important que tout le reste 

      (…) ça a été l’homme de la paix ça a été l’homme 

de la réconciliation et nous pensons 

qu’actuellement c’est lui qui peut garantir cette 

paix et cette réconciliation nationale entre 

autres.   

Ce n’est seulement une situation qui est schématisée dans les 

extraits ci-dessus (réconciliation nationale : entente et sérénité, en 

d’autres termes, le contraire de l’inquiétude et de la peur). Mais aussi 

toute une image. Celle d’un guide, comme aiment souvent le rappeler 

d’ailleurs A.B. et A.O dans leur discours en faisant ainsi intervenir 
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candidat sortant. Pour écarter toute éventuelle menace de l’ennemi et 

garder la paix dans le pays, A.B et A.O proposent de fait une solution 

salvatrice qui s’incarne dans la personne de Bouteflika. Par 

conséquent, les deux partisans du pouvoir en place ne s’échappent pas 

à donner à voir à l’auditoire des images positives de leur candidat : les 

images de sauveur et de rassembleur, à titre d’exemple. Ces deux 

fragments de discours énoncés par A.B et A.O peuvent d’emblée 

résumer nos dires : 

A.B  Parmi les six [candidats] je pense très sincèrement 

que c’est le plus apte à diriger le pays dans les 

conditions actuelles et notamment par rapport à 

l’environnement qui entoure ce pays et par 

rapport aux problèmes aux dangers qui 

guettent ce pays. 

A.O  (…) Aujourd’hui le problème est à nos frontières, 

nous avons besoin d’être rassemblés, nous avons 

besoin de consolider notre rassemblement, c’est 

les Algériens qui le font le rassemblement mais 

ils ont besoin d’un leadership qui nous guide 

ensemble et qui a une certaine vision pour 

pouvoir nous manager (…)  

A.B attribue à Bouteflika l’ethos de chef qui se manifeste ici 

dans sa figure de guide : « je pense très sincèrement que c’est le plus 

apte à diriger le pays », et précisément, dans la figure de guide-berger 

qui, elle aussi, renvoie à l’image d’un rassembleur et d’un héros 

(Charaudeau 2014a :119), dans la mesure où Bouteflika a été le seul 

agent à même d’unir de nouveau les citoyens algériens et de les 

conduire après qu’ils ont vécu l’horreur de la décennie noire, et, 

compte tenu du danger qui guette actuellement le pays, il est donc 

toujours l’homme du moment. C’est, de fait, de la sémiotisation de la 

peur et de la surdramatisation de leur discours que les représentants 
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entreprises publiques brulées, on voulait se 

relever d’un réajustement structurel avec le 

FMI, 400000 personnes mises dehors, des 

centaines d’entreprises fermées, l’infrastructure 

qui n’existait pratiquement pas, rappelez vous 

quand-même parce que c’est une chose.   

A.B et A.O se servent de ces données socio-géo-politico-

historiques afin d’étayer un sentiment de peur. Or, l’Algérie n’en est à 

présent pas là. D’où, à juste titre, la structure hypothétique (si…) 

utilisée dans le passage d’A.B que nous avons cité en premier ci-

dessus. En revanche, selon le discours d’A.B et A.O, pour que ce soit 

toujours le cas, une condition sine qua non s’impose : il faut que les 

Algériens réagissent à leur appel, c’est-à-dire aller voter, et puis aller 

voter pour leur candidat, Bouteflika, étant donné que c’est lui qui a le 

pouvoir effectif de maintenir la paix. Faute de quoi ces situations 

(frontière, terrorisme, printemps arabe) risquent d’avoir lieu en 

Algérie et partant d’être incontrôlables. A.B et A.O sémiotisent en 

inférant, en premier lieu, la peur pour donner naissance, en second 

lieu, à une sorte d’espoir s’incarnant dans la personne de Bouteflika. 

Ce « leadership » qui, selon A.O, le seul qui est à même de « guider » 

et de « manager » les Algériens. Le seul capable de maintenir la paix 

et mettre fin à cette situation qui risque de cesser d’être contrôlable. Et 

c’est là, en fait, qu’A.B et A.O, pour rendre leur discours persuasif, 

tentent d’attribuer et de (re)construire une image pour leur candidat 

sortant ou, du moins, retravailler et consolider celle qu’il a toujours 

eue depuis son accession au pouvoir. Ce point constitue stricto sensu 

le centre de notre analyse que nous entamerons tout de suite.  

3. L’argumentation par l’ethos préalable  

Nous venons de voir laconiquement d’un point de vue descriptif 

comment les deux politiques insistent sur la source du mal qui guette 

la cité pour argumenter leurs motivations concernant leur soutien au 
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se trouvent actuellement (au moment de l’énonciation) la plupart de 

ces pays à cause du printemps arabe auquel A. B et A.O font 

référence. Notamment le cas de la Syrie. Ils savent également quelles 

étaient les retombées subies, à cause du terrorisme, lors de la décennie 

noire (morts, torture, terreur, etc.).  

A.B   Faut jamais oublier d’où vient ce pays pour pouvoir 

le juger en 2014, le président Bouteflika, il faut 

jamais oublier dans quel état il a trouvé 

l’Algérie quand il est arrivé en 99-2000, c’est un 

pays exsangue, on dit à peu près, on avance le 

chiffre de 1500 à 200000 morts, beaucoup 

d’exilés, une élite quasiment décimée, une 

économie nationale qui a été mise par terre, les 

                                                                                                                                           

Islamaique du Salut, c’est-à-dire le FIS, dans les rues algériennes, notamment au 

niveau de la capitale Alger. Ce parti politique est né en février 1989, devenu 

« concret » dans le début des années 1990 et dissolu par le tribunal administratif 

d’Alger en 1992. Le Front National du Salut était une formation politique algérienne 

qui militait pour la création d’un Etat islamique. Ceux qui étaient à sa tête sont 

Abassi Madani et Ali Benhadj.  Plusieurs thèses ont été avancées à ce sujet. Sans 

doute, celle à laquelle fait allusion A.B et A.O  stipule que le FIS était à l’origine du 

« désordre » et de la violence qui se sont installés en Algérie. Cette thèse est 

partagée par nombre très important d’Algériens, c’est pour cela à juste titre qu’elle 

est, nous le prétendons, exploitée nettement par  les partisans politiques du 

quatrième mandat de Bouteflika. Certains, en revanche,  diraient le contraire. Par 

exemple, cette thèse n’est, selon Dhina (2000) « que pur mensonge et calomnie » et 

que ce parti politique n’appelait en fait qu’à « une confrontation politique  

pacifique». Cependant, il est à noter que ce n’est nullement la confrontation de ces 

thèses qui nous intéressent ici, mais plutôt la vision qu’en ont les deux sujets 

parlants de l’instance politique, en l’occurrence, A.B qui, par « nous avons vu ce que 

la rue algérienne a donné durant les années 90 », tente de légitimer cet étayage de 

l’émotion négative (la peur) et, par conséquent, son soutien à la candidature de 

Bouteflika. Pour plus de détails à propos de cette antithèse, on consultera l’article en 

ligne de l’auteur en question, dont l’intitulé est « Le FIS et le drame algérien » (voir 

références bibliographiques).  
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ensemble et qui a une certaine vision pour 

pouvoir nous manager (…) 

 

       Je dis à l’opinion public (…) : qu’est-ce qu’a 

rapporté la mise en œuvre de ces slogans [les 

Barakat, les Dégage] dans les pays où ça a été 

connu, est-ce qu’il y a moins de chômage ? Est-

ce qu’il y a une meilleure stabilité ? Est-ce qu’il 

y a une meilleure économie ? Je crois que les 

données sont là. 

 

      (…)Aujourd’hui le problème est à nos frontières 

(…) on est entourés d’une situation de conflit, 

de menace sur notre sécurité nationale (…)10 

Ne pas voter pour Bouteflika ou ne pas voter tout court peut, 

selon A.B et A.O, impliquer des conséquences indésirables pour les 

Algériens. En insistant, sans le dire explicitement pour autant, sur la 

gravité de ces susceptibles conséquences, les deux hommes politiques 

jouent sur les émotions de l’auditoire. Et ce n’est d’ailleurs, à en croire 

C. Kerbrat-Orecchioni (2017 : 295), point étrange, car « […] toute 

compagne électorale, et singulièrement celles qui visent à la 

désignation du chef de l’État, baigne dans un climat passionnel […] ». 

Evoquer dans ce contexte la Lybie, la Tunisie, la Syrie, la décennie 

noire11, etc., n’est pas sans effet. Les Algériens savent dans quel état 

                                                      
10 Pour contextualiser davantage: on voit dans ces extraits que le discours des 

deux hommes politiques est destiné tout particulièrement aux partisans du 

mouvement citoyen Barakat. C’est parce qu’en effet ces paroles sont motivés par la 

question de l’interviewer qui porte sur ce que pensent A.B et A.O sur ce 

mouvement.   
11 Par « nous avons vu ce que la rue algérienne a donné durant les années 90 », 

A.B fait clairement référence aux protestations faites par les adeptes du Front 
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dire aux partisans de l’abstention que le fait de ne pas aller voter et/ou 

de ne pas aller voter pour Bouteflika ne peut que mener au désordre 

social. Considérons ces extraits où A.B et A.O visent avant tout les 

émotions (affect, passion, pathos, etc.)9 du public en faisant un travail 

sur la sémiotisation implicite de la peur :  

A.B   Si on ne vote pas, on va redescendre dans la rue, 

on va refaire ce qui s’est passé en Libye, ce qui 

s’est passé en Egypte, ce qui s’est passé en 

Tunisie, ce qui se passe actuellement en Syrie, 

les gens veulent nous remettre dans cette 

situation.  

 

      (En réponse à Barakat)(…) nous avons vu ce que la 

rue algérienne a donné durant les années 90(…), 

moi, personnellement, je parle en mon nom 

personnel, en nom du parti que je dirige, nous 

ne sommes pas pris à retourner à cette situation 

des années 90. Jamais. 

 

A.O  (…) aujourd’hui le problème est à nos frontières, 

nous avons besoin d’être rassemblés, nous avons 

besoin de consolider notre rassemblement, c’est 

les Algériens qui le font le rassemblement mais 

ils ont besoin d’un leadership qui nous guide 

                                                      
9 Pour une petite précision, notons d’emblée que chacun de ces termes : émotion, 

passion, affect, sentiment et pathos représentent certaine nuance sémantique et 

recouvrent, selon les théories, « une notion particulière » (Charaudeau 2008). Or, le 

propos de cette contribution n’est  point de spéculer autour du choix de l’un de ces 

termes pour dire après cela quel est le plus approprié pour traiter de la question de 

l’émotion dans discours. Dès lors,  ces vocables sont ici à confondre et c’est cela qui 

convient de retenir.  
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ethos attribué par un autre (énonciateur) à une personne physiquement 

absente de la scène d’énonciation dans laquelle le premier est présent. 

Cet ethos (construit par un autre et pour un autre) trouve souvent son 

soubassement dans l’image préétablie de la personne même à laquelle 

est destinée cette attribution/construction. Dans notre corpus, il s’agit 

de l’image préalable de Bouteflika. De là, pour limiter et organiser 

notre analyse, quelques questions s’imposent : quelles sont les images 

que les partisans politiques du candidat sortant tentent, dans et par leur 

discours, de (re)projeter de leur candidat ? Sur quel mécanisme socio-

pragmatico-discursif s’appuient-ils pour ce faire ? Quels sont les ethos 

préalables les mieux exploités dans leur argumentation ? De cela 

d’autres hypothèses viennent s’y ajouter,  et que voici : les ethos les 

plus mis en valeur, car figés, sont l’ethos de chef, l’ethos de guide-

prophète, l’ethos de sauveur et de rassembleur (un point que nous 

analyserons dans la section 4.). Les images (re)construites pour le 

candidat sortant dans le discours de A.B et A.O se structurent selon 

une mise en scène dramaturgique ayant pour point de départ un travail 

sur la sémiotisation8 de la peur (de façon descriptive, ce point sera, 

quant à lui, analysé dans la section 3.).  

2. De l’étayage de la peur à l’attribution éthotique in absentia  

Les deux politiques en question évoquent tout au long de leur 

discours, quand il s’agit de parler de la candidature de Bouteflika, la 

situation dramatique, passée (« la tragédie nationale de la décennie 

noire ») ou actuelle (« frontière », « printemps arabe »), de l’Algérie 

et d’autres pays avoisinants (Lybie, Syrie…) pour qu’ensuite proposer 

leur candidat comme une solution salvatrice pouvant mettre fin à toute 

situation de crise ou, en d’autres termes, à toute « source du mal », 

pour reprendre l’expression de Charaudeau (2014a :70). Une façon de 

                                                      
8 Ce vocable est de Micheli (2014). Il désigne le fait qu’un locuteur rend une 

émotion manifeste par l’usage de signes verbaux et d’inférences quand bien même 

ce dernier n’éprouve pas réellement cette émotion.   
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Charaudeau 2014a), nous n’allons dès lors pas nous appuyer sur des 

marques énonciatives ou sur des manières de parler pour dégager ces 

ethos. Ce n’est, encore une fois, Bouteflika qui est à la source de 

l’énonciation. Ce sont ses représentants politiques qui prennent en 

charge le discours. Sur le plan méthodologique, l’enjeu est donc de 

faire voir que c’est l’étude des représentations qu’en ont ceux-ci qui 

vont nous permettre d’identifier les images (identités) qu’ils tentent de 

lui (re)donner.  

C’est par conséquent à ce qu’A.B et A.O, à partir de 

représentations préexistantes faisant partie d’un imaginaire collectif, 

disent explicitement ou implicitement de leur candidat qu’il faudra 

attaquer. Dans une telle optique, nous sommes amenés à noter 

quelques remarques préliminaires, à poser quelques questions et à 

développer quelques hypothèses spécifiques. En effet, nous partons 

d’un constat général selon lequel l’ethos préétabli de Bouteflika 

constitue en soi un élément de raisonnement dans et pour l’efficacité 

de l’entreprise de persuasion de ses partisans. Suite à ce constat, nous 

partons également de l’idée que l’ethos peut être (dé)légitimé en 

dehors du discours de la personne concernée. Comment ? Par le 

processus de stéréotypage. Nous définissons simplement le stéréotype, 

avec Amossy (2010 : 46), comme étant « une représentation collective 

figée […] », et faisons nôtre sa remarque selon laquelle « [l]e sujet 

[…] ne peut agir dans la vie quotidienne que s’il ne lui est pas possible 

de ramener la situation nouvelle à un schème d’ores et déjà connu » 

(Ibid.). A ce propos, il sera question de voir comment A. B et A.O 

permettent à leur candidat la (re)construction in absentia d’une image 

de président. L’enjeu en étant de montrer au téléspectateur/électeur 

que ce dernier est le seul apte à être au-dessus de la mêlé et, partant, à 

occuper le poste brigué. Autrement dit, le meilleur « présidentiable».  

 Nous proposons humblement, sans prétendre inventer 

quelconque terminologie ou théorie, d’appeler ethos in absentia tout 
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qu’il y a des passages où les locuteurs alternent deux langues (dialecte 

algérien et français), nous en faisons nous-mêmes la traduction directe 

sans pour autant joindre les énoncés prononcés en arabe algérien. 

Notre transcription a été simplifiée au profit de la clarté. Afin que les 

discours des politiques concernés soient lisibles, nous les restituons de 

façon à pouvoir plus ou moins les lire comme s’ils étaient des discours 

écrits. Chose qui n’affectera en rien l’analyse de la notion envisagée. 

Pour mettre en évidence les segments sur lesquels porte précisément 

l’analyse, ces derniers seront écrits en gras. Quant aux thèmes choisis, 

puisque chacune des émissions en traite plusieurs, ne feront objet 

d’analyse que les sujets récurrents relevant de la question de la 

candidature de Bouteflika au quatrième mandat. Des sujets que nous 

pouvons résumer sous forme de questions comme suit : pourquoi un 

quatrième mandat ? Et pourquoi Bouteflika au juste ? En termes de 

thématiques, les deux interviews ne seront donc pas exploitées in 

extenso. Le corpus d’étude a été soumis à notre observation et à nos 

restrictions méthodologiques.  

Dans une approche essentiellement qualitative, nous nous 

interrogeons uniquement sur le discours argumentatif motivant A.B et 

A.O à soutenir un quatrième mandat et par là même à appeler le 

téléspectateur/électeur à faire de même en le dissuadant de suivre le 

projet de l’opposition (celui de Barakat, entre autres). Ce n’est donc 

pas le discours de l’intervieweur ou de l’instance adverse qui nous 

intéresse. Le centre d’intérêt de notre travail est l’analyse des 

représentations qu’ont ces partisans politiques sur leur candidat en 

matière d’images. En nous plaçant dans une perspective 

essentiellement sociodiscursive que purement linguistique, il est 

question dans cette contribution de mettre en lumière, d’un point de 

vue d’influence, l’ethos que A.B et A.O tentent de (re)construire pour 

leur candidat. Etant donné que l’ethos est toujours tributaire d’un 

imaginaire social, de stéréotypes et de représentations (Amossy 2010; 



MEFTAH Samir et BEKTACHE Mourad                                                                            64  

 :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

chaine Dzair Tv. Emission consacrée exclusivement à l’élection 

présidentielle algérienne de 2014. Y sont séparément invités dans les 

deux émissions choisies les partisans du président sortant Abdelaziz 

Bouteflika, à savoir Ahmed Ouyahia (désormais A.O) et Amara 

Benyounes (désormais A.B) pour parler, entre autre, du programme 

politique de ce candidat et de sa candidature polémique. Une 

candidature polémique car c’est essentiellement cela qui aurait, entre 

autres, motivé la création du mouvement citoyen Barakat (ça suffit), 

ainsi que leurs manifestations à Alger pour appeler à une mobilisation 

contre le quatrième mandat de Bouteflika, étant donné que ce dernier 

était affaibli en sus par des problèmes de santé. Chose qui lui a par 

ailleurs empêché de faire compagne lui-même. L’échange avec ces 

deux représentants du pouvoir en place a eu lieu avec un journaliste 

(interviewer), dont le nom est Khaled Drareni, durant la précampagne 

électorale, quelques mois avant le jour du scrutin5.  

Les enregistrements authentiques de ces deux interviews que 

nous avons enregistrées et transcrites orthographiquement par la suite 

sont disponibles sur la chaine Youtube6 du journaliste-animateur de 

l’émission. Le discours des sujets politiques concernés par ce travail a 

été tronqué7. Faute de place, seront rapportés que les passages qui 

concernent directement l’objectif de notre contribution. Outre cela, vu 

                                                                                                                                           

l’émission est elle-même nommée comme telle. Or, formellement, les deux 

interviews choisies, ainsi que d’autres, n’ont, stricto sensu, rien (ou presque) d’une 

« controverse », en ce sens que la « controverse », beaucoup plus proche du genre 

débat, est un genre à part (Charaudeau 2014b).  
5 A la fin de ce processus, c’est Bouteflika qui a été réélu avec 81,49 des 

suffrages exprimés.   
6 https://www.youtube.com/channel/UCoKCHaB8MmTX5mMlaQcSlDQ 
7 D’où, comme on pourra le remarquer, les deux parenthèses et les deux crochets 

désignant respectivement les passages qui ont été supprimés, mais également les 

commentaires que nous y avons ajoutés pour contextualiser la situation et renvoyer 

le lecteur à ce dont on parle.  
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préétabli, préalable, préconstruit, etc.). Le premier correspond à la 

conception d’Aristote, le second à celle d’Isocrate. Notre propos ici 

porte, on l’aura compris à la lecture de l’intitulé de cet article, sur 

cette seconde facette de l’ethos que nous allons essayer de transposer 

dans une problématique différente en la traitant en termes de 

représentation et de stéréotype (une image figée) circulant dans la 

société et les médias. Il s’agit précisément de voir comment l’ethos 

préétabli d’un candidat peut constituer un élément de raisonnement 

dans le discours de ses partisans politiques. Chose constituant, nous 

semble-t-il, la particularité même de ce cas d’étude en matière 

d’image. Dans ce cas, nous tenons à le signaler de prime à bord, nous 

considérons cette attribution d’ethos à la fois comme une finalité et 

une stratégie en soi dans l’argumentation. Nous le verrons infra.  

1. Corpus d’étude et (re)problématisation de la notion d’ethos   

Le corpus de cette étude fait partie de la catégorie des 

interactions médiatiques. Il  est constitué de deux interviews télévisées 

(d’une durée de 1h49m) extraites de l’émission Controverse4 de la 

                                                                                                                                           

ethos préconstruit chez Charaudeau (2014a), extralinguistique chez Adam (1999), 

prédiscursif chez Maingueneau (1999), préalable ou préétabli chez Amossy (1999 ; 

2010) et Haddad (2009). Nous avons opté pour « préalable » et « préétabli ». Ce 

choix n’est pas anodin, car, selon Amossy (2010 :74), « le terme prédiscursif risque 

d’induire en erreur : on pourrait en déduire que l’image élaborée dans les discours 

écrits et oraux précédant la présentation de soi est extralinguistique, ce qui n’est pas 

le cas : elle se forme dans les discours qui circulent dans la communauté ». 

Toutefois, malgré ces considérations, nous allons quelquefois,  pour éviter la 

répétition, alterner tout de même leur emploi.   
4 Il y a beaucoup de précisions à apporter à propos de cette émission et qui, nous 

le envisagerions, feront peut-être l’objet d’une autre contribution. Nous n’entrerons 

pas dans la discussion autour des implications génériques. Nous qualifions ce genre 

d’interview et non de controverse (car en général il l’est) sans entrer, disons pour 

simplifier, dans d’autres détails définitoires. Nous le soulignons car l’animateur y 

emploie souvent au début de ces numéros (lors de la séquence d’ouverture) et même 

dans d’autres qui ne font pas l’objet de cet article, le terme de « controverse », et 
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Introduction  

L’ethos est une notion qui a fait l’objet de plusieurs réflexions 

dans différentes domaines de recherche comme, entre autres, la 

rhétorique, l’analyse du discours et la microsociologie, en 

l’occurrence goffmanienne1. Aristote définit cette notion comme étant 

« l’image de soi que le locuteur [peu importe sa sincérité] construit 

dans son discours pour exercer une influence sur son allocutaire » 

(Charaudeau & Maingueneau 2002 : 238). Isocrate, par contre, affirme 

que ce n’est pas la façon dont l’orateur se présente dans et par sa 

parole qui compte dans l’entreprise de persuasion, mais c’est plutôt et 

surtout sa réputation préalable (Amossy 2014 : 85). Dans cette 

perspective, l’image que l’on se fait au préalable de l’orateur 

prédomine par rapport à celle que l’on se fait en se référant à ses 

paroles2. De ces deux points de vue, les analystes du discours ont 

établi dans les années quatre-vingt du siècle passé une distinction 

entre ethos discursif et ethos prédiscursif3 (appelé également 

                                                      
1 Notion conçue en termes de présentation de soi. Pour plus de détails et une mise 

au point plus précise, sont à consulter les ouvrages d’Amossy « La présentation de 

soi. Ethos et identité verbale » (édition 2010) et/ou « L’argumentation dans le 

discours » (édition 2014). 
2 De telle conception, on la trouve également chez Quintilien et dans la tradition 

romaine chez Cicéron, qui s’inscrivent ouvertement dans la même lignée d’Isocrate. 

Pour Quintilien, seuls les orateurs de bonnes mœurs sont vraiment capables de bien 

dire, car l’argument qui s’appuie sur la vie d’un homme est davantage important que 

celui donné dans le discours. 
3 Distinction établie par Maingueneau (1999) et développée par lui et d’autres 

chercheurs comme Haddad (1999) et Amossy (1999 ; 2010). Les différentes 

appellations renvoient à la même signification. On trouve, par exemple, l’expression 
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Résumé : 

Le présent travail traite de la notion d’ethos préalable et son rôle 
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essentiellement sociodiscursive, comment l’ethos préalable d’un 
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raisonnement dans l’entreprise de persuasion de ses partisans 

politiques. Sur le plan méthodologique, il s’agit tout particulièrement 

de voir comment la (re)construction de l’ethos  peut, par le processus 

de stéréotypage, être légitimée in absentia.  
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in argumentation. It aims at showing, from an essentially socio-

discursive perspective, how the prior ethos of a presidential candidate 

can be an element of reasoning in the persuasion of its political 

supporters. On the methodological level, it is particularly a question of 

how the (re) construction of the ethos can, by the process of 

stereotyping, be legitimized in absentia. 
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  A cet effet, l’absence de l’Autre donne le constat d’un 
territoire vide et d’une Casbah délabrée que Berkane écrit avec autant 
de tristesse, de désarroi et de déception. Le sentiment de flottement 
chez lui est dû à la désillusion de ne pas retrouver les lieux  grouillant, 
foisonnant de la fratrie et de l’harmonie de la Casbah d’hier,  ce dont 
témoigne ce passage de la première partie du roman : « […] et ces 
lieux réoccupés semblent, je ne sais pourquoi, ces lieux, autrefois 
réservés aux petits blancs, semble encore attendre ces derniers »57.  
 Le sentiment de l’étrangeté est doublement vécu dans le texte. 
Premièrement par Berkane dont nous avons fait l’illustration plus 
haut. Deuxièmement par Nadjia l’exilée de passage qui se sent aussi 
étrangère. En revanche,  la rencontre des deux constitue la condition 
de leur apaisement. Ainsi,  si la rencontre avec l’Autre est nécessaire 
pour la connaissance de Soi, nous sommes tentés de dire que Berkane 
se reconnaît à la fois au coté de Marise et Nadjia.  
  
Enfin, au-delà de l’altérité et du sentiment d’étrangeté qui investissent 
le texte de La Disparition de la langue française, l’Autre  est incarné 
par les figures des deux femmes, des deux langues et des deux espaces 
pour instituer l’écriture comme  espace de salut. Somme toute,  le seul 
territoire où la fusion, la con-fusion et la réconciliation  avec les 
composantes d’une identité plurielle est possible.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57-  Ibid, p. 66. 
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Nadjia, il retrouve son équilibre mais momentanément puisque celle-
ci le quitte aussitôt. Ainsi, en France il rencontre Marise,  en Algérie 
Nadjia. Or, selon Kristeva :  

« La rencontre équilibre l’errance. Croisement de deux 
altérités, elle accueille   l’étranger sans le fixer […]. 
Reconnaissance réciproque, la rencontre doit son bonheur au 
provisoire, et les conflits la déchireraient si elle devait se 
prolonger »54.  

   
  Le retour au pays et le fait  ne pas retrouver la Casbah 

d’autrefois intacte, provoque chez  Berkane ce  sentiment de vouloir  
échapper à Soi. A ce propos Kristeva affirme que lorsque nous luttons 
ou nous fuyons l’étranger, nous sommes en fait en conflit avec notre 
inconscient. Et si l’étranger est la face cachée de nous-mêmes, nous 
sommes tous des étrangers. C’est ainsi que cette rencontre devient 
donc rencontre avec notre propre altérité, rencontre contraignante 
mais indispensable. 

  Berkane, ce personnage écrivant son journal en « Je » est 
dédoublé par une autre instance narrative et extradiégétique qui est en 
fait la voix de l’auteur.  Cette intimité et complicité entre ces deux 
instances narratives révèlent ainsi la part autobiographique du texte de 
La Disparition…, comme c’est le cas pour la plupart des romans de 
Djebar. Ce constat renforce  l’idée que Berkane  est déchiré en 
solitaire entre les deux cultures et en  Étranger.  Kristeva écrit à ce 
propos : 

« L’espace de l’étranger est un train en marche, un avion en 
vol, la transition même qui exclut l’arrêt. De repère point »55.  

  Ce sentiment d’étrangeté est dû pour Berkane au  fait d’avoir  
retrouvé la terre natale avec tout l’émerveillement d’un homme de 
retour au bercail, mais aussi d’avoir perdu  Marise comme  une part de 
lui-même. Cette perte et ce sentiment d’étrangeté sont illustrés dans le 
passage qui suit : 
  […] je me réveille mémoire embourbée, ne sachant où je suis, 

ni parfois qui je suis, et ce malaise qui se cherche à ce vomir, 
presque, oui, par deux fois cet étrange réveil, ce désarroi au 
cœur en pleine nuit et totale solitude […]56.   

                                                 
54-  Ibid, p. 22. 
55-  Ibid, p. 17-18.  
56-  Ibid, p. 21.  
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français. Dès lors, l’écriture devient l’espace même où se déploie 
l’érotique  et la fusion/confusion des deux langues. Plus loin, dans les 
scènes d’amour charnel presque sauvage, la tentative de fusion des 
corps/langues, se fait dans la torture, le mal, l’extase, la volupté ainsi 
que  la volonté de s’entre pénétrer, de se tatouer,  et de se labourer. En 
somme, de fusionner avec l’Autre. Tant de mots et d’expressions qui, 
au-delà de l’érotique, traduisent une volonté de s’unir avec l’Autre 
pour réaliser enfin l’unité du « Je », comme en témoigne la narratrice : 
« de tels mots arabes ne sont pas de dureté, mais d’amour fléchissant, 
mais violent, appelant la complicité déchirante, brûlante »52.  

Enfin, dans le texte de La Disparition…, principalement dans  
la première partie, Djebar évoque la guerre fratricide entre l’Algérie et 
la France, mais celle-ci n’est que prétexte pour effectuer un ancrage 
dans la réalité de la guerre civile en Algérie, durant les années noires. 
Ainsi, la disparition est doublement symbolique : d’une part la 
disparition d’une époque, d’une enfance écoulée dans le vielle Alger 
(la Casbah), et d’autre part cette perte et meurtrissure de toute une 
liste d’écrivains et de journalistes francophones, auxquelles elle 
assiste amère, à l’image de Berkane qui disparaît à la fin du roman.    
  
 III.5. Etranger à Soi-même  

             Dans son œuvre Etrangers à nous-mêmes,  Julia Kristeva 
explore l’expérience et la condition d’être et de se sentir étranger à 
Soi. Elle expose également l’expérience profonde de l’exil et du fait 
de se sentir étranger dans son pays. Dans le texte de La Disparition…, 
le sentiment d’étrangeté est vécu par Berkane et Nadjia, exilés l’un et 
l’autre. Pour Kristeva, l’expérience de la confrontation avec l’étranger 
(l’Autre) apparaît comme une menace pour Soi : « Etrangement, 
l’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité, l’espace 
qui ruine notre demeure, le temps où s’abîme l’entente et la 
sympathie »53. Mais elle signale paradoxalement qu’on a besoin de 
cet Autre pour nous reconnaître nous-mêmes.  

  Plus loin, dans L’inquiétante étrangeté, S. Freud explique que 
la rencontre de l’Autre signifie en conséquence, rencontrer Soi et son 
propre inconscient. Cependant, c’est plutôt l’étrangeté de nous-mêmes 
qui nous inquiète. Dans le texte de La Disparition…, Berkane ressent 
l’étrangeté et l’inquiétude au départ à cause de son éloignement de 
Marise,  l’Autre. Dans la suite du roman, quand il fait la rencontre de 

                                                 
52-  Ibid, p. 108-109. 
53-  KRISTEVA Julia, Etrangers à nous-mêmes. Paris: Fayard, 1988, P. 9. 
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dans le dialogue verbal, ensuite dans l’écriture, puisque Berkane 
n’envoie pas les lettres à Marise.  
 Dans toute la première partie du roman, l’érotique langagière 
investit le texte dans les deux lettres de Berkane. Il crée, au-delà,  cette 
nostalgie ce que Marc Gontard appelle : « espace fusionnel de la 
passion »49.  

En revanche, l’échec de la fusion explique en partie le retour 
de Berkane, néanmoins, ce rapport entre Soi et l’Autre devient « con-
fusion » à la fois amour, bonheur mais aussi, affrontement des deux 
corps,  (amour et désamour) des deux dialectes. Ces derniers 
deviennent dans les souvenirs et l’écriture au présent de Berkane les 
« ennemis intimes ».       

Par ailleurs, dans la seconde partie du roman, nous assistons à 
une autre scène érotique, où les deux dialectes légèrement différents, 
celui de Berkane et de Nadjia, investissent le dialogue dans l’amour. 
Dans cette partie, après avoir rencontré Nadjia et après une nuit 
d’amour, Berkane écarte le souvenir de Marise (la Française), jusque 
dans l’écriture, car cette fois, il décide d’écrire pour lui : « Ecrire 
enfin, mais pour moi seul ! »50. Ainsi, avoir retrouvé Nadjia 
symbolise les retrouvailles du dialecte maternel pour Berkane : « les 
mots arabes et les soupirs de Nadjia la veille effacèrent le reste »51.  
A cette rencontre et dans l’amour, la langue française semble céder au 
dialecte maternel « l’arabes ». Désormais, les mots arabes et les râles  
de Nadjia, sont comme des caresses   chargées d’amour et de douceur 
pour Berkane. 

  […] je reviens aussitôt ! Avait-elle promis, en français cette 
fois- elle m’a tendu ses            lèvres dans le vestibule, elle 
s’est collée contre moi, debout à moitié habillée ou avant de se 
rhabiller tout à fait, elle a promis, doucement, en mots arabes 
presque de caresses (ya habibi) ! […] 
Ainsi, Berkane écarte le souvenir et les lettres non envoyées 

pour Marise, afin  de reprendre l’écriture. La langue française dans 
laquelle il écrit, cette fois-ci, est altérée par la voix et les râles de 
Nadjia, d’où l’interpénétration des deux langues, à savoir l’arabe et le 

                                                 
49-  GONTARD Marc, cité in, VON Erstellt, A la rencontre de l’Autre : L’écriture 
de l’altérité dans Les nuits de Strasbourg d’Assia Djebar, mémoire de master 2, 
réalisé en collaboration (Université Lumière - Lyon 2) et (Université Leipzig), dirigé 
par : Prof. Charles Bonn, Prof : Alfonso de Toro et Wolfgang Fink, 2005/2006.   
50-  DJEBAR Assia, op.cit, p. 103. 
51-  Ibid, p. 102.  



BELLALEM Arezki                                                                            54  

 

 :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

 « La nostalgie de ta voix, de nos propos, de nos dialogues, de 
la nuit, de ton corps que je ne caressai pas seulement de mes 
mains, te souviens-tu, mais avec mes mots aussi, avec mes 
lèvres et d’autres mots, brisés, proférés entre nos baisers 
[…] »45. 
 
III.3. La langue comme lieu érotique  
Dans La Disparition…, la langue devient un lieu érotique : 

dans sa première lettre à Marise, en plus de la nostalgie,  Berkane 
nous parle de leur passion qui, jusque dans les conversations créait 
l’érotique linguistique, et au-delà de son désir d’elle, c’est son dialecte 
à lui qui désirait le sien. Dans cette première partie du roman, c’est 
l’arabe de Berkane qui désirait la langue française de Marise. D’abord, 
le nom de Marise, se voit altéré dans sa prononciation par l’accent 
tendre de Berkane ce qui  lui donnait une certaine résonance du 
dialecte maternel de celui-ci (Marlyse). 

 Ton pseudonyme pour le public (mar-ly-se !), qui devenait sur 
mes lèvres,  le        (chérie) que je ne sais pas prononcer 
spontanément, à la place, fusaient, deux, trois vocables arabes 
de mon enfance, étrangement ceux de l’amitié, presque de la 
consanguinité, qui, s’accouplant à ton nom de théâtre, 
exprimait mon attendrissement […]46. 

 Cependant, cette tentative de fusion échoue du fait de 
l’impossibilité de communiquer l’amour dans l’altérité des deux 
dialectes : « Les mots de notre intimité, et leurs sons dispersés, tu les 
entendait comme une musique seulement »47. Ici encore, l’adverbe 
« seulement » exprime la non totalité de la communication d et son 
interruption. D’où cet attristement que Berkane évoque plus loin : 
« Te souviens-tu qu’il m’arrivait de m’attrister que tu ne puisses, à 
l’instant où nos sens s’embrassaient, me parler en ma première langue 
[…] »48. Ainsi, plus loin que l’érotique des deux dialectes, celui de 
Berkane prend un élan sauvage avec une rage  vorace « aspirant à 
avaler  celui de Marise ». L’amour et le désir deviennent dans 
l’incommunicable, agression de l’Autre, de sa langue. Par conséquent,  
l’incommunicabilité de l’amour à l’Autre devient visible, d’abord 

                                                 
45-  Ibid, p. 24-25. 
46-  Ibid, p. 20-21. 
47-  Ibid, p. 21. 
48-  Ibid, p. 21. 
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Moi »41, d’où la naissance de cette altérité qui nourrit constamment 
son écriture, en une impression d’étrangeté incurable.  

Doublement déchiré, Berkane retrouve son pays pour perdre la 
France, il retrouve l’Ici pour perdre l’Ailleurs, sachant que les deux 
dimensions sont profondément ancrées en lui. Dans sa première lettre 
à Marise, il s’agit de l’expression de l’étrangeté et de son double exil : 
en France il se sentait exilé et il rêvait de la terre natale, en Algérie 
encore, il se sentait perdu dans une Casbah, étrange, dont il ne 
reconnaît plus les rues. Cette image de Berkane nous renvoie à celle 
citée en intertexte (épigraphe), de Mathilde dans  Le Retour au désert 
de Bernard – Marie Koltès (P. 181).  Ici, l’écriture devient une 
tentative de réappropriation de Soi déchiré entre un Ici et un Ailleurs. 
L’Ailleurs est symbolisé par Marise qu’il l’a quitté, l’Ici est symbolisé 
par l’enfance et les beaux moments à la Casbah. Dès lors, l’écriture est 
aussi dans ce sens, l’illusion d’un retour à Soi. Berkane écrit dans 
cette lettre à Marise : « Cette lettre parce que, bien sûr, tu me 
manques, mais aussi parce que je sens un trouble en moi […] »42. A 
ce propos, nous comprenons que Berkane écrit à Marise par nostalgie 
du passé, des années écoulées ensemble en France. Mais également 
pour dire le choc de son retour, qui fait renaître en lui de plus bel, une 
interrogation de Marise : « que t’arrivera-t-il sur  cette terre ? »43.  

En effet, dans cette solitude et ce sentiment d’étrangeté, 
Berkane écrit en soliloque ces lettres comme pour retrouver cette 
complicité de tons, de langues, et donc cet amour perdu. Le métissage 
des tons, des langues dans la fusion/confusion laisse Berkane en proie 
à un sentiment de flottement  entre un passé et un présent, comme à la 
recherche d’un temps perdu lorsqu’il  s’interroge :  

« Pourquoi s’entrecroisent en moi, chaque nuit, et le désir de 
toi et le plaisir de retrouver mes sons d’autrefois […] »44.  
Enfin, l’écriture devient dans la confusion entre l’expression 

de cette nostalgie et de cet attachement à son dialecte  l’espace-même 
de rencontre et lieu d’harmonie, par l’évocation de cette complicité 
tant regrettée dans l’amour avec Marise. Il écrit ainsi : 

                                                 
41-  AZZOUZ Esma, « Plurilingue et multi – identités chez  les écrivaines 
algériennes d’expression françaises », article en ligne. URL 
http://www.chass.utoronto.ca/french/SESDEF/entredeux /esmaazouz.html      
42-  DJEBAR Assia, op.cit, p. 20.  
43-  Ibid, p. 22. 
44-  Ibid, p. 25. 
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dialogue dans l’écriture, entre la réalité et la fiction. Dès lors, cette 
fiction s’incère dans cet espace de réappropriation à la fois personnelle 
et collective d’un passé perdu (la souffrance des siens, ancêtres). Elle 
ne peut donc se faire sans le détour par cette résurrection du passé qui 
conditionne cet ancrage dans le présent, et qui  témoigne  également 
de la  souffrance d’une jeunesse algérienne ensanglantée.  

Ainsi, l’écriture en langue française implique un devoir de 
mémoire, comme en témoigne Djebar : « […] dans la langue dite de 
l’Autre, je me trouvait dans un devoir de mémoire d’une exigence de 
réminiscence, d’un ailleurs, d’un passé mort arabo-berbère, mais le 
mien »39. Par conséquent, cette langue se voit dans le texte de Le 
Disparition… comme le moyen à la fois pour Berkane de dire les 
maux d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi le bonheur et l’amour, pour 
revenir sur son passé  en France avec Marise. Ici, encore une fois, la 
langue française sert pour Berkane de retrouver le tumulte de la 
fusion/confusion des deux cultures, ainsi que la double nostalgie du 
retour et de l’exil.  

Enfin, l’évocation du désir de Marise dans les lettres fait de 
l’écriture en langue française une écriture de l’amour, et le viol se 
transmute en relation affective et amoureuse. Dès lors, l’écriture 
devient espace de désir et d’amour, espace ou le silence de la langue 
maternelle devient tant de « mots - fleur ». 
 

III.2. L’Ecriture, la solitude et l’absence de l’Autre 
Avant d’écrire la première lettre à Marise, Berkane écrit : « je 

t’écris, c’est tout, pour converser, et me sentir le temps d’une lettre, 
proche de toi […] »40. Ainsi de retour au pays, Berkane se sent pris 
par une solitude qui, quelques jours après son arrivée, le pousse à 
écrire des lettres à Marise. Mais des lettres qu’il n’envoie jamais. 
Souvent, la problématique de la langue de l’Autre est liée à l’écriture. 
Chez Assia Djebar, cette écriture est à même, le moyen de combler un 
certain vide dans son existence d’exilée loin de la terre natale. Ce vide 
incarne  en Soi une double perte : une perte irréversible de la langue 
maternelle, et une quête d’une langue autre comme moyen de 
compenser  par la littérature certaines frustrations dans la vie réelle. 
Prise dans un double exil, elle se voie de ce fait, exposée à ce que 
Esma AZZOUZ considère comme : « une constante altération du 

                                                 
39-  DJEBAR Assia, citée par, CLERC Jeanne-Marie, in, op. cit, p.105. 
40-  DJEBAR Assia, La Disparition de la langue française. Paris, Albin Michel, 
2003, p.19. 
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le temps, c’est revenir sur le passé de la guerre, évoquant aussi bien la 
torture, la mort des siens que la camaraderie à l’école française ainsi 
que  les images de son  enfance à la Casbah des années 50. À ce 
propos Clerc Jeanne-Marie écrit : « sans doute, se dire dans la langue 
de l’Autre, comme tente de le faire maintenant Assia Djebar, est une 
épreuve de douleur et de sang »35. Encore, Djebar elle-même 
témoigne :  

« La langue française que j’écris s’appuie sur la mort des 
miens, plonge ses racines dans les cadavres des vaincus de la 
conquête »36.  
Pour reprendre, La Disparition…se présente comme le récit 

d’un homme de retour au pays. Ce retour passe par un lent détour que 
celui-ci effectue en revenant sur son enfance à l’école française, la 
guerre, la torture et enfin pour un ancrage dans la réalité, Djebar place 
ce retour en automne 1991, avant les élections et le début de la période 
de sang  en Algérie.  

D’abord, Berkane évoque l’épisode du drapeau à l’école 
française où  Mr Gonzalès  l’avait frappé : « Cette fois, une gifle 
retentissante du directeur me fait tourner la face »37. Evoquer l’école 
française pour Berkane, c’est aussi parler de son adolescence, de son 
initiation à la sexualité faite avec l’Autre (avec l’une des femmes  des 
maisons  honnêtes) à la Casbah.  

Ensuite écrire dans la langue de l’Autre, c’est sauver la 
mémoire et combattre l’oubli. Il parle également de la torture, comme 
pour évoquer son initiation à la douleur et à l’humiliation, dans un 
journal qu’il décide de tenir pour fixer contre l’oubli, le caractère 
tragique de cette rencontre, mais aussi le bonheur d’une vie 
harmonieuse avant les événements (la guerre). Cette double 
considération de la rencontre de Soi avec l’Autre, constitue dans 
l’œuvre de  Djebar,  l’un des thèmes le plus récurrents. A propos de 
cette circularité et cette  obsession dans l’œuvre littéraire, M. Blanchot 
considère que : « ce qu’elle enferme est aussi ce qui l’ouvre sans cesse 
[…] »38. Si à travers son récit, Berkane effectue un va et vient entre le 
passé et le présent, ce mouvement laisse transparaître  un certain 

                                                 
35-  CLERC Jeanne-Marie, Assia Djebar : Ecrire, transgresser, résisteer. Paris : 
L’Harmattan, 1997, p. 62. 
36-  DJEBAR Assia, citée par, CLERC Jeanne-Marie, in, op. cit, p. 62.  
37-  DJEBAR Assia, La Disparition de la langue française. Paris, Albin Michel, 
2003, p.40.  
38-  BLANCHOT Maurice, L’espace littéraire. Paris : Gallimard, 1955, p. 58. 
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l’Ici et à l’ailleurs. Il écrit à Marise : « je t’avoue ces deux ou trois 
mauvais réveils, où tout inextricablement, se mélange : le choque de 
mon retour et la tristesse de t’avoir quittée […] »33.    
 
III. Représentations de la langue française, langue de l’Autre 

III.1. Langue française, langue du viol  
Ecrire dans la langue de l’Autre pour Assia Djebar, c’est écrire 

son image et se dévoiler devant l’Autre, d’où ce  double rapport : 
attraction/répulsion. Comme nous l’avons souligné plus haut, Paul 
Siblot affirme que les représentations de langue peuvent, en 
s’investissant d’idéologie, participer à la construction d’images de Soi 
et de l’Autre. Dès lors, une interrogation s’impose : comment est 
représentée la langue française dans le texte de La Disparition … ? 

« Cette langue franque, pour te séduire cachait son prix de sang 
(les paies sanglantes de cadavres de tes ancêtres) que ses 
maîtres avaient abattus, et qu’elle avait, elle, enterrées »34. 
Du double rapport à cette langue, Djebar témoigne par ce 

roman d’une représentation  de l’Autre en mouvement à travers son 
rapport à la langue française. Dans un premier temps, nous nous 
pencherons sur les caractères du viol, de l’agression et du sang qu’elle 
évoque dans  toute son œuvre et dans La Disparition… en particulier. 
Parler cette fois de l’agression et des circonstances de l’acquisition de 
cette langue, c’est effectuer un retour à l’Histoire et sur les lieux du 
viol, du meurtre comme pour ce recueillir (se refuser d’oublier). Le 
retour est ici significatif, d’autant plus que le (signifiant), la forme du 
roman, présente  une première partie intitulée (retour). Celle-ci est 
divisée en trois chapitres : L’installation, Lent détour, La casbah. Le 
retour de Berkane au pays passe par son installation, ensuite un lent 
détour de souvenirs qui lui reviennent,  et enfin la mémoire et les 
réminiscences le traînent sur les lieux du viol, de l’enfance et de la  
camaraderie à la casbah.  

Dans la plupart de ses romans, Djebar présente une progression 
des événements en remontant dans le temps, comme c’est le cas dans 
La Disparition …, nous aurons ainsi : retour – installation - lent 
détour - la Casbah. En effet, l’inversion qu’effectue Berkane dans le 
récit de son retour, exprime une certaine quête de Soi à travers cette 
remontée dans le temps, la mémoire. Par conséquent,  remonter dans 

                                                 
33-  Ibid, p. 22.  
34-  DJEBAR Assia, « Les yeux de la langue », in EUROPE, N°   hors série, Paris 
Bibliothèque, 2003, p. 234. 
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A travers le texte,  nous retrouvons des lieux nommés (la 
Casbah Vs Paris), (l’Algérie Vs la France), (l’Algérie Vs les pays du 
nord), (la Casbah Vs la ville des autres/l’autre ville), etc. Outre ces 
noms et ces  adverbes de lieu, nous avons aussi l’adjectivation à la 
lumière de laquelle l’auteure écrit l’altérité selon d’autres modalités, à 
savoir : distanciation et rapprochement. Nous aurons ainsi : 

-mon  Vs  son/ton  
-le mien  Vs  le leur 
-le nôtre  Vs  le leur  
Habituellement, le processus d’ethnotypisation consiste, dans 

un texte, en la construction d’images de soi et de l’Autre sous couvert 
d’une dialectique consistant, d’une part,  à rapprocher et valoriser tout 
ce qui est « Soi », d’autre part,  à éloigner et dévaloriser tout ce qui est 
l’Autre. Toutefois, Cette prostration et ce sentiment d’exil en terre 
natale, s’écrivent sous le double signe. D’une part dans la joie et 
l’euphorie de retrouver sa ville, son pays et le bonheur d’un Berkane 
qui, tel Ulysse de retour à Ithaque, retrouve les siens et sa terre 
d’enfance, d’autre part, Berkane était pris par une autre nostalgie, 
celle d’avoir quitté l’ailleurs.  

L’espace de l’Autre, celui de l’ailleurs (la France) se voit 
symbolisé  par Marise à laquelle Berkane  écrit par nostalgie des 
lettres qu’il n’envoie pas et dans lesquelles il exprime à Marise son 
regret de l’avoir quittée, mais aussi de ne pas retrouver la Casbah de 
son enfance. Il écrit dans sa première lettre après son retour : 

« Evoquer mon amour pour toi qui subsiste,  qui renaît,  face à 
la mer qui,  chaque nuit,  murmure en vagues lentes et 
répétées, […] »31. Son regret et sa nostalgie s’écrivent 
également plus loin dans un dialogue avec son ami Rachid : « 
je transporte en moi des moissons de souvenirs, des souvenirs 
de femmes,  de femmes de là-bas, et il soupire »32.  

Par ailleurs, des mots et des groupes de mots témoignent de son 
attachement à ces deux  espaces : d’une part à la France, et au-delà, à 
Marise avec tout ce qu’elle symbolise dans le récit, d’autre part à 
l’Algérie et la Casbah lieu merveilleux de son  enfance. Nous aurons : 
[ma Casbah, ma tribu, mon quartier, ma ville village de montagne, 
village en pomme de pen…].  

Enfin, malgré l’altérité des deux espaces, Berkane s’y sent 
profondément attaché, à l’image de Djebar doublement rattachée à 

                                                 
31-  Ibid, p. 20. 
32-  Ibid, p. 24. 
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Par ailleurs, l’investissement de Djebar, dans son texte d’une 
somme d’espaces où la rencontre entre Soi et l’Autre (les algériens et 
les Français) est possible,  offre un univers où le Même se trouve en 
paix et harmonie avec l’Autre. 

Enfin, nous pouvons prétendre que l’écriture est, ici, l’espace 
affectif où s’effectue, par la force de la fiction, la rencontre, la 
coexistence et la fusion du de Soi avec l’Autre, lorsque  les souvenirs 
de Berkane de son enfance, de cette guerre douloureuse et 
« fratricide » sont écrits sous le signe d’un certain désarroi, regret et 
déception, face à cette espace tant rêvé et qu’il retrouve autre à son 
retour.  

« […] tous les lieux, mais je le contestai, ils se sont mués en 
non-lieux de vie, […] en un espace marqué par une 
dégradation funeste ! »28. Encore : « cette rapidité,  cette 
efficacité barbare dans la destruction m’a toujours laissé 
patois ! »29. En somme, comme pour chercher une 
consolation, Berkane se plonge dans les beaux moments  à 
l’école française et tente dans  l’écriture de retenir les moments 
« parfaits » passés avec Marise en France. Au-delà, il écrit : 
« […] ces lieux, autrefois réservés aux petits blancs, semblent 
encore attendre ces derniers »30. 

 
II.4. L’Altérité du Je à l’Autre 
Parler de  d’altérité du Je à l’Autre, c’est faire le relevé de 

toutes les marques au niveau de mot, qui permettent la différenciation 
entre le soi et l’Autre. La première phrase du texte  « je reviens donc 
aujourd’hui au pays… », Confère au verbe revenir le sens d’une  
action de déplacement d’un espace vers un autre, de France en 
Algérie. Le récit s’ouvre ainsi sur un retour d’un Ailleurs vers un Ici.  

Ces deux pôles d’opposition entre le Soi (l’Ici) et l’Autre 
(l’Ailleurs), déclenchent d’autres séries d’oppositions selon la 
modalité consistant à rapprocher l’espace de Soi et  éloigner l’espace 
de l’Autre. Nous aurons ainsi : 

-Ici  Vs  là-bas 
-Ici  Vs  Pays d’en face 
-Ici  Vs  là  

                                                 
28-  DJEBAR Assia, op. cit, p. 66. 
29-  Ibid, p. 61. 
30-  Ibid, p.66. 
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Lieux de Soi Lieux de 
l’Autre 

Lieux 
interdits 

Lieux de 
rencontre 
dans l’Ici 

Lieux de 
rencontre 
dans 
l’Ailleurs 

-En pays 
musulman 
-la rue Bleue  
-l’Algérie 
-Alger 
… 

-La France 
-Paris 
-La rue 
Morengo 
-Les pays 
du nord 
-La ville 
européenne 
… 
 
 

-Les 
maisons 
Pas 
honnêtes 
… 

L’école 
française 
La plage 
franco 
Rue du 
désir 
… 

L’hôtel de 
la Gare du 
nord 
… 

                                                                                                                      
(Fig.02) 

Dans sa présentation des espaces dans le roman, Djebar  use  
de deux modalités, à la fois abstraction et insistance sur le décor. Il  
nous offre à lire une description programmée, dès lors celle-ci devient 
un texte dans un autre, un moyen de rendre compte de son 
attachement à son pays,  espace qu’elle représente dans une tentative 
de réappropriation. CCAchour affirme que : «  décrire n’est pas 
imprimer le réel tel qu’il est, c’est l’exprimer »26. Jean-Michel Adam 
et A. Petit Jean expliquent que : «dans la pratique des textes, une 
description est […] toujours le produit d’un acte de sélection 
rigoureux […] »27. En effet, l’univers des mots participe à la 
représentation de l’espace central dans le texte  qui est la Casbah. La 
récurrence de l’évocation de la Casbah atteste un certain attachement à 
ce lieu, et comme nous l’avons déjà signalé, la quête identitaire ou 
l’identité est toujours attachée à un lieu (espace de Soi), où tout 
devient symbolique et significatif. Cependant, la récurrence de 
l’évocation également des espaces relevant de l’Ailleurs (espace de 
l’Autre), témoigne également d’un certains attachement à l’Autre, 
d’où cette altération du moi du narrateur Berkane, déchiré et tiraillé 
entre un Ici et une Ailleurs à l’image de Djebar.  

                                                 
26-  ACHOUR Christiane, BEKKAT Amina, op. cit, p. 55. 
27-  ADAM Jean-Michel, A. Petit jean, cités par, ACHOUR Christiane, BEKKAT 
Amina, op. cit, p. 55 
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uns par rapport aux autres. Dès lors, la représentation d’un espace en 
littérature se rattache à une certaine construction ou reconstruction de 
l’identité.  

Le marquage spatial s’effectue selon deux modalités à savoir : 
l’identification et différenciation. Selon Siblot : « l’identité ne 
préexiste pas au contact ; elle est un produit socio-historique qui naît 
de lui »23. Par là, les deux modalités imposent une axiologie initiale 
séparant l’espace dans le texte en territoire du (Je) et territoire de l’ 
(Autre). Tout au long du texte de La Disparition…, et particulièrement 
dans la première partie qui va de (01-80), la distinction entre deux 
univers (l’Algérie) et la (France) renvoyant simultanément à un (Ici) et 
à un (Ailleurs) s’impose par le cadre narratif placé sous le signe d’un 
retour de l’exil au pays. 

Assia Djebar présente dans La Disparition…un espace 
composé, ce dont témoigne les descriptions de la Casbah : espace de 
Soi (prescrit), espace de l’Autre (interdit), et enfin,  espace de 
rencontre. En effet,  les descriptions de l’espace dans le roman, 
vacillent entre une certaine réalité que Berkane retrouve à son retour 
et un souvenir persistant, ce qui nous donne à lire une double vision de 
cet espace [avant Vs après]. Loin d’être ce lieu riche et chargé 
d’histoire, la Casbah est  montrée sous le signe du  désarroi, de la  
déception et de la nostalgie. Un espace dont la splendeur est regretté 
par Berkane qui, au-delà de la joie du retour en « terre natale »,  le 
décrit comme un univers délabré, violé. A propos de cette description 
à double versant, C. Achour écrit : « jonction entre l’espace du monde 
et l’espace de l’imaginaire »24. Encore,  Jean-Yves Tadié écrit : 
« dans un texte, l’espace se définit comme ensemble de signes qui 
produisent un effet de représentation »25. Dans la description des 
différents lieux, quartiers, ruelles de la Casbah, ainsi que d’autres 
évocations dans l’ailleurs,  nous pouvons distinguer une certaine 
division topographique comme dans le tableau suivant (Fig.02). En 
effet, dans ce tableau nous avons tenté une certaine catégorisation des 
espaces évoqués dans le texte, et dans lequel nous avons : lieux de Soi, 
lieux de l’Autre, Lieux interdits, lieux de rencontre. Cette dernière 
catégorie est divisée en deux : lieux de rencontre dans l’Ici, lieux de 
rencontre dans l’Ailleurs.             

                                                 
23-  Ibid, p. 9. 
24-  ACHOUR Christiane, BEKKAT Amina, op.  cit, p.  50. 
25-  TADIE Jean-Yves, cité par ACHOUR Christiane, BEKKAT Amina, op. cit, p. 
51. 
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Personnalités       
algériennes  

Personnalités 
intermédiaires 

Personnalités       
françaises  

Imazighens 
Jugurtha 
Les Barbarous 
Hassan Pacha  
Ali-la-pointe 
Boudiaf  
Tahar Djaout 
…………….  
  

Victor Hugo 
Albert Camus 
Eugène Fromentin  
Delacroix 
………….  

Charles X  
Henri IV 
Prince d’Orléans  
Baudelaire  
Marivaux  
Claudel 
………. 
 

                                                                                                        
(fig01) 

De l’histoire à la littérature, ces évocations dans le texte 
témoignent de la dimension de l’Autre dans l’histoire, le vécu, et 
l’imaginaire du Même (de Soi). Enfin,  par ce répertoire Djebar 
esquisse une identité plurielle dans une mise en scène scripturale qui 
transmute l’altérité en une véritable source de richesse, ce dont 
témoigne  l’évocation des personnalités intermédiaires.  
 

II.3. Marquage des lieux et topographie spatiale   
Toute prise de parole, toute histoire racontée véhicule en son 

sein son ancrage spatio-temporel.  Et à propos de l’espace 
romanesque,  Henri Mitterrand écrit : « C’est le lieu qui fonde le récit, 
[…], c’est le lieu qui donne à la fiction l’apparence de la vérité »20. 
Paravy Florence ajoute à ce propos : « Si l’espace réel est en soi une 
construction signifiante, tout discours sur l’espace, notamment le 
discours littéraire est donc construction signifiante au second degré, 
qui informe, trie et hiérarchise le matériau préconstruit offert par le 
réel »21 .  

Ainsi, si L’espace constitue une des matières premières de la 
texture romanesque22,  il s’agit  pour notre part de rendre compte de 
la dimension qu’accorde Assia Djebar aux espaces référentiels dans le 
texte de La Disparition…. Habituellement, l’espace dans un roman est 
le lieu réel ou fictif dans lequel se déploient les actions des 
personnages, également,  dans lequel ces derniers se définissent les 

                                                 
20-  MITTERRAND Henri, Le discours du roman. Paris,  PUF, 1980, p. 194. 
21-  PARAVY Florence, L’espace dans le roman africain francophone contemporain 
(1970-1990). Paris, L’Harmattan. 1999,  p. 8.   
22-  SIBLOT Paul, op. cit, p. 94. 
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Blancs, les Franco, les femmes de petite vertu, les femmes pas 
honnêtes,…].   

Enfin, les stéréotypes et les nominations ethniques investis par 
Djebar se trouvent  régis par une dialectique opposant le Soi (groupe 
A) à l’Autre (groupe B), opposition historiquement repérable dans le 
texte  entre Algériens et Français, dans le contexte colonial des années 
1950.  
 

II.2. Opposition onomastique entre Soi et l’Autre  
Pour pouvoir dresser une image de Soi et de l’Autre, et pour 

conférer à l’Autre toute la dimension qu’il occupe dans l’imaginaire 
de Soi, Djebar procède dans La Disparition..., à côté des distinctions 
ethniques, par l’établissement d’une axiologie onomastique afin de 
souligner la polarité entre Soi et l’Autre  à travers les noms des 
personnages dont nous essayerons de faire l’inventaire.   

 
Placée sous le signe de la guerre d’Algérie, le récit de La 

Disparition…témoigne d’une diversité de personnages : 
premièrement, nous avons les personnages algériens qui sont comme 
suite [Berkane, Nadjia, Driss, Alaoua, Mma Halima, Larbi, si Saïd, 
Amar, Mouloud, Habib, Tchaida,…]. Deuxièmement, nous avons les 
personnages français ou (européens) qui sont comme suite [Marise, 
Marguerite, Marcel, monsieur Gonzalès, Valentine,…]. En effet, ces 
personnages des deux ethnies ont une histoire commune en rapport à 
la guerre ou à l’émigration. Nous remarquons également que les deux 
catégories se trouvent liées aux deux espaces référentiels dans le texte 
à savoir l’Algérie et la France. Les personnages des deux ethnies se 
trouvent très souvent grâce aux expériences personnelles intimement 
liés.   

Par ailleurs, d’autres évocations onomastiques sont investies 
par Djebar, donnant un troisième paradigme. Ce dernier est constitué 
de personnalités diverses : écrivains, hommes politiques, peintres et 
autres. Il  témoigne ainsi de la fusion /confusion  historique  presque 
intime, entre l’Algérie et la France. Or, dans le tableau suivant, nous 
tentons une catégorisation. D’une part, nous avons des personnalités 
Algériennes et les personnalités françaises, et d’autre part des 
personnalités intermédiaires entre les deux pays. Voir  le tableau 
(fig01) 
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matière dans le réservoir historique des longues années « d’amours et 
de désamours passionnelles » entre l’Algérie et la France. Dans le 
simulacre qu’elle constitue, l’écrivain maghrébin et algérien en 
particulier offre à lire une double image de Soi et da l’Autre (l’ex-
colonisateur). A ce dernier, cette littérature confère toute sa dimension 
dans l’imaginaire collectif algérien à travers les stéréotypes et les 
nominations ethniques, servant dans les textes à l’établissement d’une 
axiologie entre Soi et l’Autre. 

En effet, la littérature se présente comme l’espace et le lieu par 
excellence où se trouve possible la rencontre de Soi et da l’Autre  
notamment par sa participation active dans le modelage de 
l’imaginaire d’une société par le biais de l’actualisation des 
stéréotypes, des lieux communs et du déjà là. Or,  le genre 
romanesque devient, pour ainsi dire, le laboratoire de cet imaginaire 
où se trouve foisonnés : stéréotypes, nominations ethniques, 
catégorisations, images et rapports à la langue d’écriture et procède 
par-là à une ethnotypisation.  Selon P.Siblot, elle  consiste en la 
construction des images collectives et convenues de Soi et des 
Autres18. Par conséquent, Assia Djebar dans La Disparition de la 
langue française,  pose comme toile de fond la division ethnique en 
référence à l’époque coloniale en Algérie. L’axiologie  qu’elle institue 
dans son texte se manifeste par les occurrences de stéréotypes et de 
nominations ethniques, opposant et /ou dressant la Je devant l’Autre. 

Dans ce sens, le stéréotype fonctionne dans le discours du texte 
comme une unité de signification (il renvoie le lecteur à ses 
présupposés et  suppose la présence d’une intertextualité commune à 
l’écrivain et aux lecteurs. Pour Robert Escarpit, le stéréotype est 
le : « fondement de l’orthodoxie du groupe, mais aussi le point 
d’appui des hétérodoxies et des non conformismes »19.  

Les nominations ethniques se présentent dans le texte  de La 
Disparition...en deux axes : celles relatives à Soi sont comme : [les 
Arabes, les musulmans, les indigènes, les Chaouis, les kabyles, les 
Berbères, les Algériens, les Algérois,…]. Celles relatives à l’Autre 
sont comme : [les Français, les roumis, les Françaouis, les 
Européens, les Françaises,…]. Ensuite, nous avons les stéréotypes 
servant dans le texte à la désignation de l’Autre, et qui sont : [les petits 

                                                 
18 SIBLOT Paul, « Les français et leurs langues », in Cahier de praxématique. PUP, 
Aix-Marseille, 1991. 
19-  ESCARPIT Robert, Sociologie de la littérature. Paris, PUF, 1958,  p. 101. 
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comme les trois niveaux de l’étude imagologique, qui sont : l’image 
en mots, en relations hiérarchisées  et en scénario, c’est-à-dire, 
l’image, le thème et le mythe13. 

Enfin,  en guise de restriction, nous nous proposons dans cette 
modeste contribution de traiter de la représentation de limage de soi et 
de l’autre pour une écriture de l’étrangeté, à la lumière de la première 
modalité de l’étude imagologique,  à savoir l’image en mots.   

 
II. L’étude de l’image en mots 

Etudier l’image de Soi et de l’Autre, en mots14, c’est étudier  la 
mise en mot de cette image par Assia Djebar dans son texte comme le 
souligne PAGEAUX  qui la considère comme un « texte programmé, 
dans une  communication programmée »15 A cet effet, il nous 
importe d’identifier, au niveau du texte, un  stock plus ou moins large 
de mots, traversant la trame du texte et participant en réseau à la 
constitution de l’image. Ces mots, ces réseaux lexicaux et 
constellations verbales à tout égard diffusent l’image et comme le dit 
Pageaux : « composent l’arsenal notionnel, affectif, en principe 
commun à l’écrivain et au public lecteur »16. Nous nous appliquerons 
ainsi à faire l’inventaire de tout ce qui permet de saisir l’image de 
l’Autre : marquage de lieu (espace étranger), indicateurs de temps 
(saisie anachronique ou historique de l’Autre). En un mot, tout ce qui 
permet un système d’équivalence entre un (Je/ nous) et de l’Autre, et 
d’opposition (Je Vs l’Autre). Nous intéresserons également à 
l’adjectivation (valorisation et/ou dévalorisation) pour le décryptage 
de que ce PAGEAUX considère comme : « une sorte de répertoire, un 
dictionnaire en image, un vocabulaire fondamental servant à 
représentation et à la communication »17. 
  
      II.1. Stéréotypes et nominations ethniques 

La littérature comme expression de l’être individuel et collectif 
est aussi un produit de l’esprit qui représente  un certain imaginaire 
social partagé par  l’écrivain et le public lecteur. La littérature 
algérienne de langue française, quant à elle, continue de puiser sa 

                                                 
13 Nous précisons que ces trois niveaux de l’analyse imagologique renvoient chez 
PAGEAUX simultanément aux composantes : mot, thème et mythe. 
14 Le mot est considéré comme étant l’élément de base constitutif de l’image.  
15-  PAGEAUX Daniel Henri, op. cit, p. 142. 
16-  Ibid, p. 142. 
17-  Ibid, p. 143. 
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Dans le cadre de l’imagologie littéraire, et dès lors que la 
littérature devient le théâtre où se jouent simultanément : la 
représentation d’une vision du monde, une reconstruction de la réalité 
culturelle d’un ou plusieurs groupes,  encore, où se trouve investie 
l’image de l’identité d’un être individuel ou collectif,  l’hypothèse que 
la littérature soit l’espace où se reconstruisent les identités des uns et 
des autres devient possible. Ainsi, si la représentation de  l’identité 
dans le territoire du texte littéraire  est le produit d’une rencontre9, 
l’altérité peut être envisagée comme l’expression d’un écart fondateur 
entre le (Je) et l’ (Autre).  

Aborder l’image comme véhicule des rapports entre Soi et 
l’Autre, c’est faire recours à l’imagologie littéraire10, discipline 
récente et annexe à la littérature comparée,  et nécessite de revenir sur 
Daniel - Henri PAGEAUX qui affirme que définir l’imagologie c’est 
rendre compte de ce dont elle consiste dans sa démarche, ce qui ne 
peut se faire que par le passage impératif par l’image qu’il définit 
comme étant :  

« Toute image procède d’une prise de conscience, si minime 
soit-elle, d’un Je par rapport à l’Autre, d’un Ici par rapport à un 
Ailleurs »11. Il ajoute : « l’image est donc l’expression, 
littéraire ou non, d’un écart significatif entre deux ordres de 
réalité culturelle. Ainsi conçue, l’image littéraire est un 
ensemble d’idées et de sentiments sur l’étranger pris dans un 
processus de littérarisation aussi de socialisation »12  
A ce titre, si l’image est l’expression ou non d’un écart entre le 

Même et l’Autre, entre l’expression de deux réalités culturelles, elle 
est un ensemble de sentiments sur l’étranger,  s’écrit en trois modalités 
et en une  composante d’un texte et d’une communication en partie 
programmés.  Enfin, ces trois modalités définies par PAGEAUX 

                                                 
9 BRES Jacques, «  Des stéréotypes sociaux », in Praxiling Montpellier, P. 94 «  
l’identité ne préexiste pas au contact ; elle est un produit socio-historique qui naît de 
lui ». 
10  Selon PAGEAUX,  l’imagologie littéraire a entre autres tâches celle de décrypter 
les lignes de forces qui régissent une culture, ainsi que les rapports entre deux ou 
plusieurs cultures. Enfin,  révéler les systèmes de valeur sur lesquels peuvent se 
fonder les mécanismes de la représentation. 
11 -  PAGEAUX Daniel Henri, « 

URL : 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11399368/articulos/THEL9595330135
A.PDF 
12 -  Ibid. 



BELLALEM Arezki                                                                            40  

 

 :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

plurilinguisme à l’image de l’identité plurielle de Berkane et à l’image 
de la sienne écartelée entre : le berbère, l’arabe et le français.  

Le texte de La Disparition de la langue française raconte un 
exil rompu, un pays et une langue retrouvés : un pays, une langue et 
un amour. C’est sur ces axes d’ancrage que l’identité d’un homme se 
construit et se reconstruit  tout au long du récit : « […] j’ai la 
sensation d’être venu jusque-là pour déposer ces deux décennies 
d’exil. »7. L’histoire dans ce roman, est celle d’un homme de retour 
au pays après vingt ans d’exil en France. L’histoire  d’un homme dont 
la jeunesse est placée sous le signe de la colonisation et de la guerre 
d’Algérie.  

Cependant,  le mouvement de la narration débouche sur un 
présent relatif aux turbulences intégristes et sanguinaires de l’Algérie 
des années 1990. Il  raconte le retour de Berkane au pays à l’automne 
1991, suite à une rupture amoureuse avec Marise, une jeune  
comédienne française avec lequel il vivait en France. 

Accablé ainsi par les retrouvailles, irrémédiablement fissurées 
d’une Algérie en proie à l’agitation et à la tragédie sanguinaire, 
Berkane écrit par désarroi et nostalgie des lettres à Marise qu’il 
n’envoie pas. Plus loin dans le récit, il est rendu  à ses souvenirs d’une 
enfance folle dans la Casbah bruyante et gaie des années 50 par 
Nadjia, une jeune  femme se balançant entre les deux cultures, et 
exilée de passage comme lui. 

Pris dans l’entre-deux des territoires, Berkane s’interroge : 
quelle langue parler, l’arabe ou le français ? Une entreprise de 
réconciliation s’amorce tout au long du récit. Le drame linguistique 
est central et se trouve transporté par les phrases chaudes dont ont 
accouché, d’une part ce devoir de mémoire, et d’autre part cette réalité 
nécessaire : « serais-je rentré pour rester, comme autrefois, à 
regarder : regarder et me déchirer »8.  

Enfin, le roman est aussi celui d’une jeunesse algérienne 
hantée par la tragédie et les images de sang, lorsque Berkane disparaît, 
laissant derrière lui un journal écrit en français, récit de son 
adolescence. 
 
 
I. Représentation de l’image de Soi et de l’Autre  

                                                 
7 -  DJEBAR Assia, La Disparition de la langue française. Paris, Albin Michel, 
2003, p.20. 
8 -  Ibid, P. 180. 
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contenu de cette dernière réside dans les thèmes obsessionnels qu’elle 
aborde. D’abord la guerre d’Algérie, mais aussi l’Algérie tout court : 
son pays d’origine, son passé, son présent et son avenir. Son  passé 
douloureux, présent frustrant et son avenir incertain,  inquiétant. En 
outre, sa francophonie, son expérience vécue de la langue française, 
comme l’écrit Annie Gruber : 

 « seul legs de la colonisation dont elle s’empare avec fierté 
pour lui donner une place essentielle dans son travail 
d’écrivain, écrivain en langue française, en marge de l’arabe et 
de la langue de souche, […], de la langue berbère »6.  
Dans l’ensemble, les romans d’Assia Djebar se nourrissent 

abondamment de ses expériences personnelles et se trouvent souvent 
traversés par des jalons autobiographiques. Elles (ses œuvres) 
proposent un monde épais, réalisé formellement par un certain rapport 
entre récit, témoignage et discours. S’inspirant quelque peu de 
l’expérience proustienne, elle exploite ses souvenirs à l’image de 
Berkane, le personnage principal de La Disparition de la langue 
française, qui  plonge dès son retour au pays dans les réminiscences, 
le souvenir et le rêve éveillé, comme on plonge dans une quête d’un 
paradis à jamais perdu. 

Souvenirs fragmentés et présentés en multiples réfractions 
qu’on perçoit comme des effets d’exigence esthétique. Par là, elle 
modifie et adapte le réel et le souvenir qui, selon elle, appartiennent à 
l’artiste, à l’écrivain. Envisageant la prise de parole comme une 
manifestation de son identité, une identité qui : «  se construit dans 
une dialectique entre l’Autre et le Même, la similitude et la 
différence », Djebar se propose à l’entreprise de réaliser par l’écriture, 
l’unité d’un « Je ». Au-delà de la vocation féministe, son écriture 
s’articule en une tentative de réappropriation d’un espace, d’une 
langue, d’une identité, en somme de Soi. Elle procède pour cela par 
une remontée dans la mémoire, une lecture de l’histoire et une 
incursion dans la réalité. Le tout, somme toute,  adroitement recrée par 
la force de la fiction dans une esthétique particulière. 

Enfin, sur les chemins escarpés de la question linguistique en 
Algérie, elle laisse transparaître son projet idéologique, à vouloir un 

                                                 
6  GRUBER Annie, « Assia Djebar, l’irréductible », in, Amoralité de la littérature, 
morales de l’écrivain, acte du colloque international organisé par le centre « Michel 
Baude – Littérature et spiritualité » de l’Université de Metz, les 26 et 27 mars 1998. 
Paris, 2000, p. 114.  



BELLALEM Arezki                                                                            38  

 

 :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

patrie, c’est l’endroit où 
l’on n’est pas ?... »1 

Dans le cadre du deuxième axe qui revient sur les 
représentations littéraires de l’identité et de l’altérité, des visages du 
Moi et de l’Autre et des différents rapports qui se tissent au sein du 
texte littéraire entre ces derniers, nous proposons dans le sillage de 
l’imagologie littéraire une relecture de La Disparition de la langue 
française2 en vue de décrypter, d’une part les habillages de la double  
représentation de Soi et de l’Autre, et d’autre part, l’expression de 
l’étrangeté qui traverse cet avant dernier roman en date d’Assia 
Djebar.  

De manière générale, la littérature maghrébine de langue 
française s’inscrit dans une altérité multiple, souvent traversée par les 
figures de l’étranger et une impression  d’étrangeté à Soi,  à l’Autre   
et à l’écriture-même en langue française, langue de l’Autre. Cette 
représentation récurrente de l’altérité, riche et variée ne cesse de se 
réactualiser et de se renouveler dans la production contemporaine. Car 
si le texte littéraire maghrébin et particulièrement algérien  a émergé 
dans une « étrangeté familière » née du colonialisme, ce que Charles 
Bonn appelle la « différence-proximité »3, on assiste dans l’œuvre 
d’Assia Djebar depuis La Soif 4 jusqu’à Nulle part dans la maison de 
mon père5 à un investissement plus élargi d’une  écriture de l’altérité 
nourrie de son expérience intime  dans  l’entre-deux des cultures.  

S’intéresser à Assia Djebar, c’est partir à la découverte d’une 
femme écrivain méditerranéenne hors du commun, non seulement par 
l’ampleur de son œuvre aux multiples facettes, mais aussi de sa 
renommée internationale par de nombreuses récompenses  et prix. 
Encore, parler de Djebar comme romancière serait réducteur, car elle 
l’est certes, mais elle est aussi historienne, journaliste, poète, 
essayiste, sans oublier ses réalisations au théâtre et au cinéma, ce qui 
fait la richesse de son œuvre au plan générique. La richesse du 

                                                 
1 KOLTES Bernard-Marie, Mathilde dans Le Retour au désert. Cité par DJEBAR 
Assia, La Disparition de la langue française. Paris, Albin Michel, 2003. p 181. 
2 DJEBAR Assia, La Disparition de la langue française. Paris, Albin Michel, 2003. 
3  BONN Charles, La dynamique de l’étrangeté dans l’émergence de la littérature 
maghrébine francophone, In « La production de l’étrangeté dans les littératures 
postcoloniales », (actes du Colloque organisé à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, 17-
18 janvier 2008), Textes réunis par Béatrice Bijon et Yves Clavaron, Ed Honoré Champion, 
Paris, 2009, p. 18 
4 La soif, son premier roman publié chez Julliard en 1957.  
5 Nulle part dans la maison de mon père, son dernier roman en date  publié chez Fayard en 
2007.   
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Représentation de Soi et de d’Autre pour une écriture de 
l’étrangeté dans La Disparition de la langue française 

d’Assia Djebar. 

M. BELLALEM Arezki· 
 

Résumé :  
En  partant du questionnement : comment sont  représentés  le 

Soi et de l’Autre, et comment est-ce que cette double représentation  
s’articule en une écriture de l’étrangeté ? L’intérêt de notre étude est 
porté, d’une part sur les habillages de la double  représentation de Soi 
et de l’Autre, et d’autre part,  sur l’expression de l’étrangeté qui 
traverse le texte de La  Disparition de la langue française d’Assia 
Djebar. 

Dans le cadre de l’imagologie, nous nous pencherons sur la 
double représentation de l’image de Soi (du Je) et de l’Autre, pour 
examiner la double stratégie d’écriture,  dont Assia  Djebar use pour 
donner à son texte la tension interne d’une écriture binaire, où, il est à 
la fois pour l’auteure, l’occasion de représenter  l’altérité dans toutes 
ses formes.  

Nous nous intéresserons, enfin, à la nature, mais aussi aux 
manifestations des modalités de l’écriture de l’altérité,  au sein de La 
Disparition..., pour un décryptage  d’un double rapport de con-fusion 
et  d’étrangeté de Soi et de l’Autre,  qui investissent l’écriture 
djebarienne.  
 
Mots-clés: Représentation,  altérité, imagologie, image,  Etrangeté.  

 
« Quelle patrie ai-je moi ? 
Ma terre, à moi, où est-
elle ? Où est la terre où je 
pourrais me coucher ? En 
Algérie, je suis étrangère 
et je rêve de la France ; en 
France, je suis encore plus 
étrangère et   je rêve 
d’Alger. Est-ce que la 

                                                 
·
. Enseignant à l’université de Bouira  
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région Bretagne et plus encore plus de 66% des étrangers du 

département d’Ille-et-Vilaine. (BULOT, 2014 : 9) 

Conclusion  

 La notion d’identité se pose sur plusieurs fondements, ce 

qui lui donne un caractère insaisissable, puisque elle s’inscrit dans 

une dialectique. D’une part, elle est de diverses dimensions : 

sociale ; linguistique ; spatiale ; urbaine où l’une renvoie à l’autre. 

Elle n’apparaît que dans l’espace est grâce à l’espace, mais aussi 

par la langue. D’autre part, elle se fonde sur plusieurs pôles : 

psychologique, social, historique, géographique, religieux, 

langagier, etc. ce qui nous pousse à l’inscrire dans un paradigme 

de recherche complexe et diversifié.  

 Dans la continuité de cette réflexion, nous nous proposons 

de créer des rapprochements entre la conception de BULOT et le 

contexte algérien à travers l’analyse d’un corps collecté auprès des 

commerçants d’Alger. Notre objectif consistera à contextualiser 

les définitions et à vérifier si l’espace algérien répond aux 

exigences avancés par BULOT.   
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phénomènes de ségrégation, de discrimination et de stigmatisation 

socio-spatial et spatio-langagière, où la ville tout en étant espace 

urbain, caractérisé par sa dynamique et son  mouvement, se 

développe pour devenir un espace urbanisé.      

 

III. Ses terrains d’enquête 

 Nous nous sommes interrogée sur les travaux menés par 

BULOT et sur les terrains d’enquête qu’il a exploité afin 

d’approcher la thématique identitaire. En effet, l’auteur a travaillé 

essentiellement sur les deux villes ; Rouen et Rennes.  

 Il considère que Rouen est la ville qui possède le taux de 

ségrégation socio-spatiale le plus élevé de toute la France. Il a 

constaté que les habitants ainsi que leurs langues sont classés en 

fonction des espaces. La rive droite « possède tous les atouts et 

valorise ceux qui l’habitent, tandis que la rive gauche est 

largement dépréciée et stigmatise ses habitants. Existent par 

ailleurs des discours identitaires sur l’existence d’un accent de 

Rouen pourtant sis sur la rive gauche, lieu de tous les défauts de 

la ville. » (BULOT, 2014 : 3) 

 Quant à la ville de Rennes, celle-ci constitue d’autres 

caractéristiques que BULOT énumère comme suit : 

1) Contrairement à Rouen4, la ville est une championne déclarée 

de la mixité sociale ;  

2) Son statut de ville universitaire a pour corollaire que la 

proportion des 15-29 ans y atteint les 34% contre 19,9% à 

l’échelon national ; 

3) Même si le nombre d’étrangers y est moindre eu égard à la 

situation française (4% contre 5,6%), il convient de noter que la 

ville accueille à elle-seule 26% de l’ensemble des étrangers de la 

                                                           
4 Marquée par la ségrégation socio-spatiale. 



 N. BERGHOUT et Y. BAGHBAGHA                                                              32  

 

 :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

second peut être un éventuel passager ou un visiteur qui traverse 

cet espace, les deux font partie de la communauté urbaine. En 

effet, une telle identité « se situe entre ce que les langues disent 

des habiter et ce que l’habiter dit des langues. » (BULOT et 

LEDEGEN, 2008 : 7) Il s’agit d’une combinaison entre les 

discours, étant des produits linguistiques et les locuteurs d’une 

part, et les représentations que se font ces derniers sur les langues. 

 BULOT ajoute que :  

« le concept permet de rendre compte des pratiques 

langagières des locuteurs urbains se représentant la 

tension ainsi posée entre leur indispensable 

identification à une communauté et leur propre 

différenciation par rapport à d’autres lieux 

communautaires de tous ordres, signalant une 

appartenance groupale ; par la prise en compte et 

l’analyse de leur mise en mots de cette tension, il 

s’agit de dégager la spécificité identitaire de toute 

ville, et partant de tout espace urbanisé. » (BULOT, 

2014 : 14) 

 Pour lui, l’identité urbaine se manifeste à travers les 

comportements langagiers des locuteurs de l’espace urbain. Elle 

est traversée par des tensions et des conflits entre les différentes 

communautés où l’individu procède par une combinaison 

ressemblance/distinction  à/de son groupe, d’un point de vue 

social, langagier, culturel et autres.  

 BULOT insiste sur le fait que chaque ville dispose d’une 

marque identitaire – propre à elle/lui en est propre – dominée par 

une culture urbaine. Celle-ci est régie par des normes spécifiques 

centrées sur des tensions communautaires, groupales, entre le 

locuteur et son groupe, mais aussi entre individus au sein du même 

groupe. Ainsi, les tensions sont à l’origine de l’émergence des 
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hante cet espace. Bab El Oued est côtoyé par une classe sociale 

moyenne économiquement, elle est attirée par le type de produits 

offerts. Toutefois, les habitants se considérant originaires déploient 

des stratégies identitaires afin de se distinguer et se démarquer des 

autres.   

 L’identité se manifeste dans un cadre communicationnel, 

selon LAMIZET, le concept « désigne la relation entre vérité et 

politique dans l’espace de la communication. » (2002 : 44 ; cité 

par BULOT et LEDEGEN, 2008 : 8) Cette conception est 

commentée par BULOT et LEDEGEN, comme suit :  

« LAMIZET place l’identité dans un processus 

essentiellement énonciatif où le sujet se définit par 

une intersubjectivité, en partie issue des 

représentations que le locuteur a de ses rapports 

perçus au réel social et en partie produite ou 

vectrice de la nécessité de placer la communication 

signifiante dans une co-construction avec un 

auditoire social. » (2008 : 9)  

4. Identité urbaine 

« L’identité urbaine est un processus complexe mettant les 

locuteurs/habitants dans une injonction à être un individu distinct 

des autres urbains et en même temps à faire partie de la 

communauté socio-spatiale. » (BULOT, 2013 : 129) 

BULOT accorde une grande importance à l’urbanité dans 

tous ses travaux. Cette définition permet de tirer les spécificités du 

terrain où le chercheur doit problématiser la ville et s’intéresser 

aux effets de l’urbanisation sur les pratiques et les représentations 

linguistiques. De ce fait, une identité urbaine est mise en évidence 

par l’opposition locuteur habitant et locuteur urbain. Le premier 

est un résident qui s’approprie le paysage socio-spatial dans lequel 

il se développe et entretient des rapports quotidiens, alors que le 
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de substance et de valeur (l’organisation idéelle de l’objet). » 

(2003, 481 ; cité par BULOT, 2013 : 67) 

BULOT distingue trois dimensions de l’identité spatiale : 

1.l’identité d’un objet spatial, 2. L’identité spatiale individuelle et 

3. L’identité spatiale collective. (2009 : 21)  

L’identité objet spatiale est liée principalement à l’entité 

géographique dans laquelle un groupe social se trouve. Elle est 

aussi déterminée par le relief, le type d’activité dominant et le 

degré d’urbanisation. Nous prenons à titre d’exemple le cas de Bab 

El Oued à caractère populaire, populeux et ancien. Selon SIDI 

BOUMEDINE, ce quartier regroupait des ateliers et des 

manufactures, à l’époque coloniale. Il était habité par une 

population d’origine espagnole, maltaise ou italienne, donnant un 

caractère populaire et méditerranéen à cet espace urbain, qu’il 

garde jusqu’à nos jours. 

L’identité spatiale individuelle, nous pouvons dire que 

cette identité concerne les habitants. En faisant le rapprochement 

avec le quartier de Bab El Oued, les habitants se proclament 

comme étant des vrais algérois, notamment les personnes âgées, 

puisqu’ils se sont déplacés de la Casbah pour s’y installer. « Les 

"plus âgés" (…) développent un sentiment aigu d’identité 

imprégné de nostalgie et orienté vers leur culture d’origine. » 

(AMARI, 2012 : 73)  En effet, leur arabe dialectal a ses propres 

caractéristiques, il est marqué par une sorte de virilité en recourant 

au ton grave.   

L’identité spatiale collective s’inscrit dans un sens plus 

large que les deux précédentes, il s’agit de la combinaison entités 

spatiales et groupes sociaux. C’est le fait de situer le quartier de 

Bab El Oued par rapport aux autres quartiers de la ville d’Alger. 

Une telle catégorisation dépend des représentations que les 

locuteurs/acteurs se font de cet espace mais aussi du groupe qui 
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groupes sociaux représentant ou parlant ces langues également. Ce 

qui s’inscrira sous la dénomination des phénomènes diglossiques1.  

 En effet, l’identité est considérée comme la somme des 

pratiques culturelles propre à une personne ou à un groupe et à la 

non unité, ce qui est véhiculé par les revendications identitaires. 

(OLLIVIER, 2007 : 45) 

 Etant un chercheur engagé – puisque la sociolinguistique 

urbaine est une sociolinguistique engagée et d’engagement2 – 

BULOT se fixe pour objectif de défendre les minorités et leur 

langues, comme l’a fait avec son parler cauchois, en mettant 

l’individu au cœur de ses recherches et de ses problématiques. 

D’ailleurs, il emploie le concept de confinement de langues pour 

décrire une situation plutôt diglossique3 où une langue prestigieuse 

est considérée comme langue de centralité linguistique.  

 En somme, le conflit selon la conception de FISCHMAN 

ou de BULOT peut être latent ; ne causant pas de dégâts sur le 

plan sociolinguistique ou apparent tel que le cas du catalan en 

Espagne.     

3. Identité spatiale 

Pour définir l’identité spatiale BULOT s’appuie sur la 

définition proposée par Michel LUSSAULT qui distingue des 

« attributs de position (le site, la situation, les limites de l’objet 

spatial cible du discours identitaire) ; des attributs de 

configuration (l’organisation matérielle de l’objet) ; des attributs 

                                                           
1 Nous avons deux conceptions distinctes concernant le phénomène 
diglossique : FERGUSSON parle d’une répartition fonctionnelle des langues 
entretenant des rapports stables où chacune a son propre statut. Il a travaillé sur 
la situation linguistique en Grèce. Alors que FISCHMAN qualifie cette relation 
de conflictuelle. 
2 La sociolinguistique urbaine est une sociolinguistique engagée où le chercheur 
est amené à intervenir sur le terrain à chaque fois qu’il soulève des conflits ou 
des inégalités liés aux langues. 
3 Si nous reprenons la terminologie de FERGUSSON ou de FISCHMAN.    
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2. Identité linguistique 

 

L’identité linguistique  

« est l’ensemble des opérations que mènent un sujet 

(en tant que locuteur collectif c’est-à-dire en tant 

que membre d’un groupe social) ou un groupe en 

tant qu’il(s) se pose(nt) comme distinct(s) des autres 

par l’affirmation voire la revendication tant d’un 

système de valeurs sociolinguistiques et/ou d’un 

système linguistique plus ou moins autonome. » 

(BULOT, 2013 : 61-62) 

La langue est un marqueur identitaire cela est porté par le 

choix d’afficher ou de parler un code linguistique  au détriment 

d’un autre. Comme l’écrit ASSELAH-RAHAL, « c’est par la 

langue que l’individu parvient à se construire une identité, elle 

l’autorise à se rapprocher d’autrui tout en lui offrant l’occasion 

de se différencier.» (2004 : 25) Choisir un vocabulaire donné, un 

registre donné ou un code tel que le parler jeune et un acte 

conscient.  Ce parler est propre à une catégorie d’âge bien précise, 

il est un comportement linguistique distinguant ce groupe 

d’individus de l’ensemble dans lequel il se trouve.   

 Par ailleurs, une langue ou une variété de langue peut servir 

d’instrument pour une affirmation, voire une revendication 

identitaire, les cas de tamazight en Algérie, du breton en France, 

du catalan en Espagne en sont témoin. Ces revendications 

engendreront des rapports de forces et des tensions entre les 

différentes langues – avec un écart entre les statuts – qui meublent 

le paysage linguistique d’un pays et par conséquent les différents 
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chaque génération sur la base des catégories et des 

positions héritées de la génération précédente, mais 

aussi à travers des stratégies identitaires déployées 

dans les institutions que traversent les individus et 

qu’ils contribuent à changer réellement. » (2000 : 

122, cité par BULOT, 2013 : 144)  

 Ce type d’identité se construit par, d’un côté, la part de 

l’autre c’est-à-dire, l’héritage social. De l’autre, les stratégies que 

le locuteur/acteur développe lui-même pour des fins spécifiques. Il 

s’agit d’un sentiment à la fois intime – au plus profond de chacun 

– et collectif, parce qu’il est partagé au sein du groupe et fonde 

l’appartenance à ce groupe. Une identité crée chez l’individu et le 

groupe « un sentiment d’appartenance relevant de l’affectif, de la 

partie la plus intime d’un sujet. Il peut déboucher sur du désir, de 

l’amour, des passions (…) Elle renvoie à un sentiment qui 

détermine les relations de soi à l’autre comme de soi aux autres » 

(OLLIVIER, 2007 : 25)  

 De ce fait, l’individu ressemble à l’ensemble du groupe 

auquel il appartient par des traits communs ce qui est appelé 

identité collective. Mais il se distingue de celui-ci par des 

composantes particulières propres à lui ce qui est appelé identité 

individuelle. Par ailleurs, l’une ne peut exister sans l’autre du 

moment où le sujet n’a d’existence qu’au sein d’un groupe. 

Inversement, le groupe est composé de sujets qui entretiennent des 

relations de rapprochement ou de distinction. « Aujourd’hui, le mot 

identité désigne à la fois ce qui rassemble (ce qu’on a en commun) 

et ce qui différencie (ce que les autres n’ont pas, qui vous est 

propre). » (id ; 44)  

Ce qui rassemble 

Identité                             + 

Ce qui différencie 
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  Notre intérêt porte sur l’identité qui ne peut 

échapper, ni exister hors la dynamique langagière caractérisant 

l’espace urbain. Selon CAVAILLE, « notre identité sociale 

apparaît en premier lieu dans et par l’espace.» (1999 :15 ; cité par 

BULOT et VESCHAMBRE, 2004). De ce fait, l’espace « est par 

ses pratiques et usages inévitablement différencié et différenciant, 

est vécue comme un vecteur voire comme un facteur d’identité » 

(BULOT, 2008 : 15) c’est sur ce phénomène que nous nous 

proposons d’intervenir. Comment une telle question est traitée par 

BULOT ? Quels sont les travaux qu’il a menés ? Sur quel terrain ? 

Quels sont les types d’identités qu’il propose ?   

 

I. Cadre méthodologique 

 D’un point de vue méthodologique, notre démarche 

consiste à analyser et à commenter  des extraits portant sur la 

problématique identitaire pour en tirer des conclusions et 

approcher la relation espace, locuteurs et langue(s). En effet, nous 

nous contentons de rassembler les différentes définitions de la 

notion d’identité définie par BULOT, étant donné que nous 

sommes en phase préliminaire de notre analyse. Pour le traitement 

de ces données, nous faisons appel à l’analyse du discours, une 

approche multidisciplinaire qualitative et quantitative qui étudie le 

contexte et le contenu du discours.   

II. Analyse du corpus 

 Nous exposons et nous analysons les différentes définitions 

d’identité : sociale, linguistique, spatiale et urbaine. 

1. Identité sociale 

 En se référant aux propos de DUBAR, BULOT considère 

que  

 « l’identité sociale n’est pas "transmise" par une 

génération à la suivante, elle est construite par 
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Introduction et problématique                        

 La présente étude intitulée « Identité entre 

conceptualisation théorique et contextualisation socio-spatiale », 

vise à étudier la notion d’identité telle qu’elle est étudiée et conçue 

en sociolinguistique urbaine. Elle s’appuie  sur un corpus constitué 

d’un ensemble d’extraits de BULOT traitant la notion d’identité. Il 

est à souligner que cette étude s’inscrit dans le domaine de la 

sociolinguistique urbaine, discipline qui problématise les 

corrélations entre les structures linguistiques, sociales et spatiales 

« autour de la matérialité discursive » (BULOT et 

VESCHAMBRE, 2004).  

 Le mot identité est issu du latin identitas qui désigne la 

qualité de ce qui est le même puisqu’il est formé du mot qui 

signifie le même idem. De manière générale, l’identité est le 

caractère permanent et fondamental d’une personne, d’un groupe, 

elle est un phénomène rationnel possédant une dimension 

mémorielle. A caractère composite, polymorphe et dynamique, ce 

terme « est porteur, de par son histoire et sa polysémie, de 

malentendus (…) et il est porteur de nombreuses autres 

ambiguïtés » (OLLIVIER, 2007 : 35). 
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présence d’une intonation ironique, ce qui suppose un sens très 

différent de l’énoncé imposé précédemment par l’enseignant. Sous-

entendu, même s’il est joli, le rouge gorge reste un voleur. 

Deuxième « mémorisation–énonciation-émotion » : informative 

dénonciative 

[a]# [kilèjoli]# 

[levolFr]# 

[deprun]i 

Cette énonciation donne à entendre, à comprendre surtout, non 

seulement que cet oiseau est un voleur, mais elle dévoile ce qu’il a 

volé : « des prunes », et cela par un effet d’intonation. 

Ecouter la ponctuation de la lecture et construire sa ponctuation 

serait le nouveau dispositif. L’élève trouverait donc sa propre lecture 

émotive et donnerait sa voix au texte, et ainsi il trouverait sa voix par 

le texte. 

L’élève mémoriserait autrement son texte qui se transformerait 

et le transformerait. 

NB 

 (1)Descendante et frontale : un enseignement qui va dans un 

sens unique :du maitre à l’élève. 
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« Le repos de la voix dans le discours et les signes de 

ponctuation dans l’écriture se correspondent toujours, ils indiquent 

également la liaison ou la disjonction des idées » (Diederot, p. 621) 

Quelle serait donc la différence entre la lecture de cet élève et 

celle d’un autre, en terme de souffle par exemple ? Pourquoi l’un 

s’arrête à ce moment et l’autre à un autre moment ? « … il y a la 

convention il y a l’usage et il y a la ponctuation comme mode 

d’énonciation » (Diederot, p. 620) 

Pour Valéry, la ponctuation serait  « des signes qui prescrivent 

les modalités de l’émission » (Valery, 1930)  

Au final ces réalisations essayistes donnent quoi ? Bien entendu 

il ne s’agit pas d’évaluer mais d’arriver à avoir le souci de l’écoute. Le 

dispositif de l’enseignant ne lui permet pas de penser à la lecture de 

l’écoute, d’être à l’écoute des lectures expressives des apprenants. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse de deux dictions possibles, 

voire deux lectures émotives en vue du passage de l’énoncé lui-même 

à des énonciations potentielles. 

Je prendrai l’extrait suivant en proposant deux énonciations, 

deux dictions différentes afin de démontrer que l’aspect prosodique 

peut engendrer un changement de sens, et c’est la voix que l’enfant 

pourrait donner au texte, c’est sa mise en voix qui lui permettrait de 

s’approprier la poésie, l’apprenant serait donc traversé par le poème 

qui le traverse, ce qui va au-delà de la mémorisation pavlovienne du 

poème lui-même. Il y aurait subjectivation ce qui nous permet de nous 

conforter dans l’hypothèse suivante : le concept d’une mémorisation-

énonciation-émotion. 

Première « mémorisation – énonciation » : l’ironie 

[a] !  » [kilèjOlq]& 

[levolFrdeprun]i 

Ce choix prosodique et rythmique donnerait à entendre 

autrement le descriptif admiratif de l’enseignant. Nous serions en 
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désignait pas par là le sens de « ponctuer » mais celui de « séparer », 

ce qui ménage à la fois un intervalle, une différence et un lien. 

Ce qui nous en dit beaucoup plus et autre chose que l’idée d’une 

marque écrite et qui ouvre sur une conception élargie et non plus 

restreinte de la ponctuation. 

Avec cet exemple on est vraiment situé dans la perspective de 

Meschonnic qui explique clairement que la compréhension restreinte 

de la ponctuation comme signes usuels est une convention à respecter 

qui maintient depuis fort longtemps une conception « logico 

grammaticale » et, par là, cache le rythme qui, au même titre que la 

grammaire et le langage, travaille le langage : « On peut même dire 

qu’elle [la compréhension restreinte aux signes usuels] contribue à 

entretenir l’oubli du rythme dans le langage » (Meschonnic, 2001, p 

621). 

 

Pour Meschonnic,  « dans un sens élargi, la ponctuation ne se 

limite pas aux signes de ponctuation. En tant que rythmique orale 

autant que visuelle, elle est inséparable de la typographie, elle est une 

graphie du temps et de la voix » (Meschonnic, 2001, p 621). 

 

Comment donc remédier à cette situation qui se présente à 

nous ? 

Selon Serge Martin, c’est au niveau de la formulation de la 

consigne qu’il faut agir. Plutôt que dire aux enfants : « Ecoutez-moi », 

il est souhaitable que l’enseignant leur demande d’essayer de lire. 

Bannir la « sur ponctuation » pour comparer les différents essais de 

lecture(s) d’élèves. Ces essais permettent de rendre l’énonciation à la 

classe et de libérer les émotions des enfants. Les textes du 18ème siècle 

prennent en compte dans leur ensemble la logique, la voix et le 

souffle, Voici ce qu’en dit Diderot dans un article de l’Encyclopédie : 
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Deuxième point : la présence du i et du oe font entendre des 

diphtongues, ce qui dénote sans doute, une influence des sonorités de 

langue 1. En effet, la musicalité que l’on peut entendre dans les 

poèmes de la langue première, interfère voire même se transpose dans 

la manière de réciter la poésie. 

La problématique soulevée dans cette expérience est celle de la 

ponctuation à un niveau micro et celle de la représentation de la 

ponctuation à un niveau macro. 

Questions que je me pose : pourquoi « reponctuer » le texte 

alors qu’il est déjà ponctué ? Que signifie ce geste ? Qu’est-ce que lire 

la ponctuation ? 

Dans son article « La ponctuation »  (Dictionnaire de Poésie de 

Baudelaire à nos jours). où il expose le problème depuis ses origines, 

Henri Meschonnic répond à ces interrogations : Il existe une 

représentation commune de la ponctuation, celle du respect des 

convenances, au même titre que le respect de l’orthographe 

(Meschonnic, 2001). 

Meschonnic constate que c’est à partir de l’étymologie du mot 

« ponctuation » qu’une confusion s’est installée entre la notion 

orale(intonation) et la notion écrite(signes graphiques) de la 

ponctuation. Il écrit : 

« C’est que la référence à l’étymologie latine fait confondre une 

notion orale de démarcation, pausale, intonative, qu’on peut appeler 

une ponctuation : ponctuer une phrase d’éclats de rire, et une notion 

purement graphique qui désigne les signes usuels de la ponctuation 

écrite. » (Meschonnic, 2001, p 620). 

Aussi nous prévient-il que c’est dans l’intérêt de la littérature 

que cette confusion cesse. La ponctuation est une chose, les signes de 

ponctuation autre chose Et Meschonnic nous replonge dans l’histoire : 

Aristote dans sa Rhétorique, quand il emploie le mot « punctuare » ne 
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Ce code devait permettre à l’enseignant, par la suite, d’évaluer 

ses apprenants. 

L’objet de la septième étape était une évaluation de l’étape 

précédente. En effet, la lecture individuelle par les élèves visait le 

respect des pauses marquées à l’oral et à l’écrit pendant la lecture du 

poème (respect des deux signes). 

Différente de la lecture individuelle de la septième étape, celle 

de la neuvième phase du déroulement de la leçon avait pour objectif 

d’être lue selon la mélodie que l’enseignant imposait, par une 

approche prosodique engendrant un découpage défini de manière à 

reponctuer le texte que voici : 

[le] [rUjegOrj] [èto] [vèrjé] // 

[a] ! & [kilèjOlqF] &  »  

On entend un i long c’est la raison pour laquelle j’ai choisi de le 

transcrire avec le signe phonétique anglais. 

[levolFr]& le dernier phonème vocalique et un [F] long 

[ilnepèzpa] & [plus] & [keplum] (  » 

[élevB] &[lebalBs]& [asEgré](  » 

 [kOmunflFr]  

[a] ! & [kilèjOlqF[levolFr]  » 

On entend un i long c’est la raison pour laquelle j’ai choisi de le 

transcrire avec le signe phonétique anglais le dernier phonème 

vocalique et un [F] long 

[deprun] (// 

Ah ! / qu’il est joli (iiii… diphtongue) le voleur de prunes 

Le texte tel qu’il est énoncé et, d’un point de vue prosodique, 

proposé par l’enseignant, permet de dégager deux points : 

Premier point : l’aspect admiratif envers l’oiseau est clairement 

exprimé, de par les différentes intonations montantes que nous 

percevons. 
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Et le vent le balance à son gré 

Comme une fleur ; 

Ah ! qu’il est joli, le voleur de prunes. 

Oiseau, bel oiseau d’automne, 

Voici l’oseille qui rougit 

Dans l’herbe, 

Et la feuille du poirier jaune ; 

Tout se couvre de pourpre et de vieil or superbe 

Avant l’hiver gris. 

                                                         Tristan Klingsor (Klingsor, 1921) 

La strophe exploitée par l’enseignant : 

« Le rouge-gorge est au verger ; 

Ah ! qu’il est joli, le voleur ; 

Il ne pèse pas plus que plume 

Et le vent le balance à son gré 

Comme une fleur ; 

Ah ! qu’il est joli, le voleur de prunes.» 

  

Pour le déroulement de cette séance de récitation, l’enseignant a 

préparé et écrit ce texte au tableau avant l’entrée de ses élèves en 

classe. Il a décidé d’exploiter uniquement la première strophe du 

poème Les différentes articulations préconisées par le maître pour le 

déroulement de sa leçon sont effectuées en onze étapes successives 

dont la sixième suscite notre intérêt actuel : 

Cette sixième étape a consisté en une lecture individuelle par les 

élèves, entrecoupée de lectures magistrales « vers par vers » où 

l’enseignant marquait les pauses à l’oral et les transcrivait à l’écrit par 

un codage ; des signes faisaient partie d’un autre système (|| deux 

barres parallèles verticales pour marquer l’arrêt ; et → flèche 

horizontale pour marquer la continuité de la lecture). 
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locuteur » alors que l’énonciation ne reçoit pas de définition explicite 

mais est expliquée comme : « un dire chaque fois unique » 

La lecture du texte de M. Carême montre bien qu’il s’agit d’une 

adresse: 

« Il y a plus de fleurs 

Pour ma mère en mon cœur 

Que dans tous les vergers » 

 

Si nous partons de cette idée : jouer à l’enfant, il semble que 

nous avons là le levier qui peut faire basculer la situation 

d’apprentissage vers la mise en fonctionnement du texte énoncé. 

C’est, au final, chercher à savoir comment inscrire l’apprenant 

dans l’énonciation émotionnelle. En effet au lieu de lire ou de répéter 

devant le maître ou devant la classe, l’élève s’adresse à quelqu’un, à 

son camarade. Benveniste dit : 

« …dès qu’il se déclare locuteur et assume la langue 

il implante l’autre en face de lui, quel que soit le degré de présence 

qu’il attribue à cet autre .Toute énonciation est, explicite ou implicite, 

une allocution elle postule un allocutaire » (Benveniste, p 82). 

Disposer la classe en duos peut se faire rapidement et les élèves 

se disent alors les vers en se regardant. Cette position de face-à-face : 

élève-élève au lieu d’élève-maitre ou élève-classe, contribuerait à une 

meilleure incorporation du texte, certes toujours par la mémorisation 

mais qui changerait de statut en devenant une énonciation émotive. 

SEQUENCE 2 

Je cite un autre exemple, celui d’un enseignant que j’ai filmé en 

avril 2008 dans un contexte non ordinaire parce que préparé en vue de 

notre visite. Le texte exploité s’intitule : « Le rouge gorge » 

Le rouge-gorge est au verger ; 

Ah ! qu’il est joli, le voleur ; 

Il ne pèse pas plus que plume 
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une didactique actionnelle, créative, plurilingue. Certes, sans aucun 

doute tout le monde connaît ce discours ; mais dans la réalité de la 

classe, une forte résistance est ressentie. Les cultures éducatives, de 

par leurs pouvoirs d’inertie, sont fondées essentiellement sur la 

stabilité et demandent un temps important (par comparaison avec la 

culture didactique) pour que s’opèrent des transformations, en 

récitation . 

A mon sens, la mise en mémorisation, de cette manière, arrête 

l’apprentissage, le fige. Donc comment, à ce moment précis, peut-on 

débloquer la situation pour la transformer d’un énoncé répétable à une 

énonciation reprise, émotive ? C’est dans son article : « L’appareil 

formel de l’énonciation » que Benveniste expose ce qu’il entend par 

énonciation : 

« L’énonciation est cette mise en fonctionnement de la langue 

par un acte individuel d’utilisation… Il faut prendre garde à la 

condition spécifique de l’énonciation : c’est l’acte même de produire 

un énoncé et non le texte de l’énoncé qui est notre objet. Cet acte est 

le fait du locuteur qui mobilise la langue pour son 

compte » (Benveniste, p 80). 

Il faut insister sur le fait que l’énonciation est la réalisation ou 

l’actualisation du pouvoir de la langue, un acte, et un acte individuel, 

elle n’est pas réduite à la structure de l’énoncé d’un texte. 

Benveniste ajoute : 

« Avant l’énonciation, la langue n’est que la possibilité de la 

langue. Après l’énonciation, la langue est effectuée en une instance du 

discours, qui émane d’un locuteur, forme sonore qui atteint un 

auditeur et qui suscite une autre énonciation en retour » (Benveniste, 

pp. 81-82). 

L’instance du discours est définie comme « discret et chaque 

fois unique par lequel la langue est actualisée en parole par le 
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E : Quelles sont les rimes du texte ? » 

Le sens et l’expression du texte sont évacués de son action. 

En revanche, répétition et mémorisation sont les deux 

compétences exclusivement travaillées. Ni lecture, ni compréhension, 

ni argumentation, ni production ne sont pris en considération. 

Pour les besoins des objectifs de cet article, c’est cette phase que 

je vais exploiter et qui est notamment au cœur des recherches que je 

mène en didactique de la poésie depuis 2008. 

L’enseignant procède à la lecture de la première strophe écrite 

au tableau : 

« Il y a plus de fleurs 

Pour ma mère en mon cœur 

Que dans tous les vergers » 

Ensuite il s’adresse à la classe pour la répéter deux fois et 

demande aux élèves, en les interrogeant individuellement, de répéter 

sa diction en formulant la consigne : «répète». 

Bien que le texte poétique soit écrit au tableau, les élèves ne sont 

pas invités à faire de la lecture mais à mémoriser par répétition de 

bouche à oreille, ce qui en soi n’est pas inintéressant et reste un rituel 

utile qui a tout son poids en FLE, mais cette manière de fragmenter le 

texte poétique le réduit à de l’énoncé et oublie son énonciation, d’où 

naissent les émotions. 

Il s’agirait donc de savoir quel(s) moyen(s) trouver pour 

transformer cette « mémorisation-énoncé » en « mémorisation-

énonciation », en subjectivation, pour que l’élève s’approprie le texte. 

Ce questionnement renvoie à une problématique importante en 

didactique, celle de l’inertie de la culture éducative. Comment gagner 

du temps pour contourner ce heurt entre culture didactique et culture 

éducative? Comment « voir » concrètement la culture didactique sur le 

terrain, formulée par le CECRL au 20ème siècle et dont l’imprégnation 

s’est vite réalisée par les institutions et les enseignants au 21ème siècle : 
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3- Comment, à partir de séances observées, pourrait-on 

trouver le geste professoral (levier adaptable à chaque expérience) qui 

transforme l’énoncé en énonciation, afin de «boulanger» corps, voix et 

émotions: attitude déstressant l’élève pour l’apprentissage du FLE par 

les poèmes (tenir le corps et la voix en tant que rythme)? 

C’est certainement par l’oralisation du texte poétique que 

l’apprenant arrive à inventer son grain de voix afin de laisser échapper 

ses émotions. 

SEQUENCE 1 

Je citerai l’exemple d’un des enseignants que j’ai filmé en 

janvier 2015 autour du poème de Maurice Carême, « Pour ma mère » 

(Carême, 2013). 

Il y a plus de fleurs 

Pour ma mère en mon cœur 

Que dans tous les vergers 

Plus de merles rieurs 

Pour ma mère en mon cœur 

Que dans le monde entier 

Et bien plus de baisers 

Pour ma mère en mon cœur 

Qu’on n’en pourrait donner 

Une séance qui se veut descendante et frontale(1), 

consciemment ou inconsciemment de la part du maître : une relation 

de face-à-face de par la gestion de l’espace classe. Dans sa pratique, 

l’enseignant s’intéresse exclusivement à la forme du poème (vers, 

strophes et rimes) 

« E : Comment on appelle la phrase dans un poème ? 

E : Combien de strophes y a-t-il dans ce poème ? 

E : Combien y a-t-il de vers dans chaque strophe ? 

E : Par quoi se termine le premier vers de la première strophe ? 

Et le deuxième vers ? 
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Est-ce une question de coordination entre les enseignants et/ou 

entre la formation et la réalité du terrain ? 

Les résultats de 2013 tiennent d'une logique que nous avons 

toujours connue, même étant écolière, celle du maître qui fait une 

lecture magistrale à haute voix (en criant). 

Maintenant, en 2015, les enseignants qui ne font aucune lecture 

ont-ils une stratégie de l'apprentissage du poème qui récuse la lecture 

modalisante de l'enseignant ?  

Cet « agir professoral » relève, soit des exigences de 

l'institution, soit d'une initiative personnelle qui n'incombe qu'à 

l'enseignant.  

Ceci dit, nous voyons dans la lecture modalisante, une action 

paralysante de la lecture du poème en classe car cela fige les essais de 

voix expressives émotives qui sont en voie d'expériences. Du coup, 

l'élève ne sera pas dans l'obligation en écoutant son maître, de copier 

intégralement ou faire des efforts pour l'imiter. Le but escompté est 

celui de faire surgir les émotions par la voix de l’élève. En effet, au 

lieu de mettre le ton de la voix, il va chercher sa voix dans et par le 

poème. 

Pour répondre à la question posée : 

Y a-t-il réellement une nécessité d'une lecture modalisante du 

poème ? 

 

3- Penser l’art des émotions à l’écoute des poèmes 

Dans une dynamique de recherche-action  à travers deux 

expériences,  nous cherchons  à répondre à ces trois questions :  

1- D'un fil tendu (ânonner une récitation), relâcher, 

(libérer les émotions) comment? 

2- Comment libérer l’expressivité de l’élève et 

l’accompagner à inventer son grain de voix en transformant et en 

réinventant l'enseignement de la récitation?  



Assia KELLIL                                                                                                                           10  

  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Types de lectures effectuées pour chaque apprenant 

Les gestes de la voix qui, manifestement sont représentés par la 

lecture de l'enseignant montrent une nette contradiction entre 2013 et 

2015. En effet la majorité des enseignants en 2013 font une lecture 

magistrale à haute voix (l'habitude de crier) nuancée pour deux 

enseignants par une lecture expressive et un autre qui chante son texte, 

alors qu'en 2015 la majorité des enseignants ne font aucune lecture, 

mis à part un seul enseignant qui adopte la Lecture modalisante à 

haute voix. 

Les constats signalés ci dessus interrogent la disparité dans la 

manière d'aborder la lecture du poème en classe. Cette manière 

contradictoire serait elle le fruit des conditions de la réalisation de 

cette séance (enseignants avertis et non avertis) ? 

Ou alors est-ce que les instructions officielles des documents 

programmes et d'accompagnement de la cinquième année primaire 

exigent une approche nouvelle de lire la poésie en classe ? 

Ou bien c'est une manière désinvolte d'aborder la lecture de la 

poésie, c'est-à-dire une initiative personnelle de l'enseignant, mais à ce 

moment pourquoi en 2015 les enseignants décident de ne faire aucune 

lecture excepté un seul enseignant ? 
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Répétée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aucune 

Lecture 

0 0 0  0 0      0 
6 

 

50 

Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lectures 2 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 2   

% 22, 33, 33. 11, 33, 22, 22, 11, 11, 11, 11,1 22,   

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 et E12 : 

Echantillon représentatif de l'ensemble d'enseignants observés lors de 

la séquence pédagogique liée à l'apprentissage de la poésie en classe.                                                                                                                         

E : Total d'échantillons d'apprenants  % : pourcentage calculé par 

rapport au nombre total d'apprenants (12). 

  0 

OUI  NON 

 Pour une meilleure lecture du tableau nous avons procédé à sa 

conversion horizontale et verticale. 

Histogramme 1. Gestes de la voix : Lecture(s) modalisante(s) 

(2013 et 2015). 

(a) Types de lectures effectuées pour l’ensemble des apprenants 
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C'est ainsi que nous résumons dans le tableau suivant, le 

contexte de la réalisation de notre corpus. 
Année Divergences Convergences 

 06 

enseignant

s avertis 

dans la 

circonscrip

tion F3 

06 enseignants 

non avertis 

dans la 

circonscription 

F2 

Temps 

de 

préparati

on 

suffisant 

Temps 

de 

préparati

on 

insuffisa

nt 

Visite 

officielle 

Inspection 

F2/F3 

Facteurs 

géographiq

ues et 

sociaux 

2013 + - + - + + 

2015 - + - + + + 

 

Dans un second temps nous avons visionné chaque séance 

filmée et observée, le déroulement de cette pratique en notant tous les 

gestes didactiques, qui nous ont permis de confectionner des grilles 

d’analyse selon les objectifs assignés à chaque hypothèse émise et 

établir une relation entre les émotions et la poésie. 

Nous avons conçu un tableau de neuf (09) colonnes pour les 

années 2013 et 2015,  qui comprend les lectures : Magistrale, à haute 

voix, émotive, neutre, récitée, chantée, répétée, aucune lecture et 

autre, pour savoir quel type de lecture l'enseignant préconise à ses 

élèves, mais surtout répondre à la question : 

Y a-t-il réellement une nécessité d'une lecture modalisante du 

poème ? 

Tableau 1. Gestes de la voix : Lecture(s) modalisante(s) 

(2013 et 2015). 

Lecture E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Lectur % 

Magistrale    0   0 0 0 0 0  6 50 

A haute    0   0 0 0 0 0  6 50 

Expressive 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 2 16,6

Neutre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Récitée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chantée 0 0  0 0 0  0 0 0 0 0 2 16,6
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formateurs et d'autres questionnaires aux élèves, puis en interviews 

libres des enseignants.  

En 2013 les enseignants ont été avertis trois (03) semaines avant 

notre visite. Adopter une telle disposition, c'était permettre aux 

enseignants de la circonscription F3 de la wilaya de Constantine, un 

temps de préparation suffisant avec les apprenants, ce qui donnerait 

sans doute aucun la quintessence de leur savoir-faire en matière 

d'enseignement du texte poétique, ce qui était le but escompté. 

En 2015, la récolte de notre corpus fut différente car la 

démarche entreprise prenait exactement à contre-pied de celle qui 

l'avait précédée. Les enseignants de la circonscription F2 de la wilaya 

de Constantine n’ont pas été avertis, le temps de préparation est 

inexistant. Le but de notre  visite-surprise est de pouvoir filmer six 

autres enseignants dans leurs pratiques pédagogiques ordinaires liées à 

l'enseignement de la poésie à l'école primaire. 

Ce travail expérimental est réalisé dans douze écoles choisies 

selon des critères socio-géographiques :  

 - EZRF : Ecole Zone Rurale Favorisée 

 - EZRD : Ecole Zone Rurale Défavorisée 

 - EZSRF : Ecole Zone Semi Rurale Favorisée 

 - EZSRD : Ecole Zone Semi Rurale Défavorisée 

 - EZUF : Ecole Zone Urbaine Favorisée 

 - EZUD : Ecole Zone Urbaine Défavorisée 

 

Ainsi nous avons pu observer deux types d'activité poésie, l'une 

étant le meilleur de ce qui pouvait être offert, et l'autre la leçon 

ordinaire, habituelle, concernant la poésie à l'école comme 

expérience(s) au monde du beau, du ressenti et de l'émotion ; mais 

aussi de la mise en voix et de la formulation expressive (gestes et 

voix). 
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creuser au fil des années, entraînant une dégradation de l'enseignement 

/ apprentissage du FLE en général et de la poésie en particulier. 

Les émotions dans l’acquisition du français langue 

étrangère(FLE) se manifestent dans des pratiques de l’enseignement 

de la poésie au primaire en Algérie. Onze années passées à l’école en 

qualité d'institutrice, m’ont montré que lorsqu'on évoque la poésie, il 

s'agit de "faire comptine" ou "récitation", et dans certaines situations 

c'est la chanson qui prime, jamais la poésie, les poèmes encore moins 

le poème-théâtre. Cette expérience sensorielle passe par l’écoute et la 

voix (Martin, 2015). C’est par l’oralisation du poème que l’apprenant 

invente son grain de voix à chercher le ton plutôt que mettre le ton en 

écoutant et en s’écoutant: écouter l’intime (Berchoud, 2013). 

Mes statistiques révèlent que la mémorisation est la 

préoccupation majeure des enseignants. Il est vrai qu'en FLE 

l'éducation de la mémoire a tout son poids mais elle empêche au sens 

de mes travaux en didactique toute émotion et toute créativité. En 

effet, dans mon corpus enregistré depuis 2008, le poème reste au stade 

de l'énoncé lors de sa transmission, ainsi il engendre un enseignement 

figé. 

2- Constats 

En didactique de l'oral le trio écoute-voix-émotion constitue une 

des préoccupations majeures des chercheurs en didactique du FLE. 

Première clé de la lecture qu'elle soit audible ou silencieuse, étant 

voix-émotion 

Pour cette hypothèse de recherche, nous avons réalisé un corpus 

en deux temps (2013 et 2015) dans le but d’observer deux types 

d'activité poésie sur le terrain, à travers  la wilaya Constantine 

(Algérie). Notre méthode a consisté en observation et enregistrement 

vidéo de douze (12) séances de poésie en 5ème AP, suivies de 

distribution de questionnaires aux enseignants, de questionnaires aux 



  :°2312ème Année - N (Décembre 2017)   )2017دیسمبر (23:ــ  العدد  عشرة الثانیةالسنة 

De la poésie aux poèmes: Construire le continu de 
l’expérience poétique par et avec les émotions pour 

l’apprentissage du FLE au primaire en Algérie. 
 

Assia KELLIL,   

 

 « Les enfants apprennent en jouant avec tous leurs sens et leurs 

émotions. Si l'on parvient à engager en même temps les sensations et 

les sentiments des enfants, l'apprentissage laissera chez eux une 

empreinte qui ne s'effacera jamais.» 

 Patricia Rigoli 

 

Introduction 

En Algérie, au lendemain de l'indépendance, des réformes ont 

émergé dans le domaine de l'enseignement. La plus spectaculaire fut 

celle qui décrétait l'arabe moderne comme première langue du pays et 

par conséquent principal véhicule de l'action éducative. Elle 

augmentait son horaire et réduisait celui du français.  

Cette réforme devait nécessairement être accompagnée d'une 

nouvelle définition des rapports entre l'arabe moderne et la langue 

française, et d'une révision radicale des objectifs assignés à celle-ci. 

Le français acquiert le statut de langue étrangère (F.L.E). Cette 

nouvelle approche impliquait des objectifs autres et allait avoir 

comme conséquence un renouvellement des programmes et des 

techniques d'enseignement / apprentissage. Au cours des années, cette 

évolution s'est traduite par une connaissance carencée de la langue 

française. Le fossé entre ce qui devrait être théoriquement assimilé par 

les apprenants et ce qu'ils acquièrent effectivement, ne cesse de se 

                                                           
 Département des langues vivantes étrangères, Université Abbes Laghrour-

Khenchela. 
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  :والدولية ال�يئة �س�شار�ة الوطنية
  

  

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

  )ت��ي وزو(محند آك�� صال��. د.أ
  )ت��ي وزو(مو��� إمارازن  . د.أ
  )قسنطينة(يوسف وغل����   .د.أ
  )باتنة(  الطيب بودر�الة. د.أ
  )املغرب(  أحمد بوحسن. د.أ
 )لي�يا(  أحمد رشراش  . د.أ
  )العراق(  دمحم كر�م ال�واز. د.
)املغرب(  يوسف ناوري . د.أ

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

  

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

  
  )البو�رة(     ع.ت.أحمد حيدوش     أ. د. أ
  )�ردن( ع   .ت.أ      ناصر النعي�� . د. أ
  )قطر(    ع.ت.أ    عبد القادر فيدوح. د.أ
  )البو�رة(      ع.ت.أ      سالم سعدون    . د
 )املسيلة(    أ .م.أ   جمال مجناح        . د
  )البو�رة(      أ .م.أ      رشيدة بودالية . د
  )البو�رة(    أ.م.أ   مصطفى ولد يوسف. د
 )البو�رة(أ        .م.أ       عمر بورنان         . د
  البو�رة(أ        .م.أ  ع���� بوسيقع        . د

  )املسيلة(     أ.م.عبد امللك ضيف      أ. د
  )ةالبو�ر (ع     .ت.أ  لبا��� عبد القادر. د. أ
  )تو�س(           م .أ      عماد محنان   . د. أ
  )بجاية(ب      .م.أ     كر�مة ب��امسة. د
  )البو�رة(    أ    .م.بوعالم ط�راوي     أ. د
  )البو�رة(    .ب.م.ار   أحفيظة أيت مخت.د
 )البو�رة(أ        .م.أ       ع���� طي��         . د
  )البو�رة(أ       .م.أ   �عيمة بن علية   . د
  )البو�رة(       أ   .م.أ        سالم بن لباد . د

  

 

  

  

  

ــــــام ك�ينة :  �خراج الف�� و التج��� الطبا��     ــ ــ ــ رشـ
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     � ������ ا���� �� ا������

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

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

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

  .   � أ�� ���ن �� ��� ���ه 3

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

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

  .   ب � ��ا��ة ا����� ا�������

�� 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

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

  :   �� ������ أن ا����ث وا������ت

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

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

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

 .   أي ���و��� �� ذ��
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