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 على صّحة الاستعمال  ونثر الكتاب بشعر املولدين أحمد مختار عمر  استشهاد

 

 مختار درقاوي  د.أ

 (الجزائر)حسيبة بن بوعلي الشلف جامعة 

 :الملخص -
يسعى هذا العمل إىل التعريف جبهود أمحد خمتار عمر يف حقل التصحيح اللغوي من خالل بيان ما استدركه على       

فوقعوا بسلوكهم  ،درجوا على ختطئة عدد من االستعماالت بدعوى عدم ورودها يف املعجمات نالذي ،غريه من أهل اللغة
وقد كان أمحد خمتار عمر يف . حتجري واسع والتضييق على املثّقف العريب واإلعنات على الكّتاب: هذا يف عدة أمور منها

ه الذي خيدم الواقع اللغوي املعيش هو االجتاه الذي بداية مسريته ينحو يف هذا االجتاه مث أدرك مع تقّدم العمر أّن االجتا
ّطئ صوابا  .ينشد التيسري فال يضّيق واسعا وال خيخ

- Abstract 

  This research seeks to publicize the efforts of Ahmed Omar Mokhtar in the field of linguistic 

correction statement through his method. Ahmed Omar Mokhtar was at the beginning of his career is 

moving in the direction of an emphasis on Arab intellectuals then realized that with age the direction 

that serves the linguistic reality in which we live is the direction in which seeks easing is not wide nor 

narrow misses right. 

 تمهيد -
َتَضّمن معجم الصواب اللغوي ألمحد خمتار عمر قواعد عامة وتفصيلية مسحت بتصحيح قدر كبري من األلفاظ 
واالستعماالت اليت درج عدد من اللغويني على جعلها يف خانة اخلطأ اللغوي وجمانبة الصواب نتيجة التسرّع أو بسبب 

اضطر هذا  .د، من دون بعد نظر وفقه صريح للعربية وال فهم واع حلياهتا وقواعد حنوهامتّسكهم وتبّنيهم ملوقف متشدّ 
السلوك أمحد خمتار عمر وغريه إىل التنبيه والتأكيد على أن احلكم على كلمٍة باخلطأ أصعب بكثري من احلكم على أخرى 

األساليب الفصيحة، وهذا يستلزم االستقراء التام، ألّن احلكم باخلطأ يعين الزعم بعدم ورود اللفظ أو العبارة يف "بالصواب؛ 
 .وهو ما يصعب أو يستحيل القيام به يف كثري من األحيان

لذا كان الدليل السليب أصعب بكثري  أّما احلكم بالصواب فيكفي لتقريره العثور على الشاهد أو الشواهد املطلوبة، 
 -حىت بعد الدراسة الوافية للفظ من جوانب متعددة–ه من الصعب إن: بل ميكن إقرار أكثر من هذا. 1"من الدليل اإلجيايب

احلكم على كلمة ما باخلطأ بدعوى عدم ذكرها يف املعجمات؛ ألّن املعجمات على خطرها ال ميكن أن تكون وحدها ممّا 
 . حيتج به فرمبا أغفلت اللفظ وأمهلت النص عليه، بالرغم من وروده يف كالم عريب فصيح.يعّول عليه يف هذا األمر

ما انتهى إليكم : "وحيسن التذكري يف هذا املقام مبا أثر عن أيب عمرو بن العالء فيما حكاه يونس بن حبيب قال
مسعت : "وجاء أيضا من كالمه فيما رواه األصمعي. 2"مما قالت العرب إاّل أقّله ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري

: أليس بصحيفة؟ قال أبو عمرو: جاءته كتايب؟ فقال: أتقول: يب فاحتقرها، فقلت لهفالن لغوب جاءته كتا: أعرابيا يقول
 .وقد جاء ذلك كثريا يف كالمهم 3فحمله على املعىن
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 :تعريف مقتضب بأحمد مختار عمر -
مّث تدرّج يف املسار العلمي فحصل على الليسانس املمتازة من كلية دار العلوم  3311ولد أمحد خمتار عمر بالقاهرة عام    

من الكلية نفسها " علم اللغة"، مّث بعد ذلك أكمل دراسته وحصل على املاجستري يف 3391مع مرتبة الشرف الثانية عام 
 .4من جامعة كمربدج بربيطانيا" علم اللغة"حصل على الدكتوراه يف  3391ويف عام . 3391بتقدير ممتاز عام 

مث حماضرا فأستاذا  3391حىت  3391عمل معيدا مّث مدّرسا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة يف الفرتة املمتدة من   
اآلداب جبامعة سافر إىل الكويت وعمل أستاذا مساعدا بكلية . 3311حىت  3391مساعدا بكلية الرتبية بطرابلس من 

بعدها عاد إىل القاهرة وعمل . 3311حىت  3311مث عمل برتبة أستاذ من  3311إىل غاية  3311الكويت من 
كما عنّي ملدة ثالث سنوات وكيال بكلية دار العلوم للدراسات العليا، . 3331حىت  3311أستاذا بكلية دار العلوم من 

 .5ل أستاذا متفرغا بقسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقيةعم 3111إىل قخرب وفاته  3331ومنذ أول أغسطس 
، وجائزة جممع اللغة العربية 3313جائزة التحقيق العلمي من مكتب تنسيق التعريب بالرباط عام : نال عّدة جوائز منها   

وقد أدرج امسه . 3313،  وجائزة ووسام دولة العراق يف الدراسات اللغوية عام 3313بالقاهرة يف حتقيق النصوص عام 
توىل عّدة مهام منها رئاسة القسم مث عمادة كلية اآلداب و  .6رية البارزةضمن أعالم املوسوعة القومية للشخصيات املص

مصر وليبيا )بالكويت ورئاسة حترير جملة كلية دار العلوم، كان عضوا فاعال يف عدد من اللجان واجلمعيات واجملامع 
 . ، شارك ببحوث وازنة يف عدد من املؤمترات والندوات(ودمشق

 7:من مؤلفاته: مؤلفاته -
 .العربية الصحيحة -
 .اللغة واللون -
 .علم الداللة -
 .مثانية أجزاء( باالشرتاك)معجم القراءات القرآنية  -
 (.باالشرتاك)النحو األساسي  -
 (.باالشرتاك)املعجم العريب األساسي  -
 .أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني -
 .   التأليفمدخل قاموس القرآن الكرمي، حترير بالكامل ومشاركة يف -
 .املوضح يف التجويد لعبد الوهاب القرطيب مراجعة وحتقيق -
 .تاريخ اللغة العربية يف مصر واملغرب األدىن -
 .لغة القرآن -
 .معاجم األبنية يف اللغة العربية -
 .اللغة واختالف اجلنسني -
 (.باالشرتاك)التدريبات اللغوية والقواعد النحوية  -
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 .ة والداللةأمساء اهلل احلسىن دراسة يف البني -
 (.مراجعة التحقيق)اجلزء الثالثون : تاج العروس للزبيدي -
 .صناعة املعجم احلديث -
 .املكنز الكبري معجم شامل للمجاالت واملرتادفات واملتضادات -
 .دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته -
 .أنا واللغة واجملمع -
 .املعجم املوسوعي للقرآن الكرمي وقراءاته -
 .دراسة إحصائية: ضاد يف القرآن الكرمياالشرتاك والت -
 .معجم ألفاظ احلضارة يف القرآن الكرمي -
 .معجم الصواب اللغوي -
 .معجم اللغة العربية املعاصرة -
 :ثناء العلماء عليه-

.. كنت: "للدكتور أمحد خمتار عمر رمحه اهلل منزلة بني أهل عصره، إذ عخّد من فحول العلماء، قال عنه سعد مصلوح   
مسرية التخصص العلمي ألربعة  -أي أمحد خمتار–طالبا يف السنة النهائية بدار العلوم، وشاء يل القدر اجلميل أن أشاركه 

العطاء ال تخنال، فإذا رحت تعّدد منجزه يف حقول التخصص املعجمي والصويت عقود أو يزيد فما كان فيها إال ذروة يف 
والداليل، ما بني التآليف والرتاجم، واإلسهام النشط يف املؤمترات واجملامع أخذك العجب كل مأخذ، وإذا ذهبت تقسم 

ليجعل للعلم يف  " األمحد املختار"ا املنجز على أيام العمر أو ساعات النهار والليل استيقنت أّن اهلل سبحانه قد اختار هذ
 .8"كل نَ َفس يتنفسه نصيبا مفروضا

لغوية يف " تعقيبات"كنت قرأت له قبل أن أراه : "وعن علم الرجل يف مرحلة الشباب قال عنه صديقه حممود الربيعي    
القدمية، غاية يف الدقة والنضج، فوقع يف ومهي أّن صاحبها البد أن يكون من شيوخ األزهر الناهبني، فلّما " الزيات"رسالة 

كان يتوفر على قدر من املعلومات " شيخ يف الشباب"-عندي أنّه بتعبري املتنيباكتشفت أنّه شريك مقعدي الدراسي صّح 
النحوية واللغوية يندر وجوده بني أقرانه يف ذلك الزمان، وكان وافر النشاط والديناميكية على حنو الفت لنظر اجلميع، وكان 

 .9"خييل إيل أّن احلياة أنضجته قبل األوان
إىل جيل  -رمحه اهلل–ال جدال يف انتماء األستاذ الدكتور أمحد خمتار عمر : "رجب النجاروعن طبقة عاملنا يقول حممد   

بالقدرة على اإلبداع واالبتكار ويتسمون باألصالة والريادة يف جمال  -يف علمهم وعملهم–األساتذة العظام الذين يتمتعون 
لماء األجالء من السلف الصاحل، وال جدال أيضا بدماثة اخللق وتواضع الع -يف الوقت نفسه–البحث العلمي، ويتميزون 

 . 10"يف أنّه صاحب مواقف مأثورة مع كل من عملوا معه
يظهر طيب معدن الرجل وشخصيته احملببة خالل اجتماعات جملس القسم : "من تلك املواقف يذكر عبد اهلل أمحد املهنا   

بعض القضايا األكادميية، وتعلو األصوات، وتتوتر حيث تنكشف كل النفوس، وكل التوجهات، يف مناقشات حامية حول 
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النفوس، ويعكف األستاذ الدكتور أمحد خمتار على تدوين كل كلمة تقال يف االجتماع حبسبه أمينا لسر اجمللس، وحني 
تصوغ يف ينتهي اجلميع من إبداء آرائهم تأيت كلمات األستاذ الدكتور أمحد خمتار مركزة هادئة، تنزع فتيل حرارة النقاش، و 

الوقت نفسه القرار املناسب، وفق املصلحة اجلامعية، وهنا هتدأ النفوس، ومتضي العجلة على هذا املنوال، ليبقى األستاذ 
 . 11"الدكتور أمحد خمتار عمر قطب حركة اجتماعات القسم يف كل مرة

متنيت مع الزمن أن أظفر بأحد : "ستريوقال عنه أستاذه إبراهيم أنيس رمحه اهلل واملشرف على رسالته يف مرحلة املاج    
يف رسالة جامعية، حىت قيض اهلل يل من أبنائي يف كلية " ديوان األدب"الناهبني من تالميذي، ليقوم بدراسة علمية ملعجم 

مث علمت بعد ذلك ..3393دار العلوم طالبا ناهبا هو أمحد خمتار عمر، أخذ بنصحي وتوجيهي وقام بتلك الدراسة سنة 
نة إحياء الرتاث باجملمع رأت مشكورة وبدون اقرتاح أو توصية مين املبادرة إىل نشر هذا املعجم اجلليل، فسعدت أّن جل

 .بقرارها
وزاد من سعاديت أّّنا عهدت بتحقيق خمطوطه إىل صاحب أّول دراسة جدية أصيلة هلذا املعجم، وجاء تكليفها له يف    

بذلك االختيار والتوقيت، مث فوجئت باختياري مراجعا لذلك التحقيق، وقت اكتمل له فيه النضج العلمي، فأحسنت 
فسعدت بتلك املراجعة بعد أن شاهدت ما بذله احملقق من جهد علمي يف حتقيق النص، ومن اتباعه أدق وأحدث الطرق 

ة احلديثة يف يف حتقيق املخطوطات، وتعليقاته على بعض النصوص تعليقات علمية أصيلة استمدها من الدراسات اللغوي
رحم اهلل هذه القامة العلمية وجزاه اهلل عن املسلمني و كل من يتنّفس العربية خري . 12"جمايل املورفولوجيا وعلم األصوات

 .اجلزاء
  :منهجه في معجم الصواب اللغوي -

تمدها النحاة على قواعد مستنبطة من كالم العرب وحمكومة بضوابط اع االستعمالاعتمد أمحد خمتار عمر يف تصحيح    
: وغريهم يف تفسري الظاهرة اللغوية وحتليلها، وتتضح مكّونات املنهج الذي أقام عليه أمحد خمتار عمله يف أصلني؛ أحدمها

ال خيضع لقاعدة، وال جمال لالحتكام فيه إىل كتب النحو والصرف، وإمنا يكون االحتكام فيه إىل النقل عن العرب وإىل 
خيضع لقاعدة عامة جتمع األشياء وتضم النظائر، وتربط اجلميع : هذا األصل بالسماع، وثانيهمااملعاجم اللغوية، ويعرف 

 .خبيط واحد، يسّمى القياس
الكالم العريب : "أصل من أصول النحو واللغة، ودليل من أدلّتها عرّفه ابن األنباري بأنّه فهو السماع أو النقلأّما  

ما ثبت يف كالم من يوثق : "، وأراد به السيوطي13"الفصيح، املنقول بالنقل الصحيح اخلارج عن حّد القّلة إىل حّد الكثرة
، وكالم العرب قبل بعثته ويف زمنه وبعده -هلل عليه وسّلمصلى ا-بفصاحته، فشمل كالم اهلل تعاىل وهو القرآن، وكالم نبّيه 

 .14"إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين، نظما ونثرا عن مسلم وكافر، فهذه ثالثة أنواع البّد يف كّل منها من الثبوت
ث النبوية واهتمام علماء اللغة األوائل باملسموع أو املنقول من اللغة شبيه باهتمام علماء احلديث باألحادي 

حبثوا أنواعه وبّينوا درجة املسموع من حيث الكثرة والقّلة، واجلودة والرداءة، واهتموا بالسند ورجاله وطبقاهتم، "الشريفة، إذ 
وبّينوا املوثوق به واملطعون فيه منهم، وجاوزوا ذلك إىل النص وقائله وفصاحته، أو فصاحة لغة قبيلته اليت هو منها أو اليت 

 .15"ها، وبكثرة الوارد من  ه أو قلته حبسنه أو رداءته، باطراده أو شذوذهتكّلم بلغت
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وعليه ميكن أن نتصور أّن السماع عملية استقراء لكالم العرب تعطينا صورة واقعية وواضحة عن ظاهر اللغة،  
احملاذير، مسوها حدود السماع، نستند إليها يف إقامة قوانني العربية وعلومها األصلية، لذا أحاطه علماؤنا القدامى بكثري من 

اليت حتّولت شيئا فشيئا إىل قيود تعيق التوّسع يف األخذ عن العرب، وبالتايل حركة اللغة وامتدادها واقتصارها على أن تصور 
 .16واقعا لغويا حمدودا زمانا ومكانا

ا عرفه احملدثون يف معرض حديثهم عن السماع بأكثر بسطا ممّ –وليس اخلالف واجلدل الذي عرفه القدماء  
 التصحيحية اليت حظي هبا القيمةأنفسهم، من دارسي اللغة والنحو والصرف، وملّا مل يكن مهّنا ذكر اخلالف واجلدل إمّنا 

 . فإنّنا منّر سراعا إىل هذا املبتغى- شعر املولدين ونثر الكّتاب
يعتمد " ساس احلكم على كلمة باخلطأ أو الصوابأ"السماع العريب الصحيح الذي أشار إليه أمحد خمتار يف مبحثه إّن    

وجمال البحث يف . القرآن الكرمي، والقراءات القرآنية، واحلديث النبوي الشريف، والشعر، والنثر 17:على مخسة أمور، هي
 .هذا السياق االستشهاد بشعر املولدين ونثر الكتاب على صحة االستعمال املخطّأ

 :الشعر العربي -
 18:عر العريب بال شك حقال ومرتعا خصبا للغويني والنحاة، فقد عنوا به وقّسموه إىل أربع طبقاتيعّد الش      

 .الشعراء اجلاهليون، كامرئ القيس واألعشى :الطبقة األولى -
 .لبيد وحسان: املخضرمون وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم، ك : الطبقة الثانية -
 .يقال هلم اإلسالميون، وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم، كجرير والفرزدق :الطبقة الثالثة -
 .املولدون ويقال هلم أيضا احملدثون، وهم َمْن بَ ْعدهم ك  بشار بن برد، وأيب نواس :الطبقة الرابعة -

فيه،  أّما من حيث االستشهاد، فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرمها إمجاعا، وإن كان هناك بعض من طعن  
، وإن كان أبو 19أّما الطبقة الثالثة فريى البغدادي أّن الصحيح االستشهاد بشعرها. كعدي بن زيد، وأيب دؤاد اإليادي

عمرو بن العالء وعبد اهلل بن إسحاق واحلس ن البصري وعبد اهلل بن شربمة يلّحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضراهبم 
 21"اإلمجاع على أنّه ال حيتج بكالم املولدين واحملدثني يف اللغة"ا شعراء الطبقة الرابعة نخقل أمّ .20وكانوا يعّدوّنم من املولدين

، إشارة إىل 22"جعل ما يقوله مبنزلة ما يرويه"بشعر أيب متام، و"الكّشاف"وأجاز الزخمشري االحتجاج به، فقد استشهد يف 
، 23لعلماء بالقبول، كما استشهد يف تفسريه بشعر البحرتيجمموع أيب متام املعروف باسم ديوان احلماسة، والذي تلقاه ا

 . 24وجرى رضّي الدين االسرتابادي جمرى الزخمشري، فاستشهد يف شرحه على الكافية بأبيات من شعر أيب متام
بشار : همواملتأّمل يف كتب اللغة جيد أّن أصحاهبا نقلوا لنا احتجاجات لغوية لنحو أربعني شاعرا من الشعراء املولدين، من  

، (أواخر القرن الثاين هجري)وعقيل بن بالل ( ه 311)، واحلسني بن مطري (ه 311)، ومطيع بن إياس (ه 391)بن برد 
، واملؤمل بن أميل (ه 311حنو)، وخلف األمحر (ه 313)، ومروان بن أيب حفصة (ه 311)وأبو عطاء السندي 

واإلمام حممد بن إدريس (...ه 339/331أبو نواس )ئ ، واحلسن بن هان(ه 339)، وأبو الشيص اخلزاعي (ه331)
، وأبو متام (ه 333)وأبو العتاهية ( ه 331)، وبشر بن املعتمر (ه 311)، ومسلم بن الوليد (ه 311)الشافعي 

 .25، وغريهم(ه191)، واملتنيب (ه 313)
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ستعمال ما، ولعّله عّول يف ذلك على وسار أمحد خمتار عمر على هذا النهج بقبول املوّلد واالستناد إليه إلجازة ا    
إّن الشعر علم من علوم العرب يشرتك فيه الطبع، والرواية والذكاء، مث تكون : "إذ قال يف هذا الشأنالقاضي اجلرجاين 

نها تكون مرتبته الدربة مادة وقّوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هذه اخلصال فهو احملسن املربز، وبقدر نصيبه م
، 26"ولست أفصل يف هذه القضية بني القدمي واحملدث، واجلاهلي واملخضرم، واألعرايب واملولد"ف مث أضا" اإلحسان من

على أنّه جيب يف قبول املوّلد االحتكام إىل ضابط مهم، وهو صدور . وموطن الشاهد لست أفصل بني األعرايب واملولد
ينبغي أن : "المة احلّس اللغوي، ويف هذا الشأن يقول ابن جيناملوّلد عن من قويت لغته وشاعت فصاحته وعخرف عنه س

 .27"يستوحش من األخذ عن كل أحد، إال أن تقوى لغته، وتشيع فصاحته
 :اآليت عتماد على شعراء الطبقات األربعومن أمثلة ما صححه أمحد خمتار عمر باال    

". ال"اجلارة بعد أفعل التفضيل املقرون ب  " من"، مرفوضة عند األكثرين جمليء "األحسن من هذا مكافأته" -
يء عدم جم" ال"أحسن من هذا مكافأته أو األحسن مكافأته، القاعدة يف أفعل التفضيل املقرون ب  : الفصيح

 28:األعشىلكن جاء على خالف ذلك قول . وال املفّضل عليه بعده" من"
ُهم َحصى   وإنّما الِعزَّة   للَكاثِرِ َوَلْسَت بِاأَلْكَثِر ِمن ْ

 .29الذي هو أحسن من هذا مكافأته: فيها موصولة، والتقدير" ال"كما ميكن ختريج العبارة املرفوضة على أّن 
، مرفوضة عند األكثرين حلذف نون األفعال اخلمسة يف حالة الرفع، "رمبا يكونوا قد غرقوا بسبب العاصفة" -

خلمسة ال حتذف نوّنا يف حالة الرفع؛ ألّّنا تكون رمبا يكونون قد غرقوا بسبب العاصفة، األفعال ا: الفصيح
مرفوعة بثبوهتا، ولكن جيوز حذفها عند اتصال الفعل بياء املتكّلم وجميء نون الوقاية على لغة قرئ هبا يف السبعة 

أو  "تأمروينِ : "بنون واحدة، واألفصح بقاء النونني مع اإلدغام كقوله 30"أفغري اهلل تأمروين أعبخدخ : "قوله تعاىل
أّما حذف النون عند عدم وجود ياء املتكّلم أو نون . 31"ملمَ ت خْؤذخوَنينم : "بقاؤمها مع عدم اإلدغام كقوله تعاىل

 33:وقول الشاعر 32"كما تكونوا يوىّل عليكم: "الوقاية فيمكن قبوله لوروده يف احلديث الشريف
 الذَِّكي َواْلِمْسكِ  بِاْلَعْنَبرِ  َوْجَهكِ         َتْدُلِكي    َوتَِبيِتي    َأْسِري   َأبِيتُ 

مْ : "وحذف النون كحذف الضمة يف قراءة أيب عمرو   35:القيس امرئوقول  34"يَأمخرْكخ
 فاليوَم أْشرْب غير ُمْسَتْحَقٍب   ِإْثما من اهلل وال واِغلِ 

د يغادر الفراش ال يكا: مرفوضة عند بعضهم لتأّخر أداة النفي عن كاد، الفصيح" يكاد ال يغادر الفراش ملرضه" -
استناد إىل القرار الذي اختذه جممع اللغة العربية بالقاهرة كون  36ملرضه، وصّحح أمحد خمتار عمر العبارة املرفوضة

وال فرق بني أن يكون حرف النفي : "األسلوب ورد يف كالم العرب وأقوال العلماء، فقد جاء يف كليات أيب البقاء
 37:زهيرليه قول ، وع"متقّدما عليه أو متأّخرا عنه

 صحا القلُب عن سلمى وقد كاد ال َيْسُلو   وأقَفر من سلمى التَّعانيُق فالث ِّْقلُ 
أفعال املقاربة البد أن : مرفوضة عند بعضهم جمليء خرب أوشك شبه مجلة، والقاعدة" أوشك املال على النفاد" -

ومت . أوشك املال أن ينفد: يكون خربها مجلة فعلية فعلها مضارع مسبوق بأن املصدرية مع أوشك، الفصيح
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ستعمال بعده االسم أحيانا كقول تصحيح العبارة املخطّأة اعتمادا على أّن أوشك قد جاء يف املعاجم م
 38:حسان

ْرتُها  َر الِعظامْ ... من َخْمِر بَ ْيساَن َتَخي َّ  ِتْرياَقًة تُوِشُك فَ ت ْ
، ويكون "خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم وأوشك يف الرجعة: "كما جاء بعده شبه مجلة يف قول ابن عبد ربّه

 .39الناقصة وليس من أخوات كاد" قرخب"أوشك فعال تاما مبعىن 
يف املعاجم،  -أي احتمله ومل جيزع-مرفوضة عند بعضهم؛ ألّن صرب عن مل ترد هبذا املعىن " صرب عن األمر" -

يف املعاجم مبعىن " صرب على"وعّد أمحد خمتار االستعمال املرفوض فصيحا جمليء . صرب على األمر: الصواب
الستعمال القدمي قد راوح بني احلرفني، ففي شعر مبعىن حبس نفسه عنه، ولكن ا" صرب عنه"احتمل ومل جيزع و
 40:عمر بن أبي ربيعة

ْرُت عنها   وَلِو ُجنَّ الُفؤاُد بها ُجُنونا  َأَرْدُت ِفَراَقها َوَصب َ
 .41"صرب على: "أي حتّملت فراقها، وهو املعىن نفسه الذي يؤّديه: قال الشارح

: لضمري املرفوع املسترت بدون فاصل، الفصيحمرفوضة عند بعضهم للعطف على ا" اذهب وأبوك إىل السوق" -
وصحح أمحد خمتار عمر االستعمال املرفوض إلجازة . اذهب أنت وأبوك إىل السوق أو اذهب وأباك إىل السوق

ه ابعض النحويني العطف على الضمري املتصل أو املسترت بغري فاصل لوروده يف النثر والشعر ، أّما النثر ما حك
 42:جريرأي متساو هو والعدم، ويف الشعر كقول " سواء والعدم مررت برجل: "سيبويه

َنااَل   َورََجا اأُلَخْيِطُل ِمْن َسَفاَهِة رَْأيِِه    َما َلْم َيُكْن وأٌب َلُه ِلي َ
 43:وقول اآلخر

 مضى وبنوه وانفردت بمدحهم
 .44معهوجيوز يف االسم الواقع بعد الواو أن ينصب على أنّه مفعول . والفصل بالتوكيد أفصح

: مرفوضة عند بعضهم جلمع فاعل للمذكر العاقل على فواعل، وهو خمالف للقاعدة، الفصيح" رجال بواسل" -
جيمع قياسا على فواعل إذا كان امسا أو وصفا ملؤنث عاقل أو " فاعل"املشهور عند النحاة أن . رجال باسلون

لكن جممع اللغة املصري مجع . لى فواعلوصفا ملذكر غري عاقل، أّما إذا كان وصفا ملذكر عاقل فال جيمع ع
 45:الفرزدقوصفا ملذكر عاقل على فواعل وذلك ملا ورد من أمثلته الكثرية يف فصيح الكالم، كقول " فاعل"

ُهْم   ُخُضَع الرَِّقاِب نَ َواِكَس اأَلْبَصار  وإذا الرجاُل رََأْوا يزيَد رََأيْ ت َ
 .46واملنجدكما ورد يف املعاجم احلديثة كالوسيط واألساسي 

مرفوضة عند بعضهم جلر االسم املنقوص املمنوع من الصرف بفتحة ظاهرة، " وضع الطعام يف أوايَن زجاجية" -
لوروده يف شعر الفرزدق واهلخذيل، قال  47وضع الطعام يف أواٍن زجاجية، وصخّحح االستعمال املرفوض: الفصيح

 :الفرزدق
 ولكن عبد اهلل مولى مواليَ 
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 48:قال اهلخذيل
  على معارَي فاخرات أبيت

وقد أجازت اجملامع تسكني الالم وفتحها . احلَْلقة األوىل: ضعيفة عند بعضهم لفتح الالم، الفصيح" احلَلَقة األوىل" -
، وقد وقع "حْلَقة الباب والقوم وكذا كل شيء استدار، وقد تخفتح المها: "، ففي القاموس احمليط49"حلقة"يف 

 50:لفرزدقاذلك يف الشعر كثريا، منه قول 
 يأيها الجالُس وْسَط الَحَلقة

وعّد أمحد . برقت السماء: ، الفصيح"فعل"بدال من " أفعل"مرفوضة عند بعضهم الستخدام " أبْ َرَقت السماء" -
، وقد جاء على الثاين قول 51مبعىن" أبرق"و" برق"خمتار االستعمال املرفوض فصيحا ألّن املعاجم ذكرت 

 52:الكميت
 زي          ُد َفَما َوِعيُدَك ِلي ِبَضائِرْ أبرْق وأرعْد يَا يَ 

لنا : وهو غري مسموع، الفصيح" األسوة"بعد " يف"مرفوضة عند بعضهم لوقوع " لنا أسوة حسنة يف رسول اهلل" -
الدالة على " يف"أسوة حسنة برسول اهلل، وعّدها أمحد خمتار من الفصيح ملا جاء يف القرآن من وصل كلمة أسوة ب  

 :الكميتومبثل هذا قال  53"قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم: "قوله تعاىلالظرفية، ك
 ولكّن لي في آل أحمد أسوة

" شغل"مع الفعل " يف"مرفوضة عند بعضهم؛ ألنّه مل يرد عن العرب استعمال " شغل نفسه يف أمور ال تنفع" -
 54:بشاركذلك كقول " يف" شغل نفسه بأمور ال تنفع، ولكن ورد يف األدب القدمي تعديته ب : الفصيح

 َلَقْد َشَغَلْت قَ ْلبي ُعَبيدة في الهوى   فليس ألخرى في الفؤاد نصيبُ 
 .55"يف مذاكرة الدروس...يشغل فراغ فسحة الغداء : "كما ورد يف كتابات املعاصرين كقول توفيق احلكيم

يغة املؤنث واألصل فيها أن تأخذ االستفهامية يف ص" أي"مرفوضة عند بعضهم جمليء " أيّة طالب فازت باجلائزة؟" -
ومع ذلك مت تصحيح االستعمال املرفوض استنادا " أّي طالبت فازت باجلائزة؟: صورة املفرد املذكر دائما، الفصيح

واستنادا إىل قول " وقد تؤنث إذا أضيفت إىل مؤّنث، وترك التأنيث أكثر: "إىل ما ذكره صاحب حميط احمليط
 56:المتنبي

 عدت يا عيدعيد بأية حال 
مرفوض االستعمال عند بعضهم جمليء اسم التفضيل من الفعل الذي يأيت الوصف منه " هذا الثوب أمحر من ذاك" -

هذا الثوب أشّد محرة من ذاك، وقد اشرتط مجهور النحويني عند صياغة : على أفعل فعالء، والصواب يف نظرهم
ل الذي مؤنثه فعالء، كاأللوان والعيوب حىت ال يلتبس أفعل التفضيل أال تكون الصفة املشبهة منه على وزن أفع

ومن كان يف هذه : "، وأجاز الكوفيون ذلك لوروده يف السماع، ومنه قوله تعاىل57اسم التفضيل بالصفة املشبهة
من  أبيضماؤه : "، وكقوله صلى اهلل عليه وسّلم يف صفة احلوض58"أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضّل سبيال

 60:المتنبيل وقو . 59"الّلنب
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 ألنت أسود في عيني من الظلم
لَّى" - َم َمْكرخمة جخ إذا كان أفعل . واإلضافة مؤنثا" أل"مرفوضة عند بعضهم جمليء اسم التفضيل اجملرد من " قدَّ

ع يف كالم . بعده جارّة للمفّضل عليه" من"واإلضافة وجب تذكريه واإلتيان ب  " أل"التفضيل جمّردا من  ولكن مسخ
وقد أجازه جممع اللغة املصري على أن . واإلضافة مؤنثا وإن كان قليال" أل"أفعل التفضيل اجملّرد من  العرب جميء

تكون الصيغة فيه غري مراد هبا التفضيل وأّّنا مؤّولة باسم الفاعل أو الصفة املشّبهة، ويؤيّد هذا الرأي قراءة 
سىن: "بعضهم الصفة املشّبهة وخّرجها أبو العالء املعّري على أّّنا  ، وقد خّرجها أبو حّيان على61"وقخولوا للّناس حخ

 63:أبي نواس، ومثلها قول 62مصدر مبنزلة احلسن
 كأّن صغرى وكبرى من فواقعها  حصباُء ُدّر على أرض من الّذهب

 :وقد ورد هذا االستعمال املرفوض يف قول الشاعر
  اْدعيناوإن دعوِت إلى ُجّلى ومْكُرَمة   يومًا َسراًة كرام الناس ف 

: والذي جعل أمحد خمتار عمر يطمئن أكثر إىل املوّلد ويرتضيه، أّوال املكانة األدبية ملن صدر عنه املوّلد، وثانيا
اجلهود اليت بذهلا املشرفون عل جممع اللغة العربية بالقاهرة، فقد ضّمنوا معجمهم الوسيط وما أخرج من معجمهم 

 .الكبري كثريا من املوّلدات
 :لعربيالنثر ا -

النثر العريب من خطبة أو وصية أو َمَثل أو حكمة أو نادرة هو املصدر اخلامس ملا حيتج به يف اللغة والنحو، وقد  
وضع له اللغويون شروطا تشمل الزمان واملكان، أّما من ناحية الزمان فقد حددوا ّناية الفرتة اليت حيتّج هبا بآخر القرن الثاين 

األمصار وآخر القرن الرابع بالنسبة لعرب البادية، وأما املكان فقد ربطوه بفكرة البداوة واحلضارة اهلجري بالنسبة لعرب 
فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب إىل حياة البداوة كانت لغتها أفصح والثقة فيها أكثر، وكلما كانت متحضرة أو أقرب 

، والفكرة يف كل ذلك أن االنعزال يف  64"جتّنبوا األخذ عنها إىل حياة احلضارة كانت لغتها حمّل شك ومثار شبهة، ولذلك
 .كبد الصحراء دليل على صفاء وسالمة اللغة، أّما االختالط فربهان قوي على احنراف األلسن وفساد اللغة

 -يف جمال الشعر والنثر–ويرتخص أمحد خمتار وفريق العمل معه وكثري من أهل عصرنا بفتح باب االستشهاد          
ليشمل أعالم العصر، فنجدهم يعّولون يف تصحيح بعض األساليب والتعبريات على طه حسني، والعقاد، وحممود تيمور، 
وتوفيق احلكيم ،وأيب القاسم الشايب، وميخائيل نعيمة، وغريهم، كما جتد أمساء لكتاب عاشوا بعد عصر االستشهاد مثل 

ولعلهم توّسلوا يف ذلك بابن قتيبة، الذي مل يقصر  65...ابن جيّن ابن طفيل، وابن خلدون، وإخوان الصفا، وابن رشد و 
ومل يقصر اهلل العلم والشعر والبالغة على زمن دون زمن، وال خّص به قوما دون : "على املتقدمني فقط يقول والنثر الشعر

 .66"قوم ،بل جعل ذلك مشرتكا مقسوما بني عباده يف كل دهر وجعل كل قدمي حديثا يف عصره
يقة اليت جيب أن نواجهها أن الفصاحة ال ترتبط مبكان أو زمان أو عرق، وإّن امللكة اللغوية الفصيحة اليت فاحلق

يكون فيها اإلنسان متمثال للغته تتولد لدى املتكلم بالدربة واملعاناة، وعليه نعتقد جازمني ما قّرره عبد الصبور شاهني، 
ن ضرورة بل وجوب إطالق مقاييس االستشهاد اللغوي إطالقا موضوعيا وكذلك أمحد خمتار وعبد الكرمي جماهد وغريهم م
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ال يتقيد بالزمن بل باملادة اللغوية اليت أنتجتها أقالم، عخرف عنها احلرص على اللغة والتعصُّب هلا والتنوّع يف استعماهلا 
 67...والتزّود عن إسف اف العاميات، وبذلك جتّدد للغة شباهبا

األعمال األدبية القدمية واحلديثة وما قدمته حركة الشعر من املولدين واملعاصرين من مناذج  وأعتقد أننا لو اختذنا
رصينة يف الشعر والتعبري تتجلى فيها روح البيان العريب فإننا ال جند لدى هؤالء احنرافا عن مقاييس الفصاحة حيث إّن 

اع عن القدماء؛ ألّن لديهم من سالمة ملكتهم اللغوية ومتّكنهم متثلهم للغة وإتقاّنم ألدهبم فكرا وأسلوبا يعترب امتدادا للسم
 .68من لغتهم ما يرفعهم إىل هذه املرتبة من الثقة

  :ومن النماذج النثرية املستشهد هبا بعد عصر االحتجاج نذكر اآليت     
د خمتار االستعمال ، وعّد أمح"على"مرفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل بنفسه وهو يتعّدى ب  " تناوبوا احلراسة" -

 .69"ما زالوا يتناوبون امللك: "املخطّأ من الفصيح لوروده يف معجم تاج العروس ولقول ابن خلدون
" تنّبأ"مل يرد الفعل . مرفوضة عند بعضهم لعدم ورودها هبذا املعىن يف املعاجم القدمية" تنّبأ الفلكي بنزول املطر" -

عىن مستحدث كما ذكر الوسيط، لذا ميكن تصحيحه، فضال عن إمكان باملعىن املذكور يف املعاجم القدمية فهو م
الدال على اّدعاء الشيء، فإذا كان " تفّعل"محله على اّدعاء النّبأ أو اإلخبار بالغيب، وهذا يّتضح من داللة وزن 

: يف كتابات املعاصرين مثلالتنّبؤ قدميا اّدعاء النبّوة فإنّه يصّح قياسا محله على اّدعاء اخلرب، وقد شاع املعىن اجلديد 
 .70املنفلوطي، وطه حسني، وميخائيل نعيمة

وهو يتعّدى بنفسه، وصّححت العبارة على أساس " من"مرفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل ب  " شكا من الفقر" -
يف املنجد واألساسي متعديا " شكا"وقد ورد الفعل . مثله" من"التضمني بتضمني شكا معىن تظّلم فيتعّدى ب  

 .71، كما ورد يف كتابات احملدثني كطه حسني"من"بنفسه وب  
ولكن ". على"بدال من حرف اجلّر " يف"مرفوضة عند بعضهم الستعمال حرف اجلر " ساعد يف حّل مشكلته" -

أجاز مجع من أهل اللغة نيابة حروف اجلر بعضها عن بعض ومن مث ميكن ختريج العبارة املرفوضة على أساس 
يف " يف"وقد ورد التعدي ب  . معىن االستعالء، أو على إرادة معىن االشرتاك يف العمل" يف"تضمني حرف اجلر 

 .72بعض املعاجم احلديثة كاملنجد ويف كتابات املعاصرين مثل حممود تيمور
يهرع عدد من أهل اللغة أو نَ َقَدة االستعمال اللغوي حتت وطأة التسرّع أو التشّدد إىل ختطئة عبارات هلا وجه  ويف اجلملة   

حتجري واسع والتضييق على املثّقف العريب واإلعنات على : يف نظام العربية، فوقعوا بسلوكهم هذا يف عدة أمور منها
ه ينحو يف هذا االجتاه مث أدرك مع تقّدم العمر أّن االجتاه الذي خيدم وقد كان أمحد خمتار عمر يف بداية مسريت. الكّتاب

ّطئ صوابا  . الواقع اللغوي املعيش هو االجتاه الذي ينشد التيسري فال يضّيق واسعا وال خيخ
                                         

 .313، ص3331، سنة3أمحد خمتار، العربية الصحيحة، عامل الكتب، ط 1
 .11األنباري، نزهة األلباب، طبعة مدينة الزرقاء، األردن، ص 2
 .19املصدر نفسه، ص 3
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، 3تصدير عبد العزيز سعود البابطني، طعبد العزيز السريع وماجد احلكوايت، : عاشق اللغة العربية العامل اجلليل أمحد خمتار عمر شهادات ودراسات، إعداد: ينظر 4

 . 9مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، الكويت، ص 3111
 .9املصدر نفسه، ص: ينظر 5
 .9املصدر نفسه، ص: ينظر 6
 .31-33-33:املصدر نفسه، صص: ينظر 7
 ..19املصدر نفسه، ص8
 .31املصدر نفسه، ص 9

 .19املصدر نفسه، ص 10
 .91املصدر نفسه، ص 11
 .331املصدر نفسه، ص 12
 .13، ص3391سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية،ط :ابن األنباري، اإلغراب يف جدل اإلعراب، حت  13
 .31ه ، ص3193، 3السيوطي، االقرتاح يف علم أصول النحو، حيدر آباد الدكن، ط 14
 .319خدجية احلديثي، الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه، مطبوعات جامعة الكويت، ص 15
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 قصيدة النثر العربيةيداد قراءة قي اللحظات ألاولى مل/الشعرية العربية 

 
 د محمد زيوش/أ  

 (الجزائر)  2جامعة البليدة 
 :الملخص
يؤرخ لنا أّن األديبة  فإنّه تاريخ األدب العريب احلديثأّما ،هو رسالة بودلري الغربية كان البيان األّول لقصيدة النثر  

أزمة هوية و أزمة السؤال عن هوية قصيدة النثر،  تهواكب كتبت أّول بيان عريّب لقصيدة النثر،( خالدة سعيد)خزامى صربي
النقد املصاحب هلا، فكان أن اعترب استالبا ثقافيا، متثل يف نشاط شعري ونقدّي غري مؤسس على أرضية إبداعية ونقدية 

 .وحفر يف جتاعيد الّشعرية العربية حبثا عن أصول هلا واضحة،
 سيحاول هذا املقال الوقوف على حلظة خماض الّشعرية العربية وميالد قصيدة النثر العربية

 .األجناس األدبية -اإلبداع األديب. د العريب القدميالنق-الشعرية العربية -قصيدة النثر :الكلمات المفتاحية
Résumé 

Si la première déclaration du poème en prose occidentale était le message de Baudelaire en 

1869 , l'histoire de la littérature arabe moderne nous enregistre  que l'écrivaine Khuzama Sabri 

(Khalida Said) a écrit la première déclaration  du poème en prose arabe en 1958 accompagné par la 

question de son identité, et celle  de l'identité de la critique qui l'accompagne, cette déclaration été 

considéré comme un appel culturel,  dans un environnement qui le concéderai comme 

aliénationCulturelle  parce qu’il n’est pas  fondée sur une base créative et critique claire,  cause 

pour laquelle les critiques cherchaient ses origines dans l’histoire de la poétique arabe . 

Cet article tentera d'identifier le moment de parturition de la poésie arabe et la naissance du 

poème en prose arabe. 
Mots clés :Poème en prose-  Poétique arabe - ancienne critique arabe - Créativité littéraire - Genres 

littéraires. 

 :المقال
البدايات دائما تكون صعبة، والتجربة تكون قاسية، وتكون أكثر قسوة ملا يتعلق األمر باألعمال الفنية اليت خترج  

َقِنَنَة، خالقًة لدى املتلقي نوعا من الغرابة، رامية به يف طريق غري مألوفة، وتلك هي 
ُ

ِل، وتتجاوز التقاليد امل عن مجود الَتَشكُّ
كالم "عر اليت قيل عنها يف أكثر من مرّة خملوق لقيط، وكّل ما يف الطبيعة إيقاع ووزن، وإّن الشّ حال قصيدة النثر العربية، 

 .عر، كما قال فكتور هيغو، وتناسينا أّن اهلل خلق العامل من الشّ "موزون مقفى
ليتامى لقد جاءتنا من بعيد حتمل الشوق واحلنني، ورعشات اجملانني واملتمردين، وأحالم احلاملني، وأصوات ا

والثكاىل املمزوجة بالبكاء واألنني، وهو اإلحساس نفسه الذي وجدت عليه جمموعة من الشعراء العرب الذين سيتبنون 
مشروع قصيدة النثر، يف حماولةجعلها ضمن اهتمامات الشعرية العربية إبداعا وتلقيا ونقدا، فجيل الشعراء الذي أحّس 

عرية مثله مثل جيل أعرافه وتقاليده الشّ  لىن ينفصل عن اجملتمع، ويتمرد عأ كان طبيعيا   8491بقسوة ومرارة هزمية 
 ،يف املرارة واهلزمية وصخب الثورة 8111و 8111من املراهقة ما بني الفرنسيني من شعراء قصيدة النثر الذين خرجوا 
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ألساتذة التافه اخلايل من املثل، وال با واهنارت من حوله القيم كلها، ومل يعد يؤمن باجلمهورية املهانة املستضعفة، وال بالفعل
 .، والذين ما عادوا يلبون حاجاتهقالذين جيلهم اجليل الساب

 بيان قصيدة النثر*
والذي صدر يف هناية اخلمسينات من القرن  "قصيدة النثر من بودلري إىل أيامنا"املوسوم ( سوزان برنار)ولعّل كتاب 

أسهم بشكل ملفت لالنتباه يف تعجيل ميالد قصيدة النثر كظاهرة أدبية طارئة على الشعرية العربية، ملا ( 8411)املاضي
قصيدة وّفره من سند نظرّي، وهو يستجلي أسس قصيدة النثر الفرنسية الفنية والتارخيية، والفكرية، وإذا كان البيان األّول ل

أرسني هوسييه، فيها رسم حدود قصيدة النثر الشكلية واملضمونية، " الصحافة"دير حترير جملة هو رسالة بودلري مل -النثر
صديقي العزيز،أبعث إليك بعمل صغري ميكننا أن نقول، من دون أي إجحاٍف، ال :"ومن ضمن ما جاء فيها هذه املقاطع

ح كتاِب ... عليه يُكّون يف الوقت ذاته، باملناوبة وبالتبادل، رأسًا وذيالً رأس له وال ذيل، مبا أن كلَّ ما حيتوي  بعد تصفُّ
كتاب تعرفه أنت وأنا وشّلة من األصدقاء )للمرّة العشرين على األقل  Gaspard de la nuitألويزيوس برتران 

ق الطريقِة اليت استخدَمها يف رسم احلياة جاءتين فكرُة حماولِة شيٍء مماثٍل، وتطبي( يستأهل بكل تأكيد أن يُعترَب مشهوراً 
دة وأكثَر جتريداً  َمن ِمّنا مل حيلْم، يف أيّام . القدمية العجيِب الطرافِة، على وصف احلياة احلديثة، أو باألحرى حياٍة حديثٍة حمدَّ

ِع حّّت يتكّيَف مع حركاِت الطموح، مبعجزِة نثٍر شعري، موسيقى من دوَن إيقاع أو قافيٍة، فيه ما يكفي من املرونة والتقطّ 
"النفس الغنائّية، ومتّوجات أحالم اليقظِة، وانتفاضات الوعي

فاحتة خرٍي على شعراء الغرب، والشعرية الغربية بصفة عامة، ملا حققته حماوالته من جناح يف حتقيق الشعرية  - 1
 انطالقا من النص النثري، أو مبعىن أخر يف حتقيق القصيدة انطالقا من النثر،  فهل كان بيان قصيدة النثر العربية كذلك؟ 

كتبت أّول بيان عريّب لقصيدة النثر، ( خالدة سعيد)ألديبة خزامى صربييؤرخ لنا تاريخ األدب العريب احلديث أّن ا
م، فيه علقت على ديوان الشاعر 8414يف مقال هلا صدر يف جملة الشعر، العدد احلادي عشر، والذي صدر يف صائفة 

الوزن والقافية جمموعة شعرية مل تعتمد : "تقول فيه( حزن يف ضوء القمر) املوسوم -رمحة اهلل عليه-حممد املاغوط 
ولكنها تدور حول . وغالبية القراء يف البالد العربية ال تسمي ما جاء يف هذه اجملموعة شعرا باللفظ الصريح. التقليديتني

وهي مع ذلك تعجب به وتُقبل على قراءته، ليس على أساس إنّه نثر يعاجل ( نثر فين)أو ( شعر منثور)االسم فتقول إنه 
وال يكاد هذا  2."لكنها ترفض أن متنحه اسم الشعر. و حديثا، بل على أساس إنّه مادة شعريةموضوعات أو يروي قصة أ

قطعة نثر موجزة بما : "سوزان برنار لقصيدة النثر حين تحديدها لها بقولها إنهاالتحديد ينفلت عن حتديدات 
المؤلف في البناء خارجاً  رغبة خلق حّر، ليس له من ضرورة غير...فيهالكفاية، موّحدة، مضغوطة، كقطعة من بّلور

  .3"عن كّل تحديد، وشيء مضطرب، إيحاءاته ال نهائية
ن في إشكال فهم ماهية قصيدة النثر، وربّما هو ما جعل المناصرة يولعل داللة االصطالح أوقعت الكثير 

هو األكثر :"ة النثرويعتقد أّن مصطلح قصيد" أطلقت على قصيدة النثر" مثال يورد خمسة وعشرين اسما ( عّز الدين)
 4"استعمااًل وشيوعًا يف النقد املعاصر من غريه من املصطلحات اليت أطلقت على النمط الكتايب الشبيه بالنثر والشعر معاً 

مجّرد كلمات متفرقة جمعت في شكل وهو ما يفتح منادح القول لدى الشعراء، ولدى غريهم ممّن تومهوا أّن قصيدة النثر 
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والذي يعد أحد -ماهيفي شكل شعري بعيدا عن تطريب الوزن والقافية، وقد حاول أنسي الحاج نثري، محاولًة الت
لتكونقصيدة النثر قصيدة حقًا ال قطعة نثر :"تحديد شروط َتَحقُِّق قصيدِة النثر العربية بقوله -أهم رواد قصيدة النثر

والذي يعّد بحق  -كما يستّلها رشيد يحياوي ،  5"اإليجازوالتوهج والمجانية: فنية، أو محملة بالشعر، شروط ثالثة
ويضع شروط تحقّقها، وتمايزها  -أحد منّظرّي الشعرية العربية القديمة والحديثة، وبخاصة في حقل األجناس األدبية

تتميز " حينما يؤكد على أنّها عن الكثير من األجناس الشعرية، والنثرية التي ظهرت في زمنها، وكادت تلتصق بها، 
بواحدة أو أكثر من خصائص الشعر الغنائي،غير أنها تعرض في المطبوعات على هيئة النثر، وهي تختلف عن 

وتختلف عن الشعر الحّر بأنها ال تهتم بنظام المتواليات البيتية، وعن . الشعر النثري بقصرها، وبمافيها من تركيز
وهي أغنى . ي النثر مصادفة، واتفاقا من غير غرضفقرة النثر بأنها ذات إيقاع ومؤثرات صوتية أوضح مما يظهر ف

بالصور وأكثر عناية بجمالية العبارة، وقد تكون القصيدة من حيثالطول مساوية للقصيدة الغنائية لكنها على األرجح 
 .6"ال تتجاوز ذلك، وإال احتسبت فيالنثر الشعري

 .الّشعرية الكامنة: النّص املنثور*
ول عند العرب القدامى، والنافذ إىل الصمت الذي داخل كالمهم النقدي حول الشعر غري أّن املتتبع لنظرية الق

النص الشعري يف ضوء رؤيتهم للعامل يف حلظتهم التارخيية تلك، فكانت  قرأواوالشعرية، يستنتج أّن القدامى من شعريينا 
يفي حباجات وجودهم حلظتها، فكان أن قراءهتم للنص تنطلق من تصّوراهتم لفعل الشعر، وأبعاده يف ضوء املنظور الذي 

رّكزت عليها الشعرية العربية، وأبرزهتا، وهذا ما يعين أن قراءهتم للشعر، وإن تومهت حماصرة الشعرية الكامنة يف النص 
نات البانية لشعريته، فهو أمر فيه نوع من التغليط ذاك أّن الشعري من مجيع أبعاده، واعتقدت أهنا استخرجت مجيع املكوّ 

حماوالت عديدة، ومنذ العصر العباسي وضعت الشعر حتت أسئلة تعلقت مباهيته وشعريته، وذلك يف ظل جمتمع تغرّيت 
ثقافته، وذوقه نتيجة االحتكاك بثقافة اآلخر ممثال بثقافة فارس، واهلند واليونان، وهذا إن دّل على شيء، فإمنا يدّل على أّن 

، ومها يتحسسا اخلطر الذي يتهدد الشعرية العربية، فأبو متام مثال أحّل مرارا على الوعي الشعري والنقدي كانا مبكرين جدا
ضرورة تفهم املتلقي ملا يقال له، وليس العكس، ودعا مرارا إىل ضرورة الرتكيز على شعرية منتجة للفخم، واملبجل، واملاورائي 

واعية لدى املتلقي الذي مل يعد شفاهيا، عفويا، كما من املعاين بكلمات أقل، داعيا إىل شعرية تقوم على ثقافة، وإرادة 
دعا أبو نواس، وبعد ما سخر من طقوس بناء القصيدة العربية، إىل ضرورة البحث عن نص تُ ْلَغى فيه املسافة بني الذات 

ألوىل اليت ليست الكتابات ا( الشعر)كتابات جملة واملوضوع، ودعا حازم القرطاجين إىل ضرورة فهم اإليقاع، وعليه فإّن  
طرحت سؤال احلداثة يف الشعرية العربية، وأصدرت بيانا خيلخل األسس البانية هلا ، والذي ماتزال لعنته تالحقها يف ظل 
نظام نقدّي قّدس الذاكرة الشعرية، وعمل على تكريس املوروث بفهم خاطئ، وآزره وعّي شعرّي ملدة قرون طويلة، خمتزال 

لعربية، يف خطاطات بالغية، متناسيا أّن الشعر خطاب إنساين هدفه البحث الدائم عن املناطق التجربة اإلنسانية والرؤية ا
 .الشاعر/ت، ومربرا لوجود اإلنساناجلديدة لفهم العامل والذا
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 .النقد وقصيدة النثر*
ب هلا، فكان أن اعترب استالبا ثقافيا، متثل يف نشاط واكبت أزمة السؤال عن هوية قصيدة النثر، أزمة هوية النقد املصاح

شعري ونقدّي غري مؤسس على أرضية إبداعية ونقدية واضحة، فالنقد الذي منى وازدهر مصاحبا هلا ومتعلقا هبا، كان كّله 
ت مظلة عن الثقافة العربية حت" لقيطة"إىل مذاهب " اللقيطة"نقدا شكالنيا، وبنيويا مبختلف فروعه، فأخضع النصوص 

يف الشعرية العربية، وعليه كان االنسحاب النقدّي الفّعال يف الشعرية العربية، فَ ُفِسَح اجملال لآلخر يف صنع تارخيه،  " احلداثة"
كان ذلك حلظة هان كّل شيء، حلظة تنازل فيها النقد عن جزئياته البانية لشعرية القول العريب، عوض الّسعي إىل امتالك 

فة تفاصلها، واحلفر يف جتاعيد النقد العريب عن مقاربة هلا، عوض السؤال عن الوسائل اليت جتعل من الكالم الوعّي هبا، ومعر 
قصيدًة متأججة، عوض السؤال عن الوسائل الذي جتعل اللغة دوما متوترة، مملوءة باملباغتات، عوض السؤال عن اللهيب 

العربية القدمية ، راحت قصيدة النثر العربية حلظة يأس تبحث عن  األزيل اململوء باملفاجآت اليت تتخفى حتت رماد النصوص
، فالنص الفرنسي ال يقدم معيارية لقصيدة النثر العربية طأخشعريتها من التجربة الشعرية الفرنسية، وهذا يف حّد ذاته أكرب 

انطالقا من النثر يتطلب فطنة عالية،  ألّن اخلصوصية اللغوية هي اليت حتّدد معيارية النص أوال، وهذا يعين أّن كتابة الشعر
التجربة )وإحاطة شاملة مبوروثنا الشعري العريب، وبضروب اللغة العربية، وفنيات توظيفها، أما اإلنشاء على منوال األخر 

د، فرّ فتقدم بذلك أمثلة خمفقة، غري حمققة خلاصية الت 7"تظل الكتابة الشعرية بالنثر إنشاء تعسفيا"، فهو إنشاء (الفرنسية
فما نراه فيه من خصائص شعرية ميكن أن نراه يف رواية أو قصة أو  (.اإلنشاء)خصيصة ينفرد هبا"هشة البناء، ليس فيها 

إنّه منط شعري أضحى مليئا باملنغصات اليت تعّكر صفو حضوره الفعال يف الشعرية العربية، فزيادة على   8"كتابة نثرية أدبية
التخلي عنهما، ّت طرح كمٍّ هائل من الكتابات ال معيار، وال ضوابط هلا، وعوض أن يرتفع  فضيحة الوزن والقافية اليت تّ 

إىل مستوى شعرية غري مألوفة، فيها تؤجج الكلمات لغة القصيدة، فتغدو هليبا لغويا، ودالليا " قصيدة النثر" الشاعر بنصه 
ْعَتَمِد فيها بعد افتقاد النص إىل

ُ
 الوزن، والقافية، على وسائل شعرية أخرى إيقاعية صوتية، مؤسسا على عناصر الّنص امل

وصرفية، وحنوية، وانزياحات، وصور، ومفاجآت أسلوبية متفردة، وأداٍء مكثف، وال يعين هذا أبدا اإلهبام واالستغالق الذي 
وع ثقايف انطالقا هو نقيض الغموض كمصطلح شعري عريب أصيل، بل إّن حماولة تسويغ قصيدة النثر العربية وفرضها كمشر 

من موروثنا الثقايف، ورصيدنا األديب وبالضبط انطالقا من سجع الكهان، أمر فيه نوع من التغليط ألنّه كالم تنتفي فيه 
لعّل إشارات اجلاحظ املتعددة يف كتابه البيان والتبيني على وجه اخلصوص واملتعلقة باالتفاق الوزين الَعَرِضيِّ يف عرية، و الشّ 

السجع مع قوافيه هلا أكثر من داللة، زيادة على أّن الكهان يف أغلبهم مل يكونوا من العرب، وسجعهم كان  بعض ِفَقرِ 
، واجلاحظ، وغريه من نقادنا 9"األسجاع بعينها"مبهما، وهو أمر جعل العرب الذين كانوا أهل فصاحة، وبالغة تكره 

اجلاهلي يف مراحله األوىل، وخباصة املعلقات، أو أشعار أوائل  وأّن الشعرالقدامى كان يدركون أّن الشعر رؤيا باألساس، 
مشروعا وكّل مشروع تطّلع حنو مستقبل ما، أو حنو بُعدٍ ما، وهذا البعد الذي :" ، كما ذكر ذلك ابن سالم متثل 10الشعراء

ف، يف ضوئه، أشياُء الّذات وأشياُء التاريخ تب الرتاث النقدّي العريّب سيجد والدارس لك 11"ختلقه املعّلقة يشبه فجرًا تتكشَّ
نتيجة الصراع  ،12أّن البداية احلقيقية للشعر كانت يف حوايل مائيت سنة قبل اهلجرة على أكثر التقدير كما ذكر اجلاحظ

الذي حدث بني سكونية الوعي اجلمعي القائم على اختزال الذات اإلنسانية إىل جمرد ذات مقاتلة ومتماهية يف القبيلة، 
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لوعي الفردي القائمة على اإلبداع وحرية التفكري، فكانت اللغة امليدان الوحيد الذي جتّلى فيه هذا الصراع يف البيئة وحركية ا
هتا الداللية الفنية امكانالعربية، القلقة والفقرية، واليت مل تكن مسعفة إيكولوجيا، فكانت اللغة هي االكتشاف الواعي ال

الذي غالبا ما موضعته حضارات أخرى يف العمارة، والنحت، وفنون أخرى، هكذا قام بغرض َمْوَضَعِة الوعي احلضاري، و 
الشاعر بتحويل الوسائل االنزياحية لّلغة من وعيها السكويّن إىل وعّي دينامي ملّا حاول  جتاوز الواقع، والتاريخ /اإلنسان

ن والفناء، خبالف اجلزالني، والرّجازين، واخلطباء، الذي اختزله كذات متفردة إىل جمرد دورة زمنية آيلة إىل الزوال والنسيا
والكهان، وعيا منهم بالتهديد واالنتهاك املستمر للقّيم اإلنسانية، وبأسلوب خمالف ملا عهده الّناس يف خطاباهتم الرمسية 

الدعوة إىل احلوارية تأسيس نظام جديد من املفاهيم، فأصبح الشاعر يف نظر اجملتمع بفعل الزمن، و  -والدينية، والرتفيهية،
املستمرة اليت تتأسس عليها جّل القصائد اجلاهلية، إىل رجل فطن، وحيتل موقعه على األقل يف تلك املسافات اليت تفصل 

فهل استطاع شاعر قصيدة النثر . اإلنسان عن نفسه يف حلظتها احليوانية، وعن العامل الذي كاد يقرتب من االهنيار اخللقيّ 
حيدث الّتغيري حنو اإلجيايب يف اجملتمع العريب، أم أنّه استطاع فقط أن يتجاوز الوزن الذي مّثل ولزمن طويل أن حيّقق هذا، و 

اجملتمع، وقواعده، د كة الذات املفردة، ومتثله لتقاليالوحدة املوسيقية للبيت الشعرّي، واليت متثل هي بدورها انضباط حر 
 .وأعرافه
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َهلِه  ل ب  ن ربيع ة، يق  ول 10
ُ

َهْلِه ل ب  ن ر : "أرج ع اب  ن س الم تط  ور القص  يدة العربي ة الطويل  ة، بش  كلها النه ائي إىل امل
ُ

ل م  ن قصَّ  د القص ائد وذك  ر الوق  ائع، امل بيع  ة وك ان أوَّ
ْغليب يف قتل أخيه ُكليب وائل ، ويف نفس الوقت أسقط زيف الشعر، الذي نسبه حممد بن إسحاق إىل قوم ع اد وو ود، وغريمه ا، وَدلّ ل عل ى ذل ك، ب أن الع رب مل "الت َّ

موع  ة م  ن املقطوع  ات القص  ار الب  ن عم  رو ب  ن مت  يم، تع  رف القص  ائد الطويل  ة املتنامي  ة، ومل يقول  وا إالَّ األبي  ات القليل  ة تبع  ا للحاج  ة كم  ا ق  ال، واستش  هد يف ذل  ك مبج
اب ن س الم اجلمح ي، طبق ات )أنظ ر ." وذلك يدل على إس قاط ش عر ع اد وو وَد ومِح رَي وتُ بَّ ع: "ولُدَوْيد بن زيد بن هَند، واألعصر بن سعد بن قيس بن عيالن، يقول
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ن امرئ القيس، أكد اجلاحظ ما ذهب إليه ابن سالم، بأن الشعر العريب حديث العهد، ال يتجاوز عمره قبل جميء اإلسالم مائيت عام، وأرجع تطوره إىل كل م   12

وق ال ." ام رؤ الق يس ب ن حج ر، ومهله ل ب ن ربيع ة: ا الش عر فح ديث امل يالد، ص غري الس ن، أول م ن هن ج س بيله، وس هل الطريق ة إلي هوأم : "واملهلهل بن ربيعة، فق ال
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ان عمرو عثم اجلاحظ، أبو: )أنظر." فإذا استظهرنا الشعر،وجدنا له إىل أن جاء اهلل باإلسالم مخسني ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية االستظهار فمائيت عام: "أيضا
 . (.19.، ص8.، ج8414، دار الكتاب العريب، بريوت، 8.عبد السالم هارون، ط، بن حبر، احليوان، تح
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الته في آثار إلامام محمد البشير إلابراهيمي ِّ
 
 أصول الخطاب الثقافي  ومشك

 
 حسين عمر دراوشة. أ

 فلسطين -باحث في علوم اللغة العربية ومعارفها

براق  hussien2013333@hotmail.com:املِّ

 

يسعى البحث إىل دراسة أصول اخلطاب الثقايف ومشكِّالته يف آثار اإلمام اإلبراهيمي، وذلك  :ملخص البحث
من خالل احلديث عن حياة اإلبراهيمي، وبيان منجزاته الثقافية يف حقول العلم واملعرفة، والكشف عن مضامني اخلطاب 

ثقايف ومشكِّالته وقضاياه ومسائله، وتوضيح  الثقايف وموضوعاته اليت حتدث عنها، وتسليط الضوء على أصول اخلطاب ال
 . كل ما سبق باملنهج الوصفي التحليلي، ومن مث اخلامتة وفيها نتائج البحث وتوصياته، وفهرس للمصادر واملراجع

 (. اخلطاب الثقايف، اإلبراهيمي، مشكِّالت اخلطاب) :الكلمات الدالة
The origins of the cultural discourse and its problems in the effects of Imam Muhammad al-

Bashir al-Ibrahimi 

Abstract: The study seeks to study the origins of the cultural discourse and its problems in the effects 

of Imam Ibrahimi, by talking about Brahimi's life, his cultural achievements in the fields of science 

and knowledge, and exploring the contents of the cultural discourse and its subjects. And clarify all 

the above descriptive analytical approach, and then the conclusion and the results of the research 

and recommendations, and a catalog of sources and references. 
(.Key words: (Cultural discourse, Brahimi, speech problems 

 : المقدمة
أنتج اجملتمع اجلزائري  مفكرين أفذاذ، عملوا على تنوير شعوب أمتهم، وبناء وعيهم مبجريات األحداث والوقائع 

من االستعمار والتبعية، ويعد اإلمام العالمة حممد البشري اإلبراهيمي  التارخيية ومساراهتا ومآالهتا، من أجل التحرر واالنعتاق
من أساطني الفكر وأرباب الثقافة الذي  أسهم أميا إسهام يف تكوين العقل الثقايف اجلزائري، فرتك بصماٍت واضحًة يف 

لعاملية اليت أردفها برباعة عقله وقوة الثقافة القومية والتارخيية ألمة العرب واملسلمني، بل يتعدى األمر ذلك إىل الثقافة ا
تفكريه وامتالكه لزمام اخلطاب الثقايف العاملي الذي تطرق من خالله إىل موضوعات وأفكار شىت؛ لذا يسعى هذا البحث 

 .إىل احلديث عن أصول اخلطاب الثقايف  ومشكِّالته يف آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي
عرف على أصول اخلطاب الثقايف ومشكِّالته يف آثار اإلمام اإلبراهيمي، من خالل حتليل تتمثل يف الت :إشكالية البحث

 . هذا املوضوع والسعي اجلاد إىل معاجلته من خالل حماور البحث ومباحثه
بيان أصول اخلطاب الثقايف ومشِّكالته عند اإلمام اإلبراهيمي، وتسليط الضوء على حياته ومنجزاته : أهداف البحث

فية، واحلديث عن مضامني اخلطاب الثقايف وأفكاره وحماوره اليت ترتبط بعمق الرتاث العريب واإلسالمي، واستجالء معامل الثقا
 .اخلطاب الثقايف وأصوله ومشكِّالته يف آثار اإلمام اإلبراهيمي

mailto:hussien2013333@hotmail.com
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ة العربية مبنجزات اإلمام الوقوف على اخلطاب الثقايف املطروح يف آثار اإلمام اإلبراهيمي، وإثراء التجرب:أهمية البحث
اإلبراهيمي يف إنتاجه للخطاب الثقايف وإبداعاته، وإضافة دراسة جادة جديدة ملكتبة اللغة العربية واخلطاب الثقايف؛ ليتسىن 

 . للباحثني والدارسني واجلهات ذات العالقة االستفادة من موضوع البحث وأفكاره
حليلي، مع استحضار مناذج تطبيقية من آثار اإلمام اإلبراهيمي وأقواله يستخدم البحث املنهج الوصفي الت:منهج البحث

اليت من شأهنا أن تكشف لنا عن أصول اخلطاب الثقايف ومشكِّالته، وانعكاساته على تكوينات الشخصية اجلزائرية 
كِّشالته والتطرق إليها خاصًة، والعربية واإلسالمية عامًة؛ فيناقش هذا البحث أصول اخلطاب الثقايف ويسعى إىل حتليل م

بشيء من التفصيل، واالستعانة باملصادر واملراجع ذات الصلة مبوضوع البحث، من أجل حتقيق أهداف البحث وغاياته 
 . املنشودة، من خالل حماوره ومباحث موضوعاته، ومن مث النتائج والتوصيات وفهرس للمصادر واملراجع

 .(1)حياة اإلمام اإلبراهيمي -أولا 
وعضو اجملامع  حممد بن البشري بن عمر اإلبراهيمي، رئيس مجعية العلماء املسلمني،:اسمه ومولده -

العلمية العربية يف القاهرة ودمشق وبغداد، وأحد رجال اإلصالح اإلسالمي، خطيب، من الكتاب البلغاء، 
" أوالد إبراهيم"العلماء باألدب والتاريخ واللغة وعلوم الدين، ولد يف قصر الطري، يف قبيلة ريغة الشهرية بـ 

 .بد اهلل مؤسس دولة األدارسة يف املغرببدائرة سطيف، واليت يرتفع نسبها إىل إدريس بن ع
هاجر إىل املدينة . تلقى دروسه األوىل عن أبيه وعمه، مث يف زاوية ابن شريف يف شالطة جببال القبائل:حياته العلمية -

وعمل أستاذا لألدب العريب باملدرسة ( م1111)فأمت دراسته العالية فيها، مث انتقل إىل دمشق سنة ( م 1111)املنورة 
لسلطانية، وكان من بني الزعماء العرب وقادة الفكر فيهم الذين التفوا حول األمري فيصل بن احلسني وبايعوه زعيمًا للثورة ا

، كما شارك يف تأسيس (م1111)العربية الكربى إثر إعدام مجال باشا السفاح ألحرار العرب يف دمشقا وبريوت سنة 
س السنة عاد إىل اجلزائر وانقطع للخدمة العامة مع رائد هنضة ابن باديس ، ويف نف(م1191)اجملمع العلمي العريب سنة 

 . وصحبه
كان من أبرز مؤسسيها وانتخب نائبا للرئيس عبد ( م1191)وملا تأسست مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني سنة 
يف جنوب اجلزائر، ومات " آفلو" نفاه الفرنسيون إىل( م1191)احلميد بن باديس، ويف مطلع احلرب العاملية الثانية سنة 

ابن باديس يف نفس السنة، فانتخب لرئاسة مجعية العلماء خلفا له وهو يف منفاه، واستمر معتقال ما يزيد على ثالث 
، ويف هذه الفرتة من حياته أنشأ عددًا كبريًا من املدارس العربية وأمهها (م1191)سنوات، مث اعتقل وسجن وعذب سنة 

الذائعة الصيت يف املغرب واملشرق " البصائر"د بن باديس الثانوي بقسنطينة، كما توىل مسؤولية جريدة معهد عبد احلمي
رحل إىل املشرق وجال يف ( م1119)واليت كانت من أقوى الصحف العربية دفاعًا عن قضايا العروبة واإلسالم، ويف سنة 

فانتدب من قبل قيادهتا للقيام مبهمات ( م1119)ئرية التحريرية أكثر بلدانه مث استقر بالقاهرة، واندلعْت نار الثورة اجلزا
عاد إليها وأقام بالعاصمة ( م1119)لدى الدول العربية واإلسالمية، فقام هبا أحسن قيام، وعلى إثر استقالل اجلزائر 

 .مريضاً وقد هّده اجلهد واإلعياء إىل أن تويف
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التسمية "و" أسرار الضمائر يف العربية"و" اإلطراد والشذوذ يف اللغة"ان، وطبع منها جملد" عيون البصائر"من آثاره :آثاره -
ألف بيت ضمنها  91يف " أرجوزة "و" فصيح العربية من العامية اجلزائرية"و" رسالة الضب"و" كاهنة أوراس"و" باملصدر

 .تقاليد الشعب اجلزائري وعاداته، كما له مقاالت كثرية نشرْت يف صحف املغرب واملشرق
 . باجلزائر( ه1931)، املوافق هجري (م1111)مايو  91تويف يف :وفاته -

 . اإلمام اإلبراهيمي ومنجزاته الثقافية -ثانياا 
يعد اإلمام اإلبراهيمي من أعمدة احلركة اإلصالحية اليت أردفت اجملتمع اجلزائري بعوامل النهضة والبناء من خالل  

ل الشخصية الوطنية اليت استهدفها املستعمر الفرنسي، وبناء الذات املتفاعلة اليت تقدمي املنجزات الثقافية اليت تعيد تشكي
متتلك عقاًل مستنريًا ووعيًا كاماًل مبجريات األحداث والوقائع، وتعزيز فهم الواقع من خالل القيم اليت يكتنزها الشعب 

وتوجيه النشاطات انطالقًا من بنية فكرية هلا ارتباطاهتا  اجلزائري العريب املسلم، وكان لإلبراهيمي دورًا بارزًا يف حتريك اهلمم
الثقافية وأساسياهتا األيديولوجية اليت تربز يف جتليات حياتية خمتلفة، متس القطاعات احليوية واجملاالت املهمة بالنسبة 

ي يركز على للشعب اجلزائري، خصوصًا يف ظل تعرضها لالستعمار الفرنسي، ويتجلى ذلك يف اخلطاب الثقايف الذ
مقومات متكني اإلنسان اجلزائري وإمداده بسبل املواجهة وأساليبها املختلفة، ويقودنا ذلك إىل إعادة ترتيب سلم األولويات 
اجملتمعية، وتفعيل األصول وإعادة تدويرها ثقافيًا مبا يتناسب مع احلاجات الراهنة ألبناء اجملتمع اجلزائري املسلم، ومبا يضمن 

هتم املستقبلية يف كنس احملتل وقهر جربوته آنذاك، وحتقيق النهضة والتقدم واالزدهار يف حياة أبناء الشعب حتقيق تطلعا
اجلزائري، فمحورية التفكري ومركزية العمل؛ أنتج متواليات ثقافية هلا أبعادها وحدودها ورسومها يف تاريخ الشعب اجلزائري 

 . وثقافته الكلية العامة
براهيمي إىل تقدمي منوذجًا ثقافيًا فذًا يف إيقا  املشاعر الوطنية وتنمية األفكار التحررية اليت لقد سعى اإلمام اإل 

تؤمن باهلوية الثقافية ألبناء الشعب اجلزائري، واليت تعزز روابطه احلضارية مع أبناء أمة العرب واملسلمني، فهو أحد عظماء 
ال الرحب أمام تطلعات الشعوب العربية واإلسالمية، وكيفية اخلال  األمة من املصلحني االجتماعيني الذين أفسحوا اجمل

من املستعمر الغاصب، ومواجهة األفكار اهلّدمة واألخطار احملدقة بأمة العرب واملسلمني، فطلب العلم وشد الرحال إليه 
علوم  - اإلسالميالوافدين من كل أحناء العامل -كبار علمائها" فسافر إىل بالد احلجاز  اليت درس فيها على 

التفسريواحلديث، والفقه، والرتاجم، وأنساب العرب، وأدهبم، ودواوينهم، كما درس علم املنطق واحلكمة املشرقية، وأمهات  
كتب اللغة واألدب، مث أصبح يلقي الدروس للطلبة يف احلرم النبوي، ويقضي أوقات فراغه يف املكتبات العامة واخلاصة 

، فكانت الرتسانة الثقافية واملعرفية اليت ميتلكها الشيخ اإلبراهيمي هي معول البناء يف إدارة (2)"باحثا عن املخطوطات
الصراع مع املستعمرين وحسم نتائج ذلك لصاحل شعوب األمة العربية، فاّّتذ الدين اإلسالمي ركيزًة أساسية يف إثراء املنجز 

نبأ الذي كان أصحاب األرواح الصافية يرتقبونه، وهو األمنية اليت  دين التحرير، وهو ال:" الثقايف عند اإلبراهيمي؛ فيقول
فلم تكن ثقافته وليدة اللحظة إمنا تضرب ،(3)"كانت متأل نفوس املصطفني األخيار من عباد اهلل مث ماتوا قبل أن تتحقق

عطى الرتاثي الذي جبذوعها يف أعماق الفكر العريب واإلسالمي مع إعادة تشكيل الذات والشخصية احلضارية من خال
ُ
ل امل

ميثل سياجًا رصينًا يف جماهبة املتغريات وتطويع التحديات؛ ألن اجلانب الثقايف من أسس أركان املواجهة يف ظل تعدد 
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ممثاًل لإلسالم، منطلقًا من حقيقته الكاملة " أساليب املواجهة اليت بُنيت على املعلومات، فانطلقت يف خطابه الثقايف كونه 
؛ فتحصني األمة يف تكوينها الثقايف ميثل أبرز اإلجنازات اليت (4)"الشاملة اليت تشغل حياة اإلنسان مبختلف جماالهتاوتعاليمه 

اّتكأ عليها اإلبراهيمي يف حشد اجلمهور مبختلف األدوات واألساليب والوسائل، فالناظر ملعطيات الفكر والثقافة عند 
ية اليت ساقته إىل تكوين االجتاهات وارآراء اليت تستجلي معامل الشخصية احلضارية اإلبراهيمي يدرك الروابط القومية والتارخي

اليت يهفو إىل رمسها عند أبناء الشعب اجلزائري، فاّتسعت حلقة اتصاالته يف املضمار الثقايف وتالقحت أفكاره النرّية مع 
ات املرحلة اليت عايشتها اجلزائر أبان حكم أفكار أبناء أمته األحرار، فينساق ذلك حتت درجة الوعي الشامل ملتطلب

االستعمار، واليت دفع ضريبتها أبناء اجلزائر األحرار بأفكارهم وثقافاهتم وأرواحهم وأجسادهم، ومل يفت ذلك يف عضدهم؛ 
الرئيسة يف مواصلة  ألن تعزيز اجلبهة الثقافية باملثل والقيم الوطنية اليت تعزز االنتماء والسيادة لإلنسان اجلزائري، من العوامل

 . الكفاح ودرب النضال ضد االستعمار ومن واله
مل يعدم اإلمام اإلبراهيمي الوسيلة يف إدارة معارفه وتوسيع دائرة ثقافاته يف ظل احتدام الصراع وتعدد أشكاله يف  

" العلمية بأسلوب صادق و احلقبة الزمنية اليت عاش فيها، فاهنمك يف التنقل بني دول العامل العريب، ويسجل ذلك رحالته
؛ لينشر به رسالته الثقافية ويبث جوانب (5)"إخباري مباشر، يعتمد على التسجيل والواقعية، والوضوح يف اللغة والرتكيب

املسؤولية األخالقية والوطنية والقيمية والتارخيية أمام أبناء األمة، ويشد من أزرهم ويرسم سبل اهلدى واخلال  أمام ناظر 
، ومل يثنه ذلك عن احلديث عن الرتاث العريب (6)فنادى بالوحدة وحتدي عن قضايا العمق العريب كقضية فلسطني أعينهم،

ومنجزاته، واخلوض يف مسائل اللغة العربية، واملشاركة يف الفعاليات واألنشطة يف خمتلف دول العامل العريب، فتفاعل بفكره 
تتغلغل إىل قلوب اجلمهور املستهدف من أبناء األمة، فحّرك اهلمم وقّوى العزائم وثقافته وأخذ ينشرها بالوسائل املتاحة اليت 

؛ فربز (7)"مثرة لعبقرية أنضجتها عوامل الزمان واملكان واحلضارة" عند األحرار، وبرز ذلك يف أقواهلم وأفعاهلم،فمّثل أسلوبه 
مبقدرة فائقة على اجلمع بني الثقافة العربية القدمية  دفاعه عن اإلسالم ومقدساته، كما متّيز"يف خطابه الثقايف ومنجزاته 

والثقافة احلديثة، وبالرغم من اجّتاهالسلفي، فإنه مل يكن من احملافظني امللتزمني، وإمنا كان رجاًل متنورًا متفتحًا على علوم 
عن قضايا أمته وشعبه ووطنه ، فلم يكن اإلبراهيمي مبنأى (8)"عصره وحضارته، يعيش مهوم شعبه، وينفعل ألحداثه وتطوراته

فهو وّظف ما اكتنزه من قضايا ومسائل ثقافية؛ خلدمة دينه ووطنه، وسخر كل إمكانياته من أجل تنوير األمة وتثويرها يف 
شديد العارضة، " ظل التداخل احلاصل بني مستويات احلياة وحاجاهتا الراهنة وتطلعاهتا املستقبلية آنذاك، فهو خطيب 

ساعده يف ذلك حمصول من اللغة وفري، وإملام باألمثال وبراعة يف حسن إجرائها يف مضارهبا، ومعرفة عميقة فصيح اللسان، 
فقدَّم اإلبراهيمي منوذجًا ثقافيًا متفاعاًل له أدواته املركزية وتصرفاته الالمركزية  ،(9)"بطرائق الكالم، والقدرة على التصرف فيه

يف إدارة الساحة الفكرية والثقافية ألمة العرب واملسلمني، فرتك إرثًا ثقافيًا خالدًا له موضوعاته وأفكاره التنويرية الواعية، 
 . يف ثقافته وفكرهوأرضيته الرتاثية اخلصبة، فجمع بني األصالة واملعاصرة 
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 . مضامين الخطاب الثقافي في آثار اإلمام اإلبراهيمي -ثالثاا 
ميثل اخلطاب الثقايف ركن أساس شّيد عليه اإلبراهيمي شخصيته املتفاعلة، وبرهن من خالله على قدرته الفائقة 

ظرية والتطبيقية يف خمتلف اجملاالت اليت ترسم على إدارة املرحلة بكل متطلباهتا، فكان أيقونة فكرية هلا أعماهلا وممارساهتا الن
اهلوية احلضارية للشعب اجلزائري وتعزز أصوهلا، فدعا اإلمام اإلبراهيمي إىل إنشاء املواطنة اجلزائرية اليت تستفيد منها خمتلف 

عليهم، استبدال  عناصر سكان هذا البلد بدون متييز عرقي أو ديين واليت تنشأ معها نفس احلقوق للجميع ونفس الواجبات
امليكنزمات االستعمارية بنظام حكومي، أي حبكومة جزائرية تكون مسؤولة أمام الربملان اجلزائري، والسماح جلميع اجلزائريني 
باالرتقاء إىل مجيع املناصب الوظيفية بدون شرط آخر غري الكفاءة املهنية الالزمة لذلك، اعتبار اللغة العربية رمسية على قدم 

ة مع اللغة الفرنسية، وحرية التدين، وحرية كل جمموعة دينية يف اإلشراف على أوقافها ومؤسساهتا الدينية، وإخضاع املساوا
، ويقود ذلك إىل بناء ثقافة عربية رصينة هلا أصوهلا ومرتكزاهتا اليت (10)األحوال الشخصية اإلسالمية لقضاء إسالمي حمض

كِّالت أساسياهتا، ومل يقف األمر على حد ذلك، بل كّثف من نشاطاته تتصل بعمق اهلوية العربية واإلسالمية ومش
أحباب البيان "الثقافية؛ لتشمل اجلوانب السياسية فشارك بقوة يف تدعيم متطلبات احلرية واالستقالل، فشارك يف جتمع 

زائري، واملطالبة حبرية مع السيد فرحات عباس والسيد احلاج مصايل ، الذي ناضل من أجل الدفاع عن الشعب اجل" واحلرية
التعبري، فاستعمل هذا التجمع سالح القول والكتابة حملاربة االستعمار وللتصدي إىل عنف القوات اإلمربيالية واعتداءاهتا يف 
افريقيا وآسيا ضد الشعوب الضعيفة، وبالنسبة للعمل داخل اجلزائر، فإن التجمع قد حصر جماالت نشاطه يف مساعدة 

االستثناء والقمع االستعماري، وتعميم فكرة األمة اجلزائرية وحتبيذ إقامة مجهورية مستقلة ذاتيًا ومتحدة مع ضحايا قوانني 
اجلمهورية الفرنسية املتجددة واملناهضة لالستعمار واإلمربيالية، فكان اهلدف قوميًا ووطنيًا ويؤكد ذلك على عمق الفكر 

جلبهة الداخلية للجزائر، والذود عن حياض أمة العرب واملسلمني يف شىت الثقايف الذي شارك به اإلبراهيمي يف حتصني ا
بقاع املعمورة، وانطلقت فلسفة اخلطاب الثقايف األصيل من إمكانية حتقيق األهداف بواسطة احملاضرات والندوات يف مجيع 

ا الطبقات املسيطرة، والدعوة األوساط واألوساط الفرنسية على وجه اخلصو  بغرض حماربة االمتيازات اليت تستحوذ عليه
إىل حتقيق املساواة بني الناس ومتكني الشعب اجلزائري من حقه يف ممارسة احلياة الوطنية مع التذكري بتارخيه العريق وإسهاماته 

كس ، فهذه أفكار ثقافية حتمل روح التقدم واالزدهار ألبناء األمة والشعب اجلزائري؛ مما ينع(11)يف إثراء الفكر اإلنساين
 . على حضارة اجلزائر وتارخيه املعاصر بني األمم والشعوب يف املنطقة والعامل

والناظر يف آثار اإلمام اإلبراهيمي يالحظ التنوعات الثقافية واملعرفية اليت تتضح يف رؤيته ورسالته للواقع وحاجاته  
ت، ومشوليته ألساسيات النهوض، واّّتاذ اجلانب واملستقبل وتطلعاته، فبُنيت مضامني خطابه الثقايف على التنوع يف اجملاال

الثقايف التوعوي أسلوبًا حضاريًا يف املواجهة، وتعميق فهم الذات وشحن الكفاية املعلوماتية ألبناء الشعب واألمة، 
ل من وتبصريهم بواقعهم وفتح آفاقًا رحبة أمامهم يف ظل وجود االستعمار، وذلك لنيل احلرية والسعي اجلاد إىل االستقال

خالل أساسيات قوية ومتينة، فاّّتذت األطروحات الثقافية عند اإلمام اإلبراهيمي مسارات متنوعة وتوجهات خمتلفة 
تستهدف الوجود العريب املسلم يف اجلزائر خاصًة والوطن العريب عامًة؛ ألن خطابه الثقايف مبين على أصول استقى مادهتا 

مد العزيز التونسي والشيخ حسني أدمد الفيض أبادي اهلندي، الزم األول يف الشيخ حم" من شيوخه األصالء من أمثال 
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دروس الفقه حىت أخذ عنه املوطأ رواية ودراية، وكذلك شرح سرية بن هشام، كما الزم الثاين يف دروسه لصحيح مسلم، 
عن الشيخ أحد الربزجني  وعلم التفسري عن إبراهيم األسكويب، وأخذ اجلرح والتعديل وأمساء الرجال يف علم احلديث

الشهرزوري، وقد أخذ أنساب العرب واألدب اجلاهلي والسرية النبوية عن الشيخ حممد بن عبد اهلل زيدان الشنقيطي، الذي  
، فأثرى اإلبراهيمي التجربة الثقافية واأليديولوجية اجلزائرية اليت متثل (12)"كان أعجوبة زمانه يف حفظ اللغة وأنساب العرب

ال وكفاح فريدة من أجل نيل احلرية واالستقالل وحتقيق السيادة على كامل تراب الوطن، ويكشف املكنوز الثقايف جتربة نض
عن الشخصية اجلزائرية املتفاعلة مع احمليط العريب اليت مبقدورها إدارة الصراع وإدراك حماوره وخطورته الفكرية والثقافية 

اإلبراهيمي السالح الثقايف املدعوم بأيديولوجيا  رصينة جتمع بني عبق املاضي  وانعكاسات أبعاده على حياة األمة، فامتشق
وحداثة احلاضر، وميثل ذلك أرضية خصبة يف استجالء املستقبل االستقاليل لدولة اجلزائر، فكما تكون الثقافة يف حضورها 

ابه الثقايف القومي األصيل، ومن الطبيعي الراهن يكون مستقبل الدولة والوطن، وهذا ما أدركه اإلبراهيمي يف تشكِّيل خط
جداً أن يدفع جزاء ذلك من سجن ونفي وطرد ومضايقات وتعذيب، فالصراع الثقايف من أصعب أوجه الصراع وجتلياته يف 

اليت  خمتلف شؤون احلياة وجماالهتا احليوية وقطاعاهتا املهمة، فإعداد اإلنسان احلر بفكره وثقافته من متطلبات التحرر الرئيسة
ينشدها اجملتمع اجلزائري يف تلك احلقبة التارخيية احلرجة، فاستطاع أن يستشرف اإلبراهيمي السبل ألبناء شعبه وأمته من 

 . أجل إيقا  شعورهم باخلطر الداهم احملدق بقضيتهم األم
 . أصول الخطاب الثقافي ومشكِّالته في آثار اإلمام اإلبراهيمي -رابعاا 

يف إحدى عوامل حتقيق النهضة والتقدم عند اإلمام اإلبراهيمي، وتبليغ مقاصد اإلصالح وغاياته ميثل اخلطاب الثقا 
يف شىت اجملاالت والقطاعات احلياتية اليت يعيشها أبناء األمة والشعب؛ ألن الثقافة مرتكز اسرتاتيجي يف بناء شخصية األمة 

احلقيقي للوطن ومقدراته وسالمة أراضيه، وعالوة على ذلك  والشعب، وتعزيز مقومات السيادة الوطنية، ووشائج االنتماء
فإن الثقافة سجل الشعب اخلالد، الذي حيفل باملمارسات القومية والتارخيية اليت تؤطر متثيل الشعب ووجوده وحقوقه يف 

براهيمي ذلك يف تأطري تقرير املصري، وتضمن حريته يف األطروحات واملقرتحات املتعلقة بالنهضة والبناء، فوظَّف اإلمام اإل
رأيه يف سبيل النهوض والتحرر، فساهم يف تكوين مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اليت أخذت على عاتقها تعزيز األصول 
احلضارية عند الشعب اجلزائري، واالهتمام ببناء اهلوية اجلزائرية وكياهنا املستقل الذي ينعتق من قواعد االستعمار والتبعية، 

اجلمعية اليت شارك فيه اإلبراهيمي أرست قواعد اإلصالح الديين واالجتماعي والسياسي، ومّثل ذلك أصواًل متفاعلة فهذه 
يف اخلطاب الثقايف عند اإلبراهيمي، وذلك بالرتكيز على العلم واملعرفة يف مواجهة االستعمار، والتعامل املنطقي مع متغريات 

بناء اجلزائر األحرار جهودهم يف هذا األمر؛ مما أوغر صدر احلكام الفرنسني عليهم؛ الواقع وجمرياته، فحشد اإلبراهيمي وأ
إننا لن ننتصر على اجلزائريني ما داموا يقرأون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من :" فقال أحدهم

د ذلك إىل بيان عامل الدين يف تشكيل ، واحلق ما شهدت به األعداء، ويقو (13)"وجودهم، وأن نقتلع العربية من ألسنتهم
ثقافة املواجهة، فيعد اإلصالح الديين واالجتماعي من أصول اخلطاب الثقايف ومشكالته عند اإلمام اإلبراهيمي؛ ألن ذلك 
يهيئ األنفس ويرشد العقول وارآراء ووجهات النظر، إىل االنصهار يف احلركة السياسية التحررية، اليت متارس النشاطات 

ثقافية عن طريق الرتبية والتعليم والتكوين، وبناء املساجد والنوادي واملدرس، وإحياء  املقومات الذاتية للشخصية اجلزائرية، ال
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، ويكون ذلك الوحدة الوطنية وحيفظها (14)ورط اجلزائر مبحيطها العريب واإلسالمي الذي أراد االستعمار انتزاعها منه
الذي تشكل الثقافة الدينية جزءًا رئيسًا منه يف فكر اإلمام اإلبراهيمي؛ فقال الشيخ باجلهاد الواجب مبختلف أشكاله، و 

من حاول إصالح أمة "، "املنتقد"يكتب يف العشرينات يف أحد أعداد جريدة  -مؤرخ اجلزائر وأحد علمائنا -مبارك امليلي
، فاحلركة الدينية (15)"ماً لعرشها بنية تشييدهإسالمية بغري دينها، فقد عرض وحدهتا لالحنالل وجسمها للتالشي، وصار هاد

قلبت أوضاع الشعب  -مبفهوم اليوم -اليت قادها علماؤنا األجالء تعدى صداها حدود الوطن، وكانت ثورة ثقافية حقيقية
اجلزائري، وجعلته يعيش يف حالة تناقض دائمة مع االستعمار، ويتفاعل مع قضايا أشقائه يف املغرب األقصى وتونس 

ملشرق العريب، وكانت حربًا بدون هوادة على اجلهل والتحجر والبدع واخلرافات واخلمول واالستكانة، لقد أدخلت تلك وا
الثورة الثقافية على اجملتمع اجلزائري حتوالت يف مفاهيمه، إذ أيقظت فيه روح األخوة والتضامن، وبعثت فيه األمل الذي هو 

، (16)عدت لذلك الوسائل املالئمة اليت رمست الطريق إىل شاطئ اخلال  وبر األمانمفتاح الوصول إىل الغاية املنشودة، وأ
وحقيقة ذلك تتجلى يف جهود املخلصني من أبناء اجلزائر العظيم الذين كان اإلبراهيمي أحدهم فشارك يف نشر الثقافة 

االستعمار الغاصب، فجاء اخلطاب الثقايف  الدينية ووسع دائرهتا بني أبناء الشعب، من أجل احلرية واالنعتاق من ربقة
الفكري االستعماري الذي يشكك املسلمني يف تارخيهم وتراثهم للقضاء على مقومات وجودهم وجعلهم  " يتصدى للغزو 

، فتآلف العمل الثقايف مع أساسيات اهلوية املتمثلة يف اجلانب الديين والسياسي، (17)"كمية مهملة يف ميزان القوى العاملية
 . ن أجل حتقيق الريادة والسيادة واحلرية واالستقاللم
إن قضايا األمة العربية واإلسالمية مل تغب عن اخلطاب الثقايف، فهي إحدى املشكِّالت اليت القت رواجًا كبرياً  

روبة، تنسى أيظن الظانون أن اجلزائر بعراقتها يف اإلسالم والع:" عند اإلمام اإلبراهيمي، كقضية فلسطني اليت يقول فيها
فلسطني أو تضعها يف غري منزلتها اليت وضعها اإلسالم من نفسها؟ ال واهلل، ويأىب هلا ذلك شرف اإلسالم وجمد العروبة 

، ويدلل ذلك على قوة العقيدة والثقافة العربية واإلسالمية اليت ميتلكها اإلمام اإلبراهيمي، فيأىب بفكره (18)"ووشائج القرىب
دنية يف دينه ودنياه؛ ألن قضية فلسطني من العقيدة نظراً ملكانتها الدينية اليت حباها هبا اهلل دون غريها، وثقافته أن يُعطي ال

فلم تغب عن ذهنه ومل ينشده عن ذكرها إىل جانب قضايا األمة يف املشرق واملغرب العريب، واستنهض مهم العرب 
قسمت فلسطني، فقامت قيامتكم، هدرت ! أيها العرب:" واملسلمني واستوقفهم يف تعبريه عن خطاهبم الثقايف؛ فيقول

شقاشق اخلطباء، وسالت أقالم الكتاب، وأرسلها الشعراء صيحات مثرية، حترك رواكد النفوس، وانعقدت املؤمترات، 
عني العطف أن اجنلرتا تنظر ب... وأقيمت املظاهرات، َعِلَم الصهيونيون أن الوعد ال يعدو كونه وعداً، وأن نصه الطري اللني 

إىل إنشاء وطن قومي لليهود بفلسطني، فأعدوا لتحقيقه املال، وأعدوا الرجال، واّتذوا من الوقت سالحا، فلم يضيعوا منه 
دقيقة، واستعانوا بنا علينا، فاكتسبوا من ضعفنا قوة، ومن جهلنا قوة، ومن ّتاذلنا قوة، ومن أقوالنا اجلوفاء قوة، وأصبحت 

، وهذا القول يوحي باملراجعات الفكرية والثقافية لطبيعة املواقف واخلطاب املنجز (19)"ًا هلم عليناهذه القوات كلها ظهري 
 . واملعروض على اجلماهري خبصو  األحداث اجلسيمة والوقائع اليت حلق باألمة العربية واإلسالمية

، "واجب املثقفني حنو األمة" بعنوان وحتدث اإلمام اإلبراهيمي عن فلسفة الثقافة والتفقه يف كينونتها، فكتب مقاالً  
:" ، وأشاد هبم؛ فقال(20)"منزلة املثقفني يف األمم احلية" ، ومقال بعنوان"كيف يؤدي املثقفون واجبهم" ومقال بعنوان
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َهّذب املستنري " ، ومل يتوقف األمر على ذلك، فبنّي أن  املثقف، هو(21)"خيارها وسادهتا وحراس عزها وجمدها
ُ
الرجل امل

فكر اجملوهر العقل املستقل الفكر يف احلكم على األشياء، اجلاري يف تفكريه على قواعد املنطق ال على أسس التخريف، ال
، فهو بذلك يرسم اخلُطى األساسية (22)"املطلع على ما ميكن من شؤون العامل وتارخيه، امللم جبانب من معارف عصره

اليت تعد أهم مؤلفاته اليت مجع " البصائر" قايف، واليت متثلها جمموع مقاالته لفلسفته املنهجية حيال ممارساته يف اخلطاب الث
 . (23)فيها نثره الفين

وتعد الرتبية والتعليم من أصول اخلطاب الثقايف عند اإلمام اإلبراهيمي، فسامهت يف احلديث عن احملددات  
يقرأ يف "هتا، واألخذ بزمام املبادرة، فكان اإلبراهيمي األساسية يف تكوين اجليل القادر على حتمل مسؤوليات املرحلة وتبعيا

، فنشأ على تربية وتعليم قوي، فلذلك دعم اإلبراهيمي التعليم يف عهد توليه رئاسة مجعية (24)"سائر فروع العلوم اإلنسانية
هم وحتدد رواتبهم العلماء املسلمني اجلزائريني، فأصبح للتعليم جلنة عليا تشرف عليه وتوجهه وتوظف املعلمني وترتب

وكذلك تشرف على املدارس ومراسالهتا واملديرين ومسؤولياهتم، وقد جمدت . وطبقاهتم وتعييناهتم وانضباطهم وترقياهتم
املدارس املواسم الدينية والتارخيية، وهو أمر داخل يف عملية اإلحياء الثقايف، وعمل يف هذه اللجنة عدد من مزدوجي اللغة؛ 

عبد القادر الياجوري : يب واحلفناوي هايل وإبراهيم مزهودي، كما عمل فيها وحيدو اللغة العربية؛ مثلإمساعيل العر : مثل
اإلصالح الديين القائم على كتاب اهلل وسنة " ، وكانت فلسفته الرتبوية تنطلق من (25)وحممد خري الدين والعريب التبسي

، ويعد ذلك رابطًا قوميًا يف توجيه السلوك السوي (26)"هو األساس املتني لإلصالح االجتماعي والسياسي( )رسوله
واحلضاري ألبناء األمة واالرتقاء هبم، ومتثل اللغة العربية عاماًل أصياًل يف اخلطاب الثقايف عند اإلمام اإلبراهيمي،  فافتدى 

ستثمر األساليب املتوفرة من أجل اللغة بأفكاره النرّية من أجل بناء الشخصية اللغوية املستقلة اليت تنهل من أصول الرتاث وت
نشر العلوم ونقل املعارف بصورة حضارية متفاعلة هلا يف مسرية تنمية العربية وتطويرها، وجاءت جهوده ضمن حركة هنضوية 

إحدى املقومات "مع ثلة من األحرار الذين جادوا بقرائحهم من أجل شعوهبم وأمتهم يف دولة اجلزائر، فاللغة عنده هي 
، وناقش قضاياها (27)"؛ لبناء الوعي والشخصية العربية واإلسالمية املتفاعلة مع واقعها واليت متتلك رؤية ملستقبلهااألساسية

ومسائلها، فاللغة هي وعاء للفكر والثقافة، فجاء خطابه الثقايف حافاًل بألوان عديدة من بالغة اإلقناع وبراعة االستدالل، 
لإلبراهيمي، اليت أثرت يف تقوية دافع احلجاج لديه، فعمد إىل استعمال خمتلف أنواع احلجج وتأثر ذلك بالنشأة الدينية 

؛ مما نشر آرائه وأقواله، وجعله يُؤثر يف ارآخرين، فهو (28)والرباهني يف خطاباته، سواء منها احلجج اللغوية أم احلجج املنطقية
، فيمثل ذلك عامل الصدق يف العرض والتوثيق  (29)"ار واحلقائقاجلمال األديب يف الصياغة، والتعبري عن األفك" مجع بني 

 . واللغة الشعرية الصادقة يف األدب امللتزم
وقادت مأسسة العمل وهندسة اجلهود عند اإلمام اإلبراهيمي إىل االعتماد املتنامي على اخلطاب الثقايف الواعي، 

يته يف ظل تعدد األقطاب وتنوع أشكال الصراع، فشارك علماء الذي ميثل  التفكري اجلمعي، ويقود إىل فاعليته وضمان حيو 
اجلزائر  من زمالئه وأصحابه وأصدقائه، واجتهد معهم من أمثال الشيخ اجملاهد عبد احلميد بن باديس، والشيخ مبارك بن 

اليقظان واألمني  حممد امليلي والشيخ أدمد توفيق املدين والشيخ حممد العيد آل خليفة، والعريب التبسي وإبراهيم أبو
العمودي وحيىي عمودي وحممد خري الدين والطيب العقيب والسيد الزاهري وحممد علي دامرجي والشيخ عبد الردمن 
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، فهؤالء العلماء وأمثاهلم هلم بصمات واضحة يف  حياكة اخلطاب الثقايف التنويري العام الذي (30)وغريهم.. اجلياليل
مل على هنضته وتقدمه يف مصاف حضارات األمم والشعوب؛ فيقول بسام يستهدف توعية الشعب اجلزائري والع

علماء ثورة اجلزائر، وكتاهبا وفنانوها وأدباؤها وشعراؤها ورجال صحافتها، فقد عملوا وسط ظروف يصعب :"العسلي
فوس اليت يضيئها نور وصفها، ووسط مناخ من اليأس القاتل، غري أن القلوب اليت يعمرها اإلميان باهلل الواحد القهار، والن

، فاإلمام اإلبراهيمي أحد (31)"اإلسالم اخلالد، استلهمت من إمياهنا وإسالمها كل الثقة بالنجاح وكل األمل يف املستقبل
األفذاذ الذين بنوا خطابًا ثقافيًا متفاعاًل مع قضايا أمتهم، فُبيِن عنده أصول اخلطاب الثقايف على الدين  واللغة والتاريخ 

ق والعلم واملعرفة املرتبطة بعمق الرتاث العريب واإلسالمي الذي ميثل القومية احلضارية والثقافية ألمة العرب واألخال
 . واملسلمني

ميثل اإلبراهيمي ظاهرة فذة يف إنتاجات إبداعاته اليت تنوعت مصادرها الرتاثية، واليت أنتجت خطابًا ثقافيًا ميثل 
ملنطق يف تدعيم األصول واستنباهتا، وتعزيز وشائج الُقرىب بينها وبني األدوات املستحدثة؛ فلسفة تنويرية مبنية على احلكمة وا

مما يساهم يف إعادة احلياة للرتاث وعيونه، وإنتاج املعرفة العربية واإلسالمية بوسائل وطرق حداثية تبعث احليوية والتفاعلية 
 .وث الرتاكمي واحلصيلة العلمية واملعرفية مبختلف أوعيتها املتنوعةيف جهود احملدثني وإبداعاهتم اخلاّلقة؛ فينمي ذلك املور 

 نتائج البحث وتوصياته
اشتمل البحث على  كثري من التحليالت املتعلقة بأصول اخلطاب الثقايف  ومشكِّالته يف آثار اإلمام حممد البشري 

 : ارآيتاإلبراهيمي ، وتوصل إىل جمموعة من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو 
  : النتائج -أولا 
 .يرتبط اخلطاب الثقايف عند اإلبراهيمي بالعمق التارخيي القومي ألمة العرب واملسلمني -1
عطى الرتاثي العريب   -9

ُ
تنطلق أصول اخلطاب الثقايف عند اإلبراهيمي من متثيالت اهلوية وتدعيم ممارساهتا انطالقًا من امل

نجز احلضاري احلديث
ُ
 . واإلسالمي وامل

تتجسد مشكِّالت اخلطاب الثقايف من منطلقات تأصيلية متعمقة تتعلق بالدين واللغة والتاريخ والرتبية والتعليم  -9
والسياسة واالجتماع اليت تبين الذات والشخصية احلضارية وتعزز فيها مبادئ االنتماء والسيادة من منظور املواطنة 

 . الصاحلة
لى الدين والعلم واألخالق يف بناء اهلوية احلضارية ألبناء الشعب اجلزائري، ارتكز اخلطاب الثقايف عند اإلبراهيمي ع -9

وتأطري أصوهلا يف األعمال التنويرية لإلصالح السياسي واالجتماعي من أجل االنعتاق من االستعمار، وحتصني 
 . التكوين الثقايف ألبناء األمة والشعب

حلكمة واملنطق، والنظرة الشمولية جملريات الوقائع واألحداث؛ تقوم فلسفة اخلطاب الثقايف عند اإلبراهيمي على ا  -1
 . هبدف تنوير اجملتمع وبناء الوعي احلضاري

 : التوصيات -ثانياا 
 . حتليل آثار اإلمام اإلبراهيمي ومعاجلتها من منظور اجتماعي وثقايف وفق التطبيقات املنهجية املعاصرة -1
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 . خمتلف اجملاالت والقطاعات احليوية عند اإلمام اإلبراهيميدراسة فلسفة اخلطاب وأساسيات مشكِّالته يف  -2
 فهرس المصادر والمراجع

أدمد طالب : ، مجع وتقدمي(هـ1931ت )آثَاُر اإِلَمام حمَُمَّد الَبِشري اإِلبـَْراِهيِمي، حمّمد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي  -1
 . م1111، بريوت 1اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، ط

، اجلزائر 1أدبية اخلطاب النثري عند الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، حسني بو حسون، دار األخبار للصحافة، ط -9
 .م9111

، 1أعالم اجلزائر اإلمام الرائد الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف ذكراه األوىل، حممد فضالء، مكتبة البعث، ط -9
 . م1139قسطنطينية 

 .م1131جلزائر، عادل نويهض، دار األحباث، بريوت البشري اإلبراهيمي عظيم من ا -9
 . م1133، سوريا 1البشري اإلبراهيمي نضاله وأدبه، حممد مهداوي، دار الفكر، ط -1
بالغة اخلطاب احلجاجي وآليات اشتغاله يف خطابات حممد البشري اإلبراهيمي، نبيلة أعدور، جملة دراسات معاصرة،  -1

 .م9113يوليو، اجلزائر /جويلية 9مج  9سنة 
 .م1113، بريوت 1تاريخ اجلزائر الثقايف، أبو القاسم سعد اهلل، دار الغرب اإلسالمي، ط -1
 .م1111تاريخ اجلزائر املعاصر، حممد الزبريي، احّتاد الكتاب العرب، دمشق  -3
 .م1131سلسلة جهاد شعب اجلزائر، بسام العسلي، دار النفائس، بريوت  -1
خطب الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي )العلماء املسلمني اجلزائرينيفلسطني ومشولية املكان يف خطاب مجعية  -11

 .م9111، اجلزائر1، بوملعايل النذير، جملة التواصلية، ع(أمنوذجاً 
 . م1139فنون النثر األديب يف اجلزائر، عبد امللك مرتاض، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  -11
، 9احلاضر، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، ط من صدر اإلسالم حىت العصر -معجم أعالم اجلزائر -19

 .م1131بريوت 
مقومات اإلصالح اللغوي وبعدها احلضاري يف آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، حسني دراوشة، جملة العمدة  -19

 .م9113جانفي، اجلزائر  9ج  9يف اللسانيات وحتليل اخلطاب، ع
 . م9111، اجلزائر 1امللك بومنجل، بيت احلكمة للنشر، ط النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي، عبد -19

 
                                                             

 . 99والبشري اإلبراهيمي نضاله وأدبه،   19-1/19من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر،  -معجم أعالم اجلزائر  ( (1
  .11-1/1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، ( (2
 .9/911 آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،( (3
 .19النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي،  ( (4
 . 133البشري اإلبراهيمي نضاله وأدبه،  ( (5
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 . 99؛ 91،  (خطب الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي أمنوذجاً )فلسطني ومشولية املكان يف خطاب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: يُنظر( (6
 . 11أدبية اخلطاب النثري عند الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي،   ( (7
 . 91البشري اإلبراهيمي نضاله وأدبه،  ( (8
 .931فنون النثر األديب يف اجلزائر،  ( (9

 .1/99تاريخ اجلزائر املعاصر، ( (10
 .1/91تاريخ اجلزائر املعاصر، ( (11
 .99البشري اإلبراهيمي نضاله وأدبه،  ( (12
 .1/1ر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، آثا ( (13
 .1/3آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،  ( (14
 .1/3آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،  ( (15
 .1/3آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،  ( (16
 .111 أعالم اجلزائر اإلمام الرائد الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي يف ذكراه األوىل، ( (17
 .9/993وآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي  1/119سلسلة جهاد شعب اجلزائر  ( (18
 .  9/991وآثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي  1/111سلسلة جهاد شعب اجلزائر  ( (19
 .191 -9/191آثار اإلمام حممد اإلبراهيمي ( (20
 .9/191آثار اإلمام حممد اإلبراهيمي ( (21
 .9/191إلمام حممد اإلبراهيمي، آثار ا ( (22
 .91 ، النثر الفين عند البشري اإلبراهيمي: يُنظر( (23
 . 91البشري اإلبراهيمي نضاله وأدبه،  ( (24
 .9/911تاريخ اجلزائر الثقايف،  ( (25
 .11البشري اإلبراهيمي عظيم من اجلزائر،   ( (26
 . 919اإلصالح اللغوي وبعدها احلضاري يف آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي،   مقومات ( (27
 .111بالغة اخلطاب احلجاجي وآليات اشتغاله يف خطابات حممد البشري اإلبراهيمي،  ( (28
 . 199البشري اإلبراهيمي نضاله وأدبه،  ( (29
 .1/1سلسلة جهاد شعب اجلزائر، : يُنظر ( (30
 . 1/1شعب اجلزائر، سلسلة جهاد  ( (31
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 أثر الصورة الفنية في بنية الخطاب الروائي
The impact of the artistic image on the structure of the novelist discourse 

 

 عبد القادر حمراني /د

 (الجزائر) جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

 hamrani44@yahoo.fr:البريد اإللكتروني
 :الملخص 

، بفعل ما تقوم عليه من براعة التأليف بني املتباعدات اللغويةرة الفنية نسقا لسانيا متمّيزا يف املنظومة و متّثل الصّ 
ثةرة لووامن العقل املاحيايية اإلطاقات ذي ال وما تتوّفر عليه من قّوة الّدفق الّداليل، والشحن املعنوي .وجتسيد اجملّردات

املفضي إىل التأثةر من يف سّلم التعبةر بّوأها منزلة خاّصة األمر الذي  عرب أساليب البيان، على االفتتان ةباعثالو  والوجدان،
ل حقايقه من خالوالوقوف على  استجالء معامله،عاّمة والروايي منه خاّصة وهو ما نسعى إىل خالل أصناف اخلطاب 
اهلدف املنشود، والوقوف عربها على توجيهه صوب دور الصورة الفنية يف بنية اخلطاب الروايي و هذه املداخلة الّناظرة يف 

البحث بالّدقة يف كي يّتسم الفورة، ورسم أبعادها  وسيلة إلبراز معامل  النسق االستعاري متخذين من الغرض املقصود
 .التناوليف على لّب املقصود والرتكيز الطّرح،

الطاقات  -النسق االستعاري  -قّوة الّدفق الّداليل  -بنية اخلطاب الروايي  -الّصورة الفنية   -:الكلمات المفاتيح
 .اإلاحيايية 

Abstract :  
the artistic image occupies a distinct position in the language system  Due to its speciality in 

expressing and clarifying meanings. And stimulate the mind and conscience. Which earned it a 

prominent position in the work of fiction. And make it one of the most prominent means that attract 

the attention of the recipient and push  him to interact with the ideas and the basis of the structure of 

the discourse of novel events. 

Key words :  the artistic image ;the structure of the novelist discourse;Semantic flow force;The 

metaphorical format; Inspiration energies.  

. الوسايل املعرّبة عن انشغاالت اإلنسان، واالستجابة إىل متطلباته الفورية، ونوازعه النفسية ىتعّد اللغة من أرق
وذلك هو سّر عطايها الذي  .حمدود من املعايند من األلفاظ عن الالّ و وفيها من الطّاقات التعبةرية اخلالّقة ما يعرّب هبا باحملد

انا وأبعد غورا  ملّا خيتّص باخلطاب األديب الذي تتعاظم فيه ذروة ويوون أشّد افتن .وال تبلى سرايره ال ينضب معينه،
املنبعثة من مجاليات  فتسمو درجة التأثةر ختامر العقول وتستهوي النفوساليت  اإلمتاعو  وسايل اإلقناع فيه وتتنوّع.اإلبداع

 .التعبةر، وبراعة التصوير
كما ميون أن . فقد توجه اللغة الفور فتؤثر فيه. عطاءإن العالقة بني اللغة والفور قايمة على جدلية األخذ وال

فالولمات ـ باعتبارها رموزا ـ هلا القدرة على توجيه أفوارنا وتنظيمها، أي أن »ها هو اآلخر فيبدع يف نسج خيوطهايوجه
 1«.يف احلياة نفسهااللغة ليست جمرد نظام إشاري، أو جمرد وسيلة تنعوس احلياة فيها، إمنا هي وسيلتنا لبث النسق والنظام 
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بتنّوعها قوالب املبىن اليت تتنوّع ميّثل النص الروايي نسيجا من املتواليات املنتجة للمعىن، واجملّسدة لألفوار اليت 
املوّون وعلى هذا األساس ُعّد  .غةأساليب اللّ عليها اخلطاب الروايي واليت ال سبيل للوقوف عليها إاّل من خالل  يقوم

من أهّم البنيات اليت تقوم عليها هندسة النص مبثابة مشّول فّّن يتضّمن مجاليات بالغية ومعامل أسلوبية  الذي هوغوي اللّ 
الوظيفة التواصلية اليت تؤّسس  الذي ميّر عرب  ومن خالله فقط يتّم إنتاج املعىن .كونه احلامل ملضمون الرسالة الّرواييةالروايي  

التعبةر عن أفواره بل وإخراجها متنح املتوّلم القدرة على من شأهنا أن عرب آليات لغوية متمّيزة للعالقة بني التفوةر والتبليغ
 .يرومه الرواييالتأثةر يف املتلقي وذلك هو املبتغى الذي كي جتد سبيلها إىل   يف أهبى صورة وأحسن معرض

اإلنساين والنفس البشرية ذات العوامل  إّن الّلغة داخل العمل اإلبداعي تأخذ أبعادا خطةرة تتلّون بتلّون الفور
ليست جمرّد وسيلة أو أداة تعبةرية ختدم  »وعليه فإّن الّلغة اإلبداعية مبا حتمله من خصوصية . املتداخلة بني اجملّرد واحملسوس

الولمات  اليت   النفس واإلدرا،، إهّنا فضاءملوتصبو إليها، بل هي عامل يف حّد ذاته شديد االلتحام بعا ،غاية مضمونية ما
 2«.ها األشياء إىل الوجودنتأيت م

يف يذهب كثةر من الّدارسني إىل أّن اخلطاب الّروايي من أكثر األجناس األدبية متّثال لتجليات اللغة ألّن الرواية 
ذات ر فورة وحنن نسعى لنقل جتربة وتقرينبدعها  اليت األخيلة األخرىالبقية مشاهب الغوي خياالحقيقتها ال تعدو أن توون 

اخلطاب الروايي ال ميون أن يتحّدد باحلواية فحسب، بل مبا فإّن الرواية صياغة بنايية مميزة، إذا كانت  .صلة بالواقع
إنّه التصوير الذي يضفي . من لغة توحي بأكثر من احلواية، وأبعد من زماهنا ومواهنا ومن أحداثها وشخصياهتا هيتضّمن

ملبدع أن ميتلك ناصية اللغة اليت تساعده على على هذا األساس بات لزاما علىا.حيوية على املشاهد حركية ، ويفعمها
أمر الوتابة قايم على العمل البارع بالّلغة والنسج بألفاظها  »ألّن  هندسة أفواره وبنايها بناء حموما كالعقد املرّصع بالّدرّ 

 3«.الفنانني املتألقني والوتاب البارعني املتأنقني يف دايرة نظامها، وليس هذا النسج الرفيع الورمي إاّل مبقدور
آخر مثلما يقّرره أهل فضاء ثقايف  أيّ  إّن الّلغة األدبية مبا تعرفه من حتّوالت تظّل ممّيزة عن كّل الّلغات اليت يعرفها

الّداللية الفاعلة يف اإلبداع احيوم حول نقطة جوهرية يّتصل بالّلغة وعلى املنظومات »بارت أنّ روالن يرى حيث .االختصاص
وما ذا، إاّل ألّن اللغة األدبية الفاعلة ال .األدب من خالل الرتكيز على األدبية اليت تنتج املعىن، ال على املعىن يف حّد ذاته

 4« .، بل أهّنا تتصّدر طليعة تلك املؤثّراتتقّل أمهية يف التأثةر عن بقية العوامل األخرى
دعايمه الشوالنيون وبلوره جاكبسون قد وجد طريقة إىل التجسيد ملّا غدا إّن مفهوم األدبية الذي أرسى 

تعارض النص الّشعري على مستوى أصبحت  حيث حتما مقضيا االهتمام بالّلغة الّشعرية يف الرواية العربية املعاصرة 
 .املوّونات األساسية ذات العدول الّداليل من جماز واستعارة وكنايةبغية توثيف الّداللة

واليت ال  .إّن لغة الرواية تستمّد صّورها من فيض احلياة املشحون باملتقابالت واملتغةّرات وأصناف املتناقضات
منط إاّل عرب التصوير الفّّن الذي هو مفتوحا إىل أبعد احلدود  سبيل إىل متثّلها واإلعراب عنها إعرابا عميقا يبقي الفهم  

هلذا السبب  .ورة بطريقة جّذابة تثةر اتنباه املتلقي ، وحتدث فيه خصوصية التأثةرأسلويب يسهم يف بناء املعىن وتقدمي الف
فهي من أقدر الوسايل املساعدة على نقل األفوار العميقة واملشاعر الرقيقة  .الّصورة الفنية وسيلة الّشاعر وأداة الّناثركانت 

جديدة ومشاعر متجددة نابضة باحلياة وذا، ما  ار وكّلما جال فيها العقل أوحت له أفوا. يف أوجز عبارة وأدّق إشارة
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حتيل  ،كما أهّنارموز احلسّ  عن  فهي متتلك خاصية الوشف عن خلجات النفس واإلفصاح. يزيدها حيوية ويفيضها داللة
وإذا أصاب هبا  .اليت يبعد مرماها، ويدّق مغزاها املعاين اجملّردة إىل متّثالت جمّسدة ناطقة يف صمت ومقّيدة ألوابد املعاين

إىل لطيفة ، وذلك هو السحر احلالل الذي يغّن عن إلقاء  أفضت بناعن بديعة و املعرّب معقد العزم من الرتكيب افرّتت لنا 
والعقول ناظرة يف تركيبها وطريقة نسجها خليوط . إليها منقادةولعّل ذلك هو السّر الذي جيعل النفوس . العصا واحلبال

إن ما احيدثه التصوير البليغ من وقع خاص يف النفس يتجاوز مرتبة اإلفهام .احلاصل بني املبىن واملعىن املشاهبة أو التناسب
إن العدول عن املبتذل إىل الوالم العايل الطبقة واليت تقع فيها أجزاء هي نوت :" إىل مرتبة التأثةر لذلك قال ابن سينا 

وال شك يف أن الناس تعبوا تعبا شديدا حىت بلغوا غايات التزيني يف  نادرة، هو يف األكثر بسبب التزيني ال بسبب التبيني،
 5"«.واحد من أنواع الوالم

يرى أهل االختصاص أّن النسيج اللغوي للخطاب الروايي يقوم على دعامتني اثنتني ال غىن إلحدامها عن 
، وال ميون أن يغّن واحد منهما عن اآلخرومها األسلوب املباشر وغةر املباشر حيث جيود كلٌّ منهما يف موضعه، األخرى، 

احلاجة إىل الصورة الفنية باعتبارها أداة هلا طريقتها اخلاصة يف عرض املعاين مقرتنة بألفاظ ليتفاعل املتلقي  »اشتّدت  هلذا 
، العمل يه يف وقت واحد، فال فصل بينهما و ال يتمّيز أحدمها عن اآلخر، فيوتسب حينذاأوهو مرتبط جبز  الرواييللنص 
إىل طبيعة املعىن  االنتباهإطار موّحد ينهض بسبب النص وحتديده، ويلفت ضمن مناخا يشعر، بالتئام اللغة والفور  الروايي

يف عرضه وأسلوبه منسجما مع سلسلة األلفاظ املشةرة إىل املعاين، غةر منفصل عنها يف حال من األحوال، وهنا يندفع 
يف استوناه العالقات القايمة بني اللغة والفورة، أو اللفظ واملعىن أو الشول واملضمون، املتلقي حنو السةر وراء الصورة 

ويوون طريق كشف هذه العالقات هو التنقل يف استنباط املعاين من سبل صياغتها يف التشبيه واالستعارة والتمثيل واجملاز، 
هر إىل الواقع، ومن جماز القول إىل احلقيقة، ومن لتقيم الدليل على الّذهّن باحلسي وتلخص إىل القيمة من خالل الظا

ومن النظر يف املشّبه به إلدرا، شأن املشّبه، ومن التمثيل إىل كنه الشيء، وهذه  .التعبةر االستعاري إىل األصل االستعمايل
دور فّعال يف رسم معامل  اليت تقوم بدور6«.هي جمموعة العالقات يف التناسب واللحمة اليت تبىن عليها أصول الّصورة الفنية

الغايب إىل نوع من احلضور، مبا يثةر االختالف ويستدعي التأويل بقرينة  مقرّبةمن املعاين إىل احملسوس، و  اجملّرد حمّولةاملعىن 
ل فيه من اجلّدة واحلركية ما يثةر فضو الصوغ اللساين املخصوص الذي تتمثل فيه املعاين متّثال مبتورا، يستوجبه أو دليل، 

 .ويدفعه إىل استوناه حقيقة الفورة وسرب أغوارهاالعقل 
حتمله من دالالت املعىن الظّاهر ألهّنا يف اخلطاب ضرورة ملّحة فمرّد ذلك إىل ما الصورة الفنية إذا كان توظيف

ملا تنطوي مشحونة شحنا قويا تتقاطع فيه األلوان واألشوال ضمن حركة وارفة الظالل تبعث على التأمل وتثةر االهتمام 
وهي ال تقّل  داللة عن الصورة الفتوغرافبة بل إهنا أبلغ تأثةرا وأدّق . عليه من املنّبهات اليت تفوق يف إاحيايها اإليقاع والنغم

الصورة هي اللقطة اليت تسجل وضعا معينا لشيء، سواء أكان حيا أم ظواهر طبيعية، وهذا »إذا كانت. عن املعىن املرادتعبةرا
فالصورة الفنية اللغوية تتمّيز بأّن اللقطة اليت يسجلها ...ما تصنعه آلة التصوير، وكذلك ما يصنعه الفنان، لون بينهما فروقا
ه يف وضع معنّي جامد، بل هي متنحه من احلركة واللون الفنان يف وضع معنّي للشيء تضفي حياة على ما تصّور، وال تثبت

واإليقاع، ما جيعله رمّبا أمجل من واقعه، وأكثر من ذلك أّن املصّور الفّن يضفي من روحه وذوقه وثقافته على الصورة الفنية 
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ظة واحدة، بينما حتوي ما يعجز املصّور على اإلتيان به، فالصورة باآللة حتوي شيئا واحدا، وضعا واحدا، معىن واحدا، حل
 7«.الّصورة الفنية أشياء، وتتحر، يف أوضاع، وتوحي مبعان كما أهنا تنسب إىل مصّورها

إن أمهية الصورة الفنية كامنة يف طريقة التعبةر اليت تسلوها لإلعراب عن مضمرات الفور  وأوجه الداللة وما 
من املركوز يف الطباع والراسخ يف غرايز »: انب بقولهوقد كشف عبد القاهر عن هذا اجل. حتدثه  من خصوصية وتأثةر

العقول أنه مىت أريد الداللة على معىن ، فرت، أن يصرح به، ويذكر باللفظ الذي هو له يف اللغة، وعمد إىل معىن آخر 
  8«.ه صراحيافأشةر به إليه، وجعل دليال عليه، كان يف الوالم بذلك حسن ومزية ال يوونان إذا مل يصنع بذلك، وذكر بلفظ

وقد أمجع أهل النظر على أن اجملاز أبلغ من احلقيقة إذا وقع يف موضعه ملا فيه من إثارة النفس إىل تتبع مواطن تركيبه 
واالنتباه إىل اجلمع بني املتباعدات احلسية واجلمع بينها وبني األمور املعنوية وهذا من تلطيف الوالم الذي كان قد نبه إليه 

، ألن وأما تلطيف الوالم ففهو أن النفس إذا وقفت على متام املقصود مل يبق هلا شوق إليه أصال »:قوله الفخر الرازي يف
فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون . وإن مل تقف على شيء منه أصال، مل احيصل هلا شوق إليه. حتصيل احلاصل حمال

لوم، فتحصل هلا ـ بسبب علمها بالقدر الذي علمته ـ لذة بعض، فإن القدر املعلوم يشوقها إىل حتصيل العلم مبا ليس مبع
واللذة إذا حصلت عقب األمل كانت أقوى، وشعور . فتحصل هنا، لذات وآالم متعاقبة. وبسبب حرماهنا من الباقي أمل

لعلم به إذا عرب عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل احلقيقة، حصل كمال ا: وإذا عرفت هذا ، فنقول. النفس هبا أمت
فال حتصل اللذة القوية، أما إذا عرب عنه بلوازمه اخلارجية، وعرف ال على سبيل الومال، فتحصل احلالة املذكورة اليت هي  

 9«.فألجل هذا كان التعبةر عن املعاين بالعبارات اجملازية ألذ من التعبةر عنها باأللفاظ احلقيقية. كالدغدغة النفسانية
ألفيناه يف اخلطاب الروايي ولو رمنا النظر يف طبيعة النسق االستعاري الذي هو أحد أبرز مرتوزات الّصورة الفنية 

الرتكيب و االستبدال  عمليةمن خالل بني املتباعدات واستنطاق اجلمادات التأليف قايما على ذلك التصّرف العجيب يف 
 . خراجلامع بني النقل واالختزال وإذابة عنصر يف آ

وقدحا لزناد العقل الناظر يف مطويات . يف جوهرها إاّل استثارة لووامن الروح والوجدان االستعاريةليست الصورة 
وحناياها املختزلة يف أنساق . البيان املبّطن بقّوة الّشحن املعنوي، والّدفق العاطفي املركوز يف خبايا األفوار املضغوطة

يغّذيه اإلعجاب برباعة التصوير اليت جتعل التعبةر خصبا استعارية آخذة باأللباب، بفعل ما تتمّتع به من اكتناز معنوي، 
ا جنيا. ثريا  ً حيث تتحّول الفورة املاثلة يف األعيان  إىل نسق لساين، احيومه نسيج البيان، املتجّلي على . وحتيل مثاره ُرط ٍب

يع البليغ املنطبع يف مرآة الّذات فما النصوص يف كنهها إاّل فهوم هلذا الوون البد. طور األفهام املتناغمة مع لوحات األكوان
وهو ما نسعى إىل فّك رموزه . املنتجة للخطاب املنسلك يف ِعْقد التعبةر وصّوره العاكسة لنوازع الفور على صفحات الذّكر

 والربط. واستجالء موامنه، والوقوف على أبعاده وحنن نرصد اخلطوط واملعابر، اليت مبوجبها مّت إسقاط الغايب على احلاضر
حيث تنصهر األطراف ويربز األّس املعنوي . بني املادي واملعنوي، ضمن نسق استعارّي آسر، قوامه التخييل والتمثيل

واملختزل يف صّور الرتاكيب ذات األنساق االستعارية الباعثة على اإلثارة الراشحة من . املتواري خلف البنيات العميقة
وملّا كانت على هذه الدرجة من التأثةر يف املتلقي وكانت هلا القدرة  .صدههندسة العبارة احلاملة ملدلول اخلطاب ومقا
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واألداة اليت . مله كانت وسيلة الروايي الذي يعتمد الّرمز املبّطن يف طرحهما ال طاقة لألسلوب املباشر حبالوافية على محل 
 .ته، ويرسم معامل فّنهمن خالهلا يبّن فور 

وقد تبّوأت منزلة . وأقواها تأثةرا. وأرقاها تصويرا. االستعارة من أكثر أساليب البيان تعبةراجُيمع البالغيون على أّن 
وأخذت حبّظ وافر من العناية والدراسة والتحليل، بفعل ما انطوت عليه من طاقات تعبةرية . نوعية يف املنظومة البالغية

وقدرات على . لعقل البشري ملهارات إبداعية ال متناهيةاليت تعوس اكتساب ا. مشحونة بقّوة الّداللة ، وسعة الّتخييل
بفعل ما ينشئه من أنساق لسانية، تتجّسد فيها أرقى أساليب التصوير املتجلية عرب ضروب التعابةر . االبتوار والتجديد

ا تتجاوز ذلك يف إمنّ ، ومرّد ذلك إىل أهّنا ال تقف عند حدود نقل الفورة إىل مشارف العقل.احملققة ألمسى غايات التأثةر
. من خالل دفعه إىل فّك رموز تلك األفوار املضغوطة ذات اخليوط املتشابوة. إبالغيتها لتأخذ بلّب املتلّقي وتثةر وجدانه

وذلك من أبرز مسات التعبةر . وجيمح باخليال. وما تفضي به من إمياء وإاحياء،يشيعهما التلميح الذي يستنفر كوامن النفس
 .ويأخذ مبجامع القلوب املنتشية من مخر العبارة احملققة لإلثارة. لفور والوجدانالفّن الذي ميلك ا

مبّينا أنساقها ومسالوها، . وكان  عبد القاهر اجلرجاين قد وقف عندها وقوف شحيح ضاع يف الرّتب خامته
. وضروب ال تستقصى. ىضمن دروب ال حتص. ومشيدا باالستعارة الفنية القايمة على اللمسة البيانية اآلخذة باأللباب

، وأكثر جريانا، وأعجب حسنا وإحسانا، وأوسع سعة وأبعد غ ْورا ، وأذهب َن ْدا  يف أمّد ميدانا، وأشّد افتنانا »فهي كما قال
خُتُيـِّر  وأهدى إىل أن هُتِدي إليك أبدا عذارى قد ....الصِّناعة وغ ْورا ، من أن جُتمع  ُشع بها وُشُعوهبا، وحُتص ر فنوهنا وضروهبا، 

إن باه ْتها اجلواهر م دَّت يف الشرف والفضيلة باعا ال  ،وأن خُترج لك من حبرها جواهر .وُعِّن  هبا الومال .هلا اجلمال
وبثّا للحياة فيها . وما ذا، إاّل  ألّن يف االستعارة جتديدا لّلغة10« .وأبدت من األوصاف اجلليلة حماسن  ال تُنو ر .يقصرُ 

ستمّر ملختلف الّصّور النامجة عن التفاعل بني الذات املبدعة وبني الواقع املعي،، حيث يربز املعىن اجملّرد نتيجة التوليد امل
ويتوارى خلف املعىن االستعاري الذي جيّسده الفرع مبستجّداته الالفتة . يتضاءل فيه األصل. اخلفّي يف قالب حمسوس جليّ 

وتوجب له بعد الفضِل  .ُتربز هذا البيان أبدا  يف صورة ُمستج دٍَّة تزيد قدره نبالأهنا  ،ومن الفضيلة اجلامعة فيها» .لالنتباه
وإّنك ل ِتِجُد اللفظة الواحدة قد اكتسبت  هبا فوايد حىت تراها موّررة يف مواضع، وهلا يف كل واحد من تلك املواضع  .فضال

 11«.وِخال بٌة موموقة .وفضيلٌة مرموقة .وشرٌف منفردٌ  .شأٌن مفردٌ 
شأهنا أن تثةر  نالشّك أّن مومن اإلثارة احلاصلة يف االستعارة هو وليد ابتوار عالقات جديدة بني األشياء م

وتوّلد له متعة التأويل والوشف ملطويات الوالم ومقاصده املتوارية خلف النسيج االستعاري القايم على . انتباه املتلقي
واعلم أّن الرونق املستفاد باالستعارة والتبديل سببه   » :ه الفورة بقولهوكان ابن سينا قد نّبه إىل هذ. العدول الداليل

وما يتبع ذلك من اهليبة واالستعظام والّروعة كما يستشعره اإلنسان من مشاهدة الغرباء، فإنّه . االستغراب والتعّجب
 12«.احيتشمهم احتشاما ال احيتشم مثله العارف

ومدلول هذا الوالم أّن األصل يف . وما يرتتب عليها من تأثةر. من غرابتها إّن قيمة االستعارة عند ابن سينا نابعة 
وذلك هو مومن اإلثارة يف االستعارة اليت . االستعارة اجلّدة واالبتوار، فمىت حتّقق هلا هذا الوصف، تأتى هلا عنصر املفاجأة

وما ذا، إاّل ألّن . وتسحر األلباب. ية متلك القلوبجيود فيها التنسيق بني عناصر الصورة الفنية فيمنحها طاقة إاحيايية وتأثةر 
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وقد . ومن َث ّ يأنس هبا فيتجاوب مع املقصود. فينتشي برحيق االستعارة. املتلقي يشعر باللذة العقلية، واملتعة النفسية
ول واضح، ومن َّث النظرية االنفعالية لالستعارة قدرة االستعارات على إثارة املشاعر، والتأثةر على العواطف بش »أّكدت 

فإّن وظيفة االستعارة ليست نقل معلومات إىل املستمع كما احيدث يف بقية اجلمل غةر االستعارية، إمّنا تذهب إىل ما وراء 
 13«.اللغة احلرفية يف قّوهتا وفاعليتها، لتؤثّر على املشاعر والعواطف

و من خالهلا تتجّلى . وّونة للخطاب واملنتجة لهمتّثل االستعارة بؤرة اجملاز الذي تتفاعل فيه جمموع العناصر امل
واليت متتاز بقدرهتا على . معامل اللغة اجلمالية املنبثقة من رحم الفور يف شول صّور فنية ذات الّدوال املتداخلة فيما بينها

عّدة من الّدرر، وجتّن تعطيك الوثةر من املعاين باليسةر من اللفظ، حىت خترج من الّصدفة الواحدة  »فهي. اإلاحياء واإلمياء
وعلى هذا األساس كانت دواعيها ذات صلة باألفوار املنزوية يف خلجات النفس  14«.من الغصن الواحد أنواعا من الثمر

، ومضمرات األفئدة اليت المناص من التعبةر عنها إاّل من خالل مطويات الرتاكيب املبطّنة بالّصّور اليت ختتزن املعاين املتوارية 
ولعّل ذلك هو الّدافع . ب اجملاز، ومنه االستعارة الرامزة إىل التفاعل بني املوجودات ، واملعربة عن خلجات الّذاتيف قوال

 .األطالل ومساءلة الديار الذي كان ميلي على الشاعر العريب قدميا خماطبة 
حيث تشّول . احتة للمعىنكما أهّنا تعوس حّسا إدراكيا ملختلف العالقات اإلسنادية، والرتابطات اللسانية الن

البنية الولية لالستعارة مضمونا معرفيا ، وطاقة تصّورية تنصهر فيها خمتلف املعطيات متفاعلة مع الّذات واللغة والفضاء 
وتصّورات جمالية . حيث جُتسِّد البنيات االستعارية يف بعدها الداليل، وعمقها اإلشاري، مناذج معرفية متماسوة. اخلارجي
كما متّثل آليات ختييلية متمّيزة تعىن بتنظيم العالقات الرابطة بني . تنهض بتوثيف احلاالت الّذهنية والوجودية متناغمة،

وفحوى القول يف هذا أّن االستعارة تنهض على  بُعدين اثنني مها .احملسوسات واملعقوالت يف إطار التناغم واالنسجام
الّذهّن واخلطايب، حول بنيتني : جتليات النسق املعريف على الصعيدين امللفوظ الذّكري، وامللحوظ الفوري، حيثترتّكز

البنية التعبةرية اللسانية اليت تتحقق عرب الوحدات اللغوية التأليفية مبستوياهتا الرتكيبية والداللية : أوالمها. متمايزتني متواملتني
 .الل االمتدادات السياقية يف التلفظ واخلطاب واملعرفةالبنية الذهنية التمثيلية اليت تتجّسد من خ: وثانيتها. والتداولية

ولو رحنا ننّقب عن عالقة االستعارة بالّذات املنتجة للخطاب  من منظور أّن التقّصي املعريف يقوم أساسا على 
تعبةره، وجب إدرا، الوجود اإلنساين متمظهرا يف جتلياته الفورية، والنفسية بغية استوناه عوامل اإلبداع البشري يف أمناط 

علينا القول بأنّه البّد من اإلقرار بأنّه من اإلجحاف أن ينظر إىل البنيات االستعارية على أهّنا جمرّد صّيغ لسانية، ومناذج 
 .تصويرية مقطوعة عن عوامل الّذات اإلنسانية  املتدّخلة يف هندسة العبارة وإنتاج اخلطاب

بطه التقعيدية إىل جانب املنطق الّذهّن حبموالته املعرفية، وجتلياته التصويرية يتدّخل املنطق النحوي بقدرته الّصورية،وضوا
يف إنتاج املعىن عرب آليات النسق االستعاري املتخطي حلدود التعبةر التقليدي الذي يقّدم الفورة جاهزة ناضجة مسفرة عن 

واستجالء  . آلليات ليعيد رسم معاملهافحواها خالفا للتعبةر االستعاري الذي يفرض على املخاطب الوقوف مع تلك ا
بناء على أّن االستعارة وليدة التفاعل بني البىن الرتكيبية والتصورات الّذهنية .كوامنها للظفر بدالالت التمثالت الّذهنية

لروافد حيث توون املعطيات املعرفية الرامسة للبنيات االستعارية قّوة داعمة ، وطاقة ملهمة لوافة األبعاد التصويرية وا
التخييلية اليت تسرتعي انتباه املتلقي وتدفع به  إىل التعجب املفضي إىل الوقوف مع تشابك العالقات، ومرامي اإلاحياءات 
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وخباصة إذا أجيد .وإظهار مدلوالهتا إظهارا مغايرا جديدا. اليت تنهض على تشويل الوحدات اللغوية تشويال متمّيزا فريدا
ري وأحوم نسجها عرب توخي معاين النحو فيها،فإّن ذلك هو مال، األمر يف االستعارة انتخاب وحدات النسق االستعا

اليت تتجّمع فيها عناصر الزمان واملوان وإن تباعدت يف حقيقتها فهي مؤتلفة يف إطار شعوري موّحد، يطبعه التوامل 
 .وبعث الروح يف اجلمادات. اعداتواالنسجام بني عناصر ذلك العمل الفّن الذي يضارع احلُلم يف تقريبه بني املتب

واجلدير بالذّكر أّن االستعارة إذا حتقق هلا امتال، الطاقة اإلاحيايية،ارتقت إىل مشارف الرمز املبّطن للفورة، حيث 
يؤازرها ممتزجا معها ومعاضدا هلا يف صناعة التأثةر الفّن والنفسي وهو ما البّد منه إلحداث االستجابة ورفع مستوى 

 .اإلثارة
فهو الذي يقدح زناد العقل املنفعل واملتفاعل مع األحداث  اليت . ميّثل اجلانب الوجداين أمهية كربى يف حياة اإلنسان

كوهنا مظهرا من مظاهر االستقراء . واالستعارية منها بصفة خاّصة. تنصهر عناصرها يف بوتقة الصورة الفنية بصفة عاّمة
ويشحنها بطاقة اإلاحياء املبطّن . وّوناهتا اليت مينحها اخليال مسة التوافق واالنسجاموإحوام النسج بني م. للحوادث واألشياء

 .هبذا الشول تتوّلد أبوار األفوار املنطوية على عذارى األسرار الراشحة باملعاين اللطيفة، والقيم الشريفة. بقّوة التأثةر
ازات اإلبداعية اليت تشتغل على آلية التصوير تتصّدر طليعة اإلَنولعّل هذه اخلاصية هي اليت جعلت االستعارة 

. فالتصوير وظيفيا أداة فاعلة تضبط  الرتكيب اإلبداعي.يف ترمجة املعارف الذهنية، وجتسيد األحاسيس والشحنات الوجدانية
ملبادئ العامة املتعّلقة كما أنّه يؤطّر إبداعيا ا. ويزيد من أمهيته اخلطابية. وتقّوي نسيجه التأليفي مبا يضمن له فايدته الداللية

 .باملسارات التداولية للبنيات التعبةرية واالستعارية يف حتصيل أرقى غايات التأثةر وأمسى حاالت التفاعل
ونسج خيوطها نسجا يذوب فيه املستعار يف . الشّك أّن األديب املبدع هو من احيسن قياس األشباه والنظاير

إّن مثل هذا التالحم والتداخل بني األشياء حمسوسة كانت أو معقولة يعوس جتربة فنية قوامها احلواس . املستعار له
اس اخلافت ملّا ينفعل اإلنسان حبادث أو وارد فتثور وقد يقوى ذلك اإلحس. والشعور بعالقات األشياء بعضها ببعض

وهنا يتضاعف حضور القوى املدركة فرتتفع درجة التوتّر االنفعايل والتأثر الوجداين، . ويشتّد حنينه أو غضبه. عاطفته
 طليعة املنّبهات وتأيت االستعارة يف. فيشعر بول المسة وهامسة عندها يغدو معرّبا بليغا أو متذّوقا مستوعبا ملا يلقى عليه

وحتقيق عوامل اإلقناع . اليت تثةر موامن الوجدان العتمادها اللغة اجملازية اليت تنبع حيويتها من قدرهتا على استيعاب الفورة
 الذي يعّد من أبرز املنّبهات األسلوبية تسمو فيه بؤرة التوتر اجملازيالروايي الذي طاب اخلوتلك هي غاية املىن من . والتأثةر

 . ليت يتوئ عليها الواتب لنقل جتربته الفنية عرب أسلوب تطبعه اإلثارةا
فّعالية االستعارة يف جتسيد املعاين وتشخيصها   ، وذوقه البياين املرهفأدر، عبد القاهر حبّسه البالغي الرفيع وقدميا

، فإّنك لرتى هبا اجلماد حّيا ناطقا » :حيث قال. كي يتمثّلها الفور وتقوم يف النفس فتغدو سافرة مؤثّرة، وجامعة معرّبة
ا وال ناصر هلا  ،وإذا نظرت يف أمر املقاييس .واألعجم  فصيحا، واألجسام  اخلُرس  ُمبينة ، واملعاين اخلفّية بادية جلّية وجدهت 

إن شئت أرتك املعاين اللطيفة  .وجتد التشبيهات على اجلملة غةر معجبة ما مل تُوْنها .أعزُّ منها، وال رونق هلا ما مل ت ِزهْنا
وإن شئت لطَّفِت األوصاف اجلسمانية حىت تعود روحانية  .اليت هي من خبايا العقل، كأهنا قد ُجسِّمت حىت رأهتا العيون
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وهو مأتى عجيب ال . أمجل به من تعبةر يفوق كل تصوير وال ينبئك عن بالغته مثل خبةر 1516«.ال تناهلا إاّل الظنون
 .أديب لبيب صقلت ذوقه أرقى أساليب التعبةريصدر إالّ عن 

إّن تشخيص األشياء اجلامدة واملعاين اجملّردة ببعث الروح فيها أو أنسنتها بالنطق أو التصرف الفعلي من شأنه أن 
اجملال  وشّد انتباه املتلقي إليه باخلروج عن املألوف وكسر الرتابة، وإفساح. حرية أكرب يف طريقة إخراج أفواره واتبيتيح لل

وخباّصة إذا كان النّص اخلطايب يتجاوز حدود التبليغ إىل فسيح التأّمل . وينشئ فيبدع. للخيال كي  خياطب فيسمع
 .والتذّوق واإلثارة اآلخذة مبجامع القلوب

تأسيسا على ما سبق  ميون القول إّن االستعارات بنيات لسانية تصويرية تعوس قّوة إبداعية خاّصة تؤطّرها كثافة 
التفاعل احلاصل بني عوامل الّذات املنتجة للخطاب واللغة والوجود املنطبع يف مرآة التجربة اإلنسانية السارية يف األنساق 

وستظّل االستعارة  يف أبعادها التداولية ، ومقاصدها اخلطابية من األساليب . اللسانية املقّيدة لألوابد، والناحتة للفرايد
وينحت من لطايف املعاين صّورا مشّخصة . س حّسا مرهفا يبعث احلياة يف األشياء اجلامدةالبيانية الراقية اليت تعو

الروايي للمجّردات يف قوالب تركيبية فنية آخذة باأللباب بفعل ما تتمتع به من قّوة تعبةرية وطاقة إبداعية من شأهنا أن متنح 
لغة إبداعية ذات ملسات سحرية مثةرة يشّول العدول وسيلة فّعالة يف اإلعراب عن أفواره، وتشخيص تصّوراته، ضمن 

الداليل فيها حمور البنيات االستعارية املتوّلدة عن التفاعل القايم بني اللغة والفرد والعامل من حوله، حيث مينحه هذا اإلطار 
ا املشّبه واملشّبه به املعريف اختزال مجلة من املعاين ضمن نسق عدويل ُتضغط فيه مجلة من املعاين يف صورة يتداخل فيه

وهو ما يعوس . بطريقة تفاعلية تنطوي فيها الصورة على كثةر من الثراء املعنوي والبعد الداليل املؤثّر اآلخذ مبجامع القلوب
حيوية اللغة اجملازية القايمة على العدول عن األصل يف التعبةر احملقق ألصناف شىت من االستعماالت اللغوية، والتصّورات 

نية نظرا ملا تتمتع به من قدرة على االختزال، وإحالل طرف حمّل طرف آخر لعالقة جامعة بينهما جتليها حركية الدوال البيا
القدرة على  الفنية وتوون للّصورة. ضمن ثنايية الرتكيب واالستبدال لرسم معامل النسق االستعاري الذي يغّذيه اخليال

عن ذلك الرسم اجلمايل الذي يُعطي الوثةر من املعاين باليسةر من اللفظ عالوة اإلاحياء من خالل التدفق الداليل الّناجم 
، والوقوف على على ما تنطوي عليه من إثارة متلي على املتلقي الوقوف معها مليا للربط بني عناصرها، وإدرا، مراميها

الذي مثّلت يف لغته واسطة ب الروايي هلذه األسباب وغةرها فرضت نفسها يف اخلطا .اجلمايل، ودالالهتا الرمزية أبعادها
اليت يستدعيها اخلطاب الروايي وخباصة ملّا يتوّسل إىل تقيم الفورة عرب العقد، وحازت قصب السبق يف اللغة اجملازية 

ي ، ويأخذ مبجامع قلبه وفوره كوهو ما من شأنه أن  يسرتعي انتباه املتلقي . ، لبّث اإلثارة وتلطيف العبارةمطويات الوالم
 .الوالم، ومضمرات البيانيغدو فاعال منفعال يف التنقيب يف أعطاف 

 :املصادر واملراجع
 

                                                             
1

ــ  I.A Richards, The philosophy of  Rhetoric,Oxford univ.press,Newyork 1967 p :  134 
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  لواسيني ألاعرج" ليالي إيزيس كوبيا"رواية في  روائي التجريب التجليات  

 
 آسيــــــــــة متلف_د      

 (الجزائر) جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف       
         Metlef.assia@gmail.com 

 الملخص باللغة العربية 
حتاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أبرز الروائيني اجلزائريني جرأة يف خوض غمار التجريب الروائي وهو 

هذا النص الذي يفاجئ القارئ مبا حيمله من خصوصية فنية متميزة ، " ليايل إيزيس كوبيا "يف رواية " واسيين األعرج"الروائي
، فقد أثث له الروائي من املوروث والتاريخ والسرية الذاتية، واملشاعر اإلنسانية يف جزئياهتا اليت تشكل العامل بأسره، 

الكاتبة مي "وتعكس وعيه ووجهة نظره اجتاه سيطرة اجملتمع الذكوري على امرأة مثقفة وواعية ومتميزة  ،وتلخص تصوره
 .، فصنع الروائي ديكورا فنيا راقيا ومتميزا داخل الرواية يف بنائه وفكره"زيادة

مظاهر عن  وحري بنا أن نتساءل يف هذا السياق عن ميكانيزمات التجريب الفين عند واسيين األعرج، والبحث
 لواسيين األعرج؟" ليايل إيزيس كوبيا"يف رواية  حدود التجريب وأبعاده اجلمالية  وجتليات التجريب الفين عنده ؟فما هي

 آليات التجريب _ التجريب الروائي: الكلمات المفتاحية
Mechanisms of escperimentation in  "Nights of Isis Copia” 

Novel by Ouacini Aradj, 
Abstract 

This paper attempts to spotlight on the most daring Algerian novelists in the field of narrative 

workout. It is about the novelist, Ouacini Aradj, in his latest work entitled “Nights of Isis Copia”. 

This text surprises the reader with its artistic particularity. It includes different topics inspired from 

the heritage, the history, the biography, and the human feelings that constitute the whole world, 

summarize its vision, and reflect its consciousness and its view towards the domination of the male 

society on a unique and educated woman who is the writer, Mai Ziada. Indeed, the novelist created a 

selected artistic decor in the novel in terms of its construction and thought. Therefore, in order to 

examine the aesthetic and referential representations in this novel, the following questions might be 

asked; what are the mechanisms of the artistic workout for Ouacini and what are the limits and the 

aesthetic dimensions of this workout in "Nights of Isis Copia " novel? 

Keywords:Mechanisms Aesthetics _novelistic escperimentation 

 :أفق المجازفة في تشكيل خطاب روائي جديد  -1
ّيز الكتابة  رؤية صاحبها للعامل، جنس أديب قابل للخرق باستمرار، ذلك أهنا ترتبط ب ، أهناالروائية عموًماإّن أهّم ما ُيم

ـ ومن الدُيومة فعًًل مفيًدا ىومن الذكر  وهي جتعل من احلياة قدًرا ،موت" :كما قال بارتتصوراته، فالرواية  و  فتعكس وعيه
"موجها له داللة مًناز 

، فهذا اخلرق املستمر والبحث عن صيغ جديدة حيقق إسرتاتيجية نصية هلا طرائقها الفنية، وتقنياهتا اجلمالية، 1
 .الروائي *رف اليوم بالتجريبورهاناهتا اإلبداعية، وهذا ما يع

mailto:Metlef.assia@gmail.com
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ابتكار طرائق وأساليب جديدة يف أمناط التعبري الفين املختلفة، فهو "وعليه يمقرتن التجريب باإلبداع؛ ألنه يتمثل يف 
، فأساس اخلطاب الروائي التطور والبحث املستمر 2"جوهر اإلبداع وحقيقته عندما يتجاوز املألوف ويغامر يف قلب املستقبل

ال "عوامل جديدة، وآليات سردية خطابية مغايرة لكل ثابت ومنطي، فالرواية املعاصرة واليت باتت ال تفارق التجريب، عن 
غري قابلة للتقنني بطبيعتها  -كما يقول باختني–تتوفر على قوانني قارة أو ثابتة ُيكن توهم االطمئنان إليها باستمرار؛ ألهنا 

لل ذاته، ويعيد النظر يف كل األشكال اليت يستقر فيها، من هنا صعوبة احلديث ما دامت شكًًل يبحث بشكل دائم وحي
؛ إذ تعد جنًسا أدبًيا مفتوًحا ينهل من جمموع األجناس األدبية على اختًلف طبيعتها، 3"منوذجية أو قارة"عن معايري مجالية 

 .كانات إبداع خمتلفة متعطشة للمغامرة واجملازفةوهذا ما يؤكد فضاءها التجرييب الذي يمشكل أفًقا مفتوًحا متطلًعا إىل إم
إىل خلق األشكال، وهو بذلك يقدم على مغامرِة حتطيم ثبوتية األشكال اجلاهزة؛ إذ يقيم " -التجريب-إذ يسعى 

 4".أو على البحث عن منوذج ممكن خمالف مفارق، متجدد باستمرار" الًلمنوذج" وجوده على
: ريب باملغامرة يف قوله من خًلل ربطه مصطلح التجريب باملغامرة فيقولمصطلح التج" حممد ساري"كما ربط 

، 5"على الكاتب أن يواصل مغامرة التجريب لعله يصل إىل مبتغاه، تقول احلكمة بأن املغامرة أساس االكتشاف والتجديد"
ا  ات وفالرواية بطبيعتها تسعى إىل تصوير احلياة بكل متغرياهتا، فكل ما فيها متحرك يأىب الثب

ً
االستقرار، ومادامت عامل

افرتاضًيا يتحرك من خًلل مكوناته اللغوية وغري اللغوية يصبو دائًما إىل البحث عن كل ما هو جديد، فيتفاعل مع كل 
أن التجريب أوسع طموًحا؛ إذ : "مضمونه، يقول حممد أمنصور األمناط التعبريية اليت تبعثم بعبٍق روِحي ممتمّيز يف شكله و

على األجناس اجملاورة، ولكن يف انفتاحه ذلك يؤسس القوانني اخلاصة واجلديدة للرواية عرب االنتقال هبا من سؤال  ينفتح
، فبالرغم من 6"ومن مأزق الكينونة إىل أفق الصريورة أالختًلفاجلنس إىل سؤال الّنص، ومن سؤال اهلوية إىل سؤال 

ات يف الرواية إال أهنا تسعى يف كل مرة إىل التمسك هبويتها وبطبيعتها البحث الدائم عن اجلديد املتغري الذي يأىب الثب
 . الفنية

فالتجريب الروائي ليس تقنية فنية بقدر ما هو تعبري عن مواقف، أو رؤى، أو تصورات فلسفية وجودية ومجالية 
ألدوات اإلجرائية، وتنوع وتارخيية حتكم جممل العملية اإلبداعية، فهو يستدعي نضج الفكر، ووضح الرؤية، وتطّور ا

األساليب الفنية؛ إذ تقوم الرواية التجريبية على جمموعة من اخليارات الواعية اليت تقلق طمأنينة القارئ الذي اعتاد على 
قة احلبكة التقليدية والشخصيات الواقعية، فيتماهى اجلمايل والفين واملرجعي يف رواية ال ُيكن أن يمقال عنها إاّل أهنا رواية قل

ا خاًصا مؤثثًا بتقنيات جديدة مغايرة، تأىب الرضوخ لكل ما هو 
ً
مستفزة، تفتح باب املغامرة على مصراعيه لتكشف عامل

، اليت يتجاذب 7"جبماليات االختًلف"منطي وثابت، وتصبو إىل كل ما هو جديد خمالف، بل حتاول استثمار ما يسمى 
فجدل التجريب اإلبداعي متعدد األطراف، ال يتم داخل املبدع يف عامله "أطرافها خيوط الكتابة والتلقي على حد سواء، 

، لذا فقد ظل أفق التجريب أساسيا 8"اخلاص، بل ُيتد إىل التقاليد اليت يتجاوزها والفضاء الذي يْستْشرفهم املخيال اجلماعي
أو اللغة، أو بنية املكان والزمان، أو يف الدفع بالرواية العربية إىل أفق رحب، سواًء على مستوى الشكل، أو طرق السرد، 

زوايا الرؤية وتقنيات معاجلتها، وقد شكل هذا األخري عنصًرا جوهريًا يف جتارب كبار الروائيني عربًيا وعاملًيا، وما ازدهار 
داثة وكل ما وتعددية املشهد الروائي يف الساحة األدبية اليوم إال دليل على حيوية أفق التجريب، فاهلوس به خلق هوًسا باحل



2102 رسبتمب                                          2 العدد 2 المجلد                                        أمارات مجلة  
 

(الجزائر)آسية متلف                      الجزائر-الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي  –كلية آلاداب والفنون إصدار      42  
 

أنه اإلفراط يف ممارسة "يرافقها من مفاهيم كالتحاور واملخالفة والقطيعة، يف حني يكتفي سعيد يقطني يف تعريفه للتجريب 
 .9"التجاوز

ثًلث دوائر أو بنيات لتحديد مًلمح التجريب يف الرواية " لّذة التجريب الروائي" وقد حدد صًلح فضل يف كتابه
 10:وهي

  متخيلة جديدة، ال تعرفها احلياة العادية، ومل تتناوهلا السرديات السابقة، مع القدرة على اكتشاف ابتكار عوامل
قوانني تشفريها وفك رموزها لدى القارئ العادي بطريقة حدسية مبهمة، ولدى الناقد املتخصص بشكل منهجي 

 .منظم
  ،تتصل بطريقة تقدمي العامل املتخيل وحتديد توظيف تقنيات فنية حمدثة مل يسبق استخدامها يف هذا النوع األديب

 .منظوره أو تركيز بؤرته، مثل تقنية تيار الوعي، أو تعدد األصوات، أو املونتاج السينمائي
  اكتشاف مستويات لغوية يف التعبري تتجاوز نطاق املألوف يف اإلبداع السائد، ويتم ذلك عرب شبكة من التعالقات

غة الرتاث السردي، أو الشعري، أو اللهجات الدارجة، أو أنواع اخلطاب األخرى النصية اليت ترتاسل مع توظيف ل
 .لتحقيق درجات خمتلفة من شعرية السرد

ولعل أهم ما يف هذه املًلمح هو خلق عوامل متخيلة جديدة؛ ألهنا التقنية الوحيدة إلشباع رغبة الروائي يف تشييد 
ومنطي، وهي رؤية إبداعية مشروعة لكل روائي باحث يبحث عن التميز نصه وفق معامل تتجاوز وخترق كل ما هو مألوف 

والتفرد بنصه وبأدواته وتقنياته السردية، اليت يتًلعب خبيوطها لينتج يف آخر املطاف فسيفساء تبهر القارئ بألواهنا 
 .وزخرفاهتا

 :عند واسيني األعرجالروائي خصوصية التجريب  -2
 نظريهتا الرواية العربية خوض غمار التجريب واالنفتاح على األجناس التعبريية، وحاولت الرواية اجلزائرية على غرار 

النصوص، واملرجعيات الثقافية اليت حتقق احلداثة السردية يف ظل مرجعية تارخيية دقيقة من تاريخ اجلزائر احلديث، متّيزت 
ي الذي مل يعمْد يستوعب فكرها اجلديدة حتوالهتا، فتمردت على الشكل التقليد بعمق تناقضاهتا وتأزّم توجهاهتا و

فبات من الضروري البحث عن أشكال ومضامني جديدة تتماشى ومعطيات الرّاهن وتتجاوز السائد بفعل "وتطلعاهتا، 
 .11"املغامرة

و ، الذي ال تكاد ختل"واسيين األعرج"ومن أبرز الروائيني اجلزائريني الذين امتطوا موجات التغيري والتجديد الروائي 
خاض واسيين األعرج يف التجريب : "أعماله اإلبداعية من مظاهر التجريب، ويشري إىل ذلك عبد اهلل أبو هيف بقوله

وقائع من أوجاع رجل غامر صوب "الروائي وجتديد السرد عميًقا، منذ وَكِدِه املبكر لًلنتظام يف كتابه رواية طويلة يف 
نوار اللوز تغريبة "، و"وقع األحذية اخلشنة" كتابه قصة أو رواية قصرية يف ، ويف"ما تبقى من سرية خلضر محروش"، و"البحر

، وتبّدت طوابع هذا الوكد يف احلرص على احلكاية وتأجيجها "مصري أحًلم مرمي الوديعة"، "صاحل بن عامر الزوفري
لولع به هو ما حقق متيز ، فتطلعه إىل التجريب وا12"بالتخييل يف فضاء خاص عماده وجدان مفجوع بالتحوالت القاهرة

 .أعماله وجعله أيقونة الرواية اجلزائرية
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يعترب أحد أهم األصوات الروائية يف الوطن العريب على خًلف : "وهذا ما يؤكده أيًضا الناقد كمال الرحياين بقوله
درسة اجلديدة اليت ال اجليل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيين الذي يكتب باللغتني العربية والفرنسية إىل امل

تستقر على شكل واحد، بل تبحث دائًما عن سبلها التعبريية بالعمل اجلاد على اللغة وَهَز يقينياهتا، فاللغة ليست معطى 
، وُيكن رصد مًلمح التجريب الروائي عند واسيين األعرج يف حماولة تفجري البىن  13"مستمر جاهًزا، ولكنها حبث دائم و

 :ة، ومعارضة أساليبها عن طريق أمرينالسردية التقليدي
 اللهجات؛  األمثال، و احملكي، واالستفادة من السرية الشعبية الذاتية، واحلكم و إعادة توظيف املوروث الشعيب و

 .أي حماولة تأصيل األشكال الروائية العربية
  من تعدد لغوي، وتعدد األصوات، جتريب العوامل اجلديدة والتقنيات السردية اجلديدة اليت رافقت ظهور تيار الوعي

 :، فمن ميكانيزمات التجريب عند الروائي واسيين األعرج...التناص وتداعي الذاكرة، و
 التجريب على صعيد الشكل؛ أي يف بنية الشكل الروائي. 
  املضمون والتجريب على صعيد اللغة؛ أي جتريب يف البنية النصية للرواية، ما يؤدي بالضرورة إىل التجديد يف

والرؤى، اليت يريد أن يطرحها صاحبها بني يدي القارئ، هذه الرؤى ناجتة عن الظروف والعًلقات االجتماعية 
 .والسياسية اجلديدة والراهنة اليت تعاين منها اجملتمعات العربية عموًما واجلزائر خصوًصا

فالتجريب عند واسيين األعرج هو جتريب مقصود، يسعى من خًلله الروائي رسم عامل خاص ال يؤمن باحلدود، 
يستطيع التجاوز واالخرتاق بكل ما تنطوي عليه هذه املفاهيم من دالالت، ورؤى، وقيم، وقدرات، وأفعال، ونتائج تسمو 

اجلمالية يف معىن نوري من معانيها هي حتقيق "اته؛ إذ أن بالّنص إىل أفق أرحب تًلمس فيه اجلمالية الشعرية كل جزئي
، يتوافر (عابر للمعىن)العنصر الفين يف اإلدهاش واملتعة، وإجناز فضاء جديد، فضًًل على التطّلع الدائم واملستمر إىل معطى 

، فهذا السمو بالنص 14"على حساسية جديدة تمنعش فضاء القراءة، وتمشرك القارئ يف التمّتع جبماليات منجز املغامرة
وحتقيق اجلمالية ال يكون إال بتطابق القالب الفين واألديب، الذي صيغ داخله مع املعىن اجلديد الذي يشكل املفاجأة لدى 

 .القارئ
وخنلص إىل أن واسيين األعرج قد دخل عامل التجريب الفكري واجلمايل الفين منذ أن متت القطيعة مع السرد 

 : 15لك باالرتكاز على إشكاليتني نقديتني مهاالتقليدي الواقعي، وذ
 عًلقات  –أي الرواية-املثاقفة حبكم أن الرواية كنص مميز يف بنياته ويف آفاقه ويف أسسه اليت يرتكز إليها فرضتها

 .غري متكافئة مع ثقافة اآلخر
  هلا هويتها املتحررة اإلشكالية الثانية وتتعلق بالتأصيل؛ أي البحث عن األنا من خًلل اآلخر هبدف خلق ذات

واملتجذرة تارخيًيا وحضاريًا، دون تداخل اآلخر املتطور عنها، لتحقق توازنًا اجتماعًيا وفكريًا يف العصر الذي تتعايش 
 .معه

ليايل إيزيس  "بناًء على ما تقّدم حاولَنا رصد مواطن التجريب يف إحدى األعمال األدبية املتميزة لواسيين األعرج 
 شكلت لدى املتلقي هالة من الشوق واحلنني لزمن مي زيادة وحسرة وغصه على ما حدث هلا، فقد اعتاد ، واليت16"كوبيا
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الروائي على تأثيث نصوصه من املوروث والتاريخ والفلسفة واملشاعر اإلنسانية يف جزئياهتا وتناقضاهتا، واليت تمشّكل العامل 
ىل بناء تركييب مجايل وفين، تموِهمم بواقعية الّنص باعتباره حقيقة يتم بأسره؛ إذ ينتهج واسيين حيلة روائية مشروعة تصبو إ

مي "استثمارها يف العملية السردية، إذ نسَج خيوط نصه من خًلل التواشج بني الواقعي واملتخيل، فبعد ضياع مذكرات 
تصريح الروائي يف الفصل األول  حاول املبدع ترتيبها إبداعًيا، فاشتغل على الفضاء السردي املتخيل على الرغم من" زيادة

لم أضف شيئا لهذه اليوميات سوى أنني نظمت صفحاتها، ورممت : "التمهيدي من الرواية بأنه مل يمضف هلا، قال
، إاّل أّن إعادة ترتيب هذه 17"كلمة، محتها الدموع وهي تكتبها، والرطوبة أيضا  1002 الكلمات الناقصة وهي بعدد
بسلطة املؤلف على نصه؛ إذ ينبثق سر املعادلة الفنية الدقيقة يف وعي واسيين األعرج يف  املذكرات يكفي لكي يمصرّح

اعتماده على تقنيات سردية لبناء متخيله الروائي بقدر من العبثية والفوضى يف الظاهر، وبكثري من التدبري املقصود يف 
 .مضمار التزاوج بني التارخيي الرتاثي واجلمايل الفينحقيقة األمر، فهو يعي بأنه البّد أن يتسلح بكثري من الدهاء ليخوض 

هنوضها اإلبداعي على السرية الذاتية اخلاصة بالكاتبة مي زيادة، واليت تتلخص يف " ليايل إيزيس كوبيا" تنهض رواية
سره، هي رواية تمدين يومياهتا اليت كتبتها يف العصفورية، واملعاناة النفسية اليت عاشتها يف هذه الفرتة وكان سببها جمتمع بأ

 .وتفضح وتمعري جمتمعا ذكوريًا متسلطًا منتهًكا حلريات املرأة العربية
فالتأمل يف بعض ما جاء يف الرواية من زاوية ختدم الفهم الثقايف لفرتة زمنية غابرة، يلخص طبيعة عًلقة رجال الثقافة 

على حضور صالوهنا  ية، هي املرأة الكاتبة املثقفة اليت طاملا واظبواأو باألحرى رواد النهضة الثقافية العربية مع املرأة غري العاد
وكأن اجلنون جاء لريضي أعماق مجاعة مريضة ال ترى املرأة إاّل أداة "األديب سنوات طوال إال أهنم سرعان ما تقلبوا ضدها  

 18".متعة ال اعتبار وجوديًا هلا
قارئ سيًل من التداعيات والشكوك عن رواد عصر النهضة، فهذا االقتحام اجلريء لفكر هذا العصر فتح أمام ال

الذين طاملا انبهر بآرائهم وأدهبم وفنهم يف حماولتهم جماراة احلداثة والرقي بالوطن العريب، بعيدا عن التعصب والنظرة الضيقة 
 .اجلائرة للمرأة وللحياة بشكل عام

ملشكًلت أعمق، هي مشكًلت العصر اخلطرية بداية من إذ تذهب الرواية إىل أبعد من هذا كله يف حتليلها الفين 
 :القرن املاضي إىل اليوم نذكر منها

 اليت حتولت إىل منط يف التفكري، فلم تعد مقتصرة على األفراد: مشكلة الذكورة. 
 وضعية املرأة يف اجملتمعات الشرقية. 
  ،خنبويًا، ومل تتحول إىل فاعلية اجتماعية اليت ظلت خطابًا فوقًيا "معضًلت احلداثة يف جمتمع ما بني احلربني

 19."وحياتية، فقد أحب جيل مي احلداثة لكنه رفض دفع مثنها الباهظ
 ":ليالي إيزيس كوبيا"مالمح التجريب الفني في رواية  -3

واسيين األعرج صاحب أسلوب سردي ممتميز له مًلحمه احملددة ولمغتهم اخلاصة، منْت لديه تقنيات فنيات يف السرد 
مبعثها الغالب نوع من التدخل اإلرادي هلندسة السرد وإخضاعه لنظام إبداعي مّتسق، مما يتطلب كبح مجاح االسرتسال 

 الكتابة، ولعل أبرز ما يضمن خصوصية نصوصه الروائية دخوله يف والرتهل وحتقيق درجة قصوى من الرتكيز واالقتصاد يف
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عًلقات تناصية مع نصوص قدُية أو نصوص حديثة، تؤثث بنية النص املركزي وتسهم يف تنويع لغاهتا وأساليبها، وحتدد "
، فالرواية باعتبارها 20"شكله وبناءه العام، وتعمل بذلك على كسر وحدة أسلوبه، وتساعده على إقامة منذجة للسرد الروائي

جنًسا تعبرييًا غري حمدود يتطلع دائما إىل أفق أرحب، تدخل يف عًلقات تناصية مع نصوص وأجناس تعبريية أخرى أدبية 
وغري أدبية تستمد منها معرفتها، وتقوي مضموهنا، من خًلل تداخلها مع شخصياهتا وأزمتها وفضاءاهتا، وقد أشار باختني 

قصص، أشعار، )الرواية تسمح بأن تدخل إىل كياهنا مجيع أنواع األجناس التعبريية سواء كانت أدبية إن : "إىل هذا بقوله
، فتداخل الرواية مع 21("دراسات عن السلوكات، نصوص بًلغية وعلمية ودينية)، أو خارج أدبية (مقاطع كوميدية

ليايل إيزيس  "وهذا ما يًلحظ جبًلء يف رواية األجناس األخرى يساعدها عل تنوع واتساع لغتها وإيضاح صورهتا للواقع، 
 ".كوبيا

ُيكن اعتبار هذه الرواية يف احلقيقة رواية حبث واستقصاء شكل جديد، حَتْفرم  يف ذاكرة  التاريخ، فتؤكد اخرتاقها 
اص الذي شّكل اخرتاقية الكتابة بداية بالتن"األسلويب والبنائي لكل األمناط املعروفة يف الكتابة اإلبداعية، فقد حققت 

ثًلمثائة ليلة وليلة يف "يف جزئيته " ليايل ألف ليلة"فسيفساء من االستشهادات، هو تناص متعدد مليء بدءا باختًلف نص 
، من حيث احتكار شهرزاد الكًلم املباح، فهي شهرزاد ليًلهتا، ترك هلا واسيين فسحات واسعة كي "جحيم العصفورية

ام ما واجهته يف حياهتا خاصة بعد وفاة والديها، كان صوهتا صوتًا وجدانًيا مونولوجًيا تنقل مأساهتا يف حلظات ضعفها أم
يفتح جراح الذات وآالمها؛ إذ ُيثل حمور الرواية، فهي أساس السرد وجوهره، تتقاطع األصوات السردية األخرى وتلتقي من 

، إهنا سارد وشخصية وفاعل Homodiegetique"22املتماثل حكائًيا "أجله لتبقى هي احلكاية واحملكي، إنه سارد 
، "Autodiegetiqueسارًدا ذاتًيا حكائًيا "، فتصبح "أنا"وموضوع للمحكي وهي حتكي حكايتها بضمري املتكلم 

فتجعلم من الرواية منوذًجا اجتماعًيا وثقافًيا، يدفع باجتاه تعرية الثقافة الذكورية حني تسرد تفاصيل استغًلهلا من طرف ابن 
جوزيف وأهلها، وختلي كل من حوهلا عنها بغرض االستيًلء على أمًلكها، على الرغم من مكانتها الثقافية ومتّيزها يف عمها 

قلت أن هذا لن حيدث إاّل لألخريات، وها أنا ذا أواجه الكابوس نفسه، ال فرق بيين وبني امرأة "الساحة الثقافية واألدبية، 
 ".عادية

على أجناس أدبية خمتلفة استدعاها من الرتاث؛ إذ استمد " ليايل إيزيس كوبيا"يته األخرية انفتح واسيين األعرج يف روا
يقول واسيين ... معرفته وأدواته الفنية من خمتلف األجناس التعبريية الرتاثية، فوظف السرية الذاتية وجنس اليوميات، والرسائل

س الوحيد الذي يستوعب األجناس األخرى؛ استوعب املسرح، اجلنس الروائي هو اجلن"األعرج الرواية آفاقها رحبة؛ ألن 
هذا اجلنس كما تعرفه أدبيات النقد العريب . استوعب األسطورة، استوعب التاريخ، والشعر، والّرسم، والنحت، واملوسيقى

شبيهة باإلنسان هو اجلنس الوحيد الذي ُيتلك إمكانية التجدد من خًلل تلك القابلية على االستيعاب، وهنا تقف الرواية 
اليت " ليايل إيزيس كوبيا"، وهذا ما يظهر جليا يف روايته 23"القادر على التجرد والتأقلم، وهذا ما جْيعلهم يمعّمر أكثر من غريه

 .شكلت إنتاًجا أدبًيا جديًدا من خًلل احتكاكها باألجناس األدبية األخرى
السردية الرتاثية اليت تدخل وتشكل كنواة أساسية داخل الّنص تعد املادة التارخيية من أهم األنواع  ويف السياق ذاته

فمع ازدياد "الروائي، فمعظم الروايات املعاصرة تغرتف من الرتاث التارخيي املاضي مادهتا اخلام لبناء حكاياهتا وتصويرها، 
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 استجًلء ما حدث يف ، وتمسهم يف"تاريخ احلاضر"الوعي باحلاضر يزداد االهتمام بالتاريخ بوصفه خليفة احلاضر أو 
، فاستدعاء التاريخ وتوظيفه داخل الرواية ما هو إال تعبري عن واقع معني يسعى الروائي إىل وصفه واإلشارة إليه 24"التاريخ

ضمن مبىن روائي متخيل، فالرواية قوامها اخليال والتاريخ قوامه الواقع؛ إذ تكتب الرواية هذا التاريخ ضمن أمناط ووجهات 
هناك من الروائيني من يستدعي التاريخ عن طريق التعرض للوقائع مباشرة والتصريح عنها، وهناك من يقّدمه من خمتلفة، ف

تظهر الرواية التارخيية العصرية املهمة نزوًعا : "، يقول جورج لوكاتش"بالسرية الغريية"خًلل السري والرتاجم أو ما يعرف 
والصلة املباشرة بني اجلانبني، يف العديد من احلاالت هي أغلب الظّن الطراز  واضًحا إىل السرية، أو ترمجة احلياة الشخصية

 .25"املعاصر من األدب احملض التارخيي السريي
إذ شغف واسيين األعرج يف رواياته باستحضار التاريخ بطرق وأساليب وتقنيات متعددة من خًلل تتبع النصوص 

بعد سنوات من البحث المستميت عن ... ": "ليايل إيزيس كوبيا"وايته الضائعة والولع بالبحث عنها، يقول واسيين يف ر 
مخطوطة ضائعة، كنت قد تخصصت في ذلك، منذ سنوات خلت عثرت على نص طه حسين الضائع في الشعر 
الجاهلي غير المتداول اليوم، فيه كثير من الفقرات التي قام بنزعها، والتي كانت ستغرقه في حياته حول القرآن 

النية العربية المريضة، عثرت أيضا على مخطوطات كثيرة، منها ألف ليلة وليلة في رواية مغاربية جديدة وغير والعق
ومخطوطة سي محند أو محند الذي جمعت قصائده األمازيغية التي خطت بالحرف العربي ألول ... منشورة

، ما جيعلهم روائًيا متميًزا من خًلل حماولة بناء عامل متخيل يف كل جزئياته، نواته األساسية هي التاريخ والرتاث 26"...مرة
 .والواقع، هو واقع يسعى إىل نبذ املبتذل فيه والتنبؤ مبستقبل لرمبا يكون أحسن، هو تاريخ احلاضر وتطلعات املاضي

، الكاتبة "مي زيادة"الضائعة بذل اجلهد املضني يف البحث عن يوميات ومثلما تعّود هذا املبدع تتبع النصوص 
إىل إنصافها وإماطة الّلثام عنها، فسماها بغيمة الناصرة؛ إذ اختلف عن كل  -كما أشار يف روايته–واألديبة اليت حاول 

لناصرة، وتمنيت أن أضع إيزيس كوبيا، الكنار وغيرها، ال أحد فيهم وفق في تسميتها، أسميها غيمة ا"الذين مسوها 
 27".هذا العنوان على واجهة الكتاب لكني لم أعط لنفسي حق تغيير الجوهر

بتوليفات تارخيية ختص عمداء األدب يف هذا العصر كطه حسني، والعقاد، وجربان، " ليايل إيزيس كوبيا"يزخر نص 
مسينات، وتركوه معلًقا يف فراغ ال هو حداثي يْقبلم من الذين هيكلوا جمتمع العشرينات حىت اخل"والرافعي، والرحياين وغريهم 

، فتخاذمل هؤالء مع ما عاشته مي زيادة 28"خبياراته، وال هو كًلسيكي مرتاح حتت مظلة شكلتها املنظومة الدينية والتقاليد
فة جريئة يمعيد بناء نظرة جديدة حول هذا العصر ككل، برفضهم أو حىت عدم قبوهلم ألن تكون هناك امرأة كاتبة مثق

ختوض غمار ختصصهم جبرأة ومتكن، وترفض أن تكون مًلًذا هلم، هي امرأة هلا كياهنا وليست جمرد جسد مجيل، تقول مي 
أنا امرأة مسيجة بالممنوعات من كل الجهات، مازلت أحمل في داخلي ظالم األديرة، وأوامر : "لعباس حممود  العقاد

 .ضت أن تكون سارة اليت عرفها، حبيث رف29"أمي، وخوفي من مبهم ال أعرفه
إذ تكمنم الصعوبة ويظهر التميز داخل الرواية من خًلل سعي الروائي إىل إكساب ما هو تارخيي بعدًا فنيًا مجالياً 

إن الرواية تستطيع أن تُغير العالقات الجاهزة "تغدو معه الرواية قادرة على استًلب القارئ وإدهاشه بقول واسيين
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مؤكدًا في " حية ومشتركة لالنغماس في العصر وتقّبل الخسارات الناجمة عن ذلك وترميمهاوتتحول إلى وسيلة 
أن الرواية جسر رابط ومتخّيل يضُع اآلخر في موقع اإلدهاش عندما يكون الّنص المنجز معّبرًا بالفعل "ذات السياق

  30،"عن أدق اللحظات التاريخية حساسيًة وتقاسماً 
إقحامه ليوميات مي زيادة يف كيان نصه، هذا اإلقحام الذي ال يكون حقيقة مطلقة، نسج واسيين خيوط حكايته ب

إمنا يدخل عليه عنصر التخييل، الذي ال نكاد نتلمسه يف ليايل إيزيس كوبيا ظنا منا أن كل ما جاء فيها هو حقيقة مطلقة، 
مجالًيا فنًيا يزيد من رونقها، وهذا ما يسمى  إاّل أنه ال ُيكن أن ختلو أي رواية من هذا العنصر الذي يضفي عليها بعًدا

، فمهما حاول واسيين إيهام القارئ 31"تركيب بني السرية الذاتية والتخييل"، وهو l’autofictionبالتخييل الذايت 
ا وتضليله يف توليفات النص الفنية بصبغها صبغة واقعية تارخيية، إال أن عنصر التخييل يشكل احللقة األهم يف كتابة هذ

 .العمل
مزجها  -واليت سجلتها هي حقيقة–فالسرية الذاتية ملي زيادة، واليوميات اليت وجدها واسيين بعد حبث حثيث 

باخليال حني أعاد ترتيبها وتصنيفها، وأضاف الكلمات الناقصة اليت حمتها الدموع اليت ذرفتها مي وهي تكتبها وكذا الرطوبة 
ة املوظفة داخل النص بأن تنمو وتتسع يف صلب الرواية، فتزيد قوًة وصًلبة وتداخًًل أيًضا، فهذا املزج مسح للسرية الذاتي

على مستوى الشكل واملضمون، فتعامل واسيين مع املخطوطة اليت بىن عليها جزئيات روايته حبذر، وذكاء، وشوق، وحنني، 
ة، أشم رائحة الورق والحبر أفتح المخطوطة بحذر كمن يتعامل مع جناحي فراش: "يقول واسيين. ومتّرد، وغضب

، فهذه الرواية هي رواية بوح 32"القديم، والدموع اليائسة والعرق الذي علق برائحة الخوف، والصراخ المكتوم
 33.وتشضي، تفضح وتعري ما كان مسكوتًا عنه، فالكتابة كما قال واسيين ال تنشأ إال داخل املعصية

وها شيئا من أعمارهم لينصفوهنا قليًل، ليؤكدوا أن ما حصل ملي بقي لقد انشغل الكثريون مبأساة مي زيادة، بل منح
نص واسيين األعرج حول مي يف "سرا أوشك على التًلشي مع انقضاء اللحظة التارخيية اليت عاشت فيها، ومن هنا يأيت 

ت صحافية، إطار مرويات تارخيانية جديدة حسب غرينبًلت، سعت إىل قراءة كل ما أنتج عن مي من وثائق وقصاصا
ومن مث جتاوزت ما فعله السابقون حني عمدت إىل نقل هذا كله من جمال خطايب إىل آخر مشحون بطاقة مجالية، إال أن 

، وهذا ما حيقق التميز 34"هذا مل حيل دون اإلبقاء على النص يف حالة تأرجح ديناميكي بني اخلطاب التارخيي واجلمايل
 .وحيدث املفاجأة لدى املتلقي

ليوميات من األجناس األدبية اليت تتغلغل داخل الرواية فتصبح جزءا منها؛ إذ حيمل هذا النوع األديب الكثري وتعد ا
من املشاعر واألحداث والوقائع اليت حدثت لألشخاص فرتكت أثرا يف نفوسهم، فقد ضمت رواية إيزيس كوبيا لواسيين 

داثا ووقائع عاشتها وأثرت يف نفسيتها، بل شكلت منعرجا خطريا يوميات مي زيادة باعتبارها الساردة املهيمنة، فسردت أح
يوم كتبت له الرسالة األخيرة التي حكمت فيها بالموت على ": يف حياهتا، بل لرمبا أدت هبا إىل الفناء، تقول مي زيادة

، فقد نقلت لنا بعض 35"توقعت فيه بقايا أشياء جميلة وحساسيات لم تمت 1332سبتمير  22نفسي في 
األحداث نقًل تارخييا دقيقا حمددا بتاريخ وقوع األحداث، إضافة إىل سرد بعض األحداث التارخيية كاملنصب الذي تواله 
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، 1330ثم ترك المنصب ليعود ثانية إلى رئاسة الجامعة في : "بعد تأسيس اجلامعة املصرية اليت ترأسها" لطفي السيد"
قل طه حسين من الجامعة إلى ديوان الوزارة دون موافقته، وهو احتجاجا على ن 1332مارس  3ليستقيل منها في 

 36."ما اعتبره تعديا على مؤسسات الدولة
ومن بني األحداث اليت روهتا مي ودل عليها واسيين بتاريخ مضبوط، نْقلها إىل مستشفى نيقوال ربيز الذي مكثت 

ة اإلنهاك والبرد، لكني شديدة جسدي لم يعد لي من شد": تقول مي 1392-8-11إىل  1392-1-82فيه من 
السعادة، تعودت أن ال أثق في الوعود الهاربة، الوعد هذه المرة كان صادقا، أخيرا جاؤوا بي إلى مستشفى نيقوال 

 37".ربيز
أنا مي، ": ويتجلى جنس اليوميات بشكل واضح يف قول الساردة وهي تصف تركيبتها السحرية، تقول مي زيادة

من خلطة دينية ومكانية غريبة، أم فلسطينية أرثوذكسية نزهة معمر، من  1221دت في ماري إلياس زيادة، ول
مرتفعات الجليل الساحرة وقناديلها العاشقة، وأب ماروني لبناني، إلياس زخور زيادة، من ضيعة شحتول التي تزداد  

عمري اليوم تخطى عتبة : "ميات، لتذكر بعدها سبب تدوينها هلذه اليو 38"كل يوم ارتفاعا لتقترب أكثر من سماء اهلل
شهادة لي وأنا أكتب هذه اليوميات إال صرختي التي لن يسمعها أحد غيري، أو  ال ،سنة 61الخمسين سنة بقليل 

 .39"لقد قتلني أهلي: ربما سمعها عابر ال أعني له الشيء الكثير
التعبريية اليت يتوفر عليها من أجل إضفاء يسعى واسيين األعرج بوصفه مشكًل للغة الرواية إىل استثمار كل الطاقات 

هي املعيار "صبغة مجالية واقعية تسمو بالنص، وتتعاىل به لتحقق التواصلية بينه وبني القارئ، بل لتحقق الغواية، فاللغة 
ح، األساسي املعول عليه، وذلك ملا حتمله من طاقات وإمكانات، فهي تبعث على اإلدهاش أو عدمه أو الغرابة أو الوضو 

 40".فاملادة األساسية اليت تشكل اإلغراء ليس املوضوع الذي تتحدث عنه لغة النص فقط، بل اللغة نفسها
 -وككل مرة–فقد تعددت األساليب اللغوية يف الكتابة الوسينية، وتنوعت من الفصيح إىل الدارج، كما حضرت 

 : 41بني مي ومدام شوكياللغة الفرنسية يف سياقات عديدة، نذكر منها هذا املقتطف احلواري 
 Parfait. Mademoiselle May s’est enfin résignée. 
 Très fatiguee, Madame Choquer. 
 Chawkat Svp. 
 pardon. Chawkat.   42   
 
وما يدلنا عن قصدية هذا التوظيف ودالالته هو نزوع الروائي يف هامش الصفحة الثمانية والثًلثون من الرواية 

باللغة العربية، وهذا ما يدل على الوعي املعتمد لتوظيف هذه اللغة، ولرمبا لبعث احلياة والدُيومة داخل  إلثبات ترمجة احلوار
النص، أو لكسر السياق األسلويب ومفاجأة القارئ هبذه التقنية التجريبية، املتمثلة يف املزاوجة اللغوية الناجتة عن إقحام 

يت لقيت جدال كبريا بني الدارسني، إال أن كمال الرحياين يرى أن القارئ الذي اللغات األجنبية يف نص الرواية العربية، وال
يتقن كل اللغات ولو بدرجات متفاوتة، سيتوقف عند تلك النصوص ليتحسس طبيعتها وظروف نشأهتا، وعلل توظيفها يف 
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الكتابة وعملية اإلبداع النص اإلبداعي، وهكذا تعطي تلك النصوص مربرا للمتلقي حىت يرتك األحداث ويفكر يف فعل 
، ويبقى اإلكثار من 43"ذاهتا، وهذا من شأنه أن يعطي النص الروائي حركة دينامية، فيصبح نصا متحركا على الدوام

 .توظيف هذه النصوص باللغة األجنبية فيه نوع من التفكك يف نسيج العمل اإلبداعي
نوعا من التناغم داخل سياقات النص، إال أن كما تضّمن نص واسيين توليفات لغوية خمتلفة ومتباينة خلقت 

أكثرها جاذبية يف رواية ليايل إزيس كوبيا تلك املقاطع املستوحاة من لغة املقدس، واليت كانت من أبرز اللغات اليت اقتبسها 
: وايةالروائي لتدعيم وتقوية نصه، وإلظهار ثقافة وانتماء مي زيادة الروحي والديين، تقول مي يف إحدى عتبات الر 

، كما يشري 45"خصني بحضنك يا هلل لكي أعرف أنني منك": وقوهلا 44"مريمتك أنا يا اهلل، فلماذا تخليت عني؟"
واسيين األعرج إىل حرية مي املسلوبة منذ طفولتها ودخوهلا مدرسة اليوسفيات يف الناصرة حىت سن السادسة، وبعدها إىل 

رتفعات اجلبل بريوت؛ حيث العزلة الكلية واملوت الصامت لكل ذرة حية يف داخلية مدرسة راهبات الزيارة يف عينطورة يف م
طفولتي المعاندة سرقتها مني مدارس الراهبات التي صلبت جسدي حتى حولته إلى حجر أصم : "اجلسد، تقول مي

شفه على يابس، بال تربة، وال رمل، وال ماء، على الرغم من الغوايات والطراوات التي كانت تحيط بجسد كنت أكت
مرايا الحمام مرتسما كالغيمة الشهية التي ال أملك القدرة على وضع حدود لها، وال أن ألمسها أو يلمسها غيري، 

يف حني يقدم واسيين نظرته اخلاصة متخفيا وراء مي زيادة اجتاه مدرسة ، 46في كل مراحل حياتي، حتى بدأت الفجيعة
في الناصرة مخيفة فقط، ولكن متحكمة في مصائر األطفال اآلتين  العزرياتلم تكن مدرسة الراهبات : "الراهبات

إلى الدنيا بفرح، فيغلق عليهم في علبة أهل الناصرة عادة، يسجنون أبناءهم في الدين، وهم ال يدرون أنهم يقتلون 
التقت  جزءا من حريتهم وعفويتهم حتى وحتى إنسانيتهم، قبل أن يكبروا تكون كل الحيطان التي ربوها فيهم قد

وتشابكت وانغلقت، ويموت اللباب الذي يتسلق وينتشر عليها بحرية ويجف نهائيا، ثم يصبح خيوطا وأحباال 
كانت على وعي ديين كبري حني أوشكت على االنتحار   -ورغم كل هذه املمارسات القاهرة–إال أهنا  .47"خانقة

ال يوجد أكثر ألما . بيرة في داخلية عينطورةأسمع صوت األخت الك: "وتراجعت بسبب خوفها من عقاب اهلل، يقول
خوفي من عقوبة الرب . للرب مثل االنتحار، العذابات امتحان للنفوس العالية التي تمنح جسدها إلنقاذ اآلخرين

 48...".يجعلني أتقلص في فراشي، وأبرد وأكثر رعبا مما ينتظرني هناك
لق حد اإلنصهار والذوبان يف حماولة اخلروج من شرنقتها حبثا عن ومتضي الرواية يف استدعاءاهتا لألجناس األدبية فتتعا

الذي يعد جنسا أدبيا قائما بذاته حيمل خصوصية أسلوبية متنوعة األغراض " أدب الرسائل"اجلديد واملخالف ،كتوظيف 
ت يف العصر احلديث بني واملقاصد متفاوتة اجلمال والتأثري ، وإذا كان الزمن قد باعد بيننا وبني ذاك العهد وفن املراسًل

من جهة وبينها وبني العقاد والرافعي من جهة أخرى، ، "جربان خليل جربان "و" مي زيادة"األدباء وأشهرها مراسًلت 
حبيث شكلت رسائل جربان وكامي كلوديل متنفسا روحيا يفتح الذكريات "ليايل إيزيس كوبيا"وهذا ما تظهره لنا رواية 

يوم غادرت القاهرة مل آخذ معي الشيء الكثري ما عدا رسائل جربان اليت سرقوها :"تقول مياجلميلة ويبعث على األمل 
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كامي كلوديل اعتربهتما أهم مرياث يف حيايت ، جربان مات وبقي صوته احلي يف، بينما صرخة كامي  "مين ورسالة من ّ
 49..."طرها وسرها تلقيت الرسالة ضممتها اىل صدري مشمت ع.... كلوديل مل تربح قليب وال ذاكريت

إن املتأمل لغًلف الرواية جيد أن واسيين األعرج مل جينس روايته ألهنا  وببساطة ختلخل األجناس وهتز القالب 
التقليدي للرواية مبا حتدثه من صدمة لدى املتلقي ، فكان نتيجة لظهور هذه الفلسفة احلديثة اليت تطالب بنسق األنواع 

والتعايل على الفروق بني األنواع األدبية تارة والدمج واملزج بينها تارة أخرى وكما أشار حممد  والقفز فوق احلواجز والتسامي
البداية وال هناية ملغامرة الكتابة وال كتابة خارج التجربة واملمارسة فالنص ال يبدأ لينتهي ولكنه ينتهي ليبدأ، ومن مث " بنيس

نفتاحه ال خيضع وال يستسلم وال يقمع ،إن كل ما يبدأ لينتهي مناف يتجلى النص فعًل خًلقا دائم البحث عن منواله وا
فهذا اإلنفتاح ناتج عن التجريب وتعدد األصوات واللغات داخل النص الواحد ما يوسع ممكانات خطاباهتا 50".لإلبداع

ات الفردية واإلجتماعية وجيعلها من الرواية جنسا أدبيا منفتحا على قضايا اإلنسان وأسئلته وقلقه وتطلعاته إذ تتمثل الذ
حبموالهتا النفسية والثقافية واإلجتماعية ،وهبذا اتسع أفق الرواية ليزخر باألحاسيس اإلنسانية والرؤى واملواقف والتجارب 

، فتقدمي واسيين األعرج لصورة مي زيادة والعنف املعنوي املمارس ضدها والذي تتجاذبه أطراف كثرية أتاح للقارئ 51
مكثفة نقلت حكاية تراجيدية ختللها الكثري من  لغة 52" الدخول يف صميم  املكون النفسي مليوهو ما عربت عنه 
ويف هذا السياق نذكر حالة  "الوجدانية قبل أي شيء آخر التعرجات والكدمات ،لتكون الرواية مرآة للنفس ودواخلها

انفصامية اكتئابية تنبئ عن أزمة العقل الفردي الذي أصابت مي يف مواجهتها لآلخر وفقدان رغبتها يف احملافظة  احلياة أو 
 .حىت الظهور مبظهر حسن أمام الناس، ما يؤكد احلالة العصبية اليت عاشتها مي قبل وفاهتا

اسيين األعرج عزف سنفونية مي زيادة مبقطوعات مأساوية حزينة تعلن املوت انتصارا وراحة هلا ،فقد استطاع و 
أضاف جنس اليوميات على الرواية هالة من النرجسية يف التنوع الكًلمي وحركية مجالية غلب عليها طابع احلكي والسرد 

د عن إستيعاب ما يريد طرحه أو يعكس شعوره وجتربته ،ما ترجم إحساس الكاتب وثقته الكاملة ووعيه بعجز اجلنس الواح
اإلبداعية فأنار درب روايته بتقنيات فنية وتوليفات أسلوبية يصعب معها كبح مجاح اتساع وعمق الرواية يف جانبها الفين 

 .واملرجعي،ما جعلها  تفتح أمام القارئ باب التأويل على مصرعيه 
 :قائمة المراجع 
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 فلسفة تأويل الخطاب وإشكالية البحث عن املعنى

 
 بوزيدي محمد.د

 (الجزائر) جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
   

 :ملخص
 بالقداسة ارتبط الذي مظهرها غري يف اهلريمونيطيقا جتلت أن بعد  املعاصر النقدي الفكر التأويل قضية شغلت لقد

 النص مث اإلنسانية والتجارب اجملاالت كل إىل الدينية خاصيته من التأويل مفهوم الفالسفة من جمموعة نقل حيث  والدين
 عامل فهم أراد الذي" غادامري غيورغ هانز" األملاين الفيلسوف اهلريمينوطيقي التفكري لواء محل وقد األديب، واخلطاب

 اليت التأويل فن وأسس قواعد أهم على الضوء تسليط حياول املقال هذا الظاهراتية، الفلسفة مبادئ على مرتكزا املوجودات
بعد مث نقدم  ، اإلجتاه هذا أفكار أهم طرح إىل إضافة األدبية للظواهر مقاربته ومدى اهلريمينوطيقي املنهج أصحاب هبا جاء

 .املعاصر النقد أفكار طرحته الذي والتأويل اهلريمينوطيقا بني مقارنة شبه ذلك قراءة
 .الظاهراتية الفلسفة القارئ؛ النص؛ املعىن؛ اخلطاب؛ اهلريمينوطيقا؛ التأويل؛ :الكلمات المفتاحية

Philosophy of the interpretation of discourse and the problem of searching for meaning 
Abstract: 

The question of interpretation has preoccupied contemporary critical thought after the 

emergence of Hermoniticism in its non-appearance, which was associated with holiness and religion, 

where a group of philosophers transferred the concept of interpretation from its religious aspect to 

all fields and human experiences and then the text and literary discourse. The German Hermannotist 

philosopher Hans Georg Gadamer, Who wanted to understand the world of assets based on the 

principles of phenomenological philosophy, this article attempts to shed light on the most important 

rules and foundations of the art of interpretation by the authors of the Herminutic approach and the 

extent of his approach to literary phenomena in addition to the most important ideas of this trend, 

We have a semi-comparative reading of the Hermeneutics and the interpretation presented by the 

ideas of contemporary criticism. 
key words  : Interpretation; Herminutics; discourse; meaning; text; reader; phenomenological 

philosophy. 

 البحث :
لغز  لقد عنت الدراسات األدبية املعاصرة كثريا بقضية حتليل اخلطاب وتفكيكه وفهمه من أجل الوصول إىل 

ولقد تعددت آليات التجريب اليت ، بادئمن خالل عملية النقد كاملة وما يرتتب عليها من أسس وم العملية اإلبداعية
تسعى إىل فك رموز الظاهرة األدبية وتداخلت فيما بينها كما أفرزت الدراسات النقدية املعاصرة نظريات عديدة ووجهات 

 االجتاهات، وكل اجتاه من هذه طروحات أفكارهانظر فلسفية خمتلفة كلها حتاول أن تستفرد بالتجربة اإلنسانية وتربهن على 
موضوعية يف النقد؛ حّّ عيب عليها الاّل ؛ وغري بعيد من املناهج السياقية اليت اأن ينتصر لنفسه ونظريته اليت يطرحهحياول 
تركيزها من خالل  حقيقته وذلكساعية لوضع حد هلذه العناصر اليت أحاطت بالنص ومل تكشف  اوما بعدهالبنيوية تأيت 
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مبادئ سوسري والشكالنيني  حسبدواخل النص وعالقاته اليت هي أساس إنتاج املعىن ولب الوصول إىل جوهره  على
اليت طرحها روالن بارتاملؤلف وميالد القارئ النموذجي  إقصاءبعد قضية و السيميائي؛  االجتاهالروس وكذا أصحاب 

مطلق فكان هذا متهيدا  بشكلتعامل مع الظاهرة اهُتدي أخريا إىل القارئ، مما أعطاه هذا حرية التأويل وال 1
حيث  2الذي تشبع بالفكر الفلسفي الغريب الذي تعود أصوله إىل العصور الوسطى( اهلريمينوطيقا)إلحياء تراث التأويل

ة ودريدا وغريهم  تقريب الظواهر األدبية إىل مراميهم الفلسفي حاول جمموعة من الفالسفة مثل بول ريكور وأمربتو إيكو
مبتغني بذلك إرساء مبادئ جديدة لفهم وتفكيك معاين النصوص والتجارب اإلنسانية املختلفة، وبناء على ما سبق يتبادر 

 ما اهلريمونيطيقا وما أسس مقاربتها للنصوص األدبية؟ : إىل الذهن التساؤل اآليت
ىل هرمس الذي اكتشف اللغة نسبة إ" herméneutique"التأويل أو اهلريمينوطيقا: تحديد المصطلح والمفهوم

، وكلمة هريمونيطيقا مشتقة من الكلمة 3والكتابة وقدم للبشر الوسائل اليت أعانتهم على الفهم والتواصل
التأويل،القول،التعبري والتفسري كما يذكر بأّن أصوهلا البعيدة الهوتية قدمية ترجع إىل : واليت تعين أيضا" hermé"اليونانية

، إذن فهذه الكلمة ال خترج يف معناها عن العلم أو اجملال الذي حياول فهم 4يفسر النصوص املقدسة العلم واملنهج الذي
األشياء وتفسريها والوصول بذلك إىل كشف احلقيقة الكامنة وراءها كما ترتبط أساسا بالنص الديين املقدس ويرجع هذا 

أجل سيطرهتم على احلكم وتوجيه الشعوب إىل ما إىل العصور الوسطى حيث كان احلكم والسلطة لرجال الكنيسة ومن 
خيدم مصاحلهم اجتهدوا يف تأويل اإلجنيل وتفسريه على حسب أهوائهم حبيث ال ميكن قبول أي اجتهادات أخرى تسعى 

، وهبذا التحريف ملفاهيم النص الديين وهبذه الغاية كان مفهوم 5لتفسري النصوص الدينية بغري ما خيرج عن رجال الكنيسة
لتأويل متصال دائما بتفسري الظواهر املختلفة، بعد ذلك مت تقريب هذا املفهوم من أجل حماولة فهم كل التجارب والعلوم ا

 .اإلنسانية ومن ذلك أيضا لآلداب والفنون
متثل اهلريمينوطيقا أحد أهم التيارات الفلسفية املعاصرة اليت حتاول فهم التجربة اإلنسانية حيث جعلت مهمة 

، هذا التيار الفلسفي الذي أطلق عليه بالفلسفة 6وتفسريها ضرورة إنسانية الميكن اقتالعها فهمها
الذي حياول فهم األشياء وإدراك "إدموند هوسرل"ويتزعمه الفيلسوف األملاين " phénomenologie"الظاهراتية

ل حتليل كل ما هو حميط بالذات أي علم الوجود حتاو " هوسرل"الظواهر املوجودة يف هذا العامل حيث أن أنطولوجية 
اإلنسانية من أجل الوصول إىل احلقائق بل سعى ليجعل منها منهجا علميا  ختلص الفكر اإلنساين من الشك عن طريق 

، لقد كان فلسفة هوسرل وأفكاره مقنعة للتأثري يف جمموعة من الفالسفة الذين طرحوا قضية 7االحتفاظ بطابع علمي صارم
ميدان التجارب اإلنسانية وارتكزت أفكارهم ومبادؤهم على اهلريمونيطيقا اليت حادت عن النص املقدس  اهلريمونيطيقا يف

على األرضية الفلسفية "بول ريكور"و"جورج غادامري"و"مارتن هيدجر"واعتنت بالظواهر األدبية والنقد؛ فقد سار كل من 
فلسفية متعّددة هلا غاية واحدة وهي الوصول إىل حقائق  ؤىبر اليت وضعتها الظاهراتية فكلهم حياول فهم هذا العامل لكن 

 .املوجودات
لقد فتحت الفينومينولوجيا آفاقا أوسع أمام الفكر النقدي والفلسفي املعاصر للبحث والتعمق يف الظواهر 

حياول إيضاح  فمهمة اهلريمينوطيقي والفينومينولوجي واحدة من حيث أّن كليهما"والتجارب اإلنسانية وعامل املوجودات 
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مهّمة التأويل مقتصرة على التعامل مع النص الديين فقط بل  مل تبق، 8.."وبيان كينونة اإلنسان اليت متّثل كينونته هو أيضا
غياب سيطرة رجال الدين قدميا على احلكم ممّا فتح هذا األمر أمام  معإّن هذه املهّمة األساسية للتأويل قد ُغيّبت 

أوسع للبحث يف ماهية األشياء من خالل التعرض ملختلف العلوم اإلنسانية وكل ما هو مرتبط بوجود اهلريمينوطيقا جماال 
الذات ومنط هذه السلوكات اليت تكّون نشأهتا وهذا ما حتاول الفينومينولوجيا التعمق فيه والبحث عن سبل فهم منهج 

 .احلياة
ولفهم أسس التأويل البد من التطرق للمبادئ اليت مييز فيها شاليرماخر بني فهم حمتوى احلقيقة  :قواعد فن التأويل

 :واملقاصد ضمن منهجني من املمارسة الفنية لعملية التأويل
الذي يراه ينطلق أساسا من اللغة اخلاصة بالنص ودالالت الكلمات بني اجلمل؛ وداللة هذه : منهج قواعد اللغة -1

النثر الفين العام فالتأويل يف نظره هو إجياد املعىن الدقيق خلطاب معني مبساعدة اللغة وما تتيحه من األخرية ضمن 
،إذن يرى شاليرماخر بأن قواعد اللغة والنحو تعد أحد املرتكزات اليت تعني على تأويل الداللة عرب 9إمكانيات تعبريية

 .تفكيك وحداهتا حّ جممل اخلطاب العام
وهذا املنهج يف التأويل حبياة املؤلف الفكرية والعامة وأهم الدوافع اليت حفزته للتعبري : لنفسيمنهج التأويل ا -2

، إّن عملية التأويل هذه 10والكتابة، وميكن استنطاق الدالالت واملعاين من خالل سريته والسياق التارخيي املنتمي إليه
ومن هذين اجلانبني .ما حييط به من سياقات خارجيةتشرتك مع أسس املنهج النفسي والتارخيي لفهم النص من خالل 

يبني شاليرماخر عملية الفهم اليت ميكن الوصول إليها من خالل تتّبع سرية املؤلف حياته والومن الذي عاش فيه وبيئته ؛ 
 .هذه الظروف يراها ممكنة ألن تساهم يف عملية التأويل والربهنة على فهم دالالت ومعاين النص

اقرتح هيدجر وصفا فينومينولوجيا  .."عنصر الفهم أحد أهم األسس املعتمد عليها يف عملية التأويل  يعد: الفهم -3
املسّبق للفهم كنشاط فعلي وعملي يف القراءة املفرتضة ملا هو  اسرتجاعغاية يف الدقة والصحة عندما كشف عن بنية 

لوصول إىل حقيقة التأويل أو جزء منها يعتمد على ومعىن هذا أن عنصر فهم األشياء من أجل ا11.."موجود أمام أعيننا
أو مبعىن آخر ميكن لعملية التأويل أن تكتمل إذا كان يف  يف الوجود والزمان مثل ما عرّب عنه غادامري؛ أحكام مسبقة

نه؛ إذن للتعبري عن شيء ما عرب هذا النص وانطالقا م التحّضرفهم النص يقتضي "الوعي أفكارا قبلية عن الظاهرة األدبية
الوعي الذي يتشكل يف مدرسة فن التأويل عليه يبدي نوعا من قبلية التأثري بالنظر إىل غريية النص لكن هذه القابلية ال 

، ويفهم من هذا أن عملية التأويل للوصول إىل حقيقة الفهم تنطلق أساسا 12(رأي املؤول)تفرتض احلياد أو احماء الذات
املؤّول إضافة إىل ما يقدمه النص واملقاصد اليت يريد املؤلف إبداءها يف نّصه، ويرّكز  قبلمن وعي سابق ومدرك للنص من 

غادامري كثريا على ضرورة اللجوء إىل العناصر التارخيية للفهم التأويل حيث يسعى حلذف املسافة بني املاضي واحلاضر من 
سبق، ما يصفه هيدغر هو نشاط جتسيد الوعي إّن الفهم يتحدد باستمرار حبركة التصور للفهم امل"أجل االستمرارية 

إذن تتجلى عملية الفهم انطالقا من التداخل التارخيي القائم بني املاضي واحلاضر ومن خالل استحضار 13.."التارخيي
 الفكر الذي أفرزته التجارب اإلنسانية قدميا وحديثا ميكن قراءة عمل املؤلف باشرتاكه مع تأويالت القارئ اعتبارا من أنّ 

يوّلد جدال مالزما له ..فعل القراءة يشّكل نظريا لفعل الكتابة وإّن جدل الواقعة واملعىن الذي يشكل جوهر بنية اخلطاب "
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، إذن تبقى عملية تأويل مقاصد املؤلف من خالل نصه مقتصرة على مدى وعي 14.."يف القراءة بني الفهم واإلستيعاب
 .جزء من مقولة الفهماملؤول وإدراكه ألحكام مسبقة تعّد أساسا 

فهو يرى يف عملية التفسري والتأويل أهنا فن فهم التمظهرات املكتوبة للحياة وما تعّلق " فلهلم دلتاي"أّما 
، أي أّن الظاهر موجود 15اهلريمينوطيقا بعامل النص الذي هو عامل الكتابة إاّل من أجل تشييد الوجود الذي يوجد بالفهم

عملية فهم حقيقته وجب أن يلج عامل النص ، مثال إنّنا نفهم طريقة عيش اإلنسانية يف  حقا يف كينونته لكن من أجل
العصر اجلاهلي ونفهم ماهية ذلك أّما أن أردنا فهم حقيقة بعض الشعراء فإّن قصائدهم تنقل حقيقة عاملهم الذي 

ها الشعري أي أّن الكتابة مّكنتهم حياولون نقل تفاصيله كما هي يف نصوصهم وما ذلك إاّل بفضل تدوين حقائقهم بقالب
واهلريمينوطيقا تتخذ من الكتابة . من نقل هذه الوقائع يف الوقت الذي غاب عنّا الكثري من الشعر والشعراء قبل هذه الفرتة

ى وضعية أوىل لفتح الذات على الوجود بواسطة تأويل الرموز اليت تتوسط العامل والفهم ، فعامل النص هو العامل الذي تعط
: فيه احلقيقة للفهم وكذا لرصدها عن قرب يف تثبيتية الكتابة وعليه تكون مهمة اهلريمونيطيقا األساسية حسب ريكور

البحث داخل النص نفسه من جهة عن الدينامية الداخلية وراء جتلي العمل األديب؛ومن جهة ثانية البحث قدرة هذا 
، ومعىن هذا أّن عمل الكتابة نظام 16عال هو شيء الّنص الالحمدودالعمل أن يقذف نفسه خارج ذاته وّلد عاملا يكون ف

من عمليات التأويل لفهم حقائق األشياء ألهّنا تساعد على تقريب كينونة هذه الرموز والشفرات اليت تبقى وسطا بني 
 .جديدة بني الداخل واخلارج رؤىالعامل ككل وفهم حقيقته، إضافة إىل توليد 

الفكر والعالقات اليت يوّلدها إىل أصالة الوجود حيث يرى أن الكتابة وحدها ميكن أن  لقد أعاد هيدجر توجيه
حتيل إىل عامل ليس هنا بني املتخاطبني إىل العامل الذي هو عامل النص مع ذلك ليس يف النص، ففي العامل حسب رأيه 

ية اللغة والكتابة يف توضيح وتفسري العوامل ، حيتفي هيدجر أيضا بأفضل17يتم استدعاء معىن الكينونة يتم تثبيته بالكتابة
الغائبة عن طريق الدالالت وما حتمله من معاين األشياء واحلقائق حّ وإن مل تكن مباشرة بني القراء واملؤلفني إاّل أهنا 

مل ما حيدث يف الكتابة هو التجلي الكا:"تستطيع استحضار ماهية األشياء وتفكيك رموزها وفهمها، يقول بول ريكور
، حياول ريكور 18"لشيء ما، هو يف حالته االفرتاضية شيء وليد وناشئ يف الكالم احلي أال وهو فصل املعىن عن الواقعة

أن يثمن اهتمامات هيدجر حول أمهية الكتابة يف نقلها للمحتوى الذي سيكون حمل عملية التأويل والفهم واليت ستطلعنا 
 .حبهأو تكشف حقيقة املوجود يف عامل النص وصا

للتأويل عالقة بالرتاث حّ ميكن لعملية كشف املعىن أ ن تتم فقبل ولكي يتحقق مبدأ الفهم فالبد أن تكون : التراث -4
عملية التأويل هناك عامل تارخيي قبل النص ميوقعه يف نظام خاص وجمال معني جيعل املعاين يف نطاقها الاّلحمدود واملنبعثة 

املسبق طبعا يوحي بدالالت انتماء الوعي إىل حميط تارخيي ولغوي حمدد وكل  االحتمالمن الوعي حنو املوضوع، وهذا 
، إّن غادامري يربط عملية الفهم دائما بالعامل التارخيي وأمهيته 19ينطلق من النص ومرتبط بعامل اللغة والتاريخ وقارئمؤول 

وتقاليد فهو يضع عنصر الرتاث داخل هذه العملية يف استنطاق املعاين من النص عرب ما حتمله احلقب الزمنية من عادات 
التأويلية اليت حتكمها اللغة وما وضعته الكتابة من رموز ودالالت ميكن أن تفهم بواسطة الوعي املسبق للمؤول، إّن عملية 

د املاضية فهم العلوم اإلنسانية ال تكتمل إال يف ضوء استمرارية املاضي واحلاضر من خالل استحضار اإلرث من التقالي
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وعلى هذا األساس حياول غادامري أن جيعل عنصر  20وبقاء هذا الرتاث مرتبط مبدى إحياء العلوم اإلنسانية لتلك التقاليد
ومبدأ ال بّد من الرجوع إليه يف خضم عملية التأويل هذه ألنه يتوّصل يف طرحه  كيانالرتاث وما حتمله عادات الشعوب  

ي يقتين نشاطه ودوره يف التعامل مع النص وكشف أسراره إذا مّت استحضار الرتاث الفين ملبدأ الفهم أّن الوعي التأويل
،فيمكن هبذا التعمق يف التقاليد والعادات عرب التاريخ أن 21للشعوب والرتاث التارخيي ومشولية حياتنا وجتربتنا يف الوجود

كتوب كما أن هذه اللغة يف ذاهتا ميكن أن تبعث حييل إىل أشياء كثرية تسهل عملية الفهم يف إدراك مبتغى اخلطاب امل
وما تريد التعبري عنه من خالل املوضوع ومقصد املؤلف يف معاجلته مع عدم إغفال دور التاريخ يف  االنتماءدالالت 

 توضيح مراحل تكّون اإلدراك التأويلي للقارئ، ويرى غادامري أنه فقط يف نظام اللغة ميارس الوعي املندمج يف صريورة
الوظيفة التارخيية نشاطه وفعله فاأللفاظ اليت تتشكل ووسائل التعبري اليت تظهر يف لغة معينة وتعرب عن أشياء حمّددة ال 

، إذن ميكن للغة 22تظهر بشكل عرضي وإمّنا تؤسس هبذه الطريقة منهجا حمددا قصد إدراك ومتثل العامل وفق مسار موجه
اث الشعوب أن تندمج مع االستمرارية التارخيية بني املاضي واحلاضر حاملة معها اليت تعّد أحد أهم عناصر داللية على تر 

أفكار ومعتقدات جتعل من التأويل مهمة تفسريية لفك رموزها وإحالتها املختلفة والتوصل إىل فهم العامل، ففهم الواقع مبا 
الرتاث من املنظور التأويلي عكوفا على  فيه من تباين وتعارض هو اهلدف والغاية من وراء العلم، وليست دراسة دراسة

املاضي واجرتارا ألجماده، فالعالقة بني املاضي واحلاضر عالقة تواصل ميكن أن تكشف عنها الدراسة من خالل هذا 
املنظور اجلديل بني املاضي واحلاضر وإضافة إىل ما ميكن أن تقدمه لنا دراسة قضية التأويل على املستوى الثقايف، فإهّنا 

، 23كن أيضا أن تكشف لنا عن أصول كثرية من املعتقدات واملمارسات الشعبية الدينية وأمناط السلوك السائدة يف أمتنامي
وعلى أساس قضية الرتاث والتاريخ يرى غادامري بأن الوعي التأويلي لعملية الفهم أن حتّدد مسارها لدى املؤول الذي 

 .يتوسط هذه العناصر كلها
بادئ السابقة للفهم والتقاء النص بالرتاث الفين للشعوب يطرح غادامري مسألة احلوار الذي يراه فضال عن امل :الحوار -5

أحد العناصر األساسية يف عملية التأويل، فعن طريق الفعل احلواري يثري املشاركون وبواسطتهم املواضيع أو النصوص ألن 
تتجلى يف إطار العملية احلوارية املشرتكة، وليست مطلقة  طرح اآلراء واالفرتاضات وخمتلف األفكار املعرفية ميكنها أن

باآلخرين والتواصل معهم لالستماع إىل أفكارهم فكل حوار حقيقي يستلزم  االحتكاكولكي تكون مشرتكة يتطلب هذا 
، إن أمهية احلوار يف طرح جدل األفكار والتبادل املعريف املطروح  24أننا منيل باإلنصات إىل اآلخر ومننح رأيه اهتماما خاصا

بني مفتعليه جعل غادامري يضعه مبدأ للتأويل وذلك من خالل ما يتيحه من جماالت فكرية وتبادالت ثقافية فهو يثري 
وهرية خلطابات املؤلف؛ إنّنا حناول الكشف عن املصداقية اجل:"الفكر وينوره عرب تداخل أفكار املتحاورين يقول غادامري

فعندما نريد فهمه فإننا نذهب إىل حد تدعيم حججه وبراهينه، حيصل هذا يف احلوار وأيضا يف فهم النص 
، إذن تساهم العملية احلوارية يف إبراز مكنونات اخلطاب 25...يتجّلى نشاط فن التأويل يف بلورة املعىن املشرتك..املكتوب

واري وآلياته يف استنطاق املفاهيم من أجل دفع احلجة والربهنة على األفكار املتداولة يف والنص من خالل قواعد الفعل احل
 .أثناء عملية التواصل وهذا راجع أساسا لعملية اإلفهام واإلقناع وللغة طبعا يف هذا اجملال وظائف متعددة للتعبري 
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أمهية احلوار الذي يعمل يف الوقت نفسه على تأمني الفهم اإلنساين ضد الوقوع يف نزعة نسبية  ومن هنا تأيت 
ساذجة، فمن خالله تكون املصداقية ألحكامنا وتصوراتنا املسبقة اليت تنبين عليها عملية الفهم والتفسري ألّن اخلطأ أو 

ومتمركزة تارخييا فإن  ذواتنا متناهيةاملا نعرف أن اإلخفاق االعتقادي يستلزم دائما وجود شخص آخر كي يظهره يل وط
ومن خالل هذا االستحضار ملفاهيم الوعي عرب املشاركة 26الوعي اهلريمينوطيقي يُستدعى لينفتح على احلوار والنقد،

مية اليت احلوارية وما تستوجبه من نقاش وجدل طرح األفكار ميكن للغة أن ترسل وجتّسد دالالهتا عرب هذه اخلطابات الدينا
وكما يقول أفالطون يشكل احلوار بنية جوهرية يف اخلطاب "تنبعث منها املعاين املستدعاة بعنوة عن طريق احلوارات، 

املتوحد هي حوار مع  الشخصوحّّ املناجاة الفردية أي خطاب ..وحيتفظ السؤال واجلواب حبركة الكالم وفاعليته
أن عمليات إنتاج الداللة وبعث املفاهيم واألفكار اليت حياول املؤول ، ونفهم من خالل مقولة أفالطون 27..."الذات

رصدها عرب عملية الفهم ال تقتصر على خطابات احلوار الثنائي ، إمّنا ميكن للذات أن تناجي وختاطب نفسها عرب 
غاية نفسها اليت تتيحها اخلطابات الفردية اليت حتاول من خالهلا التفاعل والتعبري عن الوعي الذايت مما جيعلها حتقق ال

 .احلوارات املشرتكة
إذا كانت اهلريمينوطيقا مرتبطة يف أصوهلا بتأويل النص الديين وإحياء تراثها من العصور الوسطى : السيميائيات والتأويل

يائيات هو وانتقاهلا من خصوصية القداسة إىل كل جماالت العلوم اإلنسانية بغية فهمها وانفتاحها على العامل، فإّن السيم
العلم الذي يدرس األنظمة الرمزية يف كل اإلشارات الداللة بأيقوناهتا املختلفة وقد مّهد هلذا العلم اللساين السويسري 

، إذن فالسيميائيات هي املنهج  28"تشارز ساندرز بريس"يف كتابه علم اللغة العام والفيلسوف األمريكي " دي سوسري"
لرموز اليت حتملها خمتلف الوحدات اللغوية من أصغر وحدة فيها إىل أكربها، ولقد الذي حياول فك هذه العالمات وا

سيمياء التواصل؛ سيمياء الداللة؛سيمياء الثقافة، : تفرعت السيمياء كمنهج لقراءة النصوص اإلبداعية إىل ثالث اجتاهات
اللغوية وحلقة براغ ومدرسة جنيف  وكل هذه اإلجتاهات متثلها املدارس اللسانية األوروبية الكربى كمدرسة موسكو

وانطالقا من مقولة ثنائية الدال واملدلول اليت دعا إليها سوسري يف حماضراته حيث يرى أن العالمة اليت . 29السويسرية
حتملها الكلمة هي اليت ميكن أن نصل إىل معناها من خالل وحدات الصوت إضافة إىل املفهوم الذي تدل عليه فقد رأى 

هذا باعتبار أن العالمة هي موضوع ( الرمز -املؤشر -األيقونة: )عالمة ميكن دراستها عرب ثالث مستوياتبريس أن ال
السيمياء، غري أّن بول ريكور يرفض هذا الطرح الذي جاء به بريس وخاصة سوسري بشكل مباشر فهو يرى أن اجلملة هي 

لك إذا مت جتزئتها، أما املعيني مبفهوم املعىن فهو وحدة اخلطاب األساسية القابلة لبعث الدالالت على العكس من ذ
، ولعّل هذا التداخل بني املفهومني هو الذي سيرتك فجوة لعملية التأويل بني املنهجني 30الرتكيب الكلي للجملة

من خالل فاهلريمينوطيقا اليت أرسى مبادئها غادامري وهيدجر وريكور واضحة املعامل يف دراسة الظواهر والتجارب اإلنسانية 
استحضار التاريخ والرتاث واإلعتماد على األحكام املسبقة يف عملية الفهم، أّما تأويلية بريس السيميائية للنص تعتمد 
أساسا على اخلطاطة الثالثية اليت يراها ممكن بواسطتها الكشف عن جممل مكونات التجربة اإلنسانية وكل شيء يف 

وبنظرته الفلسفية هذه نصل إىل املبدأ األساس الذي يشكل عمق السريورة املنتجة (  العالمة،املوضوع،املؤّول)تصوره ثالثيا
، إذن بريس يرى يف عملية التأويل وكشف 31لإلدراك والفهم والتواصل اإلنساين وهذا من أجل فهم البناء الداخلي للعالمة
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يتوصل إىل نتيجة الفهم من خالل إدراك النص  العالمة موضوعها واملؤّول فهو : معاين العالمات أن ختضع لقانون الثالثية 
كمجوعة من العالمات املرتابطة واملرتاكبة ومن خالل هذا القانون الثالثي لقراءة العالمة تُأّول إىل مبدأ اإلحالة الالمتناهية 

وهذا ما يسّمى فاألّول حييل على ثاين عرب ثالث هو نفسه قابل ألن يتحّول إىل أّول آخر حييل إىل ثان عرب ثالث جديد 
، إّن عملية الفهم اليت نادى هبا بريس تأخذنا إىل الغوص يف متاهات ال  32بالسيميوزيس أي السريورة الالمتناهية للعالمة

متناهية يف بعث املدلوالت واستقرائها، فالتأويل األّول املتبادر لذهن القارئ حييل إىل ُمؤّول آخر وهذا أيضا يعطينا تأويال 
ين غري منتهية وكلها ال خترج عن الغاية اليت يطرحها النص ومقصد املؤلف وهذه الفكرة حتيلنا أيضا إىل يف سلسلة معا

لقد خّلف لنا التاريخ تصّورين خمتلفني للتأويل؛فتأويل نص ما حسب التصّور األّول يعين الكشف عن "مقولة إمربتو إيكو
املوضوعي وهو ما يعين إجالء جوهرها املستقل عن التأويل،أّما الداللة اليت أرادها املؤلف أو على األقل كشف طابعها 

،إذن جند أّن إيكو يفتح جمال التأويل لعمليتني 33"التصور الثاين فريى العكس من ذلك أن النصوص حتتمل كل تأويل
أمساها إيكو إحداها ميكن أن تضبط الداللة ولو بشكل موضوعي عرّب عنه املؤلف أما الثانية فهي اليت تقودنا إىل ما 

ولكّن بريس مل يغفل عن حماولته قي تثبيت الداللة ووضع حد هلذه لسريورة . املتاهة اهلرمسية واليت ال تنتهي إحاالهتا
التأويل الالمتناهية يطرح ومن خالل الربوتوكول الثالثي دائما عملية حتليل العالمة إىل القراءة األوىل اليت أطلق عليها 

فهو املعرّب عنه داخل العالمة ويفهم من القراءة األوىل، مّث ينتقل إىل املوضوع الديناميكي وهو (ضمونامل)باملوضوع املباشر
يعرّب عن العالمة ولكن العالمة ال تعرّب عنه "الذي يدخلنا يف سلسلة قراءة ال تنتهي من جمموع اإلحاالت فهو 

حمددة ،مّث ينتقل إىل املؤّول الّنهائي الذي حّدد وظيفته يف  وهو الذي يفتح اجملال أمام املتهة اهلرمسية بالهناية34"مباشرة
، إن هذه العملية التأويلية تعطي للقارئ طريقني لوضع هناية 35إيقاف حركية هذه السريورة داخل نسقها وتثبيت الداللة

يالت أو يثبت دالالته معني يف سبيل حتليله للخطاب إما أن يبقى يف املتاهة اهلرمسية ويرتك النص منفتحا على كل التأو 
تعريف جزء من املضمون املنقول يف عالقاته مع "ل النهائي، أّما تأويل العالمة مثل ما يذكره إيكو فهو ,من خالل املؤ

األجزاء األخرى املستمدة من التجزئة الكلية للمضمون،وهو أيضا التعريف جبزء من من خالل استعمال أجزاء أخرى 
، وانطالقا من هذا التعريف املبّسط لتأويل العالمة نستطيع تطبيق اخلطاطة أو القانون 36...منقولة عن تعابري أخرى

 .الثالثي الذي جاء به بريس وتفكيك اخلطابات
أخرى لتحليل اخلطابات وتأويلها يف ظل القراءة السيميائية اعتبارا من أهنا منهج داخلي إّن غرمياس لديه رؤية 

،فالبنية السطحية الظاهرة ترتّكب من الصياغة (البنية)السطحي واملستوى العميق أوحمايث فهو يطرح قضية املستوى 
التعبريية فيحاول القارئ حتليل بشكل أسلويب اللغة ومكّوناهتا وعالقاهتا بالسياق اخلارجي وحّ بالتاريخ ويقرتب كثريا يف 

وعي مسبق، أما البنية العميقة املضمرة فهي اليت هذا الطرح من مبادئ هيدغر وغادامري يف استنباط الداللة عرب التسلح ب
ختضع للتماشي مع العامل السردي من وظائف وحمّفزات والعالقات بني الفاعلني يف املستوى العمودي و األفقي 

يف ، إذن غرمياس يقرتب 37واإلستعانة باملربّع السيميائي الذي يطلعنا على شبكة العالقات القائمة وحتّول مساراهتا السردية
عمليته لتحليل اخلطابات السردية من مبادئ التأويليني فهو يرّكز على اللغة وتراكيب اجلمل وما حتمله من معان ورموز 

 .ودالالت إضافة إلال خوض جتربة تفكيك البنيات السردية واحلكائية
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لتجارب اإلنسانية عرب العودة إذا كانت اهلريمونيطيقا واضحة األسس يف القواعد للوصول إىل فهم ا :التفكيكية والتأويل
إىل عناصر معينة من الوجود واستخدامها للتأويل والفهم ، وكذا القراءة السيميائية اليت تتخذ من التأويل قاعدة أساسية يف 
فهم اخلطابات مع أهنا تتخذ مسارات عديدة فإّن تفكيكية دريدا للنص مل تكن باملوضوعية اليت سبقت إليها اهلريمونيطيقا 

 االنطالق، إن 38"وينكر يف الوقت نفسه احلضور املطلق له..إّن يقول بعدم ثبوت املعىن"لرؤى النقدية والفلسفية املعاصرةوا
من هذه الفكرة يعين رفض كل قراءة وكل فهم للنص فال يقف عند نتيجة معينة مادام أّن املعىن حاضر وغائب يف الوقت 

سوى شكل من أشكال الكالم مثل الكتابة قد خالف من سبقوه يف اعتماده نفسه، وبدعوته اليت تفيد بأن اللغة ليست 
أن الكتابة "لغة الكتابة أكثر من لغة الكالم أي امللفوظ الشفوي فقد شّكك يف كل األعمال اإلبداعية غري أنّه يرى

حلضور اليقيين للمعىن ، وجلي انتصار دريدا لتوجهه الفلسفي فهو إذ ينفي ا39"الفلسفية أجدى وأقوى من أي كتابة أخرى
يفرق بني لغة اخلطاب األديب  ولغة اخلطاب والفلسفي فاللغة يف نظر التفكيكيني وسيط جوهري غري مستقر فهي حاملة 

 .للمعىن والداللة يف الوقت نفسه ميكن أن يشكل موضوعا آخر عند متلقني آخرين
فإّن قراءة النقد املعاصر ال يزعم  ائينيييني والسيموإذا كان التفكيك قد سبق دريدا بشكل أو بآخر مثال عند البنيو 

االنتساب إىل مثل تفكيكية دريدا على النقيض من ذلك فهي ال تسعى القضاء على شيء يعّد مبثابة اجلوهر يف 
،إن تفكيكية دريدا 40النصوص، لكنها أضافت فكرة التفكيك مبفهوم عزل العناصر قبل إعادهتا إىل مكاهنا األصلي

ما يأيت به اخلطاب إذ هو حضور غري حقيقي وهو ما أطلق عليه مبيتافيزيقا احلضور، ومنثل على ذلك بواقعية  تشّكك يف
إّن التفكيكية "الشجرة اليت يتبادر إىل ذهن كل قارئ شجرة معينة ويف وقت معني وهي ليست املذكورة يف النص، 

با وتشكك يف األفكار املوروثة عن العالمة واللغة والنص باعتبارها صيغة لنظرية النص ختّرب كل شيء يف التقاليد تقري
وإذا كانت هذه نظرة  41"والسياق واملوت واملؤلف والقارئ ودور التاريخ وعملية التفسري  وأشكال الكتابة النقدية

العناصر  التفكيكيني يف حماولة نقدية لتأويل النصوص فإهّنا تناقض متاما مجاعة اهلريمينوطيقا يف اعتمادهم على هذه
وعلى ضوء هذا فإن تأويل دريدا ال يتأسس على قاعدة ثابتة يف رصد مكنونات ( الرتاث،التاريخ،السياق)األساسية 

 .ودالالت اخلطاب سواء كان مكتوبا أم ملفوظا
ولقد أخذ على النقد التفكيكي كثريا حينما أصبح هّداما للعملية اإلبداعية من خالل فكرة التموضع داخل 

األدبية ذلك أن اسرتاتيجية التعامل مع التجربة تتأسس على بذر الشكوك يف الرباهني العقلية وتقويض أركاهنا اليت  الظاهرة
،إن عملية التموضع  42تستند إليها حيث ال يعد مثة يقني أو حقيقة مطلقة ألن هذه القراءة ذاتية مفتوحة على الالمتناهي

ريدا وتصبح ده يُغّيب متاما إذا مّت إعمال إجراءات التفكيك اليت جاء هباد هذه هي جترب وغطرسة على نص املؤلف بل جند
امللكة للقارئ يأّول ما يشاء وكيفما يشاء دون أن يلقي اهتماما حلياة النص وما حيمله اخلطاب من حقيقة أراد املؤلف أن 

اهلل إبراهيم وفريد الزاهي أّن أفكار  يطرحها يف عامل وجود هذا النص، هذا األمر الذي جعل بعض النقاد العرب مثل عبد
دريدا والتعامل معها هو يف احلقيقة التعامل مع ما ينضوي حتته اإلحساس بالضياع والتيه وفقدان التوازن، وأنّه األمر الذي 

  ، وإاّل فكيف يكسر دريدا43أدجلته فوضى اخلطاب الفلسفي الذي حاول أن يلعب لعبة املناهج وتفسري الظواهر األدبية
كل حدود اخلطاب وما يأيت به من حقائق معرّبة عن الرتاث والتاريخ وحّّ عن الروح اإلنسانية؛ ذلك كّله من أجل إقناع 
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لقد ثار الكثريون من النقاد املعاصرون . الذات بأّن هذه التأويالت ممكنة ومعقولة ألن تكون مناسبة لتفكيك النص األديب
ء هبا دريدا  منهم من رأى أنّه يقوم على مواقف استعراضية واستفزازية تصادف هوى على رؤية التفكيك الفلسفية اليت جا

من املثقف األمريكي صاحب املزاج الذايت الذي لقي يف التفكيك نظرية يسهل تطبيقها ألهنا ال تظهر الصحيح من اخلطأ 
ضحة سعيا منها إلهبار القارئ بأن ما باستخدام مصطلحات غري وا( التفكيكية)يف عملية التأويل، كما ُأخذ عليها شغفها

، وهكذا جتلت رؤية 44أهنا أعادت بعض املقوالت اليت كانت متداولة عند النقاد اجلدد إضافةيقال استثنائي وغري عادي 
النقد املعاصر عن التفكيكية وأهم مبادئها الفلسفية مقابل النظريات النقدية املعاصرة اليت كانت معاملها وأسسها أوضح 

تأويليات دريدا، ورمّبا لو بقيت مقوالته منحصرة على الفلسفة واجتاهاهتا ملا ظهرت عيوب التفكيك عندما أراد تقريبها من 
 .للظواهر األدبية وحماولة حتليل خطاباهتا

د ، نظرية التلقي ونقد استجابة القارئ كلها تسميات أطلقت على النظرية اجلديدة يف النقالقراءة:  القراءة والتأويل
واليت تُعىن بشكل أساسي بالقارئ كعنصر مهم يف عملية التأويل وبدونه يبقى العمل ناقصا فالنص املبدع يف نظرهم نسيج 
من الفجوات البيضاء وفراغات موجودة بني السطور جيب ملؤها ومهمة إمتام فائض املعىن هذه منوطة بالقارئ مؤمنني بأّن 

ال تكتمل مجالية اإلبداع يف النص إاّل من خالل قراءة ثانية تُستنطق فيها الرموز ، و 45الكتب يصنعها الكتاب والقرّاء معا
واإلشارات اليت كانت ثابتة وغري دينامية حيث تبدأ حركية النص مع بداية القراءة والتأمل والتأويل، ونفهم من خالل هذا 

سياق النص واملؤلف وظروفه احمليطة بل ال بّد من  التوجه اجلديد أّن الدراسات النقدية املعاصرة مل يبق انصباهبا على على
رد االعتبار للجمهور مؤكدا أن استمرار " هانز روبرت ياوس"مشاركة تناظرية تتم بتدخل القارئ، وهبذا الصدد حياول 

 األعمال الفنية واألدبية هو استقباهلا من طرف قراء وقراءهتا يف ضوء معطيات جديدة مثمنا معيدا تأسيس العملية
، فاستجابة مجهور القراء للعمل األديب هلا دور يف طرح أفكار 46املؤلف، النص واملتلقي: اإلبداعية بتوفر ثالثة عناصر 

حداثية من طرف املؤلف الذي حياول بدوره الكتابة مع ما يتوافق ومتلقي هذه األعمال وقد وضع أصحاب هذا االجتاه 
 .وره يف هذه العمليةأيضا بعض األسس يف ما يتعلق بنوع القارئ ود

لقد وضع رواد نظرية التلقي بعض املبادئ لفهم العملية التأويلية كغريهم من النقاد السابقني ومن أبرز مؤسسي 
حيث وضعا بعض القواعد للقارئ واستقباله للنص، فقد طرح ياوس مصطلح "آيزر روبرت ياوس وفولفغانغ"هذه املدرسة

كأحد األسس اليت تنبين عليها عملية القراءة أو التأويل فهو ميثل األفق " خيبة االنتظارأفق انتظار القارئ، تغرّي األفق، "
الواسع الذي عن طريقه تكتمل عملية بناء املعىن وحتديد املراحل األساسية للتحليل وجعل القارئ عنصرا أساسيا يف إنتاج 

، إّن 47 حتدث يف بنية التلقي عرب التاريخ تتغرّي هذه التسميةاملعىن، مّث إذا كان وتغرّي الوعي اجلديد للقراء أو التطورات اليت
أّما  ،ياوس يقرتب بشكل أو بآخر من مبادئ غادامري واعتماده على األحكام اليت ترسخت يف ذهن القارئ عرب التاريخ

ملثايل أو الضمين آيزر فهو يطرح فكرة الفجوة أو الفراغ القائم بني النص والقارئ ويشرتط يف فك شفرات النص القارئ ا
القارئ الضمين هو ما يدّل على حتقيق فعل التلقي يف التص من خالل استجابات "وهو عنده فريد من نوعه وخمتلف 

، ومعىن هذا أن القارئ الذي يراه آيزر جديرا بأن يكون عنصرا رئيسيا يف عملية التلقي هو الذي حيدث تغريات 48"فنية
بية بفعل استجابات هذه اجملموعة الفريدة من القراء، فوعيهم وثقافتهم جعلت من وتطورات يف األعمال الفنية واألد
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إّن هذا النوع من القراء يكتشفون املعىن القصدي للمؤلف بال شك وذلك من خالل اسرتاتيجية " قراءاهتم منتجة وفّعالة
جربة األدبية يف قالب جديد فاملتلقي تأويلية أي أن عمل املؤلف هو أحد اخليارات القارئ الذي حياول صياغة معاين الت

إذن فمن  ،49"املعىن يتكّون بالضبط على حنو ما نريد حنن أن نكّونه" وايتهايد"مكّون للمعىن بصفته مؤوال وقارئا يقول 
املؤّكد أّن القارئ الذي دعا إليه آيزر منوذجي ليس قارئا عاديا بل هو الذي يتفاعل مع النصوص وتصبح استجابته هلا 

اإلبداع اليت حياول املؤلف حتقيقها يف عمله الفين، وهبذا يصبح املعىن الذي حناول كشفه أصال عرب التأويل  أسسأهم  أحد
متحققا على النحو الذي أراده مجهور القرّاء أما بقية القراء املستثنني فإّن درجة موضوعية القراءة تتفاوت عندهم حسب 

منطقية وبراهني عقلية اقرتبت تأويالته من  مقاييسفإذا كانت ذات  الرصيد املعريف واألدوات اليت يستخدمها القارئ
املوضوعية وإذا كانت جمّرد انطباعات تأثرية أو شابتها أهواء نرجسية أوغلت اخلصوصية وابتعدت عن أساس عملية النقد 

 .والتأويل والفهم أصال
 : خاتمة

أن ثورة بعض الفالسفة كمارتن لوثر وماتياس بالنص الديين منذ العصور الوسطى، غري ارتبط مصطلح التأويل  -
 .فالسيوس نقلوه من ارتبطه القداسي بالكنيسة  إىل باقي العلوم االنسانية

أصبح التأويل يعىن بنظريات النقد احلديث واملعاصر ، كما تأسس على مبادئ وأحكام لتفكيك خمتلف اخلطابات   -
 .مرتكزا على تيار الفينومينولوجيا والظاهراتية

لقد تداخلت نظرية اهلريمونيطيقا مع خمتلف املناهج النقدية املعاصرة ممّا جعل لكّل منهج منها رؤيته اخلاصة يف  -
 .ه ونظريته النقديةاتأويل النصوص األدبية حبسب مبادئ كل اجت

النقدية هيمنت سلطة تأويل القارئ لالبداعات األدبية يف اجتاهات النقد املعاصر، كما وضعت بعض النظريات  -
 .معايري خاصة لتسليم زمام العمل االبداعي لتأوسالت القارئ النموذجي

يف شّ  تعىن بتفكيك كل اخلطابات تتشرب من منابع الفلسفة، كما يبقى التأويل أحد النظريات النقدية اليت -
  .اجملاالت
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 أثر القرآن الكريم في تطور الخط العربي

 

 عيس ى العزري .د

 الجزائر جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
e.aissa@univhb-chlef.dz 

 

  : ملخص 
العرب كانوا  كان اخلط العريب يف العهد اجلاهلي واإلسالمي غفال من نقط اإلعراب ونقط اإلعجام؛ ألن    

متمكنني من قراءته سليقة وطبعا، ويف العصر األموي مشكلة اللحن يف قراءة القرآن هي اليت أدت إىل وضع علم النحو 
والنقطة حتت  على يد أىب األسود الدؤيل، ووضع نقط اإلعراب املتمثلة يف وضع النقطة فوق احلرف دليال على الفتح،

 جعل النقطتني يف( تنوين)على الضم، وإْن تِبع احلرَف غنة  جبانب احلرف دليلالفوقية على الكسرة، والنقطة  احلرف دليل
هي التصحيف  مشكلة وأن  . مجيع آياته وكل ذلك بلون خيتلف عن لون املداد الذي كتب به املصحف يف. تلك األحرف

مر العدواين تلميذي أىب األسود يأمر نصر بن عاصم البصرى وحيىي بن يع اليت دفعت احلجاج بن يوسف الثقفي إىل أنْ 
يف العصر العباسي الفضل يعود إىل مفتاح العلوم اللغوي  .تنقيط اإلعجاممييزا بني احلروف املتجانسة بتنقيطها  الدؤيل أنْ 

وىف ( ُا  ِا  َا ) بن أمحد الفراهيدي يف استبدال نقاط اإلعراب اليت وضعها أبو األسود الدؤيل باحلركات القصرية ااخلليل 
وجعلها مهزة بصفتها حرفا ( ع)، وىف اقتطاع رأس عالمة لتضعيف احلرف" شدة"وجعلها حبذف نقطها ( ش)اقتطاع رأس 

 .ع وعشرين وحدة صوتيةمستقال، وبذلك جعل األجبدية العربية متكونة من تس
 .القلم ; العالمات اإلعرابية ; ونقط اإلعجام ; نقط اإلعراب ; اخلط العريب: الكلمات المفتاحية

 Abstract:  

   In the Umayyad period, the problem of melody in the reading of the Qur'an led to the development 

of grammatical science by Abi Al-Aswad Al-Dawali, and it was the problem of spelling that led 

Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi until Nasir ibn Asim al-Qasri and Yahya ibn Ya`mar al-Adwani ordered 

a student of the black lion to distinguish between homogeneous letters by punctuating punctuation. In 

the Abbasid period credit is due to the key language sciences Khalil ibn Ahmad al-Farahidi in 

replacing points of expression developed by Abu al-Aswad al-Dawali short movements. 
Keywords: 
 Arabic calligraphy; Without express And points of reluctance; Signs; the pen. 

 مقّدمة
احلمد هلل علَّم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني النيب الذي جعله اهلل رمحة للعاملني،    

( اقرأ) -صلى اهلل عليه وسلم –وجعل من أمته األمية خري أمة أخرجت للناس، كانت يف جاهلية جهالء، فأنزل اهلل على رسوله 
 .كتبْت معلِّمة العامل وحاملة راية الفكر والعلم عن بين البشر قرونافأصبحت هبا حني قرأْت و 

)يف النفساخلط رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة والدالة على ما    

الَِّذي ( 3)اقْ رَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ﴿ :واخلط العريب مقدس لقدسية القرآن الكرمي املدوَّن به، وعند الوصول إىل قوله تعاىل .(1
بأداة القلم اليت أقسم هبا  –سبحانه وتعاىل  -يَ َتبنيَّ لنا أن املعلِّم األول لفن اخلط هو اهلل (. 3،3: )﴾ العلق َعلََّم بِاْلَقَلمِ 
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،  ويروى أن  أو ل مْن كتب الكتاب العريب  والسرياين  والكتب كلها (1): ﴾ القلمن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ  ﴿: يف قوله تعاىل
موته بثالمثائة سنة، كتبها يف طني وطبخه، فلما أصاب األرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه، قبل  -عليه السالم-آدم 

عليه  –ن وضع الكتاب العريب  إمساعيل أول مَ : وكان ابن عباس يقول. الكتاب العريب   -عليه السالم –فأصاب إمساعيل 
: ونستنتج مما سبق أن  اخلط توقيف لقوله تعاىل. (2) والروايات يف هذا تكثر وختتلف. منطقهو وضعه على لفظه  -السالم

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ( 1)اقْ رَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿ ْنَساَن ( 3)الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ( 3)اقْ رَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ( 2)َخَلَق اإْلِ َعلََّم اإْلِ
 . (3)(1: )﴾ القلمن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ  ﴿: ﴾ القلم، وقوله أيضاَما ملَْ يَ ْعَلْم 

 نشأة الخط العربي
الذي أتى بالد العرب من ( النبطي)لقد مُسيْت اخلطوط بأمساء املدن اليت وردت فيها، وعرفت العرب قبل اإلسالم اخلط     

ن عرب احلجاز يف تبوك ومدائن صاحل يف مشال األنباط الذين كانوا ينزلون على ختوم املدينة يف حوران والبرتاء، وكانوا جياورو 
والذي أتى احلجاز عن ( األنباري)و( احِلريي)احلجاز مع التجارة  اليت كان القرشيون ميارسوهنا مع األنباط، كما عرف اخلط 

انتقل ، وعندما (املدين)واخلط ( املكي)ف بامسيهما اخلط طريق جتار العراق، وعندما استقر اخلط يف مكة واملدينة عر 
النشاط السياسي إىل البصرة والكوفة انتقلت معه اخلطوط املكية واملدنية إىل البصرة والكوفة وعرفت باسم اخلط 

، (الكويف)، ومسي باخلط (احلجازي) فتميز عن اخلط ، وأوىل الكوفيون اخلط عناية كبرية من التجويد والتحسني(احلجازي)
به النقود، وظل اخلط  تبه املباين، ودمغ تاملصاحف، وحتلبه  تكتب  حيثمي، ومن الكوفة انتشر يف أرجاء العامل اإلسال

احلجازي اللني يف خدمة الدواوين ملرونته، واستعمله الناس يف أغراضهم اليومية، فكتبت به الرسائل والتأليف، وظل احلال 
 . (4)على هذا طيلة العصر األموي

 :ويف العصر العباسي مسيت اخلطوط مبقاديرها كالثلث والنصف والثلثني، كما نسبت إىل األغراض اليت كانت تؤديها ك     
الذي ليس يف حروفه شيء يفصل عن ( املسلسل) :، أو عرفت هبيئتها ك (5)(الرئاسي) :، أو أضيفت إىل خمرتعها ك (التوقيع)

مساء املدن إال القليل، فلم تعد تذكر اخلطوط  املكية واملدنية والبصرية، وبقي غريه، ومل تعد بعد ذلك تسمى اخلطوط بأ
 .(6)اخلط الكويف متداوال باعتباره أصل اخلطوط

 الكتابة في صدر اإلسالم
ة لتقييد مصاحلهم وخاصة يف اجملتمعات املتحضرة، وانتشرت الكتابة يف مكة؛ ألهنا مركز جتاري يالكتابة فن مهم للبشر    

وحضاري، وعدد الكاتبني الذين تذكرهم املصادر يف مكة قليل، وهم أقل يف املدن األخرى؛ إال أن قبيلة قريش كان هلا 
وقد نقل أن  َمن جييد الكتابة عند ظهور . احلظ األوفر من هؤالء الكتاب؛ ألهنم أهل جتارة، والكتابة ضرورية للتاجر

بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وعثمان بن عفان، وذكروا عددا من عمر : اإلسالم سبعة عشر رجال من قريش، منهم
الشفاء بنت عبد اهلل العدوية، وهي اليت علمت حفصة بنت عمر الكتابة، ومنهن عائشة بنت : النساء اللوايت يكتنب منهن

 . (7)سعد اليت تعلمت الكتابة من أبيها
املواثيق واألحالف، وكتابة الصكوك واحلقوق واحلسابات التجارية، كتابة العهود و : ا جماالت الكتابة فمتعددة منهاأم     

 .وكتابة الرسائل



2102 رسبتمب                                          2 العدد 2 المجلد                                        أمارات مجلة  
 

(الجزائر) عيس ى العزري                  الجزائر-الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي  –كلية آلاداب والفنون إصدار      67  
 

بن عمرو، اسعد بن عبادة، واملنذر : أم ا يف يثرب فكان عدد من الكاتبني معروفني يف قبيليت األوس واخلزرج، وذكر منهم   
 .(8)وزيد بن ثابت، ونافع بن مالك، وأسيد بن حضري وغريهم

على جلد  -صلى اهلل عليه وسلم -اب العرب قبيل اإلسالم ِكتاب خبط عبد املطلب بن هاشم، جد الرسولومن الُكت     
ذكر حق عبد املطلب بن هشام من أهل »: ، والكتاب ميثل صكا نصه(ه211-191)من أدم، وجد يف خزانة املأمون

 باحلديدة، وم ى دعاه أجابه، شهد اهلل مكة على فالن بن فالن احلمريي من أهل وزل صنعاء، عليه ألف درهم فضة كيال
وهذا من األدلة املؤكدة أن العرب كانوا على معرفة تامة بالكتابة، كما كان أوالد عبد املطلب حيسنون الكتابة  ،(9)«وامللكان

 قد نذر حني لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم، لئن ولد له عشر نفر لينحرنَّ »عبد املطلب  أيضا، ففي رواية أن  
ليأخذ كل رجل منكم قدحا مث يكتب فيه : أحدهم عند الكعبة، فلم ا تواىف بنوه عشرة دعاهم إىل الوفاء هلل بذلك، وقال

 .10)«... امسه، مث ائتوين

فن الكتابة وأدواهتا  وملا بزغت مشس اإلسالم بدأت الكتابة تنتشر، وقد حث اإلسالم على تعلم الكتابة، كما ذكر    
﴾ ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ  ﴿: ﴾ العلق، وقوله أيضا(1)اقْ رَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿: القرآن الكرمي، قال تعاىليف وجماالهتا 

َدْيٍن ِإىَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم بِ ﴿: ، ويف القرآن إلزامية كتابة الديون للمحافظة على أمواهلم، قال تعاىل(1: )القلم
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدلِ  على القراءة  -صلى اهلل عليه وسلم –، كما حثَّ النيب 212: ﴾ البقرةَأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بَ ي ْ

ومن ، (11)«كتوبةٌ ما حقُّ امرٍئ له ما يُوِصي فيه يَبيُت ثالَث لياٍل إالَّ ووصيُته عنده م»: قوله يف الوصية املكتوبة: والكتابة
على تعل م الكتابة وتعميمها بني املسلمني أنه جعل فداء أسرى بدر أْن يعلم كل  -صلى اهلل عليه وسلم –تشجيع النيب 

لنفسه بضعة كتاب  -صلى اهلل عليه وسلم –كما اختذ النيب   ،(12)واحد منهم عشرة من صبيان املسلمني القراءة والكتابة
بن كعب، وإذا مل حيضر دعا ايف املدينة أيب  -صلى اهلل عليه وسلم –ل من كتب للنيب ده، وأو  لكتابة الوحي ورسائله وعهو 

وعثمان بن عفان، وعمر بن  علي ابن أيب طالب،: زيَد بن ثابت، فهذان كانا يكتبان الوحي بني يديه، ومن بينهم أيضا
 . (13)وية ابن أيب سفياناخلطاب، وأيب بكر الصديق، وخالد بن سعد، ويزيد ابن أيب سفيان، ومعا

 المصاحف العثمانية
بكتابة املصحف، وجعله على سبع نسخ، وكانت متفقة احلروف والتأليف،  -رضي اهلل عنه –أمر عثمان بن عفان     
وكان زيد قد شهد القراءة األخرية  -صلى اهلل عليه وسلم –ا كاتب هذه املصاحف فزيد بن ثابت، كاتب وحي الرسول وأم  

اليت قرأها سنة وفاته، وعرف ترتيب آيات القرآن يف السور حبسبها، وكان يقرئ الناس هبا، وقد اتفقت يف اشتماهلا على 
الفاحتة وآخرها سورة الناس، وكانت عارية من النقط والشكل والتحلية، ومل  القرآن كله، مائة وأربع عشرة سورة، أوهلا سورة

تكن هذه املصاحف مذهبة، وال توجد عالمات على رأس اآلي، وال أمساء للسور، اقتداء بالنهج الذي كتب به أبو بكر 
صحف املدين، وعبد اهلل املصحف أول مرة، وأنَّ عثمان أرسل مع كل مصحف إماما قارئا، فكان زيد بن ثابت مقرئ امل

بن السائب مقرئ املصحف املكي، واملغرية بن شهاب مقرئ الشامي، وأبو عبد الرمحن مقرئ الكويف، وعامر بن قيس 
مقرئ البصري، واملصاحف العثمانية ليست خبط عثمان، وإمنا كانت خبط زيد بن ثابت، ونسبت إىل عثمان نسبة إىل أمره 

أم ا املصاحف العثمانية األئمة فأشهرها اليوم الذي »: كثري يف صفة مصحف عثمان بالشام  يقول ابن .(14)وزمانه وإمارته
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بالشام جبامع دمشق، عند الركن شرقي املقصورة املعمورة بذكر اهلل، وكان قدميا بطربية مث نقل منها إىل دمشق يف حدود 
وي حبرب حمكم، أظنه من رق جلود ه، وقد رأيته كتابا عزيزا جليال عظيما ضخما، خبط حسن مبني ق811سنة 
 .ومنذ نزول الوحي على رسول اهلل اعترب اخلط الكويف مفضال لكتابة كالم اهلل. (15)«اإلبل

 تطور الخط العربي بنقط اإلعراب
كان اخلط العريب غفال من نقط اإلعراب واإلعجام عندما كانت الذاكرة هي عماد الثقافة والتحصيل، وبانتشار   

اإلسالم كثر اللحن على ألسنة العامة بسبب اختالط العرب بغريهم من األمم األخرى، وانتشر اللحن ح ى وصل إىل قراءة 
بضم النون " )ما أحسُن السماء: " اء، فقالتنظرت إىل السم سود الدؤيلأىب األالقرآن الكرمي، ومما يروى يف ذلك أن ابنة 

بفتح ( )ما أحسَن السماء: )كان عليك أن تقويل: أردت أن أتعجب، فقال: جنومها، فقالت: ، فقال أبوها(يف أحسن 
باب : ا من النحو، منهافعلَّمه أبواب  -رضي اهلل عنه  –ا أصبح ذكر ذلك لعلي ابن أيب طالب فلم  . ، وتفتحي فاك(النون

انُح هذا النحو يا أبا األسود، فاشتغل أبو األسود بوضع أبواب أخرى يف : إنَّ، وباب اإلضافة، وباب اإلمالة، وقال له
 وضع نسبة نإ. النحو، منها باب العطف، والتعجب، وباب االستفهام، واشتهر بعد ذلك أبو األسود الدؤيل بعلم العربية

 واليت اإلسالمية، الفتوحات أعقبت اليت اللغوية الظروف ظل يف طبيعية تبدو الدؤيل األسود أيب إىل العريب النحو أسس
 اللغات بأهل اخلُلَّص عربال بامتزاج أيضا وتتمثل اإلسالمي، الدين يف دخلت اليت األمم بني العربية اللغة بانتشار تتمثل

 عليها حيرص اليت األعمال من كان  تعلمها وتيسري عليها احملافظة فإن الدين ولسان القرآن لغة العربية كانت  وملَّا ،األخرى
 .اللغة سالمة بأمر مرة ألول الدؤيل األسود أيب يد ىعل العربية اللغة قواعد بتدوين انتهى أمر وهو والعلماء، والوالة اخللفاء

ط اإلعراب املتمثلة يف وضع النقطة فوق ويف العصر األموي مشكلة اللحن يف قراءة القرآن هي اليت أدت إىل وضع نق    
احلرف دليال على الفتح، والنقطة حتت احلرف دليال على الكسرة، والنقطة جبانب احلرف دليال على الضم، وإْن تِبع احلرَف 

وكل ذلك بلون خيتلف عن لون املداد الذي كتب به املصحف يف مجيع . جعل النقطتني يف تلك األحرف( تنوين)غن ة 
وهكذا صار أبو األسود الدؤيل يقرأ متأنيا والكاتب يضع النقط، وكلما أمتَّ الكاتب صفحة نطر فيها أبو األسود  آياته،

اخلط العريب من أبرز فنوننا اجلميلة اليت و . (16) الدؤيل، واستمر على ذلك ح ى أمت نقط املصحف، وترك السكون بال عالمة
وللخط دور حيوي وأثر بالغ يف التفاهم واملعرفة . متي زت هبا ثقافتنا العربية واإلسالمية وأصبح فنا أصيال له أمهيته بني الفنون

العريب بعد أيب وَتطوََّر اخلط . واخلط اجلميل ينبئ عن ذوق صاحبه ويشهد على موهبته. وجتسيد األفكار وإبراز املشاعر
، ومنهم من رمسها مدورة خالية الوسط (•)األسود الدؤيل من حيث أشكال النقط، فمنهم من رمسها مسدودة الوسط 

(O) ومنهم من رمسها مربعة ،()(17) . والسبب الذي دفع العلماء على تطور اخلط العريب يرجع إىل ظاهرة اإلخفاق يف
 .نزول القرآن وانتشار اإلسالم يف أحناء اجلزيرة العربيةاللغة العربية، حيث فشا الفساد فيها ب

 نقط اإلعجامتطور الخط العربي ب
أ عليها اإلعجام يف اخلط العريب نقط احلروف املتجانسة يف الرسم لرفع اللبس يف قراءهتا، وخشية أن يطر 

رضي  -الزمن يف مصحف عثمانخالية من نقط اإلعجام، وكان الناس يقرأوهنا ردحا من التصحيف، وكانت املصاحف 
 –رضي اهلل عنه  -ا يروى يف سبب مقتل عثمان بن عفان إىل أيام عبد امللك بن مروان، مث  كثر التصحيف، فمم   -اهلل عنه
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. (18)«فاقتلوهرسويل إذا جاءكم : فاقبلوه، وقرأها الناس رسويل إذا جاءكم»: أنه كتب إىل أهل مصر يف تولية رجل وقال
بن يوسف الثقفي فدعا تالمذة أيب األسود الدؤيل حيىي بن عمر ونصر بن عاصم إىل وضع نقاط اإلعجام  فأفزع احلجاج

 . (19)املتمثلة يف وضع العالمات على احلروف املتجانسة لتمييزها
صلى اهلل عليه  –فقد روي أنَّ النيب   -صلى اهلل عليه وسلم –وتشري الدالئل على وجود نقط اإلعجام يف زمن الرسول    

كما تظهر الدالئل على استعمال اإلعجام يف زمن . (20)«إذا اختلفتم يف الياء والتاء فاكتبوها بالياء» : قال  -وسلم
( النون)و( اخلاء)و( الذال)و( الزاي)مشل بعض احلروف دون غريها وهي  قداخللفاء الراشدين يف الكتابات اليومية، ف

نقط اإلعجام  ، فقد ظل التنقيط جزئيا  يف بعض حروف الكلمات اليت تؤدي إىل اللبس وسوء الفهم، فإن  (21)(الشني)و
قيط املصاحف، وأو ل من نومل ا كثر التصحيف يف العصر األموي بادر العلماء إىل ت. يصون األلسنة من اللحن والتصحيف

 . اإلعجام بصورة كاملة حيىي بن يعمر ونصر بن عاصمجعل نقط 
يُرى أن ابتكار أيب األسود الدؤيل لنقط اإلعراب ونقط اإلعجام من طرف حيىي بن يعمر ونصر بن عاصم مل يسامها يف    

على ضبط النطق وضبط اإلعراب وحتسن إصالح اخلط العريب؛ ألهنما مل يبدال الصورة األساسية للحروف، وإمنا عمال 
 .وهذا هو األساس األكرب واهلدف األمسى من اخلط. (22)لفظ القارئ وأمِن اللحن والتصحيف

وازدهر اخلط العريب يف العصر األموي الهتمام اخللفاء بالفنون التشكيلية مبا بنوه من مساجد وقصور، وزخرفتها    
بالفسيفساء واحلفر على املرمر، وكتابة اآليات القرآنية عليها، ومن ذلك قبة الصخرة واجلامع األموي، وتطريز املالبس 

 .واختذ حسن اخلط مصدرا للرزق. (23)والُسرُجوالكتابة على األنسجة واألواين النحاسية  
، اعترب اخلط الكويف مفضال لكتابة كالم اهلل -صلى اهلل عليه وسلم –ومنذ نزول الوحي على الرسول    

ع القرآن الكرمي يف زمن عثمان   –رضي اهلل عنه  –فكتبوه على ما يتسر هلم من املواد آنذاك، ومل ا مُج
تب باخلط الكويف، وأرسل  إىل األمصار، كان ذلك نقطة انطالق للكتابة العربية باالنتشار والتطور، وُك

وبعد متصري البصرة والكوفة ونشوء احلركة العلمية اليت ارتبطت بني املدينتني، بذلت جهود كبرية لتحسني 
 اإلمساعيلي، واملدين، واملكي، واألندلسي، والشامي،: وامتد شرقا وغربا، ومن أنواعه اخلط الكويف،

، وتسارع الناس إىل نسخ (24)والعراقي، والعباسي، والبغدادي، واملشعب، والرحياين، واحملرر، واملصري
املصاحف، وتنافسوا يف كتابتها، وبدأ اخلط يف التحسني والتطور واالزدهار يف العصر األموي، ح ى اختذ 

 .نساخ  كل جهة هلم أسلوبا يف الكتابة خاصا متيَّز باسم خاص
الذي اشتهر بكتابة املصاحف، ( خالد ابن أيب اهلياج)ر اخلطاطني اجمليدين الذين اشتهروا يف العصر األموي ومن أشه   

كان سعد نصبه لكتب املصاحف » : وأجاد كتابتها ووُصف حبسن اخلط، وقد رأى ابن الندمي مصحفا خبطه، وقال
  -صلى اهلل عليه وسلم -يف قبلة مسجد النيب  والشعر واألخبار للوليد بن عبد امللك، وهو الذي كتب الكتاب الذي

ويف أواخر العصر . (25)﴾ وما بعدها من السور إىل آخر القرآن(1)َوالشَّْمِس َوُضَحاَها ﴿: بالذهب، ومن قوله تعاىل
، وهو الذي بدأ يف حتويل اخلط العريب من (قطبة احملرر) األموي اشتهر خطاط آخر اهتم بتحسني اخلط وتطويره، وهو 

الشكل الكويف إىل ما يقرب الشكل الذي هو عليه اليوم، واستخرََج األقالم بعضها من بعض، وهو الذي اخرتع القلم 
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ومنهم أيضا . (26)، أي الكبري الواضح، وكان أكتب الناس بالعربية(اجللي)الطومار، والقلم اجلليل، ويسمى اليوم باخلط 
الزاهدين وكان يتعيش من كتابة املصحف، ومل تكن له حرفة أخرى كان من كبار ( ه131مالك بن دينار ت ) اخلطاط 
 . وقد حذق املسلمون اخلط وتنافسوا فيه؛ ألنه أصبح صناعة ومصدر رزق شريف. (27)يعيش هبا

 تطور الخط العربي بالعالمات اإلعرابية 
إن وضع العالمات اإلعرابية اليت ابتكرها أبو األسود الدؤيل، ونقط اإلعجام اليت أدخلها حيىي بن يعمر ونصر بن عاصم   

استمرا  ح ى العصر العباسي، ومل ا التبس عليهم الشكل باإلعجام فكان ال بد من طريقة للتفريق بينهما، وقد كان اخلليل 
لوم قد تصدى حلل هذا اإلشكال فجعل عالمات اإلعراب باحلروف بدال من مفتاح الع( ه111ت)بن أمحد الفراهيدي ا

الشكل الذي يف الكتب من عمل اخلليل، وهو مأخوذ من صور احلروف، فالضمة » : النقاط، يقول أبو احلسن بن كيسان
. (28)«وحة فوق احلرفواو صغرية يف أعلى احلرف لئال تلتبس بالواو املكتوبة، والكسرة ياء حتت احلرف، والفتحة ألف مبط

السكون والشدة واملدة وعالمة الصلة وعالمة اهلمزة، : وأضاف إىل هذه العالمات السابقة مخس عالمات أخرى هي
وجعل عالمة السكون دائرة صغرية هي رمز الصفر عند اهلنود داللة على خلو احلرف من احلركة، وكان حذ اق الكتاب 

اليت هي اسم السكون، وقيل ( جزم)بغري عراقة؛ ألن اجليم أول حروف كلمة ال  جيعلوهنا جيما صغرية تكتب فوق احلرف
أما الشدة فجعلوها شينا صغرية ترسم فوق احلرف . إهنا ليست جيما، وإمنا هي امليم آخر حروف الكلمة ترسم بغري عراقة

لطيفة إشارة الوصل، واختاروا للهمزة ، ورمسوا عالمة الصلة صادا (شدة)بغري نقط وال عراقة، والشني مأخوذة من أول كلمة 
رفع اللبس بني  –رمحه اهلل  –، وهبذه الطريقة اليت اكتشفها اخلليل بن أمحد الفراهيدي (29)العني بال عراقة لقرب خمرجها

قة يف  اَب أْن جيمعوا بني الكتابة واإلعجام والشكل بلون واحد، واستعمل اخلليل هذه الطرياحلروف املتجانسة ومك َنْت الكت  
إن اخلليل بن . (30)كتب اللغة واألدب دون القرآن حرصا على كرامة أيب األسود وأتباعه، واتقاء لتهمة البدعة يف الدين

ثغرة، ويستحق كل تقدير واحرتام، وأْن ختصص له املؤمترات، وال يعرف حَق  أمحد الفراهيدي شخصية مبدعة؛ ألنه سد  
 .العلماء إال العلماءُ 

ومتكنت الكتابة يف العهد العباسي، وازدهرت اخلطوط  وتنوعت أضرهبا، وحظي اخلط الكويف بالريادة يف كتابة    
املصاحف، والكتابة على املساجد واملآذن والقباب، والقصور والقالع، مث بدأ خط الثلث يدخل يف تزيني املساجد 

واوين الرمسية، واملكاتبات اليومية، واألغراض العلمية والتعليمية؛ واحملاريب والقباب، واقتصر اخلط النسخي القدمي على الد
، وكان اخلط يف العصر العباسي ممثال للطابع اإلسالمي، ودليال على احلضارة اإلسالمية، (31)وذلك ملرونته، وسرعة كتابته

فين، من مسجد أو منارة يف األقطار  وامتزج الفن بالعقيدة فكان التربك بكتابة اآليات القرآنية رمزا ال يكاد خيلو منه عمل
يقول ابن خلدون عن . أما اليوم يف الدول العربية كأن اخلط العريب أخلى مكانه للخط الالتيين. (32)اإلسالمية قاطبة

كان اخلط غري بالغ إىل الغاية من اإلحكام واإلتقان واإلجادة وال إىل التوسط، ملكان : ازدهار اخلط يف الدولة اإلسالمية
مث  مل ا فتحوا األمصار وملكوا املمالك، ونزلوا البصرة والكوفة، واحتاجت . عرب من البداوة والتوحش وبُعدهم عن الصنائعال

الدولة إىل الكتابة، استعملوا اخلط وطلبوا صناعته وتعلَُّمه، وتداولوه فرتقَّْت اإلجادة فيه، واستحكم وبلغ يف الكوفة والبصرة 
هنا كانت دون الغاية، مث انتشروا يف األقطار واملمالك، وفتحوا أفريقية واألندلس، واختطَّ بنو العباس رتبة من اإلتقان، إال أ
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بغداد، فرتقت اخلطوط فيها إىل الغاية مل ا استبحرت يف العمران، وكانت دار اإلسالم ومركز العربية، ومن بغداد انتشرت 
 .(33)شرقا وغربا

الذي كان يف خالفة ( الضحاك بن عجالن الكاتب)  العريب يف العصر العباسيومن اخلطاطني الذين طوروا اخلط    
                                                                             يف أيام املنصور واملهدي، وكان هذان الكاتبان                                                                                  ( إسحاق بن محاد الكاتب)مث ملع بعده  السفاح أول خليفة بين العباس

، ويراد به الطومار أو قريب منه، وبلغ عدد األقالم  يف عهدمها اثين عشر قلما، وكان (اجلليل)الضحاك وإسحاق خيطان 
( إسحاق بن محاد الكاتب) أم ا يف عصر املأمون ملعت جمموعة من الكتاب من تالمذة. (34)لكل قلم عمل خاص

اليت ال يقوى عليها أحد إال بالتعليم واملمارسة الشديدة، ومن ( األصلية املوزونة) كتبوا اخلطوط و ( الضحاك بن عجالن)و
رأيت : مسعت ابن املشرف البغدادي يقول: كاتب املأمون، قال أبو حيان التوحيدي( أمحد ابن أيب خالد)هؤالء الكتاب 

يف مجلة زينته، ويعرضه على العيون،  –يف يوم عيده  - خالد كاتب املأمون، وكان ملك الروم خيرجه خط أمحد ابن أيب
وكانت ألفاته والماته على غاية االنتصاب والت قو م، وال أجد يف مجيع حروف خطِّه عيبا إال يف الواوات املوصولة : وقال

على اآلثار اإلسالمية يف مدينة دمشق  عند مشاهدة اخلطوط العربيةبيون وهذا ما يؤكده السياح الغر . (35)والياءات املفصولة
حبسن اخلط، ووصف بأنه أخطُّ أهل (  إبراهيم الشجري)كما تفرد اخلطاط . وبغداد وإسطانبول والفن العمراين اإلسالمي

اخرتع من قلم الثلثني  ، مث(قلم الثلثني)خط اجلليل، واخرتع منه قلما أخف منه مساه (  إسحاق بن محاد)دهره، وأخذ عن 
فقد أخذ القلم اجلليل عن إسحاق أيضا، واخرتع قلما أدق منه، ( يوسف الشجري) أم ا أخوه   .(36)(الثلث)قلما مساه 

وكتَبه كتابة حسنة، فأعجب به ذو الرئاستني الفضل بن سهل وزير املأمون، وأمر أن حترر الكتب السلطانية به، وال يكتب 
وغريهم كثري من الذين طوروا اخلط العريب وكان هلم فضل كبري . (37)، وقيل هو قلم التوقيعات(الرئاسي القلم)بغريه، ومساه 

يتابع مسريته التطوريه منذ عهد اخللفاء الراشدين إىل أواخر العصر وهكذا جند اخلط العريب . فيهحيث أبدعوا وتفننوا 
 .العباسي ح ى أهبر العامل بأنواعه وجودته

 تطور الخط المغربي             
عندما محل الفاحتون املسلمون الدين اإلسالمي إىل سكان املغرب، وفرضوا يف احلني نفسه وجوب استعمال اللغة العربية    

، اليت ال تزال مستعملة لآلن "تيفناع" :على سكان مشال أفريقيا، الذين كانت هلم يف ذلك العهد كتابة خاصة هبم تعرف ب 
، وكانت القريوان احملطة األوىل اليت انطلق منها احلرف العريب يف أفريقيا إىل االهتمام (38)الطوارق يف الصحراء اجلزائرية عند

بالكتابة وحفظ القرآن، وإذا كانت الوسيلة األوىل للمعرفة هي الكتابة دون مراعاة القواعد الفنية اليت يكتب هبا احلرف 
َدْت يف القريوان لِ األصلية ظلت تسمى ح ى القرن اخلامس اهلجري بالكتابة القريوانية، ألهنا وُ والكتابة املغربية . العريب

عاصمة املغرب الكبرية آنذاك، يف أوائل القرن الثاين اهلجري من اخلط الكويف مباشرة، ومل تقتبس من النسخي احلجازي 
 . املشرقخالفاً ملا حصل للخطوط املستعملة يف النسخي يف( املكي واملدين)

 :ب : وبداية من القرن األول للهجرة أخذ العلماء يف القريوان بنشر الكتابة واخلط خارجها، وكان خطهم يسمى   
، وهو الكويف القريواين املتأث ر بالكويف العراقي، وبداية من القرن الرابع اهلجري بدأ التغيري يطغى على هذا اخلط "القريواين"

كاله، واملغاربة تشبثوا باخلط القريواين ومل حياولوا جماراة غريهم من خطاطي املشرق يف تطوير اخلط مع االحتفاظ باستقامة أش
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واالبتعاد تدرجييًا عن الكويف، بل أصبح هلم خط مستقل يعرف باخلط األفريقي يستجيب حلاجياهتم أثناء الفتوحات 
: تقوساً ال مربر له وذلك يف بعض احلروف ذات العراقات مثلإن بعض احلروف تتخذ دائماً امتداداً مبالغاً فيه و . اإلسالمية

ومل يكن لشكل كل حرف طابع خاص به الختالف الكتابة املغربية، فقد يعرتضك خط  حرَّرْتُه يد " س، ص، ل، م، ن"
 :واحدة به أشكال خمتلفة للحرف الواحد، كما يف اللوحة اآلتية

 
 التعليق على اللوحة

نقطة واحدة فوقية يف كلمة ( القاف)كتبت باخلط املغريب بدليل نقط حرف ( الناس)تشري اللوحة أن السورة القرآنية    
ت السورة برواية ورش، بدليل نقل حركة اهلمزة إىل الالم ورد، و (يف)بنقطة واحدة حتتية يف كلمة ( الفاء)، ونقط حرف (قل)

ويف إغفال ، (الوسواس، ويوسوس)املتطرف امتدادا مبالغا فيه وتقوسا يف كلميت ( السني)، واختذ حرف (قل أعوذ)قبلها يف 
 .(الذي)و( من)و( الرمحن: )من الكلمات اآلتية( النون)نقط بعض احلروف األخرية مثل حرف 

 خصائص الخط المغربي
نقط الفاء )واستعملوا نقط اإلعجام مل يقبل املغاربة كل ما جاء إليهم من الشرق، فقد غريوا ترتيب احلروف اهلجائية،     

اجلدير باملالحظة ظهور نوع من اخلط الكويف احمللي يف بالد املغرب و (. بواحدة من أسفل والقاف واحدة من أعلى
واألندلس، عرف باخلط الكويف املغريب، شاع استخدامه يف كتابة مصاحفها ومكاتباهتا، وهو أقرب إىل خط النسخ والثلث، 

ال ختطئه العني وجيعلها  ا، مما يعطيها طابعا مميزالني معً حبروفه اليت جتمع يف شكلها بني حروف اخلط اجلاف والحيث يتميز 
يلجأ كاتب هذا النوع من اخلط إىل كتابة بعض احلروف مثل الالم والنون والياء النهائية هبيئة . أكثر طواعية يف التنفيذ

تتكرر على امتداده، كما ميزج اخلطاط بني هذه االستدارات وبني احلروف أقواس نصف دائرية هتبط على مستوى السطر و 
األخرى ذات الشكل اجلاف ويف الزوايا، مما يذكرنا بالكتابة العربية البدائية، ويف إغفال نقط بعض احلروف األخرية ويف 
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ح ى حل حمله خط  مستخدما وقد ظل هذا النوع. لتايلعدم تقطيع حروف الكلمة الواحدة بني آخر السطر وأول السطر ا
 . (39)النسخ يف كتابة املصاحف يف القرن السابع اهلجري

اخلط املغريب حيمل يف ثناياه بقايا أولية من تلك احلضارات األوىل، وتطوَّر إىل أن استقل عن اخلط املشرقي وجعل     
ندلسية طبعْته مبا هلا من مميزات، كالفسيفساء لنفسه ميزة هلا خصوصياهتا وذاهتا وقواعدها، وال شك أن احلضارة املغربية األ

اليت دخلته فتداخلت احلروف يف فن رائع، تزيد يف روعته صعوبة قراءته، وكأنه حيتوي على أسرار يتدلل يف الكشف عنها، 
 . (40)إذ يبدي زينته للقارئ وخيفي عنه مفاتنه، ومفاتح فك رموزه

 خاتمة
إن مجالية اخلط العريب اإلسالمي تستدعي وجود معهد لتعليم اخلط العريب كفن جيد ذاته منذ بداية املرحلة التعلمية،    

كمال اهليئة، وإدخال اخلطوط العربية احلاسوب بأكملها؛ لبيان ما وصل إليه اخلط العريب من  . وأقامة معارض للتعريف به
وير حروف احلاسوب العربية يتطلب تكاتف جهود العمل بني اخلطاط اجمليد واملصمم ولتط. وثراء التنوع، وعبقرية الرتكيب

والواقع العريب يتطلب إجياد شخصية متشبعة بثوابت األمة العربية، ومؤثرة بكلماهتا املسموعة . املثابر واملربمج احلريص
املستعمل يف شوارع مدننا وقرانا، واملتجول اليوم وتنادي بالتواصل باللغة العربية واستعمال اخلط العريب بدل اخلط الالتيين 

 .جيد اليوم كأن اخلط العريب أخلى سبيله للخط الالتيين
 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم برواية حفص*/ 
 .م1931-ه1388أسد الغابة يف معرفة الصحابة، علي بن حممد بن األثري، املطبعة اإلسالمية طهران  /1
 .م1912بدائع اخلط العريب، ناجي زين الدين الصرف، مؤسسة رمزي للطباعة، بغداد  /2
القاهرة  بعةتصحيح عبد اهلل الصاوي، ط(. ه333ت )التنبيه واإلشراف، أبو احلسني علي بن احلسني بن علي املسعودي  /3

 .م1931/ه1381
 .م1993مطبعة دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان، ىي وهيب اجلبوري، الطبعة األوىل اخلط والكتابة يف احلضارة العربية، حي /3
دراسات يف تطور الكتابات الكوفية على األحجار يف مصر يف القرون اخلمسة األوىل للهجرة، إبراهيم مجعة، املطبعة العاملية القاهرة  /8

  .م1939
 . م1981، حتقيق إبراهيم الكيالين، ط املعهد الفرنسي، (ه311ت ) رسالة اخلط ضمن ثالث رسائل، أبو حيان التوحيدي /3
 .السرية  النبوية، أبو حممد عبد امللك بن هشام، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، مطبعة احلليب مصر /1
الصاجيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، علق عليه ووضع حواشيه أمحد  /1

 .م1991-ه1311حسن بسج، الطبعة األوىل، مطبعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان سنة 
 .م1918املطبعة األمريية القاهرة ( ه121ت )قشندي صناعة اإلنشا، أبو العباس أمحد بن علي القل يفصبح األعشى / 9

 .م1328-ه1322ليدن  بعة، حتقيق أدوارد زخو، ط(ه231ت )الطبقات، ابن سعد حممد بن منيع الزهري  /11
 .األزهرية مصر بعةم، ط1981مطبعة جلنة البيان العريب القاهرة  ( ه219ت )فتوح البلدان أمحد بن حيىي بن جابر البالذري  /11
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مكتبة   بعة، ط1932، ط السعادة ، القاهرة (ه113)فضائل القرآن الكرمي، احلافظ إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي/ 12
 .م1933 املعارف بريوت

 .ه1331الفهرست، ابن الندمي، طبعة املكتبة التجارية مصر . 11ه ص1331الفهرست، ابن الندمي، طبعة املكتبة التجارية مصر / 13
 .م1932سطنبولإ، مطبعة الدولة (ه333ت) كتاب النقط، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين/ 13
 .م1931ه 1319دمشق : احملكم يف نقط املصاحف، أبو عمر عثمان بن سعيد الداين، حتقيق عزة حسني ط /18
تابة من عداد يف أن اخلط والك: الثالثون مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، مطبعة دار اجلبل بريوت لبنان،  الفصل/ 13

 .الصنائع اإلنسانية
 المواقع اإللكترونية

 .م2113عبد الصادق عبد اللطيف، فرباير: موقع اخلط العريب وخصائص أنواعه، بقلم :املوقع االلكرتوين
  

 
                                                             

يف أن اخلط والكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية : يراجع مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، مطبعة دار اجلبل بريوت لبنان،  الفصل الثالثون(  1
 .333ص

علق عليه ووضع حواشيه أمحد حسن بسج،  يراجع الصاجيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا،(  2
 .18م ص1991-ه1311الطبعة األوىل، مطبعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان سنة 

 .يراجع املرجع السابق(  3
 .21م ص1939القاهرة  يراجع دراسات يف تطور الكتابات الكوفية على األحجار يف مصر يف القرون اخلمسة األوىل للهجرة، إبراهيم مجعة، املطبعة العاملية(  4

ر الغرب اإلسالمي بريوت نسبة إىل خمرتعه الفضل بن سهل وزير املأمون، يراجع اخلط والكتابة يف احلضارة العربية، حيىي وهيب اجلبوري، الطبعة األوىل، مطبعة دا(  5
 .111م ص1993لبنان

 .11/ 3م 1918املطبعة األمريية القاهرة ( ه121ت )صناعة اإلنشا، أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي  يفيراجع صبح األعشى (  6
 .31م ص1993يراجع اخلط والكتابة يف احلضارة العربية، حيىي وهيب اجلبوري، الطبعة األوىل  مطبعة دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان، (  7
 .3/813م، ط األزهرية مصر، 1981مطبعة جلنة البيان العريب القاهرة  ( ه219ت )ىي بن جابر البالذري يراجع  فتوح البلدان أمحد بن حي(  8
 .1/82م 1328-ه1322، حتقيق أدوارد زخو، ط ليدن (ه231ت )الطبقات، ابن سعد حممد بن منيع الزهري (  9

 .1/131خرين، مطبعة احلليب مصر السرية  النبوية، أبو حممد عبد امللك بن هشام، حتقيق مصطفى السقا وآ(  10
 .3/111الطبقات، (  11
 . 2/13يراجع املصدر السابق (  12
م 1931/ه1381القاهرة : تصحيح عبد اهلل الصاوي، ط(. ه333ت )يراجع التنبيه واإلشراف، أبو احلسني علي بن احلسني بن علي املسعودي (  13

238،233. 
 .31،39ة صيراجع اخلط والكتابة يف احلضارة العربي(  14
م، 1933ط  مكتبة املعارف بريوت، و 1932، ط السعادة ، القاهرة (ه113)فضائل القرآن الكرمي، احلافظ إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي(  15
 .39ص
 .132،133م ص1932، مطبعة الدولة اسطنبول(ه333ت) كتاب النقط، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين(  16
 .113،113لكتابة يف احلضارة العربية يراجع اخلط وا ( 17
 .118، ص 2: يراجع املرجع السابق، اهلامش رقم ( 18
 .113،113ص يراجع املرجع السابق ( 19
 .1/193م 1931-ه1388أسد الغابة يف معرفة الصحابة، علي بن حممد بن األثري، املطبعة اإلسالمية طهران (  20
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 .111يراجع اخلط والكتابة يف احلضارة العربية ص(  21
 .111يراجع املرجع السابق ص(  22
 .23م ص1912يراجع بدائع اخلط العريب، ناجي زين الدين الصرف، مؤسسة رمزي للطباعة، بغداد (  23
 . 111يراجع اخلط والكتابة يف احلضارة العربية ص(  24
 . 11ه ص1331الفهرست، ابن الندمي، طبعة املكتبة التجارية مصر (  25
 .يراجع املرجع السابق(  26
 .113يراجع اخلط والكتابة يف احلضارة العربية ص(  27
 .1م ص1931ه 1319دمشق : احملكم يف نقط املصاحف، أبو عمر عثمان بن سعيد الداين، حتقيق عزة حسني ط(  28
 .111-1/133صناعة اإلنشا، يراجع صبح األعشى غي (  29
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– مقاربة وصفية  –ظاهرة الفصل والوصل وتطبيقاتها في الدرس البالغي                    
The phenomenon of separation and connection and its applications 

in the rhetorical lesson - descriptive approach – 
 

 عمر بوقمرة. د
 (الجزائر) جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 

Dr.bouguemra@gmail.com 

 

الفصل والوصل يعين العلم باملواضع اليت تقتضي عطف اجلمل على بعضها أو تركه، وقد أدركت العرب هذه : الملخص
ون فأولوه عناية خاصة ملا له املواطن سليقة وأبدعت فيها؛  ملا هلا من قيمة يف صناعة منثور القول ومنظومه، مث جاء البالغي

وهذا البحث جيتهد يف تتبع ظاهرة . من أثر يف فهم كتاب اهلل وكشف أسراره البالغية، وجعلوه ضمن مباحث علم املعاين
الفصل والوصل يف الدرس البالغي، وبيان قيمته الفنية، مع التزكري على جوانبه العصية، ودالالته اخلفية، شرحا ومتثيال، 

 .املنهجني الوصفي والتارخيي ملناسبتهما لطبيعة البحثمستعينا ب
 .الفصل والوصل؛ البالغة؛ مواضع الفصل؛ مواضع الوصل؛ العطف:  الكلمات المفتاحية

Abstract :Separation and connection means knowledge of the places that require linking the 

sentences to each other or leaving , The Arabs knew these places  instinctively and used it fluently, 
Because of its value in saying poetry and prose. Then came the scholars of rhetoric and gave him 

special attention because of its impact on the understanding of the Koran and revealing his 

rhetorical secrets, and made him within the study of the meanings. This research aims to follow the 

phenomenon of separation and connection in the rhetorical lesson, and the statement of its rhetorical 

value, while focusing on its difficult aspects and its hidden meanings, explaining and representing 

them, using descriptive and historical approaches to their relevance to the nature of research. 
Keywords: separation and connection; rhetoric; Places of separation ; places of  connection ; 

conjunction. 

العلم مبواضع الفصل والوصل؛ وبعبارة أوضح العلم مباينبغي أن يُفعل يف اجلمل من عطف بعضها على بعض، أو   :مقدمة
اإلعراض عن ذلك واإلتيان هبا منثورة ُمستأنَفة؛ واحدة تلو األخرى من أسرار البالغة، وأخطر أبواهبا على اإلطالق، ال 

أن جعلوه ( عبد القاهر اجلرجاين)ا على البالغة، حىت بلغ األمر ببعضهم يتأيت الكمال فيه إال لألعراب اخللص الذين ُجبلو 
وماذاك إال لغموضه، ودقة مسلكه، وعلو " . معرفة الفصل والوصل: "فقد سئل بعضهم عن البالغة فقال. حدا للبالغة

منزلته، وأن من أحرز الفضيلة فيه فقد أحرز الفضيلة يف البالغة كلها
1 . 
وإهنا حملك البالغة، وُمنتَ َقد البصرية، ومضمار النُّظار، وُمتفاَضل األنظار، : "السكاكي فقالوتبعه على ذلك  

ئه، وهي اليت إذا طبقت فيها املفصل صدومعيار قدر الفهم، وِمسبار غور اخلاطر، ومنجم صوابه وخطئه، ومعجم جالئه و 
اين يقول لكاتبه املرقشوكان احلارث بن أ. 2..."شهدوا لك من البالغة بالِقْدح املعّلى  إذا نزع بك الكالم : "يب مشر الَغسَّ

إىل االبتداء مبعىن غري ما أنت فيه فالفصل بينه وبني تبيعته من األلفاظ، فإنك إذا مذقت ألفاظك بغري ما حيسن أن ُُيَذق؛ 
 . 3"نفرت القلوب عن وعيها، وملَّته األمساع واستثقلته الرواة

mailto:Dr.bouguemra@gmail.com
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فصلت "فَصل يفِصل بالكسر، وفصل يكون الزما ومتعديا، وقد ورد يف الصحاح مصدر الفعل : الفصل لغة - 
 يث﴿ :فاصل قاطع، وقوله تعاىل: أي، 4﴾يث يث يث ﴿ :قطعته فانقطع، وبابه ضرب، ومنه قوله تعاىل: الشيء فانفصل، أي

 .6القطيعة التامة: أي" كانت الفيصل بيين وبينه: والفصال هو الفطام، ومنه أيضا قول ابن عمر. 5﴾ىن من يث
ة منها" فصل"وقد أطلقت كلمة    :على معان عدَّ
 .إنك أنت العامل : مثل      ضمري رفع منفصل يقع بني املبتدأ واخلرب، أو ما أصله كذلك عند البصريني 
 .     أحد أقسام املسرحية 
 .      أحد أقسام البحث 
 (.يوم الفصل)      ويوم القيامة  
 .7      أحد أقسام الَسَنة عند الطبيعيني، ولكنها كلها تعود إىل معىن أصلي وهو القطع 
الوصل ضد اهلجران وخالف الفصل، ويف : "قال ابن منظور. من وصل وصوال من باب وعد يعد: الوصل لغة - 

بلَّغناهم إياه، وهلذه الكلمة مدلوالت كثرية منها عدم القطع واالتصال، وضد اهلجران : أي؛  8﴾ يث يث يث يل ىل مل﴿ :القرآن الكرمي
خري والبلوغ، واالنتهاء والألم والربط، وهي كلها متقاربة تدور يف فلك واحد، إال أن الذي اختاره املعىن االصطالحي عند البالغيني هو األ

 . 9(الربط)
الفصل والوصل ُوِجدا يف علم اخلط العريب، وعلم النحو، وعلم القراءات، وعلم البالغة، وكلها تعين  وخالصة القول أن مصطلحي 

بالفصل القطع، وبالوصل الربط، سواء بني احلروف، أو بني األلفاظ، أو بني املعاين، ففي اخلط العريب تكتب احلروف إما موصولة ببعضها، 
مهزة وصل، أو مهزة قطع، ويف النحو جند املصطلحني يف العطف والتوكيد وضمائر الفصل  وإما مفصولة عن بعضها، وتكون اهلمزة إما

أما علم القراءات فهو عماد الفصل والوصل؛ ومنه استعار علم البالغة هذين املصطلحني؛ ألن اجملال بينهما متصل والعالقة قائمة، . والوصل
 10.لمية، ويُؤمن جانب اللبس، ويفهم املعىنفما ُكِتب حيتاج إىل الفصل والوصل حىت يُقرأ بطريق س

من األوقاف ما : "يقول. وقد أكد ابن اجلزري أن القراءة الصحيحة البليغة هي تلك القراءة اليت تراعي مواضع الفصل والوصل 
 ،﴾ ،َّ يثيث يثفال  ﴿:قولهيتأكد استحبابه لبيان املعىن املقصود، وهو ما لو ُوِصل طرفاه ألوهم معىن غري املراد، فمن التام الوقف على 

  ﴿ عند اجلمهور، وعلى ﴾مجيث مث هت مت خت﴿:لئال يوهم أن ذلك من قوهلم، وقوله ؛11﴾ يب ىب نب يث يثرب يث يث  يث ﴿ واالبتداء

 .13..."مع وصله عند اآلخرين 12﴾ يث مح يث
ما من مصطلح توظّفه علوم خمتلفة، ويف مراحل زمنية خمتلفة أيضا :الفصل والوصل في اصطالح البالغيين  - 

الفصل "إال وكان له نصيب هائل من عدم االستقرار والتباين يف الرؤى، وهذا شيء بدهي وهو الذي حصل مع مصطلحي 
؛ ولذلك لن حناول تتبع املعاين اليت منحت له يف كل مرحلة، وعند أصحاب كل فن، بل ما يهمنا هو الوقوف "والوصل

 .عند املعىن الذي خلعه عليه البالغيون قدُيا وحديثا
الوصل يف اجلمل عطف بعضها على بعض، والفصل ترك العطف : "فقدُيا عرّفه عبد القاهر اجلرجاين بقوله  -

 .14"فيها، واجمليء هبا منثورة تستأنف واحدة منها بعد األخرى
 .15"ومدار الفصل والوصل هو ترك العاطف وذكره: "وعرفه السكاكي بقوله  -
ه اخلطيب القزويين بقوله  -  .16"ل عطف بعض اجلمل على بعض، والفصل تركهالوص: "وحدَّ
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 :وعلى هذه التعريفات نبدي املالحظات التالية 
 .      كلها تعرِّف الوصل بالعطف والفصل برتكه، دون ذكر ألداة معينة من أدوات العطف 
نه، مبعىن أنه يعم       تعريف اخلطيب القزويين خّص الفصل والوصل باجلمل، بينما تعريفا اجلرجاين والسكاكي يطلقا 

 . اجلمل واملفردات
كما كان يف األمساء ما : "أما اجلرجاين فقد صرح يف موطن آخر بأن الفصل والوصل ال خيتص باجلمل فقط، بقوله 

يصله معناه باالسم قبله، فيستغين بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه، وذلك كالصفة اليت ال حتتاج يف اتصاهلا 
كذلك يكون يف اجلمل ما تتصل من ... ىل شيء يصلها به، وكالتأكيد ال يفتقر كذلك إىل ما يصله باملؤَكدباملوصوف إ

 . 17"ذات نفسها باليت قبلها، وتستغين بربط معناها هلا عن حرف عطف يربطها
ذا أما السكاكي فقد ذكر بعد التعريف  أن متييز مواضع العطف عن مواضع الرتك يف اجلمل هو األصل يف ه 

، وهذا ليس إقصاء لعطف املفردات، ألن غاية ما يف األمر أن عطف اجلمل أصل، وعطف 18الفصل والوصل: الفن، أي
 .املفردات فرع

أما إن عدنا إىل احملدثني فسنجد أغلب تعاريفهم أضيق وأخص، و ليستبني صنيعهم سنورد . هذا صنيع املتقدمني 
فالوصل عطف مجلة على أخرى بالواو وحنوها، والفصل ترك هذا العطف، ": بعض تعريفاهتم، يقول السيد أمحد اهلامشي

 .19"والذي يتكلم عليه علماء املعاين هنا العطف بالواو خاصة دون بقية حروف العطف
ه علي اجلارم ومصطفى أمني بقوهلما  يقصد علماء املعاين بكلمة الوصل عطف مجلة على أخرى بالواو، : "وَحدَّ

 .20"طفوالفصل ترك هذا الع
وما نستشفه من هذين التعريفني أهنما أدق وأخص من تعريفات املتقدمني، وأقرب إىل روح البالغة وموضوعها،  

ألهنا تركز على الوصل بالواو دون غريه من حروف العطف، وهو سعي مشكور، الغرض منه ختليص البالغة من النحو 
 .21خاصة وحنن يف زمن من أهم صفاته التخصص والتخلص

الواو، والفاء، ومُثَّ، وحىت، و أو، : ذكر النحاة للعطف تسعة أحرف وهي: بين أدوات العطف" الواو"مكانة      
كل هذه األحرف تفيد إضافة إىل العطف معىن آخر، فمثال الفاء تفيد الرتتيب والتعقيب، ومث تفيد . وأم، وبل، وال، ولكن

أو الشك، ولكن تفيد االستدراك، وبل تفيد اإلضراب والعدول عن شيء الرتتيب والرتاخي، و أو تفيد التخيري أو اإلباحة 
إىل آخر، وال تفيد النفي أي نفي احلكم عما بعدها وإثباته ملا قبلها، وهكذا مع بقية حروف العطف، أما حرف الواو فال 

جاء "فإذا قلت . تعقيب يفيد إال اجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم واإلعراب مجعا مطلقا بدون ترتيب وال
  22.فاملعىن أهنما اشرتكا يف حكم اجمليء دون إفادة األسبقية ألي منهما، أو حتديد للمدة الفارقة بني اجمليئني" علي وخالد

وملا كانت الواو هي الوحيدة من بني حروف العطف اليت ليس هلا معىن آخر غري االشرتاك يف احلكم استأثرت  
، أو (مث)فال حيتاج لكثري ذكاء، ألننا إذا أردنا التعقيب جئنا بالفاء، أو الرتاخي جئنا ب  "ما غريها مببحث الفصل والوصل، أ

 . 23"، أما الذي يدق فيه املسلك، ويتسابق فيه األقران فهو العطف بني اجلمل بالواو(بل)اإلضراب جئنا ب  
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ابط لفظي واحد هو الواو، وذكروا يف باب إذن نالحظ أن علماء املعاين اقتصروا يف باب الفصل والوصل على ر  
 . 24لكن وبل وال، وبقيت البقية من نصيب النحو: القصر كما رأينا ثالثة أحرف هي

صل، سنوردها بالتفصيل على و لذكر علماء البالغة مواضع حمددة  للفصل، وأخرى ل: مواضع الفصل والوصل 
 :النحو التايل

 
 
 
 :جيب الفصل فيها؛ وهي للفصل مخسة مواضع: مواضع الفصل -أ  
وهو أن يكون بني اجلملتني احتاد تام؛ وهو أن تتفق اجلملتان يف اإلنشائية : كمال االتصال: الموضع األول - 

واخلربية، لفظا ومعىن، أو معىن فقط، حبيث يكون مابينهما من االتصال لدرجة االحتاد التام؛ ماُينع احلاجة إىل العطف 
الداخلي بني اجلمل، فهو استغناء بالربط الداخلى العميق عن ( الوصل)قد أغىن عنه االحتادبالواو ألنه وصل خارجي و 

 :الربط اخلارجي السطحي، ويكون هذا النوع من االتصال والربط يف ثالثة مواضع، وهي
التأكيد جيب التأكيد أوال على أن التأكيد املراد هنا ليس : أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة األولى - 

 :النحوي املعروف الذي جعله النحاة قسمني مها
 .جاء جاء أبوك: ويكون بتكرار اللفظ بعينه؛ كقولنا :تأكيد لفظي - 
.   25النفس، والعني، وكل، وأمجع وتوابعها، وهي أكتع، وأبتع، وأبصع: وله ألفاظ خمصوصة؛ هي: تأكيد معنوي - 

وإمنا هو أن تأيت اجلملة  الثانية مؤكدة لألوىل من "ذكره النحاة يف كتبهم فالتأكيد الذي نتكلم عنه هنا ليس ذاك الذي 
 :، وسوف يستبني ذلك من خالل األمثلة التالية26"حيث معناها

﴾يث يث يث يث﴿ :قال تعاىل   
ل)توكيدا للجملة األوىل ( أمهلهم)، إذ جند اجلملة الثانية 27 ، وهي توافقها يف (مهِّ

لفظي هلا، ونظرا لقوة الصلة بني اجلملتني لدرجة االحتاد التام بني التوكيد واملؤكد حىت صارا  اللفظ واملعىن، فهي توكيد 
 .كالشيء الواحد ترك العطف لعد صحة عطف الشيء على نفسه

﴾ يث  يث يثيث يثيث يث يل ىل ﴿: وقال تعاىل 
، جند اجلملة األويل تفيد أن القرآن الكرمي كتاب كامل ال يأتيه 28

الباطل من بني يديه وال من خلفه، وأنه بلغ الغاية يف الكمال والتمام واهلدى، ويتأكد هذا املعين من تعريف املسند باسم 
تفيد البعد وعلو املنزلة، واجلملة بالتعريف باأللف والالم، والالم يف اسم اإلشارة (الكتاب)، واملسند إليه (ذلك)اإلشارة 

هدى )تفيد نفي الشك عنه، وأنه اليتطرق إليه الشك، وهذا تأكيد للجملة األوىل، واجلملة الثالثة ( الريب فيه)الثانية 
ا تفيد بلوغ القرآن الكرمي مبلغا عظيما يف اهلداية، وهدى خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو، واملعىن هو اهلداية نفسه( للمتقني

 . ولشدة االتصال بني هذه اجلمل الثالث استُِغين عن الربط بينها بالواو. الشك والريب يف ذلك

نب ىب يب  رت  يث يثرب  يث يث  يث يث يث يثٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ   يث يث ٱ﴿:وقال تعالى 

﴾ يث
؛ ألن ...(ومن الناس من يقول آمنا باهلل واليوم اآلخر) للجملة األوىل  تأكيد...( خيادعون)، نُلفي اجلملة الثانية 29
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املعىن وتقرره مع  اعون اإلُيان بألسنتهم، وهم حقيقة ليسوا مؤمنني؛ فجاءت اجلملة الثانية تؤكد هذمعىن الثانية أهنم يدّ 
 .  30زيادة يف املعىن؛ ألهنم يقصدون بقوهلم هذا خداع اهلل واملؤمنني

 :ا قول املتنيبومنه أيض 
 وماالدهُر إال من رواِة قصائِدي    إذاقلُت شعرٍا أصبَح الدهُر منشًدا  

، "تزوج هندا عقد عليها:" هو معىن اجلملة األوىل نفسه، فهي توكيد لفظي، ومثله قولنا( اجلملة الثانية)فمعىن الشطر الثاين 
  31.واألمثلة على هذا كثرية

 املثالني األخريين بأهنما توكيد  لفظي مع أن األلفاظ يف اجلملتني  ليست نفسها؛ وقد يُشِكل على القارئ قويل يف 
فأقول قد نبهت منذ قليل على أن البالغيني اليقصدون بالتوكيد ماذكره النحاة يف كتبهم، وبعبارة أدق ال ُييزون بني 

عبد القاهر اجلرجاين الذي جعل التأكيد التوكيد اللفظي واملعنوي مثل متييز النحاة،وإمنا عمدهتم يف ذلك هو تقسيم 
، ولكن مفهومهما خيتلف عن مفهوم النحاة الذي عرفناه سابقا، فالتأكيد (مثل النحاة متاما)قسمني؛ لفظي ومعنوي 

ة)اللفظي هو أن يكون معىن اجلملة الثانية ؤٍَكدَّ
ُ

َدة)مطابقا ملعىن اجلملة األوىل( امل ؤَكَّ
ُ

أما التأكيد متاما ولو اختلف اللفظ، ( امل
 .32املعنوي فليس معىن اجلملة الثانية هو نفسه معىن اجلملة األوىل، بل هو تقرير له مع زيادة يف املعىن

حتمل (أمهلهم)لنعد إىل أمثلتنا السابقة لنتبني التوكيد اللفظي منها من املعنوي، فاملثال األول جند اجلملة الثانية  
و توكيد لفظي ليس مراعاة لتطابق اللفظ، وإمنا لتطابق املعين، ويف املثال الثاين جند ، فه(فمهل) املعىن نفسه للجملة األوىل

فهي توكيد معنوي جلملة ( هدى للمتقني)، خبالف اجلملة الثالثة(ذلك الكتاب)توكيدا لفظيا جلملة ( الريب فيه)مجلة 
) تقرر املعين األول...( خيادعون)جند اجلملة الثانية ؛ ألن فيها زيادة على نفي الريب اهلداية، ويف املثال الثالث (الريب فيه)

مع زيادة يف املعىن وهو اخلداع؛ فهو توكيد معنوي، ويف املثال الرابع جند أن معىن الشطر األول ... (ومن الناس من يقول
امس جند أن الزواج هو نفسه معىن الشطر الثاين؛ ألن الراوي هو الذي ينشد الشعر متاما فهو توكيد لفظي، ويف املثال اخل

 .هو نفسه العقد، فصار التوكيد لفظيا، وهكذا
دة للجملة األوىل مبثابة التوكيد اللفظي، وهو :" ويف هذا الشأن يقول عبد الفتاح بسيوين  وتكون اجلملة الثانية املؤكِّ

دا ملضمون اجلملة األوىل التفاق مفهوميهما ا أن تكون الثانية منزلة منزلة من وإم... مايكون مضمون اجلملة الثانية فيه مؤكِّ
وهذا يعين أن اجلملة الثانية ... األوىل منزلة التوكيد املعنوي، وهو أن خيتلف مفهوم اجلملتني، ويكون الثاين مقررا ملعىن األوىل

 .33"تتضمن معىن جديدا لكنه يؤكد معىن اجلملة األوىل
أو بدال منها ألهنا غري وافية بتمام :" ... لخيص قوله جاء يف الت :أن تكون الجملة الثانية بدال من األولى - 

املعىن، أو كغري الوافية، خبالف الثانية، واملقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة، ككونه مطلوبا يف نفسه، أو فظيعا، أو عجيبا، أو 
بدل : نوعني من أنواع البدل ومها( كون األوىل غري وافية)وقد شرح السبكي هذا املنت مبينا أن املراد من قوله . 34"لطيفا

بدل الكل من الكل، مث نبه بعد هذا الشرح إىل ( أو كغري الوافية)بعض من الكل، وبدل االشتمال، واملراد من العبارة الثانية
ومل يتعرض :"  ته أن بدل الكل استُ ْغيِنَ عنه ألنه مبنزلة عطف البيان؛ فقالأن القزويين مل  يتعرض لبدل الكل، وحج
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ألن بدل : وقال يف اإليضاح. املصنف حلالة كون الثانية مبنزلة بدل الكل؛ ألنه استغىن عنه بعطف البيان ألنه قريب منه
 .35..."الكل تأكيد إال أن لفظه غري لفظ متبوعه،؛ يعين أنه تأكيد معنوي

بدل : مل لكتب البالغة احلديثة يلفي بعضها يوافق صاحب التلخيص يف اقتصاره على نوعني من البدل ومهاواملتأ 
، وكذلك فضل 36بعض من الكل، وبدل االشتمال؛ فمثال جند أمحد مطلوب يف كتابه أساليب بالغية يقتصر عليهما

وقد :" من جتاوزمها إىل بدل الكل من الكل قائالحسن عباس يف كتابه البالغة فنوهنا وأفناهنا يقتصر عليهما ويعيب على 
البدل املطابق، وهو املسمى بدل الكل، وهذا ال يتحدث عنه البالغيون، ولقد وهم : قسم النحويون البدل أقساما كثرية

بدل االشتمال ، وبدل بعض من : والذي يعين البالغيني قسمان فقط هم... األستاذ املراغي رمحه اهلل حينما ذكره
بينما جند بعضهم اآلخر يتعرض للبدل بأنواعه الثالثة دون حىت اإلشارة هلذا اخلالف، من بينهم على سبيل . 37"كلال

 . 38املثال ال احلصر السيد أمحد اهلامشي وغريه
ويبدو أن املشكلة اصطالحية أكثر منها علمية، وذلك إذا تاملنا املربر الذي ساقه القزويين يف التلخيص الستغنائه  

بدل "بدل الكل من الكل، وهو حلول عطف البيان حمله،   وسده مسده، وذكر يف اإليضاح مربرا آخر، وهو أن  عن
؛ فإذا 39"الكل ال ينفصل عن التأكيد إال بأن لفظه غري لفظ متبوعه، وأنه مقصود بالنسبة دون متبوعه خبالف التأكيد

غية تبني أن بدل الكل من الكل مع تداخله معى عطف ربطنا هذا الكالم بتقسيم عبد القاهر للتأكيد من وجهة بال
 . البيان، هو من جهة أخرى ليس إال توكيدا معنويا

التفرقة بينهما قائمة على غري أساس سليم، فمن " وقد وقفت على رأي قوي لصاحب النحو الوايف مفاده أن   
أما الرأي االذي يفرق بينهما  يف بعض احلاالت  . امةاخلري توحيدمها ملا يف هذا من التيسري، وجماراة األصول اللغوية الع

؛ ما يرجح أن 40"فرأي قائم على التخييل واحلذف والتقدير من غري داع، ومن غري فائدة ترجتى، ومن السداد إمهاله وإغفاله
 .املسألة خالفية بني العلماء

 عطف البيان وبدل الكل من ولعل من اقتصر على بدل بعض من الكل وبدل االشتمال يرى بعدم الفرق بني  
أوَّل من أشار إىل أن  عطف البيان ( ه 686ت)ويُعدُّ رضي الدين االسرتاباذيالكل، والذي فرق بينهما يرى بينهما فرقا، 

وأنا إىل اآلن مل يظهر لديَّ فرق جلي بني بدل الكل من الكل وبني : "والبدل شيء واحد وال يوجد بينهما أي فرق  بقوله
ا : ن، بل ال أرى عطف البيان إال البدل، كما هو ظاهر كالم سيبويه، فإنَّه مل يذكر عطف البيان، بل قالعطف البيا أمَّ

مبن مررت؟، أو َظنَّ أنَّه يُقاُل له ذلك، فأبدل مكانه ما هو : ، كأنَّه ِقْيلَ (مررُت برجٍل عبد اهلل: )حوناملعرفة من النكرة، ف
 .41"أعرف منه

﴾ جن مم  خم حم جم هل خل حل جل يث يث  ﴿ :قوله تعاىل :ن الكلومن أمثلة بدل بعض م 
أمدكم )، فاجلملة الثانية 42

، إذ األنعام والبنون وجنات العيون هي (أمدكم مباتعملون)بدل بعض من اجلملة األوىل ( بأنعام وبنني، وجنات وعيون
سيقت للتنبيه على نعم اهلل عليهم، واجلملة الثانية أوىف  واآليةبعض مايعلم هؤالء املعاندين من نعم اهلل الكثرية عليهم، 

 .بتأدية هذا املعىن من األوىل لداللتها عليه بالتفصيل من غري إحالة إىل علم هؤالء املعاندين
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﴾ يث يث  يث يث يث ﴿:ومنها أيضا قوله تعاىل 
بدل بعض من اجلملة األوىل   (كمء بنايذحبون أ)، فاجلملة الثانية 43

؛ ألن تذبيح األبناء بعض من العذاب الذي يذيقوهنم ويسوموهنم، ومنه أيضا األسر واالستعباد (يسومونكم سوء العذاب)
بح يف املهد، بال  وغريمها، وهو أدل على املقصود من االمتنان بالنعمة، وأي نفس تتحمل رؤية أبنائها وفلذات أكبادها تُذَّ

 .ته، وال جرم ارتكبته؛ فناسب ذلك أن يكون التخليص من ذلك  أدل على املقصود، وأمن بالنعمةذنب قارف
﴾رت يب  ىب نب يث يث رب يث ﴿ :ومنه قوله تعاىل  

، وال سبب هلذا الفصل  ؛ ألن تفصيل اآليات جزء من تدبري األمر44
 .يف هذه األمثلة الثالثة سوي كمال االتصال ومتام االحتاد والتآلف

﴾حب جب يث يث يث  يث يث يث يث ني ﴿ :قوله تعالى: بدل االشتمال أمثلةومن  
فاملقصود محل املخاطبني على  45

أنكم إن اتبعتم من ال يسألكم : ، وهو أوىف بتأدية املعىن املراد؛ ألن معناه ﴾حب جب يث يث يث  يث يث ﴿ :على اتباع قوله تعاىل
 .خري الدنيا واآلخرة أجرا الختسرون شيئا من دنياكم، وحتوزون صحة دينكم؛ فيستقيم لكم

 :ومنه قول الشاعر 
 ارحْل التقيمنَّ عندنَا     وإال فكْن في السرِّ والجهِر مسلًما: أقوُل لهُ   

أوىف بتأدية هذا املعىن لداللته ( ال تقيمن عندنا)فإن املراد كمال الكراهة إلقامته بسبب عدم توافق سره مع عالنيته، وقوله 
يف ( حسنُ َها)وزاُن  -من كل  من اآلية واحلديث السابقني -التأكيد، خبالف ارحل، ووازُِن الثانية مع ( البدل)عليه باملطابقة

 .46أعجبتين الدار حسُنها؛ ألن معناها مغاير ملعىن ماقبلها وغري داخل فيه مع مابينهما من املالبسة: قولك
د . وغريها" اغتنم صحتك، أكثر من الصدقة:" ، وقولك"احرتم الناس ال حتقرن أحدا:" قولك لصديقك ومنه  واملؤكَّ

أن مجلة البدل أْوىَف باملعىن املراد من مجلة املبدل منه؛ والفصل بينهما واجب لكمال اتصاهلما؛ والعطف بالواو ممنوع بالغة؛ 
رة هنا، فلو عطفنا لوقع التناقض بني الواو اليت تقتضي املغايرة، والبدل الذي ألن العطف بالواو يقتضي املغايرة، وال مغاي

 . 47يدل على كمال االتصال وعدم املغايرة
﴾يث  ري يث ين ىن يث يث يث يث يث  يث يث يث يث يث ﴿ :ومن أمثلة بدل الكل قوله تعالى 

، فآلية الثانية بدل كل 48
 . من اآلية األوىل؛ ولذلك ترك الوصل لقوة الربط بني اجلملتني

 .إذ جعلت اآلية الثانية بدل الكل من اآلية الثانية 49﴾ َّ يث يث يث يث ىي مي  يث ﴿ :وقوله تعاىل 
إفادة اإليضاح، وذلك أن تنزل منها منزلة عطف البيان من متبوعه يف : أن تكون الجملة الثانية بيانا لألولى 

 يث ين ىن يث يث يث يث يث  يث يث ﴿:واملقتضي للتبيني أن يكون يف األوىل نوع خفاء مع اقتضاء رفعه وإزالته، ومنه قوله تعال

﴾يث يث  ري
أقسم )لكوهنا تفسريا وتبيينا، وِوزانه أيضا وزان عمر يف قوله( فوسوس)عما قبلها( قال)، حيث فصلت مجلة 50

بيانا جلملة ...( قال)بيانا أليب حفص ألهنا كنية يقع فيها االشرتاك، جعلت مجلة ( عمر)؛ فكما جعل (باهلل أبوحفص عمر
 .51...(فوسوس)
﴾حب جب يث  يث يث يث يث يث يث ني يث يث  ري يث ﴿:ومثاله أيضا قوله تعاىل 

بيان جلملة ...( قالوا)، فجملة 52
  ...(. ونادى)

 :أبو العالء املعري ومنه أيضا قول الشاعر 
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 الناُس للناِس من بدٍو وحاضرٍة    بعٌض لبعٍض وإْن لْم يشعروا خدمُ   
 (.الناس للناس)منزلة عطف بيان من مجلة (بعض لبعض )حيث تنزلت مجلة  

 :عدي بن زيد ومنه قول الشاعر 
 كفى زاجًرا للمرِء أياُم دهرِه        تروُح لُه بالواعظاِت وتغتِدي  

 .منزلة عطف بيان...( كفى)من مجله ...( تروح)حيث تنزلت مجلة 
، حىت صارتا كالشيء الواحد،   والشيء املانع للعطف هو قوة الربط بني اجلملتني؛ مجلة البيان، ومجلة املبنيِّ
الصورة يف أن للبيان بعد اإلهبام وقعا يف النفس وأثرا حسنا ، فالشيء إذا أهبم تطلعت إليه النفس  وتكمن بالغة هذه"

 . 53"واشتاقت لبياهنح فإذا ماجاء البيان صادفا نفسا يقظة متطلعة فيتمكن فيها فضل متكن
ويسمى االستئناف، واالستئناف البياين، وهو أن تكون اجلملة الثانية   :شبه كمال االتصال: الموضع الثاني -

ُمنَ زَّلة منزلة اجلواب عن سؤال مقدر يف اجلملة األوىل، خبالف االستئناف النحوي؛ وهو الكالم املنقطع عن غريه ، أي ما  
ن مقرتنة بالواو وغري مقرتنة، والذي يعىن كان مبتدأبه، فاجلملة االستئنافية عند النحويني قريبة من اجلملة االبتدائية، وتكو 

وهو أن يكون :" وقد عرفه السكاكي وبني مقامه فقال.  54به علماء البالغة هو االستئناف البياين، وهو املراد يف حبثنا هنا
الكالم الكالم السابق بفحواه كاملورد للسؤال، فتنزل ذلك منزلة الواقع، ويطلب هبذا الثاين وقوعه جوابا له فيقطع عن 

وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع اليصار إليه إال جلهات لطيفة؛ إما لتنبيه السامع عن موقعه، أو إلغنائه  السابق لذلك،
 .55"عن السؤال، أو لئال يسمع منه شيء، أو لئال ينقطع كالمك بكالمه، أو لقصد تكثري املعىن وتقليل اللفظ

وإذا استقريت وجدت الذي ذكرت لك :" قوع هذا النوع من االتصال؛ فقالوقد بني عبد القاهر اجلرجاين كثرة و  
 .56"من تنزيلهم الكالم إذا جاتء بعقب مايقتضي سؤاال منزلته إذا صرح بذلك السؤال كثريا

  يث يث يث يث يث يث يث يث يث يث  يث يث يث يث يث يث يث يثيث يث يث مس يث  يث يث مخ يث مح يث مج﴿ :ومنه قوله تعاىل 

﴾مم خم حم جمهلمل  خل حلجل يث يث يث
، فكأنه ...(فجاء بعجل مسني:)جواب عن سؤال مقدر يف قوله (أال تأكلون: )فقوله. 57

. جوابا عن هذا السؤال الضمين( أال تأكلون)، فأتى بقوله "فما قال حني وضع الطعام بني أيديهم؟:" قيل واهلل أعلم
فما قالوا حني رأوه :" هلل أعلم، فكأنه قيل وا(فأوجس منهم خيفة:)جواب عن سؤال مقدر يف قوله( قالوا الختف:)وقوله

ألن توجسه وخوفه يقتضي أن يكون من املالئكة كالم يف "  قالوا الختف:" فقيل"  وقد تغري وجهه وتوجس منهم خيفة؟
 .تسكينه وتأنيسه مما خامره

﴾ يثيث يث يث يث يثيث يث يل ىل مل خل﴿ :ومنه قوله تعاىل 
أثارت سؤاال فحواه واهلل ( إنه ليس من أهلك)، فجملة58

 (.إنه عمل غري صاحل: )، فجاءت الثانية جوابا هلذا السؤال املقدر"كيف ال يكون من أهلى وهو ابين من صليب؟:" أعلم
واعلم أن :" مفصوال، فقال" قال"وقد ذهب اجلرجاين إىل وضع قاعدة عامة يف ما ورد يف القرآن الكرمي من لفظ  

 .59"وف هذا هو التقدير فيه واهلل أعلممفصوال غري معط" قال"الذي تراه يف التنزيل من لفظ 
 :ومنه قول الشاعر 

 .زعَم العواِذُل أنَِّني في غمرٍة     صدُقوا لكنَّ غمرتي التنجِلي  
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؛ أثار ذلك سؤال السامع له عن صدق هذا الزعم من كذبه، فكأنه قيل (شدة)فلما حكى عن العواذل الزعم بأنه يف غمرة 
 .60"أقول صدقوا، ولكن المطمع هلم يف جنايت منه: "فقال" ؟فما تقول يف ذلك الزعم :" له 

؛ حىت إذا تشكل وتنزل منزلة الواقع، هوما ينبغي توكيده هنا هو أن السؤال الضمين يتكفل السياق بكشفه  وحتديد 
االرتباط تكشف واقع عالقة اجلملتني وهو الفصل؛ ألن العالقة بني اجلملتني هي عالقة سؤال جبوابه، وهي عالقة قوية 

ارتباط داخلي وثيق، وليس ارتباطا لفظيا ظاهرا، كما يف االستئناف "شديدة الصلة؛ أغنت عن العطف، وهو كما ترى 
 .61"ناف بالواوئبالفاء، وال استقالال كما يف االست

 :واالستئناف ثالثة أقسام - 
 :قا، كقول املعريأن يكون  السؤال الذي تضمنته اجلملة األوىل إما عن سبب احلكم فيه مطل - 

 كيَف أنَت؟ قلُت عليُل       سهٌر دائٌم وحزُن طويلُ :  قاَل ِلي  
 .أي مابالك  عليال؟ أو ماسبب علتك

﴾يث يث يث يث يثيل ىل مل﴿ :وإما عن سبب خاص كقوله تعاىل  -
وهل النفس أمارة بالسوء؟ فكان : ، كأنه قيل62

 .إن النفس ألمارة بالسوء: اجلواب
قال : فماذا قال إبراهيم عليه السالم؟ فقيل: ، كأنه قيل63﴾ مسيث يث يثمخ  يث ﴿:وإما عن غريمها كقوله تعاىل -  

 :ومن هذا الضرب قول الشاعر الذي مثلنا به آنفا. سالم
 64.زعَم العواِذُل أنَِّني في غمرٍة     صدُقوا لكنَّ غمرتي التنجِلي  

وهو أن يكون بني  يعود سبب كمال اإلقطاع إىل اإلسناد أو طرفيه، :كمال االنقطاع: الموضع الثالث -
اجلملتني تباين تام، وانقطاع كامل، وذلك بأن ختتلفا خربا وإنشاء لفظا ومعىن، أو معىن ال لفظا، أو بأن ال تكون بينهما 

 :مناسبة ما، و له ثالث صور
أن ختتلف اجلملتان خربا وإنشاء لفظا ومعىن؛أي أن تكون كل واحدة منهما ختتلف عن  :الصورة األولى - 

﴾ يث يث يث يث  يثيث يث يث يث يث ﴿ :األخرى  خربا وإنشاء يف اللفظ واملعىن، ومثاله قوله تعاىل
 يث يث)، فاجلملة األوىل 65

والفصل بينهما اليوهم خالف إنشائية لفظا ومعىن، ( يث يث يث يث)خربية لفظا وإنشاء، واجلملة الثانية (يثيث يث يث
﴾  يث مج يث مث هتمت ﴿:ومنه أيضا قوله تعاىل. املقصود؛ فهذه التباين التام هو الذي استوجب الفصل

، ومن ذلك أيضا 66
 .67"أدفع"برفع " هل تصلح يل سياريت أدفُع لك األجرة:" ، ومنه أيضا"يأكلك"برفع " التدُن من األسد يأكُلك:" قولك

" و" مات فالن رمحه اهلل:" ختتلف اجلملتان إنشاء وخربا معىن فقط، وتتفقان لفظا، كقولناأن : الصورة الثانية - 
كلها خربية لفظا ( وفقه اهلل)، و(رضي اهلل عنه)، و(رمحه اهلل)فاجلمل " فاز حسام وفقه اهلل"، و"قال عمر رضي اهلل عنه

؛ فصار االختالف بني اجلمل األوىل (ة لفظا ومعىناخلربي)إنشائية معىن؛ ألهنا دعائية؛ ولذلك فصلت عن اجلمل األوىل 
 .واجلمل األخرية يف املعىن فقط
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رابط، : ويقال أيضا)أن تتفق اجلملتان خربا أو إنشاء لفظا ومعىن، ولكن التوجد بينهما مناسبة: الصورة الثالثة - 
، فال رابط بني "ك، توضا للصالةاحرتس من عدو :" ،  وقولك"اجتنب الكذب، كل مما يليك:" يف املعىن؛ كقولك( وجامع

اجتناب الكذب، وبني األكل باليمني، وال جامع بني االحرتاس من العدو، وبني الوضوء للصالة، فهذه مجل اتفقت إنشاء 
اجلو لطيف، :" لفظا ومعىن، ولكن المناسبة بني معانيها ؛ لذلك وجب الفصل، ومثال مااتفقت خربا لفظا ومعىن قولك

، فهذه مجل اتفقت خربا لفظا ومعىن، ولكن المناسبة بني لطافة " اجلامعة كبرية، احلياة قاسية:" قولك ، و"الطريق واسع
 . اجلو وسعة الطريق، والبني كرب اجلامعة و بني قساوة احلياة؛ لذلك وجب الفصل أيضا

األوىل منهما وهو أن تكون اجلملة مسبوقة جبملتني، يصح وصلها ب: شبه كمال االنقطاع: الموضع الرابع- 
لوجود مناسبة جتيز الوصل، وال يصح عطفها على الثانية ألن يف العطف فسادا للمعىن؛ فيرتك العطف على األوىل دفعا 
لتوهم العطف على الثانية املفسد للمعىن، فتصري اجلملة الثالثة مبنزلة املنقطعة عن األوىل بسبب هذا احلائل على الرغم من 

ي هذا النوع من الفصل شبه كمال االنقطاع،  خبالف كمال االنقطاع  الذي ال مسوغ فيه للوصل وجود املناسبة؛ وهلذا مس
 .ألبتة

 :وقد مثل البالغيون لذلك بقوبل الشاعر 
 بداًل  أُراَها في الضالِل تهيُم  وتظنُّ سلَمى أنَِّني أبِغي بَها   

 :ففي البيت ثالث مجل، وهي
 (.وتظنُّ سلَمى)  -
 (.أبِغي هبَا بدالا  أنَّيِن )    -
 (.أُراَها يف الضالِل هتيمُ )  -

ولكن ال جيوز ".  تظن سلمى، وأراها هائمة يف الضالل: "وال مانع من عطف اجلملة الثالثة على األوىل، فيصري املعىن
هبا بدال، وأنه  أنه يبغي: عطف الثالثة على الثانية ملا يف ذلك من فساد املعىن الذي يصري إىل أن سلمي تظن به أمرين مها

 .يراها يف الضالل هتيم، فصارت اجلملة الثالثة من مظنونات سلمى، وهذا معىن مل يرده الشاعر وال عمد إليه
وهو أن يكون بني اجلملتني مناسبة ورابطة قوية، : التوسط بين الكمالين مع قيام المانع: الموضع الخامس- 

 يث يث يث مس ﴿ :تشريك اجلملة األخرية مع ماقبلها يف احلكم، كقوله تعاىلولكن ُينع الوصل لقيام مانع؛ وهو أن ال يقصد 

﴾ يث يث يث يث يث يث يث يث  يث يث
؛ ألنه لو عطفت القتضى ذلك (يث  يث) على مجلة( يث يث يث) فال يصح عطف مجلة 68

أيضا  ، وال يصح  عطفها (دعاء عليهم)أن يكون من مقول املنافقني، وهو ليس كذلك بل من مقول اهلل سبحانه وتعاىل 
؛ ألنه لو عطفت عليها القتضى ذلك أن يكون استهزاء اهلل هبم مقيدا حال خلوهم إىل شياطينهم، ( يث)على مجلة 

 .69واستهزاء اهلل باملنافقني دائم مستمر حال اخللوة واجللوة؛ وهلذا وجب الفصل
 :للوصل ثالثة مواضع وهي :مواضع الوصل -ب   
وذلك أن ختتلف اجلملتان خربا وإنشاء، والفصل بينهما يوهم  :اإليهامكمال االنقطاع مع : الموضع األول-  

وهذا النوع ال يوجد له شاهد قرآين، واحلسن فيه حمدود كما يقول . 70ال، وأيدك اهلل: خالف املراد، كقول بعض البلغاء
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بيان الداللة وطرد اإلخالل  ولكن ذلك اليعين إمهاله، أو إلغاءه من الدرس البالغي؛ ملاله من أمهية يف. 71بعض الباحثني
باملعىن يف التواصل بني الناس، خاصة إذا تعلق بالدعاء، والقرآن الكرمي تنزه عنه ألنه كالم اهلل املبني املنزه عن العيب 

 .والنقص؛ ومنه اإليهام فلم حيتج هلذا األسلوب
ا آنفا أن كمال االنقطاع يوجب الفصل، ولكن إذا كان ذلك يؤدي إىل فساد يف املعىن، كما لوأجبت من لقد رأين 

؛ ألن املعىن صار الدعاء عليه بعدم الشفاء، مع أن مقصود "ال شفاه اهلل:" بقولك"  هل برئ علي من املرض؟:" سألك
زال فساد املعىن؛ وعلمنا أنه بعد اإلخبار " ال، وشفاه اهلل:" ولكن لو قال. املتكلم أنه مل يشف بعد، وأسأل اهلل أن يشفيه

 .72بعدم شفائه دعاء له بالشفاء
، (هل)وقد اتضح من خالل هذا املثال قاعدة هذا النوع من الوصل؛ واملتمثلة يف اإلجابة بالنفي عن سؤال أداته  

واب املنفي جبملة دعائية، والواجب الوصل ، مع إتباع اجل"أشفي علي؟:"، مثل (أ)، أو مهزة التصديق"هل شفي علي؟"مثل 
 . 73بني مجلة اجلواب املنفي، واجلملة الدعائية، وإال فسد املعىن، وأوهم غري املراد

أن تتفق :أي بني حايل كمال االنقطاع، وبني كمال االتصال، وهو  :التوسط بين الكمالين: الموضع الثاني-  
؛ "ىن فقط، وكانت بينهما جهة جامعة، ومل يكن هناك مانع من العطفاجلملتان خربا وإنشاء، لفظا ومعىن، أو مع

 :واملستخلص من التعريف أن هذا املوضع ال يتحقق إال بثالثة شروط
 .اتفاق اجلملتني خربا أو إنشاء لفظا ومعىن، أو معىن فقط  -
 .وجود جهة جامعة أي تناسب بني معىن اجلملتني  -
 . صل اليت مرت بنا يف مواضع الفصل السابقةانتفاء املانع؛ وهي أسباب الف  -

 .74﴾ يث يث يث  يث يث يث يث يث يث﴿:ومن أمثلة اخلربيتني لفظا ومعىن كقول اهلل تعاىل  - 

 . 75﴾يثيث يث يث يث يث يث﴿ :ومن أمثلة اإلنشائيتني لفظا ومعىن قوله تعاىل - 

﴾يث يث ىن من يث  يث يث يث يث يثيث يث يث يل ىل مل خل ﴿: ومن أمثلة املتفقتني خربا معىن قوله تعاىل - 
، أي إين 76

 .77أشهد اهلل وأشهدكم، فتكون اجلملة الثانية يف هذه اآلية إنشائية لفظا خربية معىن
﴾يث  مس يث يث يث مخ يث مح يث مج  يث﴿ :ومن أمثل املتفقتني إنشاء معىن قوله تعاىل 

مجلة ( يث يث يث مخ)فقوله . 78
أحسنوا إحسانا، فكلتا : أي (يث  مس)قوله سبحانه التعبدوا إال اهلل؛ ولذلك عطف عليها: خربية لفظا إنشائية معىن، واملعىن

 .اجلملتني إنشائية معىن؛ واملعوَّل عليه يف هذا النوع هو املعىن، وال قيمة للفظ، لذلك ُعدَّ هذا التقسيم قليل الفائدة
وهذا  :إذا كان للجملة األولى مَحلٌّ إعرابي، وُقِصد تشريك الثانية لها في اإلعراب: الموضع الثالث- 

العطف كعطف املفرد على املفرد متاما؛ ألن اجلملة اليكون هلا حمل من اإلعراب إال إذا وقعت موقع املفرد، فكما يشرتط 
يف قبول العطف يف املفرد أن يكون بني املعطوف واملعطوف علية جهة جامعة، فكذلك يشرتط يف عطف اجلمل 

 يث يث يث ﴿: ومنه أيضا قوله تعاىل". األستاذ يشرح وُيثل"، و"و يكتبزيد يقرأ : "الشرتاكهما يف حكم إعرايب واحد، مثل

﴾يث يث
ألفيتها كلها واقعة موقع خرب أول للمبتدأ قبلها، وأن (يقرأ، يشرح، يقبض)، وإذا تأملت اجلمل العطوف عليها 79

 .أشركت معها يف احلكم اإلعرايب فهي خرب ثان للمبتدأ(  يكتب، وُيثل، ويبسط)اجلمل املعطوفة 
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 :بني املعطوف واملعطوف عليه؛ ولذلك عيب على أيب متّام قوله(جهة جامعة)وجيب التأكيد على وجود مناسبة  
َوى      َصِبٌر وأنَّ أبَا الحسيِن كريمُ     ال والذي هَو عالٌم أنَّ الن َّ

وقد الحظت أن كثريا من البالغيني  ،80إذ التوجد مناسبة بني كرم أيب احلسني ومرارة النوى، وال تعلق ألحدمها باآلخر
اليشريون إىل هذه املسأله يف كتبهم، فينبغى أن تكون منا على ذكر؛ كما الحظت أيضا أن بعضهم ال يتعرض هلذا القسم 
من أقسام الفصل أصال، بل يقتصر على القسمني اآلخرين فقط؛ ولعل ذلك قناعة منهم أن التشريك يف احلكم اإلعرايب 

 . حيتاج إىل صنعة بالغيةقضية حنوية ال
الفصل والوصل من بني أهم مباحث علم املعاين، وقد أشار إىل ذلك القدماء، حىت إن بعضهم جعله  :الخاتمة  

حدا للبالغة ومطابقا هلا،وهو عطف اجلمل بعضها على بعض، أو ترك هذا العطف، حبرف الواو خاصة دون بقية حروف 
لعطف، فاحتاج إىل قواعد تضبطه وتبني العطف؛ ألنه يفيد ملطلق اجلمع بال ترتيب وال تعقيب، خبالف بقية حروف ا

، (وجوبا لغويا الشرعيا)أغراضه، وقد فصل البالغيون هذا املبحث مبصطلحية؛ فجعلوا لكل واحد منهما مواضع جيب فيها 
 .ولكن جيب التنبيه إىل أن فهم هذه املواضع وإدراكها يرتكر على القدرة النحوية للطالب، وهذا مانبه إليه السكاكي

 :والمراجع المصادر
 .ت -ط، د -أبو فهر حممود شاكر، مكتبة اخلاجني القاهرة، د: دالئل اإلعجاز، قراءة وتعليق: عبد القاهر اجلرجاين 1 

 .7881، 2نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان، ط: مفتاح العلوم، حتقيق: السكاكي  2
  .2006، 2اخلطاب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طمدخل إىل انسجام : لسانيات النص: حممد اخلطايب 3
 . 2008، 7الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، دراسة بالغية ، دار دجلة، ط: يشكر حممود عبد اهلل 4
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  تعلم وتعليم النحو ير سيألفية ابن مالك في تأثر 

  -الوادي عّينةجامعة حمة ألاخضر -

 

 شيماء بداده: الباحثة

 (الجزائر)غرداية : جامعة -مخبر التراث الثقافي واللغوي وألادبي بالجنوب الجزائري 

 
واحملافظة على سالمة , لسان العرب يف نطق الكلمات العربية احنراف: هور النحو أسباب عدة منهالظ:  ملخص 

 دخل األعاجم والدفاع عن اللغة العربية عندما,وحاجة األعاجم إىل تعلم اللغة العربية لغة القرآن ,نطق وقراءة القرآن الكرمي
نا من هذه فاختار , قواعد هذه اللغة نحوية يف البيئة العربية دفاعا علذلك ظهرت حركة تدوين املتون الن؛ عن العرب بلغتهم

فتناولنا يف هذا , وأردنا توضيح دور هذا املنت يف عملية تعلم وتعليم النحو يف املدارس اجلزائرية , املتون ألفية ابن مالك
ة يف ووضحنا دور األلفي, وسلطنا الضوء على أهم الشروح هلذا املنت املهم, و وصفا لكتابه, تعريفا لصاحب املنت: املقال

 . عملية تبسيط وتيسري عملية تعلم وتعليم النحو
 .النحو ,تيسري, ابن مالك, األلفية :الكلمات المفتاحية

Abstract: the grammar has appcared because of mary reasons incloding : the arads tongvés wars in Arabic 

worads pronunciation.and preserving the safty of the pronvnciation and readingquran. And the need of 

learning Arabic by foreigners the language of quran. And defending the Arabic language when the foreigners 

entered on arabs whith their own language. For that the movement of grammatical texts notation appeared at 

the Arabic environment as defend on this language. Roles. So we chose from among these texts, sonofmalik 

alphabet, and we warted to clarify the role of this text in Algerian schools, sowe addresses al this artille: 

adefinition of the text owner, and description to his write, and we have highlighted the most important 

explanations of this important text, and we clarify therole of the alphabet in the process of simplifying the 

process of learning and teaching the grammar. 

      لى ألسنة القبائل يف شكل لغات مل تكن العربية قبل نزول القرآن كما هي عليه حال بعد نزوله إمنا كانت شائعة ع
ويصبح , األخرى وبسبب عوامل دينية واقتصادية كتب للغة قريش أن تسيطر على سائر اللهجات العربية, هلجاتأو 

غري أن اتساع رقعة الدولة ,  اللسان القرشي هو املعتمد يف اجلزيرة العربية كلها خاصة وقد نزل هبذه اللغة القرآن الكرمي
وهذا , اإلسالمية على مر الزمن مكن األعاجم املسلمني من أن يكونوا من املستعملني للغة العرب باعتبارها لغة اإلسالم

      وكتب تاريخ النحو مألى باملواقف والقصص اليت تدل على فساد األلسن, ع اللحن على األلسنالّذي أدى إىل شيو 
وهذا الّذي دفع بالغيورين إىل التفكري يف وضع ضوابط وقواعد تدرأ  اخلطأ على اللغة العربية وحتميها من , و انتشار اخلطأ

 . الفساد
وذلك بأمر من اإلمام علي  ( ه96ت )أيب األسود الدؤيل تنسب الكثري من كتب تاريخ النحو هذا العمل إىل 

علم النحو ونستطيع , سلك هذا املسلك ولذلك مسي هذا العلماأي  ؛1« نح هذا النحوا »كرم اهلل وجهه عندما قال له 
 : أن نلخص أسباب نشأته يف عاملني اثنني

 .يتمثل يف احلفاظ على لغة القرآن الكرمي من التحريف: عامل شرعي
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 . ويظهر يف اعتزاز العريب بلغته فهو يدافع عنها وحيميها من أي فساد أو حلن: عامل قومي
 . 2فهي من الدين, فقد شرّفها اهلل بالقرآن الكرمي, وقد كان العريب يعتز بلغته املقدسة رمز قوته ودينه

 . 3«تعلموا العربية فإهنا من دينكم »: فعن سيدنا عمر رضي اهلل عنه أنه قال
ألنه يضبط قواعد  ؛لذلك فقد كان العرب يتشرفون به, العلوم اليت تضبط اللغة العربية وحتّصنها من اللحن علم النحو ومن

 »: ورد يف البيان والتبيني, ويعمق فهمهم لكتاب اهلل, ويزيدها مجاال, ويبعد أصحاهبا عن اللحن, لغتهم ويقّوم ألسنتهم
  فما املراد بعلم النحو؟ .4«وتركه هجنة للشريف, تعلموا النحو فإنه مجال للوضيع

, للحفاظ على اللغة العربية وقواعدها( اخلالصة)ألفية ابن مالك : من بينها, وقد ظهرت عدة متون يف جمال علم النحو
ة يف تيسري تعلم وتعليم النحو لطالب فمن هو ابن مالك؟ و ما هي أهم الشروح اليت تعرضت لأللفية ؟ و ما دور األلفي

   اللغة العربية؟ 
  :  تعريف النحو بين القدامى والمحدثين: أوال

 :لدى القدامى /1
, حنو, ومجعه, ومنه حنو العربية, والقصد, أحناء وحنو, و اجلهة واجلمع, الطريق النحو»  :وجاء يف القاموس احمليط :لغة/أ

 5.«حنوي, ورجل ناح من حناة, كانتحاه, قصده: حناه ينحوه و ينحاه
و حناه ينحوه , ويكون ظرفا ويكون امسا, القصد والطريق, والنحو, إعراب كالم العريب النحو» :وجاء يف لسان العرب

 6. «و حنو العربية منه, و انتحاه ينحاه حنوا
هو انتحاء مست كالم  »:ورد يف كتاب اخلصائص البن جين تعريف للنحو يف باب القول على النحو: اصطالحا/ب

, وغري ذلك, والرتكيب, والنسب, ري و اإلضافةسوالتك, والتحقري, لتثنية و اجلمعكا, يف تصرفه من إعراب و غريه, العرب
وإن شّذ بعضهم عنها رّد به , فينطق هبا وإن مل يكن منهم, أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحةليلحق من ليس من 

هو  »:يف باب القول على اإلعراب, وقد فرق ابن جين بني علم النحو واإلعراب حيث ذكر تعريفا لإلعراب. «إليها
علمت برفع أحدمها ونصب , وشكر سعيدا أبوه ,أال ترى أنك إذا مسعت أكرم سعيد أباه, اإلبانة عن املعاين باأللفاظ

   7.«الفاعل من املفعول, اآلخر
إذا تعلم كالم العرب وهو علم , النحو إمنا أريد به أن ينحو املتكلم »:بن السراج النحو حيث قال عرف أبو بكر

فباستقراء  , ئون هبذه اللغةاستخرجه املتقدمون فيه من استقراء كالم العرب حىت وقفوا منه على الغرض الذي قصده املبتد
ابن السراج فرق بني النحو واإلعراب فأورد تعريفا  نّ إحيث . «أن الفاعل رفع واملفعول به نصب: كالم العرب فاعلم 

اإلعراب الذي يلحق االسم املفرد السامل املتمكن و أعين بالتمكن ما مل يشبه احلرف قبل  »:لإلعراب يف كتابه فقال
فإذا كانت الضمة إعرابا تدخل يف أواخر , ضم وفتح وكسر: ي على حد التثنية ويكون بثالث حركاتالتثنية واجلمع الذ

أو         األمساء واألفعال وتزول عنها مسيت رفعا فإذا كانت الفتحة كذلك مسيت نصيا وإذا كانت الكسرة مسيت خفضا
 8.«جرا
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هو العلم املستخرج باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب املوصلة إىل معرفة  »:و ذكر األمشوين تعريفا للنحو فقال
 9.«أحكام أجزائه اليت ائتلف منها

وقد فرقوا بني , النحو عند القدامى واألوائل له مفهوم عام يدعى بعلم العربية وهو معرفة خصائص اللغة العربية وقواعدها
 . ةا عرفا النحو واإلعراب كل على حده البن جين وابن السراج أهنمعلم النحو واإلعراب كما وضحنا أعال

  : لدى المحدثين /2
 10.«وهي ناحية, فهو ناح, مال إلية وقصده: حنا إىل الشيء حنوا »:جاء يف املعجم الوسيط :لغة/أ

. هو دراسة العالقات بني أبوابه ممثلة يف الكلمات اليت يف النص »:عرف متام حسان النحو حيث قال :اصطالحا/ب
, (حممد ضرب عليا) فإذا أعربنا. ليمكن أن ننظر إليها يف ضوء عالقاهتا النحوية, فنحن حني نرتجم الكلمات إىل أبواب

فسميناه باسم باب  ,ومل نقنع مبحمد كما هو, وإمنا مسيناه باسم باب حنوي هو الفعل املاضي, مل نقنع بضرب كما هي
والسبب الذي حنول من أجله الكلمات إىل أبواب واضح , فسميناه باسم املفعول, وال بعلي على حاله,آخر هو الفاعل

فحني تتحول الكلمات بالتحليل اإلعرايب , ال بني الكلمات, وهو كما ذكرنا أن النحو دراسة العالقات بني األبواب, جدا
 11.«ألن هذه العالقات مقررة يف قواعد النحو, ليت بينهاتتضح العالقات ا, إىل أبواب

يبحث علم , هو علم يبحث فيه عن أصول تكوين اجلملة و قواعد اإلعراب »:و أورد الفضيلي يف كتابه تعريفا للنحو قال
, اللغة العربيةالنحو العريب يف موضوع تأليف اجلملة فيقدم لنا خمتلف القواعد والضوابط اليت حتدد لنا أساليب اجلمل يف 

 12.«وتضع بني أيدينا األصول العامة لتكوين اجلملة
: النحو لديهم هو نّ إحيث , البناء وجعلوه قسيمة الصرففقد خصوا علم النحو بفن اإلعراب و  حدثنيللمنسبة الب أما

 . علم يبحث عن أواخر الكلم إعرابا وبناء
  :ابن مالك و ألفيته: ثانيا

, الشافعي مذهبا, الطائي نسبا, حممد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك, أبو عبد اهلل , هو مجال الدين: ابن مالك/ 1
, إىل دمشق, وهو شاب, مث انتقل, تلقى علومه األوىل يف بلدته, ه966ولد يف جّيان يف األندلس يف سنة . اجلّيايّن منشأ

 . األندلسيني ليدخل املذهب الشافعي مث ما لبث أن ترك املذهب املالكي الذي كان غالبا على
ومسع من , من أهل لبلة باألندلس, أخذ ابن مالك القراءات والنحو عن أيب رزين بن ثابت بن حممد بن يوسف الكالعي

والزم يف حلب حلقة ابن يعيش , وقرأ على أيب الفضل مكرم بن أيب الصقر, علي بن حممد النحوي املقرئ, السخاوي
 . كما جالس تلميذه ابن عمرون, النحوي

وأما , واالطالع على وحشّيها, وأما اللغة فكان إليه املنتهى يف اإلكثار من نقل غريبها, لهالقراءات وعلّ وكان إماما يف ا
 . وحربا ال يبارى, النحو والتصريف فكان فيهما حبرا ال جيارى

. ن يأيت هباويتعجبون من أي, فكانت األئمة األعالم يتحريون فيه, وأما أشعار العرب اليت يستشهد هبا على اللغة والنحو
, وصدق اللهجة, هذا مع ماهو عليه من الدين املتني, رجزه و طويله و بسيطه وغري ذلك: وكان نظم الشعر سهال عليه

 13.والوقار, وكمال العقل, ورقة القلب, وحسن السمت, وكثرة النوافل
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كان مشهورا , التعبد واالجتهادأوحد عصره يف علم النحو واللغة مع كثرة الديانة والصالح و , هو العاّلمة حجة العرب
 . موثوقا بنقله حجة يف ذلك, بسعة العلم واإلتقان والفضل
  14.ودفن بسفح قاسيون, ه 971شعبان سنة  21تويف ابن مالك بدمشق يف 

ومنها من ذكرت , فمنها املطبوع ومنها املخطوط, وقد أحصاها الدكتور رمزي بعلبكي , أما مؤلفاته فقد قاربت اخلمسني
 : سنذكر بعضا منها كاآليت, املصادر ومل تطبع أو يعثر هلا على خمطوطيف 

 ( .خمطوط)أجوبة على أسئلة مجال الدين اليمين يف النحو
 ( . خمطوط)أفعال األمر اليت تبقى على حرف واحد 

 (. خمطوط)إجياز التعريف يف علم التصريف 
 (. خمطوط) سبك املنظوم وفك املختوم 

 ( . خمطوط) ة نظم الكافية يف اللغ
 ( . خمطوط) ثالثيات األفعال 

 ( .خمطوط) تنبيهات ابن مالك 
 (. مطبوع) تسهيل الفوائد و تكميل املقاصد 

 (. مطبوع) شرح المية األفعال 
 ( . مطبوع) الكافية الشافية 

  15( .مطبوع) عمدة احلافظ وعّدة الالفظ 
 : األلفية/ 2

األلفية أو اخلالصة اليت هي مدار حبثنا هذا وهي من أهم املتون النحوية على مر ومن أهم مؤلفاته اليت وصلت إلينا هي 
وسبب تسمية الكتاب باأللفية مأخوذة من قول ابن مالك يف ,  2661حيث حيصى عدد أبيات األلفية حوايل , التاريخ

 :أوهلا
    مقاصد النحو هبا حموية    و أستعني اهلل يف ألفية             

 :سبب تسمية اخلالصة مأخوذة من قوله يف آخرها 
 16كما اقتضى رضا بال خصاصة حوى من الكافية اخلالصة           
املعرف بأداة , املوصول, اسم اإلشارة, العلم, النكرة واملعرفة, املعرب واملبىن, الكالم وما يتألف منه: األلفية مبوبة كاآليت 

ال , اإّن و أخواهت, أفعال املقاربة,ليس: فصل يف ما وال و الت و إن املشبهات ب, كان وأخواهتا, املبتدأ واخلرب, العريف
و        تعدي الفعل, اشتغال العامل عن املعمول, النائب عن الفاعل, الفاعل, أعلم وأرى, ظن وأخواهتا, النافية للجنس

, احلال, االستثناء, املفعول معه, املفعول فيه وهو املسمى ظزفا, املفعول له, املفعول املطلق, التنازع يف العمل, لزومه
أبنية أمساء , أبنية املصادر, إعمال اسم الفاعل, إعمال املصدر, املضاف إىل ياء املتكلم, اإلضافة, حروف اجلر, التمييز

أفعل , نعم و بئس و ما جرى جمرامها, التعجب, الصفة املشبهة باسم الفاعل, املشبهة هباالفاعلني واملفعولني والصفات 
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أمساء الزمت , املنادى املضاف إىل ياء املتكلم, فصل, النداء, البدل, عطف النسق, العطف, التوكيد, النعت, التفضيل
ما ال , نونا التوكيد, اء األفعال و األصواتأمس, التحذير و اإلغراء, االختصاص, الرتخيم, الندبة, االستغاثة, النداء

و       كم , العدد, اإلخبار بالذي واأللف و الالم, أما و لوال و لوما, فصل يف لو, عوامل اجلزم, إعراب الفعل, ينصرف
 ,مجع التكسري, كيفية تثنية املقصور واملمدود ومجعهما تصحيحا, املقصور واملمدود, التأنيث, احلكاية, كأين وكذا

, فصل, فصل يف النقل, فصل, فصل, اإلبدال, فصل يف زيادة مهزة الوصل, التصريف, اإلمالة, الوقف, النسب, التصغري
  17.اإلدغام, فصل

 : بيتان من الشعر عرف فيهما نفسه ومحد اهلل وصلى على النيب املصطفى حيث قال:  استهل ابن مالك ألفيته ب
  اهلل خري مالك قال حممد هو ابن مالك         أمحد ريّب 

 مصّليا على الّنيب املصطفى   وآله املستكملني الّشرفـــــــــــــا
ويظهر , ولذلك يسهل حفظها,ومتتاز عباراهتا بالرّقة والدّقة واإلجياز يف صياغة األحكام, أبيات األلفية كلها من حبر الرجز

, وقد جعل أبواب النحو يف القسم األول منها, تعليميةأن ابن مالك قد حرص على هذا األمر ألن غايته من ألفيته غاية 
 . وأبواب الصرف يف قسمها األخري

فقد بلغت شروحها وشروح , أو كتاب حنوي آخر, وقد نالت ألفية ابن مالك من الشهرة ما مل تنله أّي ألفية أخرى
وطبعت طبعات يصعب كما ترمجت إىل الفرنسية و اإليطالية , شروحها والذيول واحلواشي عليها العشرات

 18.إحصاؤها
 : أضواء على أهم شروح األلفية:ثالثا

الشروح شرح ابن هشام   ومن أشهر هذه -هدف تعليمي-يتها ولغاية ابن مالك من نظمها تعددت شروح األلفية ألمه
, وشرح ابن طولون, وشرح ابن الناظم, وشرح ابن عقيل, وشرح األمشوين, أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: األنصاري

 . وسنفصل يف شرحني من هذه الشروح, وشرح الشاطيب
 : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك/ 1

هو , ه989صاحب هذا الشرح هو ابن الناظم أيب عبد اهلل بدر الدين حممد بن اإلمام مجال الدين حممد بن مالك ت 
 19.أخذ العلم من أبيه ابن مالك, وفقيه حنوي

, وقد مت طبع الكتاب بدار الكتب العلمية ببريوت, صفحة861ويضم بني دفتيه حوايل , جاء هذا الكتاب يف جزء واحد
 . م1666أول طبعة له سنة 

و أكثر , هوقد نوع يف شواهد, كان ابن الناظم يورد أبيات األلفية مث يقوم بشرحها وهكذا سار يف شرحه لأللفية
 .وكذلك األشعار واألمثال و أقوال العرب, واحلديث النبوي الشريف, باالستشهاد بآيات القرآن الكرمي
, املسماة باخلالصة, فإين ذاكر يف هذا الكتاب أرجوزة والدي رمحه اهلل يف علم النحو»: يقول ابن الناظم يف مقدمة كتابه

حرصا , واإلطناب اململ, جانبت فيها اإلجياز املخل, أبواهبا كل مقفل ويفتح من, حيل منها املشكل, ومرصعها بالشرح
 20.«واحلصول على مجلة فوائدها, على التقريب لفهم مقاصدها
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 (: منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) شرح األشموني / 2
أصله من , ناظم ,متكلم, حنوي فقيه, (ه666 ت)أبو احلسن نور الدين األمشوين, صاحبه هو علي بن حممد بن عيسى

  21.كان شيخا بارعا , وويل القضاة يف دمياط, ولد يف القاهرة, أمشون مبصر
, صفحة 494واجلزء الثالث , صفحة 421واجلزء الثاين , صفحة 142اجلزء األول حيوي , جاء الكتاب يف أربعة أجزاء 

 .م2668أول طبعة سنة , ريوتوقد طبعت األجزاء ونشرت بدار الكتب العلمية بب, صفحة 414واجلزء الرابع  
, آيات قرآنية :  وقد نوع يف شواهده, وهكذا سار يف شرحه لأللفية, وكان األمشوين يورد أبيات األلفية مث يقوم بشرحها

 .وأمثال و أشعار عربية
تزج هبا مي, مهذب املقاصد واضح املسالك, فهذا شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك»: يقول األمشوين يف مقدمة كتابه

وبدر التدقيق من , جتد نشر التحقيق من أدراج عباراته يعبق, وحيل منها حمل الشجاعة من األسد, امتزاج الروح باجلسد
منهج املسالك : ب: وقد لقبته, وكان بني ذلك قواما, وعال عن التفريط املخل, خال من اإلفراط اململ, أبراج إشارته يشرق
 22.«إىل ألفية ابن مالك

 : تعلم وتعليم النحو يسيرية في تاأللف أثر :رابعا
وهو األستاذ , التقيت باألستاذ أمحد الشايب العرباوي متخصص يف النحو العريب, من شهر فيفري 28يف يوم األحد 

حيث أنه يف كل حصة , الوحيد جبامعة الشهيد محة األخصر بالوادي الذي يدرس يف حصة التطبيق بألفية ابن مالك
فسألته , وع الدرس خيتار أبياتا من األلفية يالئم الدرسعلى حسب موض, أبياتا من األلفية 8أو 7يشرع يف شرح حوايل 

, فأردت أن أجري مقابلة معه ذلك اليوم, فأجابين نعم ولن أحيد عنها, يومها أستاذي لقد كنت تدرسنا هبذه الطريقة
 : آليتوكان احلوار كا, وأخذت منه عنوان بريده اإللكرتوين ألطرح عليه بعضا من األسئلة,  لكنه اعتذر بسبب سفره

 .هدف ابن مالك من تأليف ألفيته تعليمي 
 : األسئلة اآلتيةن أرجو اإلجابة ع

و        هل طريقة تدريسك يف حصة األعمال التطبيقية من خالل شرح أبيات من األلفية للطالب لقيت جناحا  (2
 استجابة لدى طالب اللغة العربية؟ 

 .لقيت جناًحا واستجابة من ِقَبل اجلادين خاصة
 هل هذه الطريقة يف التدريس من خالل شرح أبيات من  ألفية ابن مالك لقيت استحسانا لدى الطالب؟  (1

الفئة الغالبة دائما اليت تستحسن األلفية هي اليت غايتها فهم النحو العريب من أصوله واليت لديها استعداد مسبق للتجاوب 
 .تز بتعلمهمع هذا العلم ، بكلمة خمتصرة الفئة اليت حتب النحو وتع

 هل ترى أن األلفية بسطت قواعد النحو لطالب اللغة العربية؟  (3
األلفية يف احلقيقة ال تبسط النحو بقدر ما تقدم طريقة ما يف اإلحاطة به واستيعابه وتسهيل حفظ القاعدة ؛ألهنا يف قالب 

 .شعري حيسن الرتمن به
 ما هي أهم الشروح لأللفية؟  (4
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التاريخ هو شرح ابن عقيل تليه شروح أخرى أقل شهرة كشرح األمشوين وشرح ابن الناظم أشهرها والذي لقي رواجا عرب 
 .وغريها

 على أي شرح من شروح األلفية تنصح طالبك باالطالع عليه؟  (1
ال أنصح أبدًا املبتدئني بأن تكون بدايتهم مع النحو ألفية ابن مالك بل عليهم أن تكون بدايتهم مع املراجع احلديثة  

حىت ( قطر الندى وبل الصدى أو شذور الذهب )ق النحوي لعبده الراجحي مثاًل وغريه كثري أو ككتب ابن هشام كالتطبي
 . إذا أدركوا أساسيات القاعدة النحوية ال بأس باإلقبال على األلفية

 ملاذا الطالب يشتكون أن مادة النحو صعبة؟  (9
 أوال هذه الشكوى ليست حديثة وإمنا هي قدمية قدم النحو 

ثانيا أن السر يكمن يف املنهج واملعلم ، املنهج الذي يعجز معه املعلم يف أن يقرب املعلومة النحوية من الطالب، واملعلم 
 . الذي ال يصل يف بعض األحيان إىل اإلحاطة بالقاعدة النحوية ناهيك عن أن يقدمها إىل اآلخرين

 ِِبَ تنصح طالبك لتسهل عليهم مادة النحو؟  (7
راحل يف دراسة النحو ، هناك كتب للمبتدئني وكتب للمستوى املتوسط وأخرى للذين قطعوا شوطًا معتربًا يف اعتِمدوا امل

 .دراسة النحو
 هل حتسنت عالمات الطالب بتدريسك هلم باأللفية ؟  (8

حو أمرًا مألوًفا الواقع أنين ال أجد عالقة وثيقة بني هذا وذاك ، كل مّهي أن يقبل الطلبة على دراسة النحو ، أن يصبح الن
 !حمبوبا عندهم،  ال رمًزا من رموز الشر يستعيذون باهلل من ذكره

 ملاذا اعتمدَت األلفية طريقة من طرق تدريس النحو؟ (  6     
 : اعتمدهتا لألسباب اآلتية

 .يف األلفية إجياز وحصر للمعلومات والطالب اجلامعي حباجة إىل هذا -
 .احلفظ واالستيعاباأللفية نظم من الشعر وهذا يسهل  -
مصدر أصيل من مصادر النحو العريب ، استحسنها العلماء على مّر التاريخ،  -وهذا هو السر يف نظري –األلفية  -

ورْبط الطالب هبا يعين ربطه باألصول، فال يعقل أن يتخرج الطالب بعد اجلامعة دارسا للنحو مث هو ال يسمع باأللفية وال 
 23! يعرف هلا خربًا

ويف رأي األستاذ أمحد , طريقة التدريس باأللفية لقيت استحسانا لدى طلبة اللغة العربية: احلوار نستنتج أنبعد هذا 
ب متكن الطال, فهي سهلة احلفظ, الشايب عرباوي أن األلفية ال تبسط النحو بقدر ما هي جامعة بقواعد اللغة العربية

وكذا نصح ,  تيسري استيعاب النحو على طالب اللغة العربيةأي أن لأللفية دور يف ؛من حفظ القاعدة النحوية بسهولة
ربط الطالب : وهدف األستاذ من تدرسيه هبذه الطريقة هو, طالبه بأن يتبعوا طريقة املراحل يف دراسة النحو العريب

 .وهذا يدل على أمهية األلفية, باألصول
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ووقع اختيارنا على طالب سنة ثالثة ألن , طلبة السنة الثالثة للغة العربيةل أجرينا استبيانا 1628فري سنة في 26ويف يوم 
و يف اجلدول اآليت , لديهم من الوعي والنضج  ما ميكنهم من معرفة أمهية األلفية ودورها يف تيسري استيعاب  النحو لديهم

 : سنوضح نسب إجابتهم
 بالنسبة املئوية ال  بالنسبة املئوية نعم  

 36.63 29 96.67 11 2س
 27.68 7 81.61 34 1س
 27.68 7 81.61 34 3س
 27.68 7 81.61 34 4س
 49.31 26 13.91 11 1س
 7.31 3 61.98 38 9س
 6.79 4 66.14 37 7س
 21.16 1 87.86 39 8س
 24.94 9 81.39 31 6س
 43.62 28 19.66 13 26س
 86.46 33 26.12 8 22س
 24.94 9 81.39 31 21س
 12.69 6 78.64 31 23س
 6.79 4 66.14 37 24س
 4.88 1 61.21 36 21س
 4.88 1 61.21 36 29س
 

 : من خالل اجلدول املبني أعاله نستنج اآليت
 . النحو قياسلغة العربية يشتكون من صعوبة ميتضح أن طالب ال 2
 .يوجد وعي لدى طالب اللغة العربية ألن معظم الطالب اطلعوا على األلفية 1
 .النحو قياساأللفية يسرت هلم فهم ممعظم الطلبة يرون أن  3
 . األلفية أبياتباط حكم حنوي من خالل بيت من معظم الطلبة لديهم القدرة على استن 4
 . معظم الطلبة يرون أن أسلوب نظم األلفية سهل 1
 . معظم الطلبة لديهم القدرة على فهم أبيات ألفية ابن مالك 9
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 .استطاعوا استنتاج حكم حنوي من خالل بيت من أبيات األلفيةمعظم الطلبة  7
 .معظم الطلبة يؤيدون طريقة تدريس النحو باأللفية 8
 . النحو قياسيرون أن األلفية سهلت عليهم م معظم الطلبة  6

 . معظم الطلبة مل يطلعوا على شروح األلفية 26
 . معظم الطلبة مل يطلعوا على شرح األمشوين لأللفية 22
 . معظم الطلبة رأيهم أن أبيات األلفية سهلة احلفظ 21
 . النحو قياساأللفية ميكنهم من استيعاب  م معظم الطلبة رأيهم أن حفظ 23
معظم الطلبة رأيهم أن طريقة شرح األستاذ لعدد من أبيات األلفية يف كل حصة سهلت عليهم استيعاب قواعد  24

 . النحو
 .فية دور يف تبسيط قواعد اللغة العربية معظم الطلبة رأيهم أن لألل 21
 . النحو قياسأللفية دور يف تبسيط و تسهيل ممعظم الطلبة رأيهم أن لشروح ا 29

 : ويف اخلتام نستخلص النتائج اآلتية
فظهرت حركة تدوين املتون , ظهور علم النحو مرتبط بظهور اللحن يف البيئة العربية بسبب دخول األعاجم على العرب

 .                اللغة الساميةية حفاظا على قواعد هذه النحو 
 . لكن احملدثني مل يفرقوا بينهما, اللغويني القدامى فرقوا بني علم النحو واإلعراب   

 . والزال هذا اهلدف ساريا حلد الساعة, هدف ابن مالك من نظم األلفية تعليمي
فتمكن طالب اللغة العربية من حفظ القاعدة النحوية , العربية وهي حتتوي على قواعد اللغة, أسلوب نظم األلفية سهل

 . بكل سهولة
 . فهي بسطت ووضحت وشرحت ما دّون يف األلفية, شروح األلفية غايتها تعليمية

فبسطت له القاعدة النحوية يف قالب شعري حيسن الرتمن , األلفية ساعدت طالب اللغة العربية على استيعاب قواعد النحو
 . لة احلفظوسه, به

  : المراجع
فري في 28مراسلة عرب الربيد اإللكرتوين يوم  ,جبامعة الشهيد محة األخضر الوادي, أمحد الشايب العرباوي ختصص النحو العريب/ 2

 .ة وإحدى عشرة دقيقةالساعة التاسع, 1628
 . 2ج, 2668, 2ط,بريوت, الكتب العلمية دار, تح حسن محد, شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ,أبو احلسن ,األمشوين / 1
 . دت, دط,مكتبة لسان العرب, مناهج البحث يف اللغة,متام حسان /3
 .1ج, دت, دط, عبد السالم حممد هارون, تح, البيان والتبيني ,أبو الفتح عثمان ,اجلاحظ/ 4
 . دت, دط, املكتبة العلمية, تح حممد على النجار, اخلصائص ,أبو عثمان عمرو بن حبر ,ابن جين /1
 . دت, دط, مؤسسة الرسالة, تح عبد احلسني الفتيلي, األصول يف النحو, أبو بكر حممد بن السري بن سهل, ابن السراج /9
 .2ج, 2676, 1ط, دار الفكر, أبو الفضل إبراهيمحممد , تح, بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة, جالل الدين ,السيوطي /7
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, بريوت, دار العربية للموسوعات, تح حمسن غياض, طبقات النحاة واللغويني واملفسرين والفقهاء, تقي الدين بن القاضي, الشافعي /8
 . 1668, 2ط
 . 2686, 7ط, دار الشروق, خمتصر النحو, عبد اهلادي الفضيلي/6

  .2ج, دت, 16ط, دار الرتاث القاهرة, تح حممد حمي الدين عبد احلميد, شرح ابن عقيل ,عبد اهلل بن عبد الرمحان ,ابن عقيل /26
  . 1661, 8ط, مؤسسة الرسالة, تح حممد نعيم العرقسوسي, القاموس احمليط, الفريوز آبادي /22
 .1666, دط, اجلزائر, مكتبة اإلمام مالك, ألفية ابن مالك ,حممد بن عبد اهلل,ابن مالك /21
 . 1664, 4ط, مكتبة الشروق الدولية, معجم الوسيط, جممع اللغة العربية /23
  . دت, 1ط, القاهرة, دار املعارف, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة, حممد الطنطاوي/ 24
 . دت, دط, القاهرة, دار املعارف, لسان العرب ,حممد بن مكرم بن علي مجال الدين,ابن منظور /21
, 2ط, بريوت, الكتب العلمية دار, تح حممد باسل عيون السود, شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ,عبد اهلل حممد أبو,ابن الناظم /29

   .2ج, 1666
 : المالحق

 .االستبيان الذي قدم لطلبة سنة ثالثة لغة عربية جبامعة محة األخضر الوادي 
ومن خالل إجابتك عن األسئلة اآلتية بصفتك طالبا متخصصا يف  ,تعليميه هو هدف العالمة ابن مالك من تأليف ألفيت

                                                              .أللفية ابن مالك أثر يف تيسري النحو: حناول معرفة صحة الفرضية التالية, اللغة العربية
 : يف اخلانة املناسبة إلجابتك)*( ضع عالمة 

 ال  نعم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ؟النحو صعب قياسهل م(2
   ألفية ابن مالك؟ منتهل اطلعت على (1
   النحو؟ قياسعليك م يسرلك يف النحو والصرف ألفية ابن ما منتهل (3
   إذا قرأت بيتا من األلفية هل تستطيع استنباط حكم حنوي؟( 4
   أسلوب نظم األلفية سهل؟ هل( 1
 و رفعوا مبتدأ باالبتدا  كذاك رفع اخلرب باملبتدأ: إليك البيت اآليت من األلفية(9

 هل فهمت البيت؟ 
  

ما هي القاعدة النحوية اليت استنبطتها من البيت ؟ هل هي رفع املبتدأ باالبتدا أي عامل ( 7
به استحق أن يكون مرفوعا وعامل رفع اخلرب رفع املبتدأ معنوي وهو االبتدا لكوننا ابتدأنا 

 لفظي وهو املبتدأ؟

  

   هل تؤيد طريقة تدريس النحو باأللفية؟(8
   النحو؟  قياسد ملاذا؟ هل ألهنا سهلت عليك مإذا أنت مؤي( 6

   هل اطلعت على شروح األلفية؟( 26
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   هل اطلعت على شرح األمشوين لأللفية؟( 22
   هل أبيات األلفية سهلة احلفظ؟ ( 21
   النحو؟ قياسفية هل ميكنك ذلك من استيعاب مإذا حفظت األل(23
   ؟يكم هذا فهم قواعد النحولهل سهل ع,شرح األستاذ ألبيات من األلفية يف كل حصة(24
   هل لأللفية دور يف تبسيط قواعد اللغة العربية لك كطالب لغة عربية؟ ( 21
   النحو لك كطالب لغة عربية؟ قياسم يسرياأللفية دور يف تبسيط وتهل لشروح ( 29

 
                                                             

 .11ص,1ط, القاهرة, دار املعارف, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة, حممد الطنطاوي 1
 .31-16ص, املرجع نفسه ينظر2
 .126ص, 1ج, دت, دط, لسالم حممد هارونعبد ا, تح, البيان والتبيني, اجلاحظ 3
 .126ص, نفسه صدرامل 4
 . 2337ص, 1661, 8ط, مؤسسة الرسالة, تح حممد نعيم العرقسوسي, القاموس احمليط, الفريوز آبادي 5
 . 4372ص, دت, دط, القاهرة, دار املعارف, لسان العرب, ابن منظور 6
 . 31 -34ص, دت, دط, املكتبة العلمية, رحممد علي النجا, اخلصائص, ابن جين 7
 . 9 -1ص, دت, دط, مؤسسة الرسالة, تيليتح عبد احلسني الف, األصول يف النحو, أبو بكر بن السراج 8
 . 26ص, 2ج, 2668, 2ط, بريوت, دار الكتب العلمية, تح حسن محد, شرح األمشوين على ألفية ابن مالك, األمشوين 9

 . 668ص, 1664, 4ط,مكتبة الشروق الدولية, معجم الوسيط, جممع اللغة العربية 10
 . 263 -261ص, دت, دط, مكتبة لسان العرب ,مناهج البحث يف اللغة, متام حسان 11
 . 1ص, 2686, 7ط,دار الشروق, خمتصر النحو, عبد اهلادي الفضيلي 12
 . 232 -236ص,2ج, 2676, 1ط, دار الفكر, تح حممد أبو الفضل إبراهيم, نحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني وال, ينظر السيوطي 13
 . 61-,64ص, 1668, 2ط, بريوت, لموسوعاتدار العربية ل, تح حمسن غياض,طبقات النحاة واللغويني واملفسرين والفقهاء, ينظر الشافعي 14
 . 7 -9ص, األمشوين على ألفية ابن مالكشرح , ينظر األمشوين 15
 .1ص ,2ج ,دت, 16ط ,القاهرة, دار الرتاث, احلميدتح حممد حمي الدين عبد , شرح ابن عقيل, قيلابن ع 16
 . 262 -281ص, 1666, دط, اجلزائر, مكتبة اإلمام مالك, ألفية ابن مالك, ابن مالك 17
 . 26ص, ابن مالك ةشرح األمشوين على ألفي, األمشوين 18
 . 3ص ,2ج,1666, 2ط, بريوت, دار الكتب العلمية, تح حممد باسل عيون السود, ابن مالكشرح ابن الناظم على ألفية , بن الناظما 19
 . املقدمة,  نفسهاملصدر , بن الناظما 20
 . 6 -8ص, األمشوين على ألفية ابن مالكشرح , الأمشوينا 21
 . 21ص, شرح األمشوين على ألفية ابن مالك, ألمشوينا 22
على الساعة التاسعة , 1628فيفري  28يوم , جبامعة الشهيد محة األخضر الوادي, راسلة عرب الربيد اإللكرتوين مع األستاذ أمحد الشايب العرباوي ختصص النحو العريبم 23
 . د22و
  .وكلهم إناث, 42عدد الطلبة  *
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 جالتداخل املعرفي بين التداولية والحجا

- حدود التقارب ومجاالت التفاعل-

 

ي . د
ّ
 جميلة روقاب. د   محمد حاج هن

 (   الجزائر) الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي                                             

 
 :الملخص

 طالقا من حتديد أشكال التعاوناملعريف بني التداولية واحلجاج؛ ان داخلأوجه الت يهدف هذا البحث إىل رصد 
م و تعريف التداولية، وبيان وظائفها، وحتديد مفه وتعيني حدود التقارب، وجماالت التفاعل بينهما، من خالل؛ بينهما

ولية واحلجاج، ااحلجاج، وكشف املصطلحات املرادفة له، وحتديد أنواعه، وخصائصه، مع بيان أشكال التداخل بني التد
 .عال الكالم، أو مستوى السياق، أو املستوى احلواريسواء يف نظرية أف

 .احلجاج؛ التداخل املعريف؛ التقارب؛ التفاعل التداولية؛ :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
  This research aims to monitor the connection Interference faces between pragmatics and 

argumentation, based on the identification  the cooperation  forms between them, by definition of 

pragmatics and define concepts of argumentation, and disclosure the terms corresponding to him, 

then identify its types, and designate its characteristics, with a description the overlap forms between 

pragmatics and argumentation, both in the theory of speech acts, 

or level of context, or dialogue level. 

Keywords :pragmatic; argumentation; connection interference; approch; interaction. 

 :مقدمة
نظرية احلجاج، أّدى ذلك إىل إحداث عملييت األخذ والعطاء بني العلمني مع ظهور النظرية التداولية متزامنا كان  

يف اآلن ذاته، سواء على الصعيد النظري املفاهيمي أو اإلجرائي التطبيقي، فالفضل كّل الفضل كان عائدا جلماعة من 
 .ةداخلز تلك العلوم اللغوية املت، لتفر ظرية والتطبيقية العلميةأحباثهم النوتفاعلت  ،ماء الذين تقاطعت أفكارهمالعل

تنطلق فكرة هذا البحث من إشكاالت متعّددة ومتشّعبة حناول من خالهلا اإلحاطة بواقع التداخل املعريف بني و  
 :اآلتية اإلشكاالتمن خالل اإلجابة على  التداولية واحلجاج،

لنظرية التداولية؟ وما مصادرها؟ كيف تصاغ منها النظرية احلجاجية؟ ما هي حدودها؟ كيف ما طبيعة اللغة اليت تؤسس ا -
 ميكن االستفادة من اإلجنازات العربية يف جمال الدرسني التداويل واحلجاجي؟

 :التداولية تعريف -1
 :لغة -أ
عانيها للداللة على التحّول يف جّل م وردت، وقد (دول)تطالعنا املعاجم العربية مبعان متعدّدة للجذر اللغوي  

دواليك؛ أي مداولة على : تداولنا األمر؛ أخذناه بالّدول، وقالوا: "ن هذا املعىن صاحب لسان العربوالتبّدل، فقد أبان ع
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ألمر األمر، ودالت األيّام؛ أي دارت، والّله يداوهلا بني الّناس، وتداولته األيدي أخذته هذه مرّة وهذه مرّة، وتداولنا العمل وا
، ومعىن كالم ابن منظور أّن التداولية تتجّلى يف الكالم املتبادل بني مستعملي 1"بيننا، مبعىن تعاوناه فعمل هذا مرة وهذا مرة

 .اللغة، وما تعرتيه من تغّّيات تتماشى والسياق الذي وردت فيه
 :اصطالحا   -ب

اللغوي مبستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام  يدرس عالقة النشاط"إذا كانت التداولية مذهبا لسانّيا معاصرا،  
العالمات اللغوية بنجاح، والسياقات، والطبقات املقامية املختلفة اليت ينجز ضمنها اخلطاب، والبحث عن العوامل اليت 

 تتطرق التداولية إىل اللغة كظاهرة خطابية، وتواصلية واجتماعية ،إذا2"جتعل من اخلطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة
يتّم على إثرها التفاعل التخاطيب بني املتكلمني واملستمعني  م على دراسة اللغة بني بين البشرمعا، فالظاهر أّن التداولية تقو 

 .بغية التواصل، وتأدية أغراضهم ومقاصدهم املختلفة
 : وظائف التداولية -2
النظر إىل هذه اجلوانب اليت هي أربعة يف اشتغاالهتا العلمية على اخلطاب أو النص، وب اّي كثاهتمت التداولية   

لكّل واحد منها دراسته اخلاصة هبا؛ لذا فهي مسارات معرفية تنتج من منطلق اإلشارات النصية واالفرتاض  ،مسارات علمية
 . 3املسبق للنص واالستلزام احلواري واألفعال الكالمية

 :وتتلخص مهام التداولية يف الوظائف التالية 
 ستعمال اللغةإّّنا دراسة ا -
 .التداولية تقوم على دراسة اللغة عند مستخدميها يف الطبقات املقامية املتباينة -
تعترب كالما حمّددا هو صادر عن متكلم حمدد، وموّجه إىل خماطب حمّدد بلفظ حمّدد يف مقام تواصلي حمّدد، لتحقيق  -

 .4غرض تواصلي حمّدد
 .أثناء عملية التخاطب( املتلقي) لسامعلتداويل ملراعاة ذهنية ايسعى التحليل ا -
 .يركز التحليل التداويل على السامع أثناء حلقة التخاطب من خالل األفعال الكالمية -
وعليه تسعى التداولية لتحقيق العملية التواصلية؛ مع مراعاة الظروف احمليطة بالتفاعل التخاطيب واملقام الذي يصدر  

لكل منتج خطاب غاية يسعى إىل بلوغها، ونّية يريد جتسيدها، وهذا يعين أّن كّل فعل  فيه احلدث  واإلجناز الكالمي، ف
. كالمي يفرتض فيه وجود قصدية التواصل واإلبالغ اليت  البّد أن تكون صادرة عن وعي ودراية؛ فال تواصل دون قصدية

 .قامت عليها النظرية التداولية ككل فمن هذه السمات اليت ينطوي عليها التحليل التداويل انبثقت عنه مفاهيم رئيسة
فقد عرفت يف بداية ظهورها كنظرية فلسفية أكثر  تمل صرحه بعدلليوم حقال لسانيا جديدا مل يك ال تزال التداولية 

ل أكرب الفالسفة اقرتنت يف األذهان بأعما ّّنامنها مقاربة لسانية، وهذا ما أمجعت حوله معظم الدراسات احلديثة، حيث أ
، وكان االختالف قائما حول أول ظهور للتداولية وملن يعود فضل السبق ..وسورل وباركلي، ووليم جيمسأوستني،  أمثال

فإن هذه احلركة اقرتنت يف األذهان باسم وليام ( الرباغماتية)إذ على الرغم من أن بّيس مؤسس احلركة املسماة "فيها، 
اسم جديد بطريقة قدمية قي ؛ (Pragmatique) لرباغماتيةا حتت اسم  التداولية أو 5جيمس الذي قدمها للناس
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وهي ليست سوى تطبيق  والرواقيون كذلك ، التفكّي بدأت على يد سقراط مث تبعه أرسطو فيها عرف بفكرة للتطهّي،
فها نظرية ؛ أي أّن التداولية ارتبطت بفكرة األثر بوص6("تعرفها بثمارها: ) فيه يف الكتاب املقدس بالعبارةللمبدأ املعرب

فلسفية أكثر منها قاعدة منطقية كلها ذات غايات وأهداف نفعية، وجيب على الناقد واملشتغل على حتليل اخلطاب أن 
 .جيعل هذه الرتعة املقصدية والغايات النفعية منطلقا أساسيا يف كل دراساته

لالختالف يف حتديد املفهوم ومن هنا جند جل الباحثني حيجمون عن إعطاء هذا التخصص حتديدا دقيقا نظرا   
وعدم اإلمجاع على مصطلح موحد خاصة عند الباحثني العرب ألنه نتيجة لتداخل حقوهلا حبقول أخرى جماورة هلا ،فإن هلا  

اخل وعلى الرغم من هذا االختالف ...التبادلية، واالتصالية والنفعية إىل جانب الذرائعية:كثّيا من الرتمجات يف العربية منها
فهوم التداولية تبقى مستها العملية هي الغالبة على كل األحباث والدراسات ،حيث تؤكد كل املفاهيم على اهتمام حول م

 ، واالستعمايل من اللغةا احلقل باجلانب الداليل فالقويلهذ
ية بني وانطالقا من هذا اجلانب األخّي توسع مفهوم التداولية ليشمل جانبا مهّما يف التعامالت اخلطابية اليوم 

حيث أصبحت التداولية تنظر إىل اللغة اليت متثل مادة احلجاج يف مشوليتها "األفراد متثل يف احلجاج كآلية حوارية تداولية،
وعالقتها بالعامل واإلنسان،كشكل من أشكال السلوك البشري، من أجل أن نفهم ونفسر ونعّلل جيب أن ننظر إىل مجيع 

جمموع أفعال الكالم منظورا إليها من مجيع أحوال اخلطاب وأوضاع الكالم يف بعدها األوضاع اليت حتيط بالعبارة؛ أي 
 .النفسي واالجتماعي واللساين والثقايف وهكذا تنتقل التداولية من الضيق إىل الواسع ومن الواسع إىل الضيق

 من دارسون فيها ثالبح تنمية يف يشارك أخرى معرفية حقول مع احلقل هذا تداخل إىل الدراسات معظم وتشّي 
 التبليغ بشروط تعىن ختصّصات كلها وهي الفن، االجتماع، لسانيات، بالغة، منطق، سيميائية، علم: االجتاهات خمتلف

 جوهر جنمل أن وميكن....والسياق املتكلم وقصد والتأثّي إنتاجه وشروط اخلطاب باملخاطب، وأفعال والتواصل، واالهتمام
 فهو الشعر هدف التعليم، أما هو التاريخ اإلقناع، وهدف هو البالغة هدف": هيوم التالية افيدمقولة د خالل من التداولية
األعمال  هذه على باحلكم نتصدى وحنن بداخلنا الغايات هذه توجد أن واخليال، وينبغي االنفعال خالل من اإلقناع

  .7("الغايات) األهداف هدف إىل الوصول يف وجناحها (الوسائل)
 نفعية، وجيب وأهداف غايات ذات كلها...واإلبداع، والفن والتاريخ البالغة تصبح( هيوم)إليه  ذهب مما افانطالق 

 كل يف أساسيا منطلقا النفعية والغايات املقصدية الرتعة هذه جيعل أن اخلطاب حتليل على واملشتغل الناقد على
 .التداويل احلقل تكوين يف سامهت اليت نطلقاتوامل املنابع تنوع إىل رمبا يعود التداخل فهذا وعليه.دراساته

 :الحجاجتعريف  -3
 : لغة - أ

، ورد ذكرها مفصلة يف جم اللغوية على أربعة معان  يف تضاعيف املعا( ح ج ج)األصل اللغوي للجذر ليد  
 :مقاييس اللغة، وهي

 .وكّل قصد حج، مثّ اختّص هبذا االسم القصد إىل البيت احلرام للنسك: القصد -



 2102 رسبتمب                                          2 العدد 2 المجلد                                        أمارات مجلة
 

(الجزائر)جميلة روقاب / محمد حاج هني          الجزائر-الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي  –كلية آلاداب والفنون إصدار      104  
 

احملّجُة، وهي جاّدة الطريق، وممكن أن تكون احلّجة مشتقة من هذا، ألّّنا تُقصد، أو هبا احلّق املطلوب، يقال : بابومن ال
 .حاججُت فالنا فحججته أي غلبته باحلّجة، وذلك الظّفر يكون عند اخلصومة، واجلمع ُحجٌج، واملصدر احِلجاج

 .وهي الّسنة: احِلّجةُ  -
 و جاء يف لسان .8"محلوا علينا مّث حجحجوا: النكوص، يقال: احلْجحجة. ر حول العنيوهو العظم املستدي: احَلجاج

اليت أدليت هبا واحلّجة الربهان  يقال حاججته أحاّجة حجاًجا حّّت حججته أي غلبته باحلجج":  العرب البن منظور
 .10"فالن خصمه حمجوج"و، 9احلجَّة ما دافع به اخلصم: وقيل

 :يدور حول أربعة معان( حجج)ذكره استنتاج أّن لفظ ويرتّتب على السالف   
 . القصد وهي أصل املعىن: أّوهلا -
 . املخاصمة واملغالبة قصد الظّفر: وثانيها -
 . اإلحاطة والصالبة: وثالثها -
 . النكوص والكّف والتوقف واالرتداع: ورابعها -
 القيام:  عاين متقاربة أبرزهام اليت تدل على (Argumentation)ويقابل هذه اللفظة يف الفرنسية كلمة  -

 .احلجج باستعمال
 .11جمموعة من احلجج اليت تستهدف حتقيق نتيجة واحدة -

 :وتتطلب عملية احلجاج ثالثة أركان أساسية، هي
حاج

ُ
 . وهو صاحب الغلبة يف احلجاج: امل

 . وهو املغلوب: احملجوج
 .اليت تدور على ألسنة كّل املتناظرين: احلجج

 :اصطالحا - ب
ّل الدالالت األصلية ملفهوم احلجاج الذي عليه مدار السرب والتكشيف والتوصيف، تفّرق بني داللته يف القرآن لع  

فمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي معرّب عنه بأشكال من العبارات واألساليب،  ومستوى القرائن السياقية األخرى، الكرمي،
واألدلّة العقلّية، والكونّية والفطريّة، وقد مجع القرآن الكرمي كل تلك الدالالت  اليت تروم احلوار وهتدف إىل اإلقناع بالرباهني

 .12احلّجة البالغة: ضميمة جامعة هي
من حقل معريف آلخر، وحسب العلوم اليت يوَظف داخلها، ( Argumentation)كما تعددت تعاريف احلجاج   

حياول هبا الواحد أو اجلماعة أن تقود املستمع إىل تبيّن موقف أساسا أو عرضا، فهو ميثل تلك املراحل أو اخلطوات اليت 
الربهنة  معنّي، وذلك باالعتماد على متثيالت ذهنّية جمّردة أو حسّية ملموسة، أو على قضايا جازمة هتدف يف األساس إىل

ارضا أو مفّندا، حماورا أو عن أفكاره ومعتقداته، ع اآلخرين دفاعا ، وبالتايل ميارسها مع13على صالحّية رأي أو مشروعيته
نشاط " ، واحلجاج بوصفه منطا من أمناط اخلطاب، ميكن تسميته باخلطاب اإلقناعي الذي يعرفه بوتون فيليب بأنّه14مقنعا
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، ويهدف إىل إقناع شخص، أو مستمع أو مجهور ما، بتبيّن موقف متنوعةإنساين، يتخذ أوضاعًا تواصليًة متعددًة، ووسائل 
 .15"يف رأي ما ما، أو مشاركة

ويفّرق ديكرو بني معنيني للفظ احلجاج، املعىن العادي واملعىن الفيّن االصطالحي؛ فالنوع األول هو طريقة عرض   
احلجج وتقدميها، ويستهدف التأثّي يف السامع، فيكون بذلك اخلطاب ناجحا فّعاال، وهذا معيار حتقق مسة احلجاجّية، غّي 

؛ إذ جيب أاّل  هُتمل طبيعة السامع، ومدى القدرة على استخدام التقنيات احلجاجّية يف اإلقناع، يف حني يدّل أنّه غّي كاف 
املعىن الثاين على صنف خمصوص من العالقات املوَدعة يف اخلطاب واملدرجة يف اللسان، وتكمن اخلاصّية األساسية للعالقة 

 .16احلجاجية يف كوّنا متدرجة وقابلة للقياس
أحد، أّن أهل االختصاص قد أعطوا للخطاب احلجاجي بعداً تداولّيًا متمّيزاً، لتصبح الغاية منه؛ وليس خبفّي على   

جعل العقول تذعن ملا يُطرح، وتقوية درجة اإلذعان لدى السامعني بشكل جيعلهم مهّيِئني للقيام بذلك العمل املطلوب يف 
 ، 17اللحظة املناسبة

 :المصطلحات المرادفةالحجاج و  -4
أو االستدالل املنطقي، فكالمها ( Démonstration)ملصطلحات املقارِبة داللّيا للفظ احلجاج؛ الربهنة من ا  

حيمل مفهوما خيتلف عن اآلخر، فلفظة احلجاج ال تعين الربهنة على صدق قضية أو إثبات شيء ما، أو إظهار الطابع 
يعي ليس بالضرورة خطابا برهانّيا، فهو ال يقدم ، وعليه فاخلطاب الطب18الصحيح الستدالل ما من وجهة نظر منطقّية
: ـــطلح عليه بـــ، يف حني يدل االستدالل أو ما يص19االستنتاج املنطقي  براهني أو أدّلة منطقية، وال يقوم على مبادئ

(Raisonnement) قناع ، فضال عن اإل20"دالل أو الربهانتعترب شيئا خمتلفا متاما عن االست" ، أّن هناك احلّجة اليت
 . واجلدل والّسجال

 :المنهج الحجاجيتعريف  -5
يتعارض املنهج احلجاجي يف اللغة مع العديد من النظريات والتصّورات احلجاجّية الكالسيكّية، واليت تعتربه منتميا   

حّّت منتميا إىل ، أو (برملان وأولربخيت تيتيكا، وميشال ميّي)، أو البالغة احلديثة عند (أرسطو)إىل البالغة الكالسيكية 
 (.جان بليز غريز)املنطق الطبيعي لصاحبه 

 لسانية اللغوي الفرنسي اهتّم بوضع نظريةم، فهذا 3791ويعّد أوزفالد ديكرو أّول من أسس هلذا املنهج منذ سنة   
به وجهة ما متكنه من هتتّم بالوسائل اللغوية، وبإمكانات اللغات الطبيعّية اليت يتوفر عليها املتكّلم؛ وذلك قصد توجيه خطا

وظيفة  (Intrinsèque)حتقيق بعض األهداف احلجاجّية، حيث أراد تبيان حقيقة أّن اللغة حتمل بصفة ذاتية أو جوهريّة 
؛ ألّن احلجاج  21أنّنا نتكّلم بعاّمة قصد التأثّي مفادهاحجاجية، مرتكزا يف هذا األساس على تلك الفكرة السائدة اليت 

املخاطب منطًا معّينًا من النتائج باعتباره االجتاه الوحيد الذي ميكن أن يسّي فيه احلوار، والقيمة  يفرض على" كفعل قويل
؛ ذلك 22"احلجاجّية لقول ما هي نوع من اإللزام يتعّلق بالطريقة اليت ينبغي أن يسلكها اخلطاب خبصوص تناميه واستمراره

 . تسلسلها واشتغاهلا داخل اخلطابألّن احلجاج مؤسَّس على بنية األقوال اللغويّة وعلى 
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والغرو أّن نظرية احلجاج يف اللغة مل تنشأ من العدم؛ بل انبثقت من داخل نظرية تداولّية أخرى ال تقّل شأنا عنها   
وتلميذه سورل ( Austin)أوستني :وهذا االجتاه التداويل كان يتزعمه اللغوي االجنليزي ؛"نظرية األفعال الكالمية"هي

(Searle) ولقد قام ديكرو باقتفاء أثرمها يف الدرس اللغوي احلديث؛ حينما قام بتطوير آراء وأفكار أوستني على وجه ،
 .اخلصوص وهو يقّعد ملنهج أو نظرية احلجاج

 -الزم فعل القول -فعل القول: كان له تصّور ثالثي للفعل الكالمي يتضمن  23ومما هو قمني الذكر أّن أوستني  
 . قّوة فعل القول

غّي املباشرة، بينما أّما سورل فقد كان له تصّور رباعي لألفعال اللغوية؛ إذ فّرق بني األفعال املباشرة واألفعال   
 . فعل االقتضاء وفعل احلجاج: إضافة فعلني لغويني مها -هو اآلخر يف هذا الصدد -ديكرو اقرتح

عدم كفاية التصنيفات املقرتحة " وبات عديدة لعّل أمّههاومبا أّن نظرية أفعال الكالم عند أوستني وسورل كانت عرضة لصع
، مع التمسك بفكرة الطابع املعريف للغة وتوسيع جمال 24، فقد قام ديكرو بإعادة تعريف مفهوم اإلجناز"لألفعال اللغويّة
 .التداولية املدجمة

 :أنواع الحجاج -5
غي، احلجاج املنطقي، واحلجاج التداويل، وختتلف احلجاج البال: هي ميكن حصر اخلطاب احلجاجي يف ثالثة أنواع  

 :باختالف أصوهلا وامتداداهتا املعرفية واملنهجيَّة، لكن ذلك ال مينع من تداخلها هذه اخلطابات
 :الحجاج البالغي - أ

العتمادها االستمالة والتأثّي عن طريق احلجاج بالصورة البيانية  وتعّد البالغة آلية من آليات احلجاج، وذلك  
الفعل موضوع اخلطاب،  األساليب اجلمالية؛ أي إقناع املتلقي عن طريق إشباع فكره  ومشاعره معـًا حّتَّ يتقبـّل القضيـّة أوو 

  :خبمسة مالمح رئيسية، هي( Perleman)ويتميز احلجاج عند بّيملان 
 .أن يتوجه إىل مستمع -3
 .أن يعرّب عنه بلغة طبيعيَّة  -2
  .تكون احتمالية مسلماته ال تعدو أن  -1
 .الكلمة ال يفتقر تقدمه إىل ضرورة منطقية مبعىن  -4
معنيَّ لقراءة الواقع اعتمادا على بعض املعطيات اخلاصَّة  ، وبالتَّايل فاحلجاج عبارة عن تصوُّر25ليست نتائجه ملزمة -5

غية احملورية اليت تبنَّاها اخلطاب والصُّور البال الذي يتولد فيه هذا اخلطاب، وهذه اخلصائص بكّل من احملاجج واملقام
 .ألّنا تنشط اخلطاب هبدف حتقيق وظيفة إقناعية احلجاجي وال سيما األديب منه،

  :الحجاج المنطقي  - ب
من إجرائياهتا، وتقاس صالحية احلجاج الفلسفي مبعايّي  إذ احلجاج له بُعٌد جوهرّي يف الفلسفة، وهو آلية وإجرائية 

 .والتقبُّل التأثّي: الكفاءة وعدمها، النجاح أو الفشل يف اإلقناع، وغايته لضعف،القوة وا: خارجية، منها
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 : الحجاج التداولي -ج
ورصدها 26كون األفعال الكالمية غرضا رئيسا للتداولية"نظرية أفعال الكالم"ويبعث لفظ التداولية على استحضار 

توّجه اخلطاب احلجاجي  ت اليت يتيح حتققها إمكانية معرفةوعلى اختالف األبعاد التداولية املتعّددة املستويا بتنّوعها
كما تعّد ( الشفهي أو الكتايب)املهمَّة اليت حتيط بعملية التَّخاطب  التَّداويّل، واإلجابة عن اإلشكاليات اجلوهرية واألسئلة

خاَطب،التداويّل للخطاب احلجاجّي، وهي العالقة التخاطب احلوارية من أهم مستويات جتلّي الُبعد
ُ
َخاِطب وامل

ُ
واليت  يَّة بني امل

  :تتغّّي وتتنوَّع فيها األداءات يف ظاهريت
  .تتمّيز حبدَّة العالقة اخلطابية مع الشريك ويتجسد يف خاّصية تلفظية: التشخيص - أ

انية، التواصلّي، وتلتقي فيه مجيع العناصر احلجاجّية من قدرات بره هو مفهوم جتريدي يدل على املوقف: املقام -ب 
القول ملقتضى احلال واملوقف  وقرائن بالغية، واملقام شرط تداويل بالغي؛ ألنّه يُعىن بضرورة موافقة أفعال وحقائق فعلية،

والغاية اليت إليها جيري القائل والسامع إمّنا هو الفهم  مدار األمر:"وهذا ما يذهب إليه اجلاحظ حينما يقول اخلاص به،
 ، فاألمر يتعلق أساساً 27"األفهام وأوضحت عن املعىن فذلك هو البيان يف ذلك املوضع واإلفهام، فبأي شيء بلغت

للغة، وهي التواصل وكشف الكامن يف  بإيضاح املعىن القائم يف الّنفس حّّت يدركه اآلخر، وهذا انطالقا من الوظيفة األوىل
 .الصدور

 :  خصائص الحجاج -6
 :يتمّيز احلجاج بعّدة خصائص، من ضمنها  
 .فهو يضّم عّدة أشخاص منتجني له أّوال ومتقبلني له ثانيا: احلجاج ظاهرة اجتماعية -
يتجه حنو املمارسة اآللية وتتحكم فيه معطيات اجملاهبة واملدافعة قدر اإلمكان؛ ألنّه عملية : احلجاج وجود فكري فعلي -

 .تسعى إىل خلق التأثّي يف اآلخرين
لتربير والتعليل، كما يستخدم الربهنة لصاحل الفكرة اليت يدافع عنها بطريقة ال تنّم عن ألنه يتضمن ا: احلجاج فعل عقلي -

 .قّوة أو إكراه
مجال )ال يتّم إاّل باللغة وداخلها سواء اعتربت اللغة وسيلة أو هدفا، وسواء كانت لغة ثابتة: احلجاج نشاط لساين -

 .28أو متغّّية أقوال وتعابّي( ونصوصا
لف ذكره، أّن احلجاج ذو طابع اجتماعي يّتم بالطابع التأثّيي، تتنازعه األفعال العقلية واللسانية، وتسود يرتتب على السا

 .فيه احلركية والنشاط  ذهنّيا وبيولوجّيا، فهو حبق يؤسس جماال تداولّيا
أّما غايته  ملاهيته ددةله، واحمل املميزة ووجوهه وطرائقه أركانه له العلوم من علمومما سلف نقول عن احلجاج هو  

 املتناقضات من ذلك شابه وما واملستقيم واملعوج واخلطأ والصواب والباطل احلق بني الدقيق والتمييز احلقيقة معرفة فهي
 ال املثال سبيل على بينهم من الدارسني من ثلة باحلجاج حديثا اشتغل وخطورته،وقد أمهيته العلم هذا يكتسي هنا ،ومن

 اخلطاب" :مساه كامال بابا فيه عقد الذي"العقلي التكوثر أو وامليزان اللسان":كتابه يف وخاصة نالرمح عبد طه احلصر
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 إىل موجه به منطوق كل "هو احلجاج ن إ":بقوله فيه احلجاج عرف وقد احلجج ، وأصناف أنواع فيه واستعرض "واحلجاج
 ."29عليها االعرتاض له حيق خمصوصة دعوى إلفهامه الغّي

 :المعرفي بين التداولية والحجاج التالقح -7
احلجاج مل يثر اهتمام اللسانيني الغربيني إال مع تطور التداولية على الرغم من أنه يشكل  ومما هو قمني بالذكر أنّ  

ار أخذ احلجاج يف االعتب" ، مث إنَ 30جزءاً مهماً يف حياتنا اليومية فهو ظاهرة اجتماعية وثقافية له عالقة باالستدالل واملنطق
وتوضحه املفاهيم من ذلك أن  ،اليت تشهد على ذلك البيبليوغرافياخصيصة للسنوات الثمانني يف الدراسات التداولية هي 

ور الدراسات اللسانية قد مجع بني املنطق واحلجاج، وعليه دراسة احلجاج انطالقا من تط( Grice)اللغوي جونز غرايس
وار الناجح، ومقولة الرتاضي، والتوافق االجتماعي، فاملتكلم حني يدخل يف يدخل الباحث حتما يف سياق احل ،والتداولية

احلجاج يبدأ عملية التهيؤ،فيتخيل وجود مستمع خماطب، ليس فقط قادرا على املتابعة واإلجابة على ما يطرحه املتكلم 
لتداولية اليت تناولت اخلطاب ومن هنا فإن الدراسات ا ولكنه قادر على جتريب ذلك ومتحيصه وتقييمه يف شكله احلجاجي،

 :31مستويات أمّهها)احلجاجي قد متحورت حول اآلليات اليت تضمن جناحه وفعاليته جتسدت هذه اآلليات يف عدة 
 :مستوى األفعال الكالمية - أ

مستوى أفعال اللغة املتداولة حيث ميكن التوسع الذي عرفته األفعال الكالمية من إدراج احلجاج فيها،بعد أن  
تشتغل على األفعال اللغوية (Grice)، وغرايس(Austin)وأوستني ،(Searle)سورل)ظرية أفعال الكالم لدى كانت ن

 .وظائف اجلملة إىل الفعل الكالمي الذي يعترب عندهم خمتصا باجلملة البسيطة مث املركبة أي برد
مة فيما بينها،وإمنا تتعلق حبقيقة أما احلجة فهي فعل ال يتعلق باجلملة الواحدة أو حّت جمموعة من اجلمل املنتظ  

الفعل  خطابية هي النفس وهلذا ال تنفع األفعال اللغوية البسيطة اخلاصة يف وصف البنية التنظيمية احلجاجية، ألنّ 
احلجاجي يقتضي مبوجب خاصيته التنظيمية احلجاجية أن توضع له مقوالت متميزة تكون مستقلة عن مقوالت وقواعد 

ومن هنا يتضح  ،32هبا ية البسيطة الداخلة يف تركيبه، وتكون حاكمة على هذه األفعال اللغوية ال حمكومةهذه األفعال اللغو 
قصور نظرية األفعال اللغوية يف وصف البنية التنظيمية احلجاجية مما يتطلب إغناء النظرية عن طريق إعطاء الفعل احلجاجي 

 وقواعد أخرى تكون حاكمة على هذه األفعال ال حمكومة خاصية تنظيمية مستقلة عن قواعد األفعال ووضع مقوالت
التجاوز النظرة البسيطة ألفعال الكالم إىل وضع إسرتاتيجية حتكم اخلطاب ككل يكون فعل احلجاج فيها أهم أي يكون 

 .أساس توالد ترابط األقوال وانسجام أفعال اللغة نفسها تبعا للمقتضيات التداولية العامة
 : مستوى السياق -ب  
هناك أدوات وتعابّي وصيغ تضفي على اخلطاب السمة احلجاجية وجتعل من احلجاج إما أن يكون ضمنيا أو  

أجيب وأستنبط وأستخلص ...صرحيا فنجد تعابّي إجنازية موجهة إىل ربط قول ما بباقي اخلطاب وبكل السياق احمليط
وهذا يعين أن اخلطاب الذي تكثر فيه  حيانا باألقوال الالحقة وأعرتض، وتأيت هذه التعابّي لرتبط القول باألقوال السابقة وأ

 .33مثل هذه األفعال والتعابّي والصيغ اليت وظيفتها ربط األقوال واملعاين ببعضها هو خطاب تغلب عليه السمة احلجاجية
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حيدد  وبالتايل هذا يقودنا إىل ربط متام التفكّي يف الفعل الكالمي مبنظور قصدي بإطار السياق الذي  
وملعرفة الرسالة   ولكن يعرب عنه يف سياق معني وفق املعادلة التالية قيمته،فالفعل الكالمي ال يعرب عنه بواسطة اجلملة فقط،

إىل أن حتديد شروط مطابقة ( سورل)سياق، ويف هذا اإلطار يشّي ال جيب معرفة اللغة فقط بل جيب كذلك معرفة ال
 ال يفهم دون أن يوجد من يقبل الوعد أو من يستفيد منه،" أعدك بشيء:" فالقولمن السياق،  مقتضى احلال يعد جزءً 

سواء كان إجنازيا أو غّي إجنازي، إذ يف غياب هذين ( إليه)وميكن توسيع هذا املبدأ السياقي بربطه باملخاطب والقول املوجه
وهو بذلك حيرص ( سورل)ى ذلك الشرطني تطرح شكوك حول الوعد على حقيقة القول فقد يكون جمرد تضليل كما ير 

 .على إثارة قضايا يف عمق التداولية تتعلق مبطابقة مقتضيات األحوال والدواعي إليها
 : المستوى الحواري -ج 

يتجسد فيه البعد التداويل للخطاب احلجاجي ويطلق عليه بغض النظر عن طبيعة ذوات التحاور أكانت ظاهرة أم 
ل كالم، وتعرف كتوزيع لكل خطاب إىل حلظتني توجدان يف عالقة حالية، ويقدم املبدأ وتعد احلوارية مكونا لك ، مضمرة

كل تلفظ يوضع يف جمتمع معني، البد أن ينتج بطريقة ثنائية تتوزع بني املتلفظني الذين  : احلواري من خالل احلدود التالية
يف األدبيات ( Dialogue)ويعرف احلوار .(كفرانسيس جا)تعبّي  يتمرسون على ثنائية اإلصاتة وثنائية العرض على حد

املنطقية املعاصرة بكونه فعال قاصدا يتجلى يف صورة متوالية من الرسائل أو أفعال الكالم يتداوهلا واحد أو أكثر من 
داليل احلوارية تنقسم إىل احلوار والتحاور وكل منها خيضع ملنهج است:"املتحاورين ويعتقد أحد الدارسني العرب احملدثني أن

 .34 "، ختاطبية وبنية معرفية وشواهد نصية وآلية
شيئا ما دون وجود ( أو نقنع)معىن هذا أن البعد احلواري يف التواصل يقتضي اآلخر بالضرورة، إذ ال ميكن أن نبلغ  

هذا السياق  اآلخر وال يكون هذا اآلخر مستقبال أو سامعا حمايدا فقط بل يكون فاعال أي سائال وجميبا يف اآلن ذاته، ويف
وملا كانت  ،35"لضم لك واملتفهم عنك شريكان يف الفاملفه":ما يقارب هذه الفكرة بقوله( هـ255ت )يورد اجلاحظ 

غرايس )احلوارية واملناقشة من نتائج عملية التواصل فقد حاول بعض الباحثني أن يقيدها مببادئ وقواعد مثل اليت وضعها 
Grice )وهي أربعة نوردها على النحو التايل ة القائمة على التعاونوأطلق عليها مبادئ املناقش: 

 ويراد به التكلم يف صميم املوضوع،  : مبدأ الكيف ومعناه املسامهة يف النقاش جيب أن تكون حقيقية، ومبدأ العالقة"
ونعين به : ا مبدأ الطريقةالذي هو حتديد كمية املعلومات اليت يسامها املناقش، ال تزيد عنها وال تنقص، أمّ : يليه مبدأ الكم

 . 36"الوضوح يف الكالم وجتنب االلتباس يف احلديث
جمال اللسانيات التداولية هو دراسة اخلطاب جبميع العناصر املكونة له مع  وعطفا على ما سبق يف الوسع القول أنّ  

عالقة التأثر والتأثّي الناجتة من تفاعل كمكون أساس لعملية التواصل إضافة إىل ( املرسل، املتلقي)الرتكيز خاصة على ثنائية 
من شروط التداول اللغوي  ؛ أي قدرة الكالم على التأثّي على العامل"اللغة"بالقيمة اإلنشائية : هذه الثنائية أو ما يعرب عنه

ج وكشف فاحلجاج املقصود وهو ما يتكئ على الكفاءة التداولية إليضاح احلج  عية اليت متثل جمال البحث احلجاجاإلقنا
 .األمور وإبعاد اللبس ليصبح بذلك فعال تأثّييا
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مناسبة اخلطاب  مما مكنها من إدراج احلجاج يف مجلة األفعال اللغوية، لقد مت توسيع نظرية أفعال الكالم،   
احلجاجي للسياق العام ألنه هو الكفيل بتسويغ احلجج الواردة يف اخلطاب من عدمها، فقد يكون احلجاج صحيحا من 

لناحية النظرية، ولكنه غّي مناسب للسياق، إذ ميثل مهربا للمرسل من املسؤولية عندها يتحول احلجاج إىل جدال يهتم فيه ا
املرسل بذاته دون اهتمامه باملرسل إليه، فمن شروط احلجاج إذن التناسب بني احلجة والسياق بغض النظر عن صدق هذه 

تدير اخلالف يف إطار تناوب حواري تعاوين، وختضع فيه احلجج للنشاط الكلي  احلجج ألنّه آلية حوارية تداولية تنظيمية
للفعل اللغوي وهو تداويل ألن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بعني االعتبار مقتضيات احلال من معارف 

تزام صور استداللية مشرتكة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، وهو أيضا جديل ألن هدفه إقناعي يقوم بلوغه على ال
أوسع، وأغىن من البنيات الربهانية الضيقة احلجاج إذن طبيعة عقالنية، وإسرتاتيجية يتحقق كمقطع موسع تنتظم داخله 

  . األفعال الفردية وفق شروط خاصة لإلجناز
 له ونيك اإلقناع يهدف إىل خطاب ممّوه وكل خطاب هو احلجاجي اخلطاب أنّ ":احلواس مسعودي ويرى الباحث 

 آرائه،أو دحض أو املتلقي على للتأثّي املرسل يتوصال اإلقناع وسائل من وسيلة إذن واحلجاج37 "حجاجي بعد بالضرورة
 .واملتلقي املرسل القطبني هذين وإمكانات لةنز وم شخصية ندرك احلجج سلوكه، فبواسطة تغيّي حّت

 من وأغىن أوسع استداللية صور التزام على بلونه قائم إقناعي هدفه جدليا؛ ألن كونه يف فتتمثل الثانية الصفة أما
 الصور هذه على بل الربهان، شأن هو كما وحدها القضايا صور على ال فيه االنتقاالت تبىن كأن الضيقة الربهانية البنيات
  .38جالنتائ من والكثّي املقدمات من الكثّي االنتقاالت هذه يف يطوى وأن اجتماع أميا مضامينها على جمتمعة

 :خاتمة
 فيه ،ختضع تعاوين حواري تناوب إطار يف اخلالف تنظيمية، تدير تداولية حوارية آلية احلجاجوصفوة القول، إّن  

 مقتضيات االعتبار بعني يأخذ إذ واجتماعي، مقامي الفكري طابعه ألن تداويل وهو اللغوي للفعل الكلي للنشاط احلجج
 التزام على بلوغه يقوم إقناعي هدفه ألنّ  جديل أيضا ظرفية، وهو وتوجهات ةإخباري ومطالب مشرتكة معارف من احلال
 ّسعو م كمقطع يتحقق وإسرتاتيجية عقالنية، طبيعة إذن لضيقة فاحلجاجا الربهانية البنيات من وأغىن أوسع، استداللية صور

 .لإلجناز خاصة شروط وفق الفردية األفعال داخله تنتظم
  :ومراجعه البحث مصادر
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 :الملخص
استدعته الطبيعة الكلية  هذا التعالق املعريف،. ترصد هذه الورقة البحثية العالقة التكاملية لسميائيات الثقافة والتاريخ

وتُبِّين هذه الورقة أن مسيائيات الثقافة . والشاملة للثقافة بوصفها موضوًعا لسميائيات الثقافة عند مدرسة تارتو موسكو
ت : مسيائياٌت للتاريخ الثقايف من جهتِّي أوال، أهنا مسيائيات استفادت من تراٍث علمّي مهم يف بلورة نظرية مسيائية ُعدَّ

وثانيا، أهنا أسهمت يف مقاربة قضايا وإشكاالت تارخيية من منظور مسيائي، . منهجيا جديدا يف التحليل الثقايف إدخاال
إنه إجراء منهجي، بل وحىت معريف، يؤكد، جبالء،  . وذلك مرّده إىل املوضوع الكلي الذي تتبناه املدرسة السميائية املذكورة

األكوان )زمالؤه يف مدرسة تارتو موسكو السميائية، للتعاطي مع الثقافات ككل كلية املقاربة اليت قّدمها يوري لومثان و 
 .إهنا إشارة ضمنية، إىل أن ما هو كلي، حيتاج، بالضرورة، إىل مقاربة كلية كذلك. ، ال الثقافة الواحدة(الثقافية بعامة

 .ية؛ ذاكرةمسيائيات الثقافة؛ التاريخ؛ اختصاص إدماجي؛ معرفة تارخي :الكلمات المفتاحية
 

"Semiotics of culture and history" 

Abstract:  

This paper focuses on the complementary relationship between  semiotics of culture and history. This 

cognitive interdependence was called for by the holistic and comprehensive nature of culture as it is a subject 

of semiotics of culture at the Tartu Moscow school. This paper shows that the semiotics of culture are 

semiotics of cultural history from two sides: first, it is a semiotics that has benefited from an important 

scientific heritage in the development of a semiotic theory which has been considered a new methodological 

innovation to cultural analysis. Second, it has contributed to approaching historical issues and problems from 

a semiotic perspective. This is due to the overall theme adopted by the semiotic school. It is a methodological 

and a cognitive approach that clearly proves the holistic approach presented by Yuri LOTMAN and his 

colleagues at the Tartu Moscow semiotic school, which deals with cultures as whole (all the cultural spheres), 

not with a single culture. It is a tacit indication to the fact what is holistic necessarily needs a holistic 

approach as well.  

Keywords: semiotics of culture; history; integral specialization; historical knowledge; memory. 

 
 .المقدمة

لومثان، وأوسبنسكي، وطوبوروف، وإيفانوف، وبياتيغورسكي، : أسهمت جهود وأحباث ودراسات قام هبا كلٌّ من
وقد تزعم هذا االجتاه هؤالء الباحثون يف إطار مدرسة ". قافةمسيائيات الث: "يف التأسيس الجتاه مسيائي جديد أطلق عليه

ومل تكن هذه املدرسة الوحيدة اليت اهتمت هبذا املشروع العلمي والسميائي ". تارتو موسكو"مدرسة : مسيائية ُعرفت باسم
والثقافة، عالوة على ما قّدمه،  للثقافة، بل مثة دراسات وأحباث ملدرسة إيطالية مثّلها أمربتو إيكو ونظريته السميائية للتأويل
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غري أن هذه الورقة البحثية، تتخذ من مدرسة تارتو موسكو . كذلك، مواطنه روسي الندي من جهود يف هذا املضمار
 .مرجعية علمية هلا

وتبعا لذلك، قام لومثان وشركاؤه يف املدرسة املذكورة بإصدار أطروحات حول الدراسة السميائية للثقافات عام 
مسيائيات الثقافة بوصفها اختصاصا مستقال، : مبوسكو، وهو بيان مجاعي ُعدَّ إعالنا عن شيئِّي جديدين مها( 3791)

وقد . وهذا هو اجلديد األول، أما اجلديد الثاين فقد جتسد يف ظهور مدرسة تارتو موسكو يف الساحة األكادميية الدولية
غري أن رحابة هذا . وضوع هذا االجتاه السميائي املتمثل يف الثقافةحتدد مع هذا اإلدخال العلمي اجلديد لتارتو موسكو م

املوضوع ومشوليته، دفعت هبؤالء الباحثِّي إىل االستفادة من جمموعة من الروافد العلمية عرب التاريخ من أجل بلورة مقاربة 
علم : ن حقول عديدة من قبيلأمام هذا الوضع، ستنهل مسيائيات الثقافة م. حتليلية منسجمة وكليَة املوضوع الثقايف

االجتماع، والتاريخ، واألنثروبولوجيا، والبيولوجيا، واجليوكيمياء، وعلم املعادن، والتاريخ، ونظرية املعلومات والتواصل، وهلم 
ونظرا الختصاص هذه الورقة . لقد شكلت هذه اجملاالت املعرفية روافد منهجية لبلورة حتليل مسيائي ثقايف كلي. جرا

ها بسميا ئيات الثقافة والتاريخ، فإننا سنقتصر على هذا الثنائي، بوصفه منوذجا جيسد لوضعية مسيائيات الثقافة بعدن
 .اختصاصا إدماجيا

ويف هذا اإلطار، يعد التاريخ حبثًا يف الوقائع واألحداث اإلنسانية املاضوية، مما يدل على أن هذه الصور من 
هذا التذكر هو موطن اإلشكال؛ كيف نتذكر . ب إدراكها ومتثلها بكيفية جيدةاملاضي حتتوي على معلومات ومعارف وج

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، كيف ميكننا أن نتذكره كما حدث . شيئا من املاضي دون أن نكون قد عايناه أو عشناه
ثقافات )يف بعض األحيان ، يف ظل هشاشة الذاكرة اإلنسانية وتعمد تناسي بعض الوقائع التارخيية (الواقع)يف احلقيقة 

مث هل من املفروض أن نبقى ُمَتَشبنِثَِّي (. وتقاليد هامشية، وهزائم تارخيية، وخيانات وانقالبات عسكرية، وهكذا دواليك
بضرورة إعادة متثيل املاضي كما كان يف الواقع، أم إن تذّكَرُه ترمجٌة إىل لغة الذاكرة وفق اقتضاءات النسقِّي احلاضر 

هذه كلها إشكاالت تارخيية، عُوجلت من داخل مسيائيات الثقافة والثقافات يف املشروع العلمي والسميائي . واملستقبل
وهي مناذج هدفنا من خالهلا إىل إبراز أن مسيائيات الثقافة طمحت إىل جتاوز الوصف التارخيي، ليغدو الفهم . للومثان

 .مكتسبا مساٍت تارخيية من زاوية أخرىالتارخيي فهما مسيائيا من زاوية، والتفكري السميائي 
ما عالقة التاريخ بالسميائيات؟ وكيف : التالية حمورية هي سئلةأ ، ستجيب هذه الدراسة عنوبناء على ما تقّدم

التارخيية ما الصعوبات اليت تواجه الباحث عن احلقيقة مث فكرة إعادة متثيل املاضي؟ ذاكرًة؟ وكيف عاجل  عّد لومثان التاريخَ 
 ؟    ظل خصوصيات الذاكرة يف

 .أية عالقة؟: سميائيات الثقافة والتاريخ .1
أفضى حتديد مدرسة تارتو موسكو ملوضوع التحليل السميائي املتمثل يف الثقافة، إىل ضرورة االنفتاح على علوم 

. وآفاقها التحليلية وحقول معرفية خمتلفة اشتغلت على املوضوع ذاته مبا تسمح به حدود تلك العلوم، يف أبعادها النظرية
ولئن كان األمر كذلك، فإن مسيائيات الثقافة وموضوعها الظاهرة الثقافية ككل، ستحاول أن تنفتح على علوم متعددة من 
أجل حماولة التقاط ما ميكن التقاطه من معارف ورؤى وأفكار ميكن حتويرها ودعمها ومن مث إحلاقها بالتحليل السميائي 
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التاريخ، واألنثروبولوجيا، واللسانيات البنيوية، والبنيوية يف : الة، ميكن أن نعرض لعلوم من قبيليف هذه احل. للثقافات
ومبا أن هذه الورقة البحثية ختتص بالبحث يف العالقة التكاملية للوصف التارخيي . األدب، وعلم االجتماع، وغريها كثري

 . ن احلقلِّيبالدرس السميائي، فقد ارتأينا أن نركز اهتمامنا على هذي
ويف ضوء هذا التحديد، كيف ميكن تفسري هذا التكامل املعريف للسميائيات الثقافية مع الدراسات التارخيية؟ 

 بعبارة أخرى؛ كيف استطاعت السميائيات الثقافية أن تكون اختصاصا إدماجيا إلشكاالت تارخيية؟
 التاريخذلك أن . الثقافة بباقي املعارف حِّي نستحضر صلتها بالدراسات التارخيية تظهر أوىل عالقات مسيائيات

وتتجلى عالقته اجلوهرية بالدراسات . ذاكرٌة لألمم والشعوب الزاخرة باألحداث والصور والوقائع املاضوية اليت مل تعد معنا
ور التارخيي لثقافة ما مىت أرادوا فهمها وإدراكها، السميائية عند مدرسة تارتو موسكو السميائية يف جلوئهم إىل دراسة التط

أو احلاضرة / مبعىن أن دراسة الثقافة تفرتض، بالضرورة، اإلملام بتطوراهتا عرب الزمن، ومن مث ميكن إدراك ديناميتها الراهنة و
ئي للثقافات سوى يف والتطلع إىل مستقبلها، على الرغم من أن القدرة على التنبؤ غري مرغوب فيها يف التحليل السميا

 . نصوص نادرة جسدهتا األسطورة، بتعبري يوري لومثان
ألهنا ال تزال املوضوع البحثي التقليدي املفضل يف كثري من  إن الثقافة، يف الوقت نفسه، معقدة وجد مركبة،"

ما الثقافة؟ وكيف : إن االختالفات والنقاشات حول الثقافة وجمموع القضايا املتعلقة هبا من قبيل. األوساط األكادميية
ولكن َمْهَما  . بحثيميكننا دراستها؟ وما دور الباحث يف دراستها؟ هي مبثابة أفضل دليل على دينامية هذا املوضوع ال

كانت التأويالت املتنوعة للثقافة وطبقاهتا املتعددة، فإن عددا من مسات الثقافة متيل إىل أن تكون موجودة يف أغلب اآلراء 
ويبدو أن إحدى هذه القضايا هي قضية التاريخ، أو . العلمية عندما يتعلق األمر جبوهر الثقافة أو تفسرٍي أعمَق ملكوناهتا

"، التغري الثقايف يف عالقته بالزمنمبعىن آخر
1  . 

هذا القول يفسر كل ما قلنا عن كلية موضوع الثقافة ورحابته، إذ ظل يف كثري من األحيان املوضوع املفضل لكثري 
وغالبا ما كانت األسئلة حول هذه التيمة ختتلف باختالف غايات هذه اجملاالت . من الدراسات يف حقول معرفية خمتلفة

هتا املعرفية وتقنياهتا التحليلية، لكن أغلب التأويالت والتفسريات اليت تُعطى جملموع هذه األسئلة جتد هلا حضورا يف ومتطلبا
لكن تظل عالقة هذا املوضوع بالتاريخ تلك العالقة . احلقول العلمية مجيعها، وخباصة ما تعلق بتحديد ماهية الثقافة

ن التعالق املعريف يتطلع إىل تفسري التحول الثقايف الذي يطال النموذج الثقايف يف األعمق، وذلك مرّده إىل كون هذا النوع م
عطاة لألشياء والوقائع

ُ
 .عالقته بالزمن بوصفه عنصرا متحكما يف الداللة امل

يتمثل اهلدف الرئيس للبحث يف موضوع مسيائيات الثقافة يف الكشف عن التسلسل اهلرمي "وتبعا لذلك، 
هذا التصور ملوضوع البحث . وعن ووجود عالقات وارتباطات تارخيية بِّي أنساق هذه العالماتألنساق الثقافة، 

وميكن التأكيد على اجلانب السميائي للتاريخ الثقايف من . لسميائيات الثقافة حيوهلا إىل البحث يف مسيائيات التاريخ الثقايف
، متلك مسيائيات الثقافة إمكانية إجراء أحباث أكثر عمقا أوال: خالل إمكانية دعم تطوير مسيائيات الثقافة وفق طريقتِّي
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وثانيا، ميكن استخدام مسيائيات الثقافية بوصفها مسيائيات . للنصوص بوصفها وسائط بِّي اجلمهور والتقاليد الثقافية
 . 2"للتاريخ الثقايف من الناحية اإلجرائية بغرض تأسيس نظرية جديدة للثقافة

. ي ملدرسة تارتو موسكو جزءا من تاريخ الثقافات وخباصة الثقافتَ ِّْي الروسية واإليستونيةلقد شكل املنجز السميائ
ستندرج، لزاما، ضمن مسيائيات التاريخ الثقايف  ولكوهنم اشتغلوا على الثقافات الكلية من منظور مسيائي، فإن أعماهلم

التقاليد وإعادة خلق روابط مع املنسي لقد كانت مهمة مدرسة تارتو موسكو تتجسد يف إعادة بناء . "بشكل عام
لقد بذل أعضاء مدرسة تارتو . الثقافية واإلجنازات العلمية يف العقود األوىل من القرن العشرين( املمنوعات)والطابوهات 

قد يراعي الن: موسكو السميائية جهدا كبريا لتجميع كل االجتاهات املهمة واحلامسة للتفكري النظري يف العلوم اإلنسانية
لقد نشأت يف بيئة تلك . البنيوي جتارب املدارس األدبية السابقة، لكن لديها، مع ذلك، طابعها املميز -األديب السميائي

الثورة العلمية اليت ميزت منتصف القرن العشرين، واتصلت اتصاال وثيقا بأفكار ومنهجية اللسانيات البنيوية، والسميائيات، 
ومن خالل هذا التجميع ملختلف املعارف عرب . 5("Cybernetics) 4والسيبرينيطيقا ،3(التواصل)ونظرية املعلومات 

 .التاريخ، ُعّدت مسيائيات الثقافة مسيائياٍت لتاريخ الثقافات أو مسيائيات للتاريخ الثقايف
ائية املذكورة إن ما جيعل من مسيائيات الثقافة والثقافات عند يوري لومثان وزمالئه ممّن ينتسبون إىل املدرسة السمي

مسيائيات لتاريخ الثقافات؛ استفادهتم من الرتاث العلمي املتنوع عرب التاريخ من أجل بلورة وإدخال منهجية جديدة يف 
. التحليل الثقايف، أو التعاطي مع موضوعة الثقافة من منظور مسيائي صادر عن مدرسة مسيائية جديدة مثّلتها تارتو موسكو

، حِّي سنجد أفكار ورؤى علمية مدجمة يف املنهجية اجلديدة املقرَتحة من قبل املدرسة السميائية ويظهر هذا األمر، جبالء
إهنا مفاهيم تعود، ضمنيا، على . البنية، والثنائيات، والشكل، واحملتوى، واللغة، والنسق، وهلم جرا: املذكورة، من ذلك جند

هبذه الكيفية،  . ة العشرينيات وبداية الثالثينيات من القرن العشرينباحثِّي مرموقِّي مّيزوا البحث اللغوي واألديب خالل هناي
 .كانت مسيائيات الثقافة، من ناحية، مسيائيات للرتاث العلمي أو التاريخ الثقايف

يف  "ويف هذا الصدد، . ومن ناحية أخرى، أدرك لومثان أن السميائيات الثقافية تدخل يف تفاعل مع املوارد التارخيية
وقد أعرب لومثان . ل عن السميائيات، الحظ لومثان عالقات حمددة بِّي التاريخ والنص يف إطار منهجية جديدةكتابه األو 

عن أمله يف أن يفهم طبيعة بنية النص الفين اليت من شأهنا تسهيل ظهور طرائق حبثية جديدة قادرة على حتليل البنية 
لقد تغريت : ر عالقة مسيائيات الثقافة بالتاريخ، يكتب لومثان ما نصهويف إطا. املعقدة واملركبة للتاريخ الثقايف لإلنسانية

إن إدراك التاريخ . كان أحد إجنازاهتا َطوال مسارها الّصعب هو االنضمام إىل التاريخ. السميائيات خالل العقود املاضية
جتنب هذا التوقف  تطمح إىل ةميائيالس إن املقاربة]...[ . أصبح مسيائيا، كما اكتسب التفكري السميائي مالمح تارخيية

 . 6"التقليدي للعملية التارخيية
ويفسر هذا . 7"موسكو -مرتبطِّي مبفاهيم مدرسة تارتو( الثقايف)كانت السميائيات الثقافية والتاريخ "لقد 

و موسكو االرتباط بِّي الدراستِّي السميائية والتارخيية بظهور جمموعة من املفاهيم يف دراسات وأعمال مدرسة تارت
دياكريونية "، و"الثقافة بوصفها ذاكرة غري موروثة"، و"الذاكرة اجلماعية"، و"الذاكرة التارخيية"السميائية، من ذلك مفهوم 

والدليل يف ذلك قول . من هنا تتبدى العالقة الوطيدة بِّي هذين احلقلِّي. ، إخل"املاضي، واحلاضر، واملستقبل: الثقافة
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وهذا معناه . 8"شخصا ال أضع حّدا فاصل، فحيثما ينتهي الوصف التارخيي تبدأ السميائيات": لومثان يف إحدى مذكراته
للكيفية اليت تنتمي هبا السميائيات الثقافية إىل الدراسات "أن مدرسة تارتو موسكو تعرض، من الناحية النظرية واملنهجية، 

 .  9"التارخيية
ائيات الثقافة أدجمت أفكارا تارخيية يف املنهجية التحليلية على العموم، كانت هذه مالحظات مهمة على كون مسي

مبوسكو، والذي نّص، ( 3791)اجلديدة اليت اقرتحتها يف بيناها اجلماعي الصادر بشكل مجاعي بِّي أعضاء املدرسة عام 
إن . صا مستقالمدرسة تارتو موسكو، مث مسيائيات الثقافة بوصفها اختصا: بشكل صريح، على ظهور شيئَ ِّْي جديَدْين مها

هذا التوصيف املقدم للتعالق السميائي التارخيي، منوذٌج، كما ذكرنا، لتداخالت معرفية أخرى كالبنيوية اللسانية، وحلقة 
إن مسيائيات الثقافة عند : إهنا صيغة أخرى للقول. براغ، والشكالنيون الروس، وحلقة وباختِّي، وهلمسليف، وهلم جرا

: ئية، إدماٌج وتكامل لرتاث علمي ومعريف عرب التاريخ، تّوجه رواد املدرسة السميائية املذكورةمدرسة تارتو موسكو السميا
لومثان، وطوبوروف، وأوسبنسكي، وبياتغوركسي، وإيفانوف، بإصدار مجاعي ألطروحات حول الدراسات السميائية 

 .  ت الثقافية من وجهة نظر مسيائية، بوصفه إدخاال السرتاتيجيات حتليلية ملقاربة املكونا(3791)للثقافات عام 
 .سميائيات الثقافة، الذاكرة والتاريخ .2

ساعدت كلية املقاربة اليت صاغتها مدرسة تارتو موسكو يف مسيائيات الثقافة والثقافات، يف معاجلة قضايا 
البحثية، إبراُز قدرة التحليل  لذلك، فمهمتنا يف هذا اجلزء الثاين من الورقة. وإشكاالت تارخيية لكن من زاوية معرفية مسيائية

احلقيقة والتاريخ، : السميائي للمدرسة املذكورة على مقاربة موضوعات تارخيية بامتياز، يتعلق األمر بإشكاالت من قبيل
ة والذاكرة الثقافية، وكيفية التعامل مع الوثائق التارخيية، وإجراءات البحث التارخيي يف املستندات األصلية املوثوقة، ووضعي

إهنا قضايا تارخيية حمضة، لكننا سنتعامل معها يف هذه الورقة من . الباحث التارخيي يف العملية ككل، مث ِعْلمية التاريخ
منظور مسيائي يطمح إىل إعادة النظر يف هكذا إشكاالت بشكل يتجاوز الوصف التارخيي، إىل معانقة ما هو رمزي يف 

إنه خيار منهجي، أردنا من خالله أن نكشف . ئ السميائيات، بتعبري للومثانوتبتد التاريخ حيث ينتهي الوصف التارخيي
ه تطلعا رئيسا للمقال وتلك مهمة ما تبقى من هذه الدراسة؛ كشُف . عن أوجه التكامل بِّي التارخيي والسميائي، ِبَعدن

 .إدماج ما هو تارخيي ضمن املقاربة املنهجية ملدرسة تارتو موسكو السميائية
بدء، يفرتض احلديث عن الذاكرة الثقافية، العودة إىل اإلطار املرجعي الصادر بشكل مجاعي عام بادئ ذي 

نظرية )، للوقوف عند النص الذي يشريون فيه إىل أمهية الثقافة، بوصفها معلومات تتناقل وتتبادل داخل اجملتمع (3791)
ومن أجل هذا املبتغى، جند املادة رقم . والثقافة بشكل عام ، يف بناء ذاكرة لألفراد(التواصل واملعلومات يف الكون السميائي

تضمن الذاكرة : "تشري بشكل صريح إىل أمهية الذاكرة يف نقل املعلومات وتوارث النصوص يف النص التايل( 6.0.2)
عناه أن وهذا م. 10"بوصفها آلية مجاعية ختزين املعلومات ونقل النصوص من جيل إىل آخر من قبيل النصوص الفولكلورية

د بأهنا حتتوي على معلومات، هذه األخرية اليت ينبغي لنا تناقلها وتداوهلا  الثقافة، يف تصور مدرسة تارتو موسكو، تتحدَّ
وقد حظيت النصوص السالفية بدراسة مهمة من قبل رواد تارتو موسكو، وخباصة حِّي جعلوا أطروحاهتم لعام . عرب التاريخ

وقد حرص لومثان وزمالؤه على ضرورة تناقل النصوص الثقافية عرب العصور، وذلك . صُمطّبقة على هذه النصو ( 3791)
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فاستحضارها من املاضي إىل احلاضر، يعين راهنيتها وحياهتا حياة . مرّده إىل سعيهم إىل بناء ذاكرة للثقافة بشكل عام
 .مسيائية جديدة ُتستخَدم يف التطلع إىل املستقبل

إن هذا اإلشكال ". الحقيقة التاريخية إشكال: "يتصل بفكرة جوهرية تتعلق ب   غري أن فعل االسرتجاع هذا،
وحسب لومثان، فإن هذه القضية . يتعلق أساسا بالكيفية اليت ينبغي لنا هبا نقل األحداث من املاضي ومتثلها يف الذاكرة

التاريخ؟ وهل التاريخ علم؟ هذه من بِّي األسئلة، ما هدف علم : "املركزية ُعربن عنها مبجموعة من األسئلة احملورية من قبيل
 .11"يف رأي لومثان، اليت غالبا ما أثريت فكانت اإلجابات عنها إجابات متعددة وخمتلفة

فإننا سنحدد  ،(3770" )كون الذهن"ويف إطار معاجلة إشكال احلقيقة التارخيية، كما حدده لومثان يف كتابه 
 :خطوات هذه املعاجلة يف أسئلة فرعية نراها مهمة هي التالية

 ما مفهوم الذاكرة؟ وما مكوناهتا؟ وما خصائصها؟ وما مهمتها؟ -
 وما الفرق بِّي ذاكرة اإلنسان وذاكرة احلاسوب؟ -
 وكيف يتم إعادة متثيل املاضي واسرتجاعه؟ وما القوانِّي والضوابط املنّظمة لذلك؟ -
 ل التاريخ علم؟وأخريا، ه -

قدرًة على االحتفاظ مبعلومات معينة، إهنا تشري أوال إىل جمموع الوظائف النفسية "يف هذا السياق، تعد الذاكرة 
ومن وجهة النظر هذه، . اليت تسمح لنا بالتحقق من االنطباعات واملعلومات املاضوية اليت منثلها ألنفسنا بوصفها ماضيا

علم النفس، وعلم وظائف األعضاء، : وما عديدة، نذكر من بينها على سبيل املثالفإن دراسة الذاكرة تستدعي عل
والفيزيولوجيا العصبية، وعلم األحياء، نظرا لكون بعض االضطرابات اليت قد تصيب الذاكرة من املمكن أن تؤدي إىل 

ب معينة من هذه الذاكرة توحي إىل إن دراسة جوان. اختالل يف وظيفتها ومن مث فقداهنا هنائيا، والطب النفسي، وهلم جرا
 . 12"أحد هذه العلوم، إما بشكل صريح، أو ضمين

ما الغرض من الذاكرة؟ إن اجلواب سهل وعفوي؛ هو أن الذاكرة هي لتخزين املعلومات من "ومن هذا املنطلق، 
 . 13"إن الذاكرة تساعدنا يف االحتفاظ باألحداث املاضية. املاضي

الشعور اإلدراكي، )مكونات شعورية "نسانية ملكة متعددة األبعاد؛ فهي حتتوي على وتبعا لذلك، فالذاكرة اإل
إهنا منظومة من اجلهد الفكري، دينامية على حنو أساسي . وال شعورية، وعلى مكونات تصورية ودافعية( املعريف، الذاكري

حنو مستمر، ويظهر نواياه إزاءه، ويُ بَ ْنِينُهُ  والفرد يستهدف العامل، بواسطة ذاكرته، وحيتاز الوعي هبذا العامل على)...(. 
. ويف ذلك إمنا يوجد فارق جذري بِّي الذاكرة اإلنسانية وذاكرة احلواسيب. ومينحه معىن( يف الزمان ويف املكان)ويُ َنظنُمُه 

ر بذلك كلود سيمون، ذاكرة لكنها حمرومة من الذكريات دمج األحداث إن هذه احلواسيب ال ت. فلهذه احلواسيب، يُذَكن
احملفوظة يف ذاكرهتا يف معىن، من جهة، وال جتعل منها موضوع تصورات تكون، لدى اإلنسان، حصيلة تفاعل يكمن يف 

مبقدار ما ميكن أن تكون الذكريات مزودة مبعىن ومرتبطة : وهذا الظهور هو مدون يف احلاضر. الظهور املقرتن بعامل وفكر
وتكون هذه احلواسيب، من جهة أخرى، . نية عملها الوظيفي، إذ تستند عندئذ إىل اخليالحباضر، إمنا تعمل الذاكرة اإلنسا

ر هبا الذاكرة ويف حِّي أن الدماغ اإلنساين . غريبة عن كل فكرة مبرور الزمن الذي يولد من تعاقب اإلحساسات اليت تُذَكن
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، يتصف احلاسوب، يف هناية املطاف، (تنظيم ذايت)قادر على أن يبتكر اسرتاتيجيات على حنو مستقل ويبين براجمه اخلاّصة 
 .بأنه منّفذ برامج فقط

والذاكرة اإلنسانية تصورية، وذاكرة احلواسيب تقتصر على العرض، وهي عاجزة عن أن ختتار أن تتذكر أو أن تقرر 
 .14"أن تنسى

والوقائع واألنشطة هكذا، نفهم أن ذاكرة األفراد ذاكرة تصورية قادرة على االحتفاظ باألحداث والصور 
واملمارسات اإلنسانية والسلوكات من املاضي بوصفها معاٍن، وتلك مهمتها الرئيسة، على شكل مبادئ ذهنية تتوىل الذاكرة 

إن ذاكرة اإلنسان بوسعها . مهمة ختزينها واحلفاظ عليها بشكل نسقي ومتعالق، ويتم اسرتجاعها مىت ما أراد اإلنسان ذلك
تحضارها ملا مضى يف احلاضر نتيجة إحساس حُمّفز وُمذّكر يكون دافعا على التذكر، فتكون هذه أن ختلق ذكريات باس

العملية وفق اشرتاطات الواقعة احلاضرة، ومن مث كانت الذاكرة، حسب لومثان، عابرة للزمن ال تقف عند حدود زمن بعينه، 
 . ، أو املستقبل غري املنظورسواء تعلق األمر باملاضي، وهو موطن الذكريات، أو احلاضر املعيش

وعلى سبيل املقارنة مع ذاكرة احلاسوب، ميتلك هذا اجلهاز الذكي ذاكرة على غرار صانعه اإلنسان، إال أهنا تظل 
ذاكرة عدمية اإلحساس، إذ تغيب عن احلاسوب االنفعاالت واملشاعر، أو باألْحرى إنه يفتقد إىل قدرته على التأثّر نتيجًة 

وهو سبب كون هذه الذاكرة ليست هلا ذكريات تسرتجع نتيجة حمفز مرتبط بواقعة يف . على سبيل املثالملواقف حزينة 
ما فيها (. ذاكرة آلية غري نسقية)الزمن احلاضر  عالوة على ذلك، متتاز هذه الذاكرة اآللية للحاسوب بكوهنا ذاكرة ُمتحكَّ

حتضر فقط كمجرد منفذ وعارض جملموع ( ذاكرة)بة إلكرتونية بواسطة برنامج إلكرتوين يتوىل تسيريها، ومن مث فهي حقي
املعلومات املخزنة بسعة هذه الذاكرة، لذلك فهي ال متلك أية قدرة على انتقاء املعلومات املخزنة أو تناسي بعضها أو 

املعلومات املخزنة،  فغياب النسقية يف ترتيب وتعالق. تذكرها، وهي السمة اليت جتعل منها ذاكرة غري تصورية أو غري نسقية
، بل تشتغل وفق مؤهالت وإمكانات (غياب التنظيم الذايت)جعل منها ذاكرة غري قادرة على التحكم يف ذاهتا أو برجمتها 

وعلى . إذ ال ميكنها أن تسرتجع شيئا خارج ما يسمح به البناء اهلندسي للربنامج. الربنامج املنزَّل هبا وخصوصياته كذلك
سوب لن يكون بوسعها أن تشتغل بوصفها مصفاة للذكريات واملعلومات والوثائق املودعة بداخلها؛ ذلك هذا، فذاكرة احلا

أن مستخدم احلاسوب هو من خيتار ما يريد تذكره، قد يكون شريطا، أو صورة، أو ملفا، أو أية معلومة خمزنة كيفما  
 .كانت

ن ناحية االشتغال، فإهنا تظل حمدودة وهشة من وعلى الرغم من كون هذه الذاكرة اإلنسانية نسقية وتصورية م
ومع ذلك، فإن هذه . أو اخلربات بوصفها ذكريات/ إننا منتلك خمزنا ذهنيا حيث حتضر التجارب و: "حيث التخزين

، لكن هذا االسرتجاع غري دقيق وغري (Remembering" )التذكر"الذكريات تُ ْنَسى بسهولة، ويتم اسرتجاعها عرب فعل 
را لقدرتنا احملدودة على التخزين الذهين لذكرياتنا، أنتجت اجملتمعات اإلنسانية سلسلة من األدوات والوسائل ونظ. صدقي

وقد مشلت هذه الوسائل األلواح احلجرية، والنقوش، ويف مراحل متقدمة من التاريخ، اخلرائط، . لتخزين الذكريات واألحداث
وتُوفنر كل هذه األدوات قدرات . بعض تقنيات التسجيل، وأخريا احلاسوبوالرسومات والصور الفوتوغرافية والفونوغراف و 
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ومن مث، فإن كل تقنية جديدة تشتغل بفعالية أكثر من أي وقت مضى لدعم الذاكرة . متفاوتة لتخزين هذه الذاكرة
 . 15"اإلنسانية

ن هذه الذكريات ميكن أن غري أ. وعلى هذا، يتصل فعل استدعاء املاضي والذكريات بآلييت االسرتجاع والتذكر
 (.تاريخ مشبوه أو معطوب)أو متعمد ( طول الزمن)يطاهلا النسيان إما بشكل عفوي 

، (مدينة سجلماسة على سبيل املثال)إن جمموع الذكريات واألحداث والوقائع املاضوية املشرتكة بِّي أفراد ثقافة ما 
( Jan Assmann" )جان أمسان"قّدمه "املفهوم، أي الذاكرة الثقافية، إن هذا . تبين ذاكرة ثقافية توحد أفراد الثقافة املعنية

وقد تبىّن، يف هذا اإلطار، مفهومِّي . إىل االختصاصات األثرية، ُمعرنًفا إياه بأنه ذلك البعد اخلارجي لذاكرة اإلنسان
ن اجملتمع من خالهلا استمرار الثقافة ثقافة الذاكرة هي العملية اليت يضم". اإلحالة إىل املاضي"و" ثقافة الذاكرة: "خمتلفِّي

واحلفاظ عليها، بواسطة التذكر الثقايف، ومعرفتها اجلماعية من جيل إىل آخر، مما ميكن األجيال الالحقة من بناء هوية 
استمرار التهميش التارخيي، ( أ: )وحينما نتحدث عن الذاكرة الثقافية، فإننا نتحدث عن مستِّي ممينزتِّي مها. ثقافية

 .16"دور الكنيسة بوصفها شكال من أشكال املقاومة والصمود( ب)لسياسي واالجتماعي جملموعة من األفراد، ووا
يعين احلديث عن ثقافة فئة معينة كانت مسيطرة وحمتلة ملوقع املركز يف " ذاكرة ثقافية"وهذا معناه أن احلديث عن 

هكذا هو . أخريات، من منظور الثقافة املركزية تِْلُكُم الفرتة فرتة معينة، مما يعين، بشكل مواٍز، استمرار هامشية ثقافات
وهبذه الكيفية، تستمر . إنه، أوال وقبل كل شيء، صراع ثقايف بالدرجة األوىل. الصراع مستمر وممتد بِّي املركز واهلامش

السلطات املكلفة حبماية )للمركز  ةالثقافة املعنية ويستمر معها منوذجها، وتستمر أيضا ثقافتها وقيمها وهويتها؛ فالقوة النابذ
رًة، بذلك، كل ما ( النظام وحفظه تطمح، باستمرار، إىل منع أي تغيري ميكن أن يطال بنية أو داخل الكون الثقايف، ُمدمن

 ومثال ذلك سلطة الكنيسة الكاثوليكية اليت عرفتها أوربا خالل فرتات معينة من الزمن،. مبقدوره أن يُ َغي نَر بنية النسق
فاستمرار سلطة الكنسية بوصفها سلطة وثقافة مركزية مقاومة وحمافظة بكل الوسائل يف سبيل احلفاظ على تارخيها وثقافتها 
وقيمها، يفرتض وضعية مناقضة ومناهضة هلا أيضا، متثلها ثقافات فئات معينة تعيش على اهلامش، وهو ما يعين استمرار 

 . والثقايف واالجتماعي هتميش هذه الفئات بشىت أنواعه التارخيي
ومع ذلك، . الثقافية، ميكننا القول إهنا معقدة إىل حد كبري/ وإذا ربطنا مميزات الذاكرة اإلنسانية بالذاكرة اجلماعية

اليت تنقل النصوص عرب الزمن، وغالبا ما يكون هذا " الذاكرة اجلماعية"و" العقل اجلماعي"يصف لومثان الثقافة بأهنا "
. عناصر املاضي( استكشاف)من الذاكرة الثقافية أو يتذكر " اإلبداعي"قد ينسى اجلانب . يالت كبرية ومهمةاالنتقال بتعد

ومن مث، فإن الذاكرة الثقافية ليست جمرد خمزن للمعلومات، ألهنا ختضع املاضي لعملية ترميز معقدة بغرض استدعائه يف 
يعكس التاريخ الثقايف عمل ونشاط الثقافة، بل يف الوقت . سانيةاملستقبل استجابة للظروف احلالية، وإمنا هي ذاكرة إن

ْبهمة يف كثري من األحيان
ُ

 .17"ذاته، يف منطقتها اخلاّصة جدا، وامل
هبذا املعىن، إن لومثان جيعل من الثقافة فضاء حلركية النصوص وتبادل املعلومات وتناقلها، وبذلك فهو يرى فيها 

ور الذي تقوم به يف احلفاظ على استمراريتها ودميومتها، وهذا بفضل حركية ونشاط ذاكرة لإلنسانية بالنظر إىل الد
 . إن الثقافة ذاكرٌة مجاعية مشرتكة، حتتوي خربات يتقامسها أفرادها. السميوزيس الثقايف هبذا اجملال
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. شعورية والوجدانيةوبناء على ما تقدم، إذا كانت ذاكرة الفرد حمدودة وهشة، ومن مث معقدة بناء على مكوناهتا ال
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذا كانت الذاكرة الثقافية تعرب عن أحداث مجاعية مشرتكة بِّي مجيع أفراد الثقافة، فكيف 
ميكننا أن نعيد استحضار هذه الوقائع من املاضي دون أن نشكك يف صدقيتها، وجنعلها تعيش يف النسق احلاضر بكل 

 جتلياته؟
، يذكر (Re- establishing the past)ملذكور خبصوص فكرة إعادة متثيل املاضي كجواب عن السؤال ا

تنطوي فكرة إعادة متثيل املاضي على توضيح احلقائق وإقامة صالت : "ما يلي( 3770" )كون الذهن"لومثان يف كتابه 
د احلقائق جبمع الوثائق أو امللفات ومقارنتها واعتماد مقاربة نقدية لل. بينها إن املقاربة النقدية . )...( حسم فيهاوحُتدَّ

إن جزءا مهما من . للوثائق تعين اختبار الوثائق األصلية، وذلك بتحليل واستقراء نتائجها دون االعتماد على املغرض منها
العمل التمهيدي للمؤرخ هو أن يكون بوسعه قراءة الوثيقة، من خالل إجراءات نصية وحدسية كذلك، للوصول إىل فهٍم 

يسائل كل الوثائق وامللفات التارخيية ( استقرائي)إن احلل، حسب لومثان، مكفول باعتماد منهج علمي . 18"اها التارخييملعن
إن احلل بالنسبة للومثان توفره الوثائق التارخيية من خالل النظر إليها بوصفها نصوصا، لذلك فإن . األصلية وحتليل نتائجها

 . ون باألمر السهل املنالمهمة املؤرخ يف التعامل معها لن تك
وهلذا الغرض، يفرتض لومثان أن مثة قوانِّي للتاريخ ينبغي للمؤرخ مراعاهتا يف أثناء قراءته للنصوص التارخيية حبثا عن 

ًبا عن احلقيقة التارخيية، أن ينتبه إىل أن . احلقيقة احلقيقة ليست "لكن، وفقا لوجهة نظر لومثان، ينبغي للمؤرخ، بوصفه ُمنَ قن
م  مفهوما، وال فكرة، إهنا نص، هي دائما جتسيد مادي فعلي، هي حدث يُعّد معىن، ال حكاية أو َمَثاًل، إنه معىن يُقدن

 .إن املعرفة التارخيية، هبذا التصور، نص تارخيي مادي يعد تعبريا عن معىن تارخيي موثوق. 19"شكل حدث ما
هذا الوضع . "وص التارخيية وفق إجراءات نصية حمكمةجيب على املؤرخ، حسب طرح لومثان، أن يتعامل مع النص

ال يستطيع املؤرخ . ، لكنه يؤثر أيضا يف أفكارنا حول القوانِّي التارخيية)...(له تأثري حاسم يف بناء احلقيقة التارخيية وتأويلها 
رخ هو مراقب األحداث وحىت عندما يكون املؤ . مراقبة األحداث، لكنه يكتسب روايات عنها من خالل املصادر املكتوبة

، فإن املالحظات ال تزال يف حاجة إىل أن حُتّول ذهنيا إىل نص شفهي، ومبا أن املؤرخ ال يكتب ما )...(اليت مت وصفها 
يف القدمي، كان املؤرخون مييزون أحيانا بِّي املعلومات املشتقة من . رأيناه، فإنه يلخص كل ما مت رؤيته يف شكل سردي

 أحّسوا أهنا متناقضة وحباجة إىل تأويل، وبِّي الرباهِّي القوية على الثقافة املادية، والبيانات األثرية مصادر مكتوبة، اليت
لكن من وجهة نظر السميائيات، تعد كلها نصوصا تشرتك النتائج املرتتبة عن استخدام النص بوصفه وسيطا، . واأليقونية

 .20"ةلذلك ال ميكن جتاهل تأثري النص يف املعرفة التارخيي
. إن لومثان يستند إىل مفهوم النص بوصفه وحدة منهجية وحتليلية يف تأويل املعرفة التارخيية: وهبذا نستطيع القول

فَمْهما اختلفت مصادر هذه املعرفة، فإهنا تظل، من منظور مسيائيات الثقافة، نصوصا تشتغل ضمن نسق الثقافة مادامت 
تعد )لثقافة ضمن نظرية املعلومات والتواصل يف الكون السميائي؛ فكل نص هكذا حتدد ا. حتتوي على معلومات وتنقلها

ينبغي أن يؤدي وظيفة تواصلية ( جمموع املكونات الثقافية يف الوجود اإلنساين نصوصا يف مسيائيات الثقافة حبكم تعبرييتها
لذلك، فإن اآلثار، واحلفريات،  .خمصوصة ضمن سياقات بعينها، وإن فهمه وتأويله يستدعي، لزاما، هذه السياقات كذلك
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واجلسور القدمية، واملساجد العتيقة، واألضرحة، وغريها من املصادر املادية للمعرفة أو احلقيقة التارخيية، تعد نصوصا يف 
ت إن غاية لومثان من عّد كل هذه املوارد التارخيية نصوصا؛ جعُل هذا العنصر األساس يف مسيائيا. أطروحة لومثان السميائية

لذا، . النص، وسيطا منهجيا إلمكان تأويل هذه املصادر التارخيية األصلية وإدراك دالالهتا التارخيية: الثقافة والثقافات، أي
فإن املعىن التارخيي أو املعرفة التارخيية عند لومثان تبىن من خالل استنطاق واستقراء جمموع الوثائق واآلثار وكافة املصادر 

 .  رخ بوصفها نصوصا، كخيار واسرتاتيجية منهجية وموضوعية بعيدا عن نسبية الذاكرة وعدم صدقيتهااألصلية من قبل املؤ 
لذلك، فإن احلل يف رأي لومثان يتجلى يف النص التارخيي أو الوثيقة، لذلك على املؤرخ أن يتبع ضوابط معينة يف 

ؤرخ من إعادة متثيل املاضي يف احلاضر، فإنه يف حاجة إىل ولكي يتمكن امل. "قراءته هلذه املصادر التارخيية األصلية وتأويلها
أوال، سرده يف نسق لغة : وتتطلب هذه العملية، أي ترمجة وحتويل احلدث إىل نص. حتويل هذه األحداث املاضوية إىل نص

أو أنه ( ضويفو )أنه غري منظم ( أو املشارك)قد يبدو احلدث نفسه للمشاهد . خاصة، أي إخضاعه املسبق ملنظومة بنيوية
حتما،  لكن عندما يعاد احلدث عرب اللغة، يكتسب،. منظم خارج جمال التأويل، أو أنه تراكم للعديد من البنيات املنفصلة

. هذه الوحدة، اليت هي يف الواقع تنتمي ملستوى التعبري فقط، تعين أن النص نقل إىل مستوى احملتوى أيضا. وحدة بنيوية
 . 21"ترمجة احلدث إىل نص تثري درجة تنظيمه /ومن مث، فإن حقيقة حتويل

ومغزى هذا الكالم أن حتويل األحداث إىل نصوص ينتج عنه اكتساهبا لبنية وتنظيم حُمَْكَمِّْي، مما يفسر أن النص 
أضحى له تعبري وحمتوى، أي عالمة؛ فالتعبري هو الشكل البنيوي الذي يظهر عليه النص ويّتخذه هيكال وشكال له، بينما 

إن النص أصبح ميتلك : إن هذه النتيجة تفضي بنا إىل القول. الذي يدل عليه النص( املعرفة التارخيية)توى هو املضمون احمل
دون أن نغفل . وحدة، أسهم فيها، بشكل كبري، االستناد إىل اللغة الطبيعية من أجل إعطائه شكال أو منذجته بتعبري لومثان

تماد مفهوم النص يف حتليل املعطيات التارخيية بوصفه الوحدة اإلجرائية واملنهجية عن اإلحكام البنيوي الذي يُكِسبه اع
وعلى هذا األساس، فإن مسألة . اجلوهرية يف التحليل السميائي للثقافات عند يوري لومثان وزمالئه يف مدرسة تارتو موسكو

 .، وخلق وحدته وانسجامه واتساقهالتحويل من احلدث إىل النصية رهُن حتقق عنصر التنظيم الداخلي هلذا النص
وكنتيجة لذلك، فال خالص لنا لتأويل الوثائق التارخيية األصلية وفهم معناها، إال بالنظر إليها على أهنا نصوص 

ومن مث الفهم  هبذه االسرتاتيجية ميكن النظر إىل كل مكون تارخيي على أنه نص قابل للقراءة والتأويل،. حمكمة التنظيم
هبذه الكيفية، ميكننا، استنادا إىل طرح لومثان، أن نتجاوز مشكل احلقيقة التارخيية وصدقية احلقائق اليت . والتمثل اجليد

 .تقدمها
يف تصوري ال يبدأ املشكل مع التاريخ، بل : "ويف السياق ذاته، عرّب بول ريكور عن عالقة التاريخ بالذاكرة يف قوله

وإذا كنت أدافع هنا عن أسبقية مسألة التمثل املرتبط بالذكرى باملقارنة مع . يت تربطها بالتاريخ عالقات متصلةمع الذاكرة ال
يكمن السبب يف أن . فاألمر ال يهمين يف شيء. إىل جانب حماميي التاريخ)...( متثل املاضي يف التاريخ، فإنين ال أقف 

منذ مّدة على مستوى الذاكرة، بل ويستقي منها حال حمدودا وعارضا مشكل التمثل الذي يشكل مهًّا للمؤرخ، يتموضع 
 .22"يصعب إسقاطه على التاريخ
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فحىت لو تعامل املؤرخ مع . إن املشكل بالنسبة لريكور ال يرتبط بالتاريخ، بل بالذاكرة اليت تتمثل هذا التاريخ
فعلى . ق بذاكرة املؤرخ اليت تتمثل هذا املاضيالنصوص وفق إجراءات حمكمة كما دعا إىل ذلك لومثان، فإن املشكل يتعل

الرغم من تعامل املؤرخ مع النصوص والوثائق التارخيية، فإنه قد يصل إىل حقيقة تارخيية غري مرغوبة فيها أو منسية عمدا من 
ييل يشكل مفارقة وإن اعتماده على التخ .عمدحال ختييليا يعوض به هذا النسيان املتقبل سلطة املركز، وعلى املؤرخ أن جيد 

، عتمد كحجة وبرهانقية تُ هلا أن تكون ذات صدجوهرية تتناقض واحلقيقة التارخيية اليت ننشدها، واليت قلنا عنها إهنا ينبغي 
 .أو وثيقة دالة

وخيتتم لومثان حديثه عن الذاكرة والتاريخ والسميائيات بطرح سؤال يعد خرجا لبحثه ككل يف العالقات بِّي هذا 
لقد حبثنا، الكالم للومثان بتعبري "هل ميكن أن يكون هناك علم للتاريخ؟ وما وظيفته يف النسق الثقايف؟ : هو التايلالثالوث، 

إن السؤال بطبيعة احلال . كما كان يف الواقع" إعادة متثيل املاضي"الباحث، يف الصعوبات اليت تواجه التاريخ يف سعيه إىل 
ه هذا السؤال ليس . علما هو ممكن يف كل األحوال، أو سواء كان صنفا آخر من املعرفة هو ما إذا كان التاريخ حقا ِبَعدن

إن الصعوبات اليت تواجه . مع شكوك حول هذا املوضوع( Benedetto Croce" )بينديتو كروس"جبديد؛ فقد حبث فيه 
ر يف علم التاريخ وفقط، وليست علم التاريخ عجيبٌة وغريبٌة، لكنها ليست فريدة؛ هي غريبة ومدهشة لكوهنا صعوبات تؤث

املشكل نفسه يواجه العديد من جماالت العلوم . فريدة ألهنا نسخ من بعض املشاكل العامة للمنهجية العلمية اليوم
 .  23"إن أسئلة اللغة تؤثر يف مجيع العلوم. )...( املختلفة؛ وهو مشكل اللغة، أي التفاعل بِّي اللغة الواصفة واللغة املوصوفة

مثان ال يرى أي إشكال يف النظر إىل التاريخ سواء بوصفه علما أو حقال من املعرفة بشكل عام، بل إن إن لو 
وهبذا، فإن املؤثر يف العملية ككل، هو سؤال . اإلشكال، وفقا للومثان، يكمن يف التداخل بِّي اللغة الواصفة واللغة املوصوفة

األحداث والصور والوقائع من املاضي، من أجل إعادة متثيلها يف  أي اعتماد اللغة بوصفها وسيلة لوصف وتأويل: اللغة
إن جمموعة من العراقيل اليت تواجه هذه العملية خلصها لومثان يف إشكال . أو الواقع/ احلاضر كما كانت يف احلقيقة و

لى الرغم من كل هذه احلقيقة التارخيية وقدرة النص الذي يبنيه املؤرخ ويتعامل معه على تقدمي احلقيقة التارخيية ع
إن هذا التأثري للغة وقدرهتا على تقويل الوثائق . ويشيد لومثان بالدور الكبري واملؤثر للغة يف العملية ككل. الصعوبات

، هو سبب التشكيك يف (مثلها مثل النصوص القانونية فمن يُؤونل أكثر ويقنع، يربح الرهان)التارخيية والتحكم يف معانيها 
ومن مث، فإن كل األحداث اليت تُنقل إلينا إىل احلاضر ويعاد متثيلها، وفق هذا الطرح، تعد نصوصا غري . خعلمية التاري

 .  صدقية
وتبعا لذلك، إن السؤال، حسب لومثان، الذي يُؤرِق الباحث يف مسيائيات التاريخ الثقايف أو التاريخ والسميائيات 

الوثائق والنصوص التارخيية استنادا إىل اللغة الطبيعية بوصفها نسقا ، وكيف ميكن تأويل احلقائق و "ما احلقيقة؟: "هو
منمذجا أوليا واِصفا وُمؤونال، آخذين يف احلسبان صعوبات علم التاريخ، من أجل الوصول إىل فهم هذه الوثائق والنصوص 

 األصلية، ومن مث إدراك احلقيقة وإعادة متثيل املاضي التارخيي بكل أمانة؟
التاريخ واملؤرخِّي جزءا من ثقافة اإلنسان، لكنهما، من حيث املبدأ، يتكّلمان لغات خمتلفة "من يعد ُكالًّ 

غري متماثلة غالبا ما يشار إىل التاريخ على أنه ذاكرة اإلنسانية، : هناك وظيفة أخرى للتاريخ تتمثل يف. وعالقتهما عالقة ٌ
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التفكري يف "إذا كانت وظيفة التاريخ ال تزال هي اهلدف نفسه . على الرغم من أن هذا التعبري نادرا ما يتم التفكري فيه
؛ فإن الذاكرة أداة وجهاز (الصياغة قدمية لكنها صحيحة بكل تأكيد بالنسبة لكل مؤرخ" )املاضي كما كان يف احلقيقة

و املاضي، لكن بدون أو بعبارة أخرى، إن حمتوى الذاكرة ه. للتفكري يف احلاضر على الرغم من أن حمتوى الفكر هو املاضي
وإذا كان التاريخ ذاكرُة . الذاكرة هي األرضية العميقة للعملية الفعلية للتفكري": اآلن"و" هنا"ذاكرة ال ميكننا التفكري يف ال    

 . 24"الثقافة، فهذا يعين أنه ليس من خملفات املاضي وكفى، وإمنا آليٌة نشطة للحاضر
فهي ليست موجهة للماضي فحسب، كما نعتقد : تلك اجتاها مزدوجاوحسب هذا الطرح للومثان، فالذاكرة مت

إهنا مشروع : يف احلقيقة. مجيعا يف غالب األحيان، فهي ال تقتصر على اسرتجاع ما بداخلنا من أحداث وصور ماضوية
ء نصوص جديدة يف هذه احلقيقة التارخيية ستكون مهمتها بنا. إهنا ذاكرة عابرة للزمن. حوار للماضي مع احلاضر واملستقبل

وهذا معناه أن لومثان ال يرى يف الذاكرة مصدرا للمعرفة وأرشيفا منظما للمعطيات . احلاضر واستشراف أخرى يف املستقبل
التارخيية وكفى، بل هي مصدر نشط إلعادة بناء املاضي وترمجته إىل احلاضر، على الرغم مما حيمله بناء هذه الذاكرة من 

وهبذه الرتمجة إىل احلاضر، تغدو النصوص الثقافية (. ماضي، وحاضر، ومستقبل)ِّي أزمنة متباعدة عالقات غري متماثلة ب
 . أكثر عمقا وتطورا، ألن النصوص املاضوية سُتعّدل وتُطور وفق أغراض النسقِّي احلاضر واملستقبل

لتارخيية بناًء على فعل إن لومثان باعتماده على مفهوم النص بوصفه وحدة منهجية، يتطلع إىل تفسري احلقيقة ا
فرغم أن هذه النصوص، على احلقيقة، هي من املاضي، فإن الذاكرة آلية . الرتمجة الذي يطال النصوص املكونة للذاكرة

فتذكر نصوص ووقائع من املاضي، يفرتض ترمجتها عرب لغة الذاكرة إىل النسق . نشطة للتفكري يف احلاضر واملستقبل أيضا
وهكذا، فإن فهم النصوص التارخيية رهن تأويالت ال متناهية تتعدد . ويرها وتعديلها ال ثباهتا ومجودهااحلاضر، مما يعين تط

أما البحث عن احلقيقة كما هي يف املاضي، أو إعادة متثيل املاضي كما كان يف الواقع، فإمكاننا جتاوزها . بتعدد السنن
، إذا مل تتم ترمجة النصوص يف لغة الذاكرة، فإننا سنظل نتمثل وعلى العكس. حبركية النصوص وترمجتها يف الكون الثقايف

فالتذكر من املاضي، حبسب لومثان، يرادف الرتمجة . الصياغة القدمية للتاريخ املتمثلة يف إعادة احلدث كما حدث يف املاضي
الكون الثقايف وتدمريه، ومن مث وإن مجود النصوص يهدد بزوال . والتحويل وإعادة اخللق والبناء من جديد، ال النقل والثبات

 .انتفاء احلركية والدينامية اليت تِسم جمموع مناطق الكون الثقايف
وبناء على ما سبق، يتضح أن الثقافة هي األخرى باستطاعتها أن تبين ذاكرة جململ األحداث التارخيية على 

رتجاعها تواجهه نسبية هذه اآللية من جهة، لذا، فإن فعل اس. تنوعها، فهي ذاكرة لعناصر وّلت وانقضت ومل تعد معنا
غري أنه باستحضارها جنعل تلك الذكريات تعيش معنا مبعىن جديد ووظيفة . وهشاشتها وحمدوديتها من جهة أخرى

جديدة، وهو ما يسهم يف توليد اللغات واملعلومات اجلديدة داخل الكون السميائي، ومن مث احلفاظ على النموذج الثقايف 
لثقافية، ومن مث التأكيد على ال زمنية النصوص الثقافية، أو بعبارة أخرى؛ انعدام التحقيب الزمين لعناصر وشرعيته ا

 .ومكونات الكون الثقايف
 :وعلى العموم، ميكن إمجال أهم وظائف الذاكرة الثقافية يف ما يلي

 أوال، بناء اهلوية؛"
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  على الزمن احلاضر؛ثانيا، القدرة على إعادة بناء املاضي من أجل إضفاء معىن
 ثالثا، تناقل اهلوية من جيل إىل آخر؛

 رابعا، اعتماد جمموعة من الوسائط يف النقل، قد تكون صورا، أو سردا، أو طقوسا، إخل؛
 .25"خامسا، إلزام األفراد مبجموعة من القيم اليت تضمن استمرار النموذج الثقايف وديناميته

إن هذه الذاكرة هي ديناميكا من النصوص املاضوية اليت يعاد بناؤها يف احلاضر بوظائف ودالالت جديدة بشكل  
هبذه الذاكرة، تضمن الثقافة استمرارها وتناقلها عرب األجيال، بكل ما حتمل من . يساعد يف بناء تصورات عن املستقبل

 .مكونات مادية وال مادية
 .الخاتمة

أن تكامل مسيائيات الثقافة والدراسات التارخيية ضرورة : قة البحثية حول فكرة جوهرية ُمفادهامتحورت هذه الور  
ِّْي مها. منهجية ومعرفية اشرتطتها موضوعة الثقافة بّينا : هذا الغرض العام للورقة، ألزمنا هبندسة هذا العمل إىل جزأين مهمَّ

( النموذج)سة تارتو موسكو السميائية من حيث املقاربة املنهجية يف احملور األول أن مشولية مسيائيات الثقافة عند مدر 
، أسهم يف االنفتاح على التاريخ بوصفه فاعال يف بناء الثقافات اإلنسانية؛ عاجل، بدوره، تيمة الثقافة من (املنت)واملوضوع 

َياِن الدور الذي قامت به مسيائيات الثقافة، أما احملور الثاين، فقد ُعِقَد لِِتب ْ . زوايا مسحت هبا املقاربات واملدارس التارخيية
، يف معاجلة إشكاالت وقضايا تارخيية (3770)وخباصة ما قّدمه الباحث الروسي الراحل يوري لومثان يف كتابه كون الذهن 

ذكرنا يف حمضة، وجدت مسيائيات الثقافة نفسها ضمن عائلة املهتمِّي هبا، وذلك بالنظر إىل كلية املنهج الذي تتبّناه كما 
إن ما عاجله لومثان من إشكاالت تارخيية استنادا إىل خلفية مسيائية، أسهم، على حنو : ومن احلق أن يقال. أكثر من موضع

م حالًّ موضوعيا إلشكال احلقيقة التارخيية  جيد، يف تعدد احلقائق والتأويالت للنصوص التارخيية، وهي مقاربة مرنة تُقدن
إنه تأكيد على حتمية تكامل العلوم وتفاعل النظريات أفقا لتعدد احلقائق ووجهات . راساتوعلمية هذا النوع من الد

 .  النظر، مادام أن اهلّم واحد؛ معاجلة اإلشكاالت اليت تطرحها املعرفة اإلنسانية ككل لكن مبناهج وأدوات علمية خمتلفة
 مصادر ومراجع الدراسة

 :باللغة العربية
، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، السميائية، مفاهيمها وآليات اشتغالها، المدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية: السميائيات الثقافيةبرميي عبد اهلل،  -

 .6032، 3. عمان، ط
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