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 الحقول املعرفيةالتكامل املعرفي بين علم التفسير و الدراسات اللغوية بين تماثل الرؤى وتفاعل 

 

 لبصيرنور الدين : الدكتور 
labessir.nouraddine67@gmail.com 

 الجزائر -جامعة امحمد بوقرة بومرداس  

 :ملخص  

نظرا  ال يفتأ التكامل املعرفي  الذي يحيط باملعارف من كل صوب وحدب، يتجّدد ويتطور في تسارع بّين

لتداخل العلوم واملعرفة وتطورها وتشّعبها وتنّوع أسئلتها وخصوبة قضاياها وطروحاتها، فضال عن تماهي الكثير  

ال و الذي نعيشه يتميز بتداخل التخصصات  وخاصة أّن العصر   الحدود بين العلوم إلانسانية فيما بينها، من 

 .مكان لحقل معرفي منعزل  يشتغل وفق رؤية أحادية

 .اللغة؛ التكامل املعرفي؛ ابستيمولوجيا املعرفة؛: الكلمات املفتاحية

 :مديقت

جسور التواصل بين املعارف  بما يسهم  توسيع ألافاق العلمية  لوجية  مّد و من أهم ركائز الابستيمإّن  

التداخل، وبعث تخصصات أخرى جديدة لذا تروم هذه الورقة البحثية للوقوف على  لكل تخصص،

بين الدراسات اللغوية، والدراسات الشرعية ،والذي استدعته الضـــــرورة القائم  والتكامل املعرفيوالتالحم،

إلاسالمية،ولعل ذلك لحضور املكثف واملتعدد للغة العربية ،واشتغالها الواسع في كثير من العلوم املعرفیــة ل

راجع إلى افتقارها، وحاجتها املاسة لكثير من العلوم اللغوية من أجل خدمتها للّنصوص الشرعية،وقد عّبر عن 

 من العلوم إلاسالمية :ذلك  إلامام الزمخشري في مقدمة كتابه املفصل حيث قال 
ً
ذلك أّنهم ال يجدون علما

 
ّ
ولعل هذا ...  وافتقاره إلى العربية بّين ،ال يدفع،ومكشوف ال يتقنع،فقهها، وكالمها،وعلمي تفسيرها،وأخبارها إال

التكامل من الظواهر التي تستوقف الدارس،والباحث،واملتابع ملسار التراث العربي إلاسالمي في تطوره التاريخي 

تطمح لذلك والتكاملية  بينهما  تكاد تكون سمة بارزة تستدعي الوقوف عندها، حيث إّن العالقة التداخلية،

ــــل، والتداخل املعرفـــــي بين العلوم الشرعية،والدراسات اللغويةهذه الورقة البحثية للكشف عن  ، ألّن التكامـ

؛وهو ما نحاول الوقوف عليه من خالل تتبعه في 
ً
 وثيقا

ً
العلوم الشرعية ترتبط بعلوم اللغة العربية ارتباطا

 .ات من حيث املصطلح،واملنهج،و آلاليات املعرفيةمؤلفات كتب التراث حيث جسدوه في عدة مستوي

مة مجاالت واسعة یبرز فیها هذا التكامـل املعرفـي غير أّن  
ّ
هذه إلاشكالية تتطلب جرأة علمية ال شك أّن ث

حداث تكامل معرفي بين املعارف الثاوية في الّنصوص الشرعية، الكلية ل تتجاوز النظرة الجزئية إلى النظرة 

 . لغوية الكامنة في هذه الّنصوصواملعارف ال

ال يمكن للباحث اليوم أن ينكر ظاهرة التكامل املعرفي بين العلوم التي تنامت،وكثر الحديث عنها في آلاونة   

أّن املعرفة إلاسالمية تأسست على التداخل،والتكامل بين معارفها كّل ذلك يعطي للباحث  آلاخرة،وال شك

،فقوة املعرفة إلاسالمية كما قال كثير من الدارسين تحدد في تكاملها بحيث مشروعية البحث عن هذه الظاهرة

 له
ً
 .أّن كّل علم قد دخل في علم أخر،وصار خادما
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ا الحضور املتعدد للدرس اللغوي في كثير من العلوم الشرعية،أدى إلى تنوع املقاربات هذا التكامل من ولعل هذ 

إلاسالمي في تطوره التاريخي حيث إّن  الظواهر التي تستوقف الدارس،والباحث،واملتابع ملسار التراث العربي 

دعي الوقوف عندها،لذلك تطمح هذه الورقة بارزة تست العالقة التداخلية،والتكاملية  بينهما  تكاد تكون سمة 

ــــل،والتداخل  املعرفـــــي بين العلوم الشرعية،والدراسات اللغوية، ألّن العلوم  البحثية للكشف عن التكامـ

؛وهو ما نحاول الوقوف عليه من خالل تتبعه في مؤلفات  الشرعية ترتبط بعلوم اللغة العربية 
ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

،وتعدد املداخل في  .جسدوه في عدة مستويات من حيث املصطلح،واملنهج،و آلاليات املعرفية كتب التراث حيث 

 من العلوم اللغوية  التي تنمي إلى اللغة العربية تنقل إلى مجاالت علمية 
ً
تناولها  الدرس اللغوي ّمما جعل كثيرا

 .أخرى غير مجاالتها ألاصلية

 لحاجة العلوم الشرعية للعلوم ال  
ً
لغوية،وتشّعب علومها،وتطورها،وتنّوع أسئلتها،وخصوبة ونظرا

 الفصل بينهما 
ّ
ه لم يعد مقبوال

ّ
لخراج املعرفة قضاياها،وطروحاتها، يجعل التماهي بينهما أكثر من ضرورة  فإن

من التجزئة إلى التكامل، والتداخل،يعّد ضـــــرورة معرفیــة تستدعیها طبیعــة الّنصوص الشرعية الــتي تتسم 

مة مجاالت واسعة یبرز فیها التكامـل املعرفـي تستدعي الباحث الوقوف عندها بالــشمول والتكامــل
ّ
،وال شك أّن ث

ملا المسنه من انفـــــالت املعرفـــــة اللغوية،وتـــــشّتتها في أقسام،وكليات الشريعة،وعـــــدم الاهتمام بالدراسات اللغوية 

 لتحقیــــق التكامــــل املعرفــــي مع العلوم على الّرغم من أّن الدراسات ال
ً
 أساسيا

ً
لغوية تعّد شرطا

حداث تكامل الكلية ل ولتجاوز هذه إلاشكالية يتطلب جرأة علمية تتجاوز النظرة الجزئية إلى النظرة الشرعية،

 . صمعرفي بين املعارف الثاوية في الدراسات إلاسالمية،واملعارف اللغوية الكامنة في هذه الّنصو 

 للمهــام املعرفیــة   بل يتطلبه;إّن التكامل املعرفي الذي نؤكد على ضرورته ال ينفي النظر التخصص ي  
ً
تحقيقا

 مــن  طالب الكليات الشرعية أن یكونــوا علمــاء في الدراسات اللغوية
ً
ه لو انبرت ;فلــیس مطلوبــا

ّ
بل املقصود أن

ٍة ﴿:قال تعالى;طائفة ألداء تلك املهمة لتحّقـق التكامـل
َ
ق ِ ِفرم

ل 
ُ
َر ِمنم ك

َ
ف

َ
 ن

َ
َل وم

َ
ل
َ
 ف

ً
ة

َّ
اف

َ
ِفُروا ك

م
 ِلَين

َ
ون

ُ
ِمن

م
ؤ

ُ م
 امل

َ
ان

َ
َوَما ك

 
َ
ُرون

َ
ذ ُهمم َيحم

َّ
َعل

َ
ِهمم ل يم

َ
ا َرَجُعوا ِإل

َ
َمُهمم ِإذ وم

َ
ِذُروا ق

م
يِن َوِلُين ِ

 
ُهوا ِفي الد

َّ
ق

َ
ف

َ
 ِلَيت

ٌ
ة

َ
اِئف

َ
ُهمم ط  .1﴾ِمنم

ت العلوم إلاسالمية  تستقطب  
ّ
،فأقبلوا على دراسة كتاب هللا ظل

ً
،وحديثا

ً
ه عناية العلماء،والباحثين قديما

ّ
ن
ّ
،أل

،وقد بذلت جهود فكرية،وعلمية في تراثنا العربي الّنص املقدس املحوري في الثقافة العربية،وإلاسالمية

،وهو ما نجم إلاسالمي لتفسير كتاب هللا،كّل ذلك أهله أن ّيكون من أوائل العلوم إلاسالمية ظهورا ً واهت
ً
ماما

،
ً
 والعلوم اللغوية خصوصا

ً
وهذا  التالحم جعلهما عنه تحقق نوع من التكامل بينه ،وبين العلوم عموما

، ينتظمان في نسق واحد ويهدفان لهدف واحد خدمة القرآن القرآن،توثيًقا،واستمداًدا،
ً
ا وبيانا

ً
  واستنباط

،وتوثيًقا،وتحقيًقا،و 
ً
 2.قراءةواستمداًدا،وتفسيًرا،وتأويال

لذلك تبقى الدراسات اللغوية من بين أهم ألادوات التي توسل بها العلماء لفهم النص القرآني، واستنباط   

 من شروط املفسر
ً
 أساسيا

ً
 .ألاحكام الشرعية منه،وقد ُجعل العلم بالعلوم اللغوية شرطا

العلوم الشرعية  كغيرها من العلوم ألاخرى لم تكن بمعزل عّما عرفته من إشكاليات التأسيس  توملا كان   

النظري، أو التحوالت املفاهيمية لحدودها املعرفية،أو التساؤالت املرجعية املؤسسة لبنائها املنهجي، كّل ذلك 

 بظاهرة التكامل املعرفي بين
ً
ها، وبين الدراسات اللغوية محل هذه يستلزم من الباحث في مقاربته أن يكون ملما
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الدراسة،إذ ال يمكن فهمها إال باالستعانة بعدة علوم تتعاور ،وتتكامل فيما بينها لتوضيح مضامينها 

عالقة تكاملية ال انفصام فیها حتى أصبح ال يمكن أن فكانت ،ومكنوناتها، وفك مغاليقها، وإدراك معانیها،

 .نتصور  وجود أحدهما بغياب ألاخر

نا نروم من خالل التكامل بين الدراسات إلاسالمية،والدراسات اللغوية بناء مناهج تعليمية في الكليات    
ّ
إن

حتى تنفتَح العلوم  على بعضها  البعض،وباألخص العلوم اللغوية مجال بحث الجامعية العربية ،وإلاسالمية 

،وبين الدراسات إلاسالمية كّل املعرفي بينها هذه الورقة لتحقيق رؤية شمولية،وعميقة،وتطوير آليات التكامل 

مة صلة بين هذه العلوم،وهذا ما يمكن  ذلك يساعدنا على الخروج من تجزئة املعرفة إلى تكاملها
ّ
ألّن ث

من خالل التساؤالت املرجعية املؤسسة لشكاليات التأسيس النظري للعلوم اللغوية والتي تأسست استيضاحه 

ن الكريم،فوحدة التأسيس لهده العلوم اللغوية،واملرجع الذي استمدت منه حدوده باألساس خدمة لفهم القرآ

ها قد ساهمت في تجسيد هذا التكامل بين العلوم 
ّ
املعرفية،ووحدة املنهج،ومحورية النص القرآني املقدس كل

 . الشرعية،والعلوم اللغوية

  :تتجلى أهمية هذه الدراسة في:أهمية الدراسة 

، إن الدراسات -
ً
اللغوية كانت حاضرة بقوة في ألاغلب ألاعم في الدراسات إلاسالمية،وكان هذا الحضور متعددا

 من الدراسات إلاسالمية على تنوع  تخصصاتها، بحيث تعددت املعالجات، و 
ً
 كبيرا

ً
 قد شمل عددا

ً
ومتنوعا

 .تنوعت املقاربات 

  لكثير من ا- .
ً
،ومنطلقا

ً
ت الدراسات اللغوية تشكل أفقا

ّ
 لدراسات  إلاسالمية ظل

في ظّل هذا التداخل،والتالحم القائم بين العلوم إلاسالمية،والعلوم اللغوية التي نشأت خدمة للّنص -

 .القرآني،كّل ذلك يعطي  للباحث املشروعية للبحث عن هذه العالقة التكاملية بينهما

 .زيادة  الاهتمام بالعلوم الخادمة للدراسات إلاسالمية  -

 من  -
ً
 أساسيا

ً
  بشكل الفت في كتب التراث ،فقد جعلوا املعرفة اللغوية شرطا

ً
التكامل املعرفي كان حاضرا

 .شروط الفهم

تنوعت العلوم اللغوية العربية في أفق مقاربتها في النصوص الشرعية كل ذلك يدفع ملحازلة الوقوف عندها -

 .وتفسيرها

 للتداخل ،بحكم تعدد مستويات  يبقى حسب اعتقادي أّن العلوم اللغوية  من-
ً
 بين العلوم  أكثر قبوال

 الاشتغال عليه،وتعدده،وكثير من العلوم  محتاجة إليه ،فهو علم تحتاج إليه هذه العلوم فيدفع لولوج 

  .مضامينه،وعوامله،ومكوناته

 .كون النص القرآني هو في أصله نص لغوي ظهر في ثقافة تعبر عن نفسها بواسطة اللغة - 

 في مصنفاتهم،وتنوعت هذه املباحث من موضوعات الا -
ً
 ملحوظا

ً
هتمام الكبير باملسائل اللغوية إذ شغلت حّيزا

 بينها وبين العلوم املختلفة ،كّل ذلك شجع الباحث
ً
لت تكامال

ّ
 لغوية متنوعة  شك

 . للوقوف علیها
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 :تهدف الدراسة لتحقيق جملة من ألاهداف:أهداف الدراسة 

التفكير في كيفية الاستفادة  من هذا التداخل بينهما بما يسهم في نهوض املستوى املعرفي  املقدم في أقسام  -

 .الشريعة

-  
ً
 محوريا

ً
ت علما

ّ
ولعل امليزة التي امتازت بها الدراسات اللغوية عن غيرها من العلوم واملعارف أّنها ظل

،في عالقته مع العلوم إلاسالمية،
ً
 أم غير  وألاساسومركزيا

ً
ه  لكثير من مسائله سواء أكان ذلك مباشرا املوّجِّ

 .مباشر؛وذلك الرتباط املسائل اللغوية بتحليل النصوص الشرعية

و قد نضجت في أحضانه مجموعة من العلوم لذلك تهدف هذه الورقة البحثية لستجالء هذه العلوم اللغوية  -

 .معه التي كانت خادمة لعلوم إلاسالمية ر،والتي تتكامل

أن تسهم هذه العلوم اللغوية ،في إمداد ألادوات التي يتوسل بها علماء الشريعة لدراك املعنى،و تمثل القصد  -

 .من مراد هللا من كالمه،ومن خطابه على نحو سديد يقره املنقول،واملعقول على قدر سواء

  .ات علوم الشريعةيعمل على تحسين مخرج,وإبراز كنوزها,إّن العناية بعلوم اللغة العربية-

من ألاهداف التي تسعى لتحقيقها هذه الدراسة البحث والتأصيل للتكامل بين الدراسات اللغوية  والدراسات  -

 .الشرعية

تأكيد  العلماء كالشافعي، ومن بعده الشاطبي، وغيرهما  على أهمية الالتزام بكالم العرب في تلقي الخطاب -

 .انيه أو بيانهالديني عند محاولة الوقوف على مع

حضور مجموعة من العلوم اللغوية في الدراسات إلاسالمية  من شأنه،أن يحث ويدفع الباحثين،واملشتغلين  -

             في الدراسات إلاسالمية،أن يعملوا على استحضار هذا التداخل الذي كان قائما ًبين الدراسات إلاسالمية

 في مدارس و العلوم اللغوية ليظلّ 
ً
 .تهم لكتاب هللاحاضرا

 .تفعيل الدراسات اللغوية في كليات الدراسات الشرعية لتكون خادمة  للعلوم الشرعية  -

بناء الاستراتيجيات املالئمة،ومراجعة مناهج الّدراسات إلاسالمّية،لتكون متناسقة مع مناهج العلوم  -

 .اللغوية،وتخدم املعرفة

ستثمار فیها خدمة  للنصوص املشتغلين في الدراسات إلاسالمية  لال  للدراسات اللغوية،ودعوةإعادة الاعتبار  -

 .الشرعية 

 يخدم تخصصهم  -
ً
 الئقا

ً
 .تأهيل طالب الكليات الشرعية في هذا الباب تأهيال

 إّن الاستعانة بالدراسات اللغوية في معهود فهم النصوص الشرعية أهمية كبرى لذلك :إشكالية الدراسة   

إلى أّي مدى كان حضور املباحث اللغوية في كتب :ورقة العلمية جملة من إلاشكالياتتنقدح أمام هذه ال

الدراسات إلاسالمية ؟وملاذا هذه العناية الكبيرة بها؟عدم استحضار التداخل القائم بين العلوم اللغوية 

 يؤدي إلى فهم خاطئ لتفسير النصوص؟،وهل يتس
ً
،وقصورا

ً
م بعدم الدقة ،والدراسات إلاسالمية هل يعّد نقصا

في التمثل ،والتصور في صناعة املعنى املراد؟ماذا تستفيد العلوم إلاسالمية من العلوم اللغوية؟وماذا 

يفيدها؟وما هي آلاثار إلايجابية والسلبية لتوظيف الدراسات اللغوية في الدراسات إلاسالمية عند الفقها، 

 للتكامل وتجنبا ًللتأويل وما الحدود املطلوبة اليوم ف ؟..واملحدثين،واملفسرين
ً
ي هذا التوظيف تحقيقا
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املذموم؟هذه هي التساؤالت والرهانات التي تطمح املقاربة الراهنة إلى إلاجابة عنها،ثّم ما مدى صالحية 

ل 
ّ
إلاشكاليات التي طرحتها،ومحاولة إلاجابة عنها بما يلقى املزيد من الضوء عبر صفحات البحث راضين بأن تشك

 .للبحثأرضية صالحة 

،يبحث عن ألاجوبة    
ً
،ومركزيا

ً
 محوريا

ً
وفي اعتقادي سيظّل سؤال املنهج في التعامل مع العلوم الشرعية  سؤالا

في سياق أسئلة أعمق،وأعّم  تتعلق بالتعامل مع القرآن  والتفسير،والبحث،والعلوم التي تتكامل معه،لذا كانت 

 .بل تضيعها;فكيكية،والتجزيئية ال تخدم املعرفة النظرة الشمولیة الكلیة ضروریة ألّن النظرة الت

باعتباره من بين  املنهج الوصفي:ومنهجي في هذه الدراسة الاعتماد على جملة من املناهج من بينها:املنهج املتبع    

أفضل املناهج وأنسبها لطبيعة الدراسة الحالية إذ يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع 

 فالتعبير الكيفي يصف لنا ظاهرة التكامل بين وي
ً
 كميا

ً
 أو تعبيرا

ً
 كيفيا

ً
 ويعبر عنها تعبيرا

ً
 دقيقا

ً
هتم بوصفها وصفا

 يوضح لنا مقدار 
ً
 رقميا

ً
العلوم الشرعية،والدراسات اللغوية،وكيفية توظيفها ،أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا

حجم  ودرجات ارتباطها بالعلوم ،كما  يمكن من خالله حضور هذا التكامل في املصنفات إلاسالمية ، أو 

بل إلى الوصول إلى ;الاستنتاج والاستنباط فاملنهج الوصفي ال يهدف إلى وصف الظواهر أو وصف الواقع كما هو

 .استنتاجات تساهم في فهم هذا الواقع وتطويره
ّ
فقد لجأت في هذه الدراسة إلى عدة مناهج  ي لم ألتزم بهغير أن

الطريقة الاستنباطية التي من خاللها أبذل أقص ى جهد ممكن عند تتبع التكامل بين العلوم :أخرى من بينها

الشرعية، والعلوم اللغوية ،واستخراجها من مصنفات التفسير املختلفة في محاولة الوقوف على دالالت 

ف في كما استعنت باملالتكامل بينهما،
ّ
 لظاهرة التكامل بين الدراسات اللغوية املوظ

ً
نهج التحليلي تحليال

،فهو املنهج 
ً
التفاسير،للوقوف على هذا التكاملي،والذي تعددت أغراضه ومظاهره ما استطعت لذلك سبيال

 . املناسب حسب فهمي لتفاصيل فرضيات املوضوع

 للمرتكزات التي سنعالج بها املوضوع إّن إعادة بناء العلوم اللغوية،والاستفادة منها في ا  
ً
لعلوم الشرعية  وفقا

،فإّن اعتماد ذلك ضمن سياق  وإخراجها من تجزئة املعرفة  إلى تكاملها من جملة ما يعنيه توطين العلوم

معرفي واحد سيعني التأسيس لنظام معرفي له أبعاده املوضوعية وخصوصياته الحضارية ويمثل في النهاية 

 
ً
 حيويا

ً
في مشروع نهضة علمية تتكامل فيه العلوم اللغوية مع علم التفسير بقدر ما هو عمل علمي،لكن جزءا

 .له أبعاد أخالقية و اجتماعية وحضارية

الدراسات اللغوية من أهم ألادوات إلاجرائية التي توسل بها العلماء لفهم :الدراسات اللغوية والقرآن  

ألاول في الحضارة العربية  الكتابرابة في ذلك ألّن القرآن باعتباره النصوص القرآنية وتحليلها وتفسيرها،والغ

،وكان له الدور ألاول إلا 
ً
 وروحا

ً
توجيه التأليف  فيسالمية دون منازع؛إذ هو الذي طبع حركة التأليف منهجا

 3.ةالكتابوتحديد طبيعة 

ية وإلاسالمية الذي شكل املحور الذي لقد ظّل القرآن الكريم منذ نزوله الّنص املؤسس للحضارة العرب  

اشتغلت عليه الدراسات،واملعارف،والبحوث،والعلوم،فكان بحق ألاساس،واملنطلق،واملرجع الذي شكل ألارضية 

 .…املشتركة والجامعة لكل الجهود التي بذلت خدمة لهذا النص
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قاللية والتخصص،وإنما كانت إّن العلوم اللغوية حتى القرن الرابع الهجري لم تكن قد أخذت طابع الاست 

،
ً
وإلامالء، والخط، والاشتقاق  والصرف، فاللغة، وقتئذ متداخلة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا

 .والنحو، والبالغة كلها كانت بمثابة روافد متعددة تصب في مجري واحد هو خدمة كتاب هللا

 على فهم    
ً
مراد هللا على الوجه السديد والقويم،ولم يكن صحيح أّن اهتمام املفسرين ألاول كان منصبا

،ولكن في توظيفهم،وفي إشاراتهم املتناثرة للدراسات اللغوية ما ..غرضهم الوقوف على ألاسس اللغوية والبالغية

يبرر للباحث مشروعية البحث عن هذا التكامل بين التفسير وهذه الدراسات على الّرغم من الاختالف املنهجي 

 ...لتي تأسست علیها هذه العلوم،وكيف جعلها تتكامل فيما بينهافي املرجعية ا

على وعي كبير بهذا التكامل املعرفي،فكانوا ال يتوانون عن توظيف العلوم اللغوية   وقد كان علماء التفسير  

 في أخر تفسيره تحت عنوان
ً
أصول : واستثمارها من أجل مقاربة النص القرآني وفهمه،فقد عقد السعدي فصال

 4.كليات من أصول التفسير وكلياته ال يستغني عنها املفسر للقرآنو 

وإن ّكتابنا القرآن لهو مفجر العلوم،ومنبعها،ودائرة شمسها،ومطلعها أودع :"بقوله;وقد عّبر عن ذلك  السيوطي  

فقيه يعتمد فال فيه سبحانه وتعالى علم كّل ش يء وأبان فيه كّل هدي وغي فترى كّل ذي فن منه يستمد وعليه

يستنبط منه ألاحكام ،ويستخرج حكم الحالل والحرام والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة 

خطأ القول من صوابه والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البالغة في صوغ الكالم وفيه من 

يزدجر به أولو الفكر أسلوب تبهر العقول  القصص وألاخبار ما يذكر أولي ألابصار ومن املواعظ وألامثال ما

 من علم حصرها هذا مع فصاحة 
ّ
وتسلب القلوب وإعجاز وإلاعتبار إلى غير ذلك من علوم ال يقدر قدرها إال

 عالم الغيوب
ّ
 5".لفظ وبالغة نظم ال يقدر عليه إال

النص،وهو الّنص القرآني، فكان  وبما أّن القرآن ظهر في ثقافة تعّبر عن نفسها بواسطة اللغة املحمولة في هذا  

من الطبيعي أن يكون القرآن هو املحور الرئيس الذي التقت،وانصهرت فيه مختلف العلوم خاصة الدراسات 

 ...اللغوية

ّن النص القرآني املنزل من رب العاملين على قلب إ:مراعاة أساليب اللغة العربية في فهم النص القرآني

كمه بالعربية؛ بلسان عربي مبين ،وسلم صلى هللا عليهالرسول ألامين  ارتبط فهم معانيه واستنباط أحكامه وحِّ

للوقوف على أسراره،والكشف عن بالغته  إذ هي املرقاة املوصلة لفهم الكتاب املجيد، والسبيل املمهدة

عتبارها إّن القرآن قد رسخ خصوصية اللغة العربية،با.التي بلغ بها نهاية البالغةوالوقوف على حسن بيانه و 

فقد وصف هللا القرآن في أكثر من أية ،وعاء التنزيل،ولغة الوحي،فامتلكت بهذا التشريف إلالهي مكانة رفيعة

ه عربي
ّ
 ﴿:فقال تعالى;فجعل العربية وسيلة لفهمه;بأن

َ
ون

ُ
ِقل عم

َ
مم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا ل ا َعَرِبيًّ

ً
آن رم

ُ
اُه ق

َ
ن
م
َزل

م
ن
َ
ا أ

َّ
ما  ،6﴾ِإن فطلُب فهمه إنَّ

 يكوُن من هذا 
ً
ة  ﴿:لذلك قال;الطريق خاصَّ

َ
ون

ُ
ِقل عم

َ
مم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا ل ا َعَرِبيًّ

ً
آن رم

ُ
اُه ق

َ
ن
م
ا َجَعل

َّ
وجعله  ،7﴾ِإن

 
ً
ا﴿:فقال;عدال ًما َعَرِبيًّ

م
اُه ُحك

َ
ن
م
َزل

م
ن
َ
ِلَك أ

َ
ذ

َ
ُم ﴿:فقال ;وفرق بين اللسان ألاعجمي واللسان العربي ،8﴾َوك

َ
ل عم

َ
دم ن

َ
ق

َ
َول

 ِ
 
َما ُيَعل

َّ
 ِإن

َ
ون

ُ
ول

ُ
ُهمم َيق نَّ

َ
ا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبيٌن أ

َ
َجِميٌّ َوَهذ عم

َ
ِه أ يم

َ
 ِإل

َ
ِحُدون

م
ِذي ُيل

َّ
 ال

ُ
ٌر ِلَسان

َ
  ،9﴾ُمُه َبش

ً
وجعله مبشرا

 
ً
 ﴿:فقال;ومنذرا

َ
ِسِنين ُمحم

م
َرى ِلل

م
ُموا َوُبش

َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
ِذَر ال

م
ا ِلُين ا َعَرِبيًّ

ً
ٌق ِلَسان ِ

اٌب ُمَصد 
َ
ا ِكت

َ
           10﴾َوَهذ

ُقَرى﴾:وقال
ْ
مَّ ال

ُ
َر أ ُتْنذِّ ا لِّ يًّ ْرآًنا َعَربِّ

ُ
ْيَك ق

َ
ل ْوَحْيَنا إِّ

َ
َقْوٍم :وقال;11﴿أ ا لِّ يًّ ْرآًنا َعَربِّ

ُ
ُه ق

ُ
ْت آَيات

َ
ل ّصِّ

ُ
َتاٌب ف ﴿كِّ
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ُموَن﴾
َ
ُقوَن﴾:فقال;،ووصفه باالستقامة12َيْعل ُهْم َيتَّ

َّ
َعل

َ
َوٍج ل ي عِّ ْيَر ذِّ

َ
ا غ يًّ ْرآًنا َعَربِّ

ُ
        ،كما وصفه بالبيان13﴿ق

يٍن﴾:فقال ّيٍ ُمبِّ َساٍن َعَربِّ ﴿ لِّ
 :وقال ;14

ُ
ث ْو ُيْحدِّ

َ
ُقوَن أ ُهم َيتَّ

َّ
َعل

َ
يدِّ ل َوعِّ

ْ
َن ال يهِّ مِّ َنا فِّ

ْ
ف ا َوَصرَّ يًّ ْرآًنا َعَربِّ

ُ
َناُه ق

ْ
َزل

ْ
ن
َ
َك أ لِّ

َ
ذ

َ
﴿َوك

ًرا﴾
ْ
ك ُهْم ذِّ

َ
 ال ُعْجمة فيه،15ل

ً
نَّ :فقال;أنزله عربيا وَن إِّ

ُ
ُهْم َيُقول نَّ

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
َقْد ن

َ
ْيهِّ ﴿َول

َ
ل ُدوَن إِّ حِّ

ْ
ي ُيل ذِّ

َّ
َساُن ال ٌر لِّ

َ
ُمُه َبش ِّ

ّ
َما ُيَعل

يٌن﴾ يٌّ ُمبِّ َساٌن َعَربِّ ا لِّ
َ
يٌّ َوَهذ ْعَجمِّ

َ
ف القرآن من ذكر اللغة العربية ألّن الخطاب القرآني خطاب لغوي،كان  16.أ

ّ
فكث

رسل الخطاب هو يهدف إلى مخاطبة كّل الناس،فكان حامل الخطاب الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم،وم

،والرسالة هي القرآن الكريم،وألاداة التي صيغ بها الخطاب هي اللغة  هم واملرسل إلیهمهللا تعالى،
ً
الناس جميعا

كّل ذلك يعزز الصلة العربية،أما القناة التي مّر عبرها الخطاب إلى العاملين فهو الرسول صلى هللا عليه و سلم، 

ف على فهم بين القرآن والدراسات اللغوية، ِّ
ّ
لذلك كانت اللغة العربية ضرورية لفهم القرآن،ألّن فهمه متوق

ه ال يعلم :"قال الشافعيلغته التي نزل بها؛ ما بدأُت بما وصفُت من أنَّ القرآن نزل بلسانِّ العَرب دون غيره؛ألنَّ
ّ
وإن

َماع معاني  لسان العرب وكثرة وجوهه وجِّ
َ
َل سعة مه من إيضاح جمل علم الكتاب أحد َجهِّ قها،وَمن علِّ ه وتفرُّ

ت على من جهل لسانها
َ
َبه التي دخل  17".انتفت عنه الشُّ

 إلى املرسل إلیهم يتعين علیهم أن يقفوا على مضمونها،وأن يعرفوا محتواها معرفة  صلوحتى ت   
ً
الرسالة فعال

 باللغة العربية ولعل ذلك ما 
ّ
عربية فرض على الكفاية جعل ابن تيمية يقّرر أّن تعلم التامة،وال يكون ذلك إال

ه يتوقف علیها فهم القران،والحديث
ّ
ما خاطب هللا بكتابه العرب،على ما تعرف من "قال الشافعي؛18ألن إنَّ

 19".معانیها

 من فهم اللغة :"بقوله; الشاطبيوقد أكد ذلك   
ّ
أّن الشريعة عربية وإذا كانت عربية فال يفهمها حق الفهم إال

  20..".العربية حق الفهم

 و   
ً
كّل معنى مستنبط من القرآن غير جاٍر على اللسان العربي؛فليس من علوم القرآن في ش يء،ال مّما :"قوله أيضا

 21".يستفاد منه،وال مّما يستفاد به

 باللغة؛فقال مجاهد   
ً
ألحد ال يحل :"وقد شّدد السلف النكير على من تجرأ على التفسير دون أن يكون عاملا

 بلغات العربيؤمن باهلل،واليوم آلاخر 
ً
 22".أن يتكلم في كتاب هللا إذا لم يكن عاملا

وقد ُعّدت  وكان علماؤنا مدركين أهمية املباحث اللغوية لتفسير القرآن:القرآن أهمية املباحث اللغوية لتفسير   

غة،والصرف والبالغة،والاشتقاق:الدراسات اللغوية 
ّ
وألاخالقّية العقدّية  مداخل إلى تحديد املدلوالت..النحو الل

رة  بعلوم العربّية.والّسلوكّية لآليات املفسَّ
ً
ر أن يكون ملما بل ;لذلك كان من بين الشروط التي اشترطوها للمفّسِّ

 علیها؛
ً
 اعتمادا

ّ
 أن يذكر السيوطي وغيرهإّن التفسير نفسه ال يستقيم إال

ً
من العلماء أنواع العلوم  فليس عبثا

، وجعل رأس هذه التي يجب توفرها في املفسر،حيث أوص
ً
لها السيوطي إلى خمسة عشر علما

،وقد قدموا املباحث اللغوية على غيرها "اللغة،والنحو،والتصريف،والاشتقاق،واملعاني،والبيان،والبديع"العلوم

 24.وجعل الغزالي جواهر القرآن،وكسوته اللغة العربية  . 23.كهم أهمية هذه املباحث،وأثرها في فهم القرآن الدر 

يقول أبو ;كانوا يعيبون على من ال يعرف العربية كيف يفسر القرآن،وكيف يفهم معانيه؟ أجل ذلك من     

وأما من ال اطالع له على كالم العرب،وجسا طبعه حتى عن الفقرة الواحدة من ألادب، فسمعه عن هذا :"حيان

 25".الفن مسدود،وذهنه بمعزل عن هذا املقصود
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ومن لم يتق هللا فى تنزيله :"فقال;على تأويل آي الذكر الحكيم وهو ال يعلم اللغة ئ ولذلك عاب على من يجتر   

فاجترأ على تعاطي تأويله ،وهو غير معرب فقد ركب عمياء،وخبط خبط عشواء؛وقال ما هو تقول وافتراء وهراء 

الكافل بإبراز محاسنه وكالم هللا منه براء،وهو املرقاة املنصوبة إلى علم البيان املطلع على نكت نظم القرآن 

 26".وتترك املوكل بإثارة معادنه فالصاد عنه كالساد لطرق الخير كيال تسلك،واملريد بموارده أن تعاف،

 سماه 
ً
منه علم العربّية من الاعتقادات الدينّية؛إذ يقول :وانظر كيف جعل ابن جني بابا اعلم أّن :"باب فيما ُيؤِّ

وذلك أّن أكثر َمن .أّن الانتفاع به ليس إلى غاية،وال وراءه من نهايةهذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب،و 

ما استهواه
ّ
ن أهل الشريعة عن القصد فیها وحاد عن الطريقة املثلى إلیها فإن لمه)ضّل مِّ  حِّ

ّ
ضعُفه في (واستخف

ة بها،وعرضت علیها الجنة والنار من حواشیها وأنحا
ّ
ئها وأصل هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكاف

ا سمعوا قول هللا سبحانه وعال عما 
ّ
اعتقاد التشبيه هلل تعالى بخلقه منها،وجاز علیهم بها وعنها،وذلك أّنهم مل

﴿
ً
ى َما يقول الجاهلون علّوا ًكبيرا

َ
ا َعل

َ
َرت ي َجْنبِّ هللاِّ َيا َحسم ُت فِّ

ْ
ط رَّ

َ
ُه ﴿:وقوله عّز اسمه;27﴾ف مَّ َوجم

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
َول

ُ
ما ت

َ
ن يم

َ
فأ

 ِبَيَديَّ ﴿:وقوله;28﴾للاِ 
ُ

ت
م
ق

َ
ل
َ
ا خ

َ
ا﴿:وقوله تعالى;29﴾مِل

َ
ِدين يم

َ
 أ

م
ت

َ
ى﴿:وقوله;﴾ ِمما َعِمل

َ
ق هُ  َوَيبم  َوجم

َك  ِني﴿:وقوله;30﴾َرّبِّ ى  َعيم
َ
َع َعل

َ
ن صم

ُ
اٌت ِبَيِميِنِه ﴿:وقوله;31﴾َوِلت ِويَّ

م
 َمط

ُ
َماَوات ونحو ذلك من آلايات  ،32﴾ َوالسَّ

ال في قوله "خلق هللا آدم على صورته:"وقوله في الحديث;الجارية هذا املجرى  ،حتى ذهب بعض هؤالء الجهَّ

 َعنم َساٍق ﴿ :تعالى
ُ

ف
َ

ش
م
َم ُيك وا أن  -ونعوذ باهلل من َضْعفة النظر وفساد املعتبر -أّنها ساق ربهم  33﴾َيوم

ّ
ولم يشك

قه عزَّ وجهه وعال هذه أعضاء له،وإذا كانت أعضاء ك
ْ
ل
َ
ى على ما يشاهدون من خ  ُمَعض ّ

ً
ان هو ال محالة جسما

ت سوامي
ّ
،وألافكار دونه؛ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة ،أو تصّرف فیها أو مزاولة (ألاقدار)قدره وانحط

قوة إليه بالبعد  34.عنها لها لحمتهم السعادة بها ما أصارتهم الشِّ

 في هذه الدراسات اللغوية حتى :التفسير والدراسات اللغوية ضرورة التكامل بين علم   
ً
لقد ترك القرآن أثرا

أصبح علم التفسير هو الحاضن ألاساس ي لهذه الدراسات،فعاشت في كنفه إلى أن استقلت بذاتها، وأصبحت 

 له قوانينها التي ال بد لدارس القرآن من معرفتها
ً
 .علوما

وذلك أّنهم ال :"لوم مفتقرة للعربية،ومن بينها علم التفسير،وفي ذلك يقول وقد اعترف الزمخشري بأّن جّل الع  

 وافتقاره إلى العربية بّين ال يدفع 
ّ
 من العلوم إلاسالمية فقهيا وكالمها،وعلمي تفسيرها،وأخبارها إال

ً
يجدون علما

   35".ومكشوف ال يتقنع 

   36.فهم كتاب هللا تعالى يأتي بمعرفة ذوق اللغة وذلك بممارسة الكالم البليغ منها:"محمد عبده و قال   

 متوقفة على إلاملام بفنون اللغة؛ألّن املفسر محتاج إلیها   
ً
،وعلم التفسير خصوصا

ً
إّن العلوم الشرعية عموما

ه ال يستغني عنها في الترجي
ّ
 ح بين املعاني،وآلاراء،لذلك لفهم املعنى على الوجه الصحيح، كما أن

وافتقر تعلم ذلك إلى " :حصل إلاجماع بين العلماء على ضرورة تضلع املجتهد من علوم العربية؛قال الرازي 

  37..."تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة،والنحو

م أّن الش يء اعل: "وملا كانت هذه علوم اللغوية ضرورية كان املتصف بها في أعلى درجات الكمال؛يقول الرازي   

 بهذه الصفة كانت درجته هذه 
ً
كلما كان أشرف كان ضده أخس،فكذلك مفسر القرآن متى كان موصوفا
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 في علم ألاصول،وفي 
ً
الدرجة العظمى التي عظم هللا الثناء عليه،ومتى تكلم في القرآن من غير أن يكون متبحرا

  38".علم اللغة،والنحو كان في غاية البعد عن هللا 

اهتم املسلمون منذ عهد الصحابة رض ي هللا عنهم بتفسير القرآن من طريق اللغة،وكان رائد هذه عبد   املدرس

  39.هللا بن عباس رض ي هللا عنهما،لذلك عقب السيوطي،ومعرفة هذا الفن للمفسر ضرورية

ادر ألاساسية وازدادت أهمية الدراسات اللغوية لدى العلماء منذ القرن ألاول الهجري ألّنها أصبح من املص  

قال ابن ;التي ُيستعان بها على تفسير الكلمات الغريبة التي جاءت في القرآن الكريم،وثمة روايات كثيرة تؤكد هذا

وجاء عن أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم،وتابعیهم رضوان هللا علیهم من الاحتجاج على غريب :ألانباري 

 40. ب النحويين في ذلكالقرآن،ومشكله باللغة،والشعر ما يبين صحة مذه

وألامثلة على استعانة املفسرين بالشعر في تفسير الغريب كثيرة يصعب حصرها في هذه الدراسة،وكتب 

 ِبِه َوَهمَّ ﴿:في قوله تعالى 41التفسير مليئة باالستشهاد بالشعر،وخير دليل على ذلك ما أورده القرطبي
م

ت دم َهمَّ
َ
ق

َ
َول

 
َ
َهان  َرأى ُبرم

م
ن

َ
َل أ وم

َ
  ِبَها ل

َ
ِصين

َ
ل
م
خ

ُ م
ا امل

َ
ُه ِمنم ِعَباِدن

َّ
اَء ِإن

َ
ش حم

َ
ف

م
وَء َوال ُه السُّ

م
 َعن

َ
ِرف صم

َ
ِلَك ِلن

َ
ذ

َ
ِه ك ِ

 42. ﴾َرب 

 في الكالم تقديم وتأخير أي  
ً
كنت أقرأ غريب القرآن على أبي :لوال أن رأى برهان ربه همَّ بها قال أبو حاتم : فإذا

 بِ ﴿:عبيدة فلما أتيت على قوله
م

ت دم َهمَّ
َ
ق

َ
هذا على التقديم والتأخير :آلاية؛قال أبو عبيدة 43﴾ِه َوَهمَّ ِبَهاَول

همت زليخاء باملعصية وكانت مصرة وهمَّ يوسف،ولم يواقع ما همَّ به فبين الهمتين فرق ذكر هذين القولين :أي

 : الهروي في كتابه؛ قال جميل 

 هممت بهم من بثينة لو بدا   شفيت غليالت الهوى من فؤاديا

 44هممت ولم أفعل وكدت وليتني   تركت على عثمان تبكي حالئله:آخر وقال

 45. إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإّن الشعر ديوان العرب:وكان ابن عباس يقول    

  وملا كان الشعر ديوان العرب،ومنتهى حكمهم،به    
ً
يأخذون،وإليه يصيرون؛فقد جعل ابن عباس الشعر دليال

 على الاستفادة من الشعر في مقام شرح الغريب،فقد روي عنه 
ّ

على كثير من شروحه اللغوية،وكان يحث

الشعر ديوان العرب،فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله هللا بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها ::"قوله

،وقد ظهرت عناية ابن عباس بالشعر واستفادته منه في سؤالات نافع بن ألازرق 46"ذلك منه فالتمسنا معرفة

 47 (.إلاتقان)السيوطي كاملة في كتابه  التي أوردها

ُعدَّ تفسير ابن عباس للقرآن على هذا النحو النواة ألاولى للشواهد،فقد بدأت الدراسات 
َ
في  وبذلك يمكننا أن ن

 .ستعانة بها في تفسير القرآن،وفهم معانيهجمع الشواهد الشعرية،والا 

كُر الفعلِّ :"وقد قال الجرجاني    عرابهِّ باألبياتِّ فیها الفحُش وفیها ذِّ وقد استشهَد العلماُء لغريبِّ القرآنِّ وإِّ

ن أجلهِّ  عَر مِّ
ّ

،ولم ُيريدوه ولم َيْرووا الش لى ذلك الُفحشِّ ذ كانوا لم َيْقصدوا إِّ ْبهم ذلك إِّ  :قالوا. القبيحِّ ثم لم َيعِّ

ها عنَده ؛ وكان من أوجعِّ عرِّ
ّ

ه باألبياتِّ من الش ُل في َمواعظِّ
َّ
 :وكان الحَسُن البصريُّ رحمه هللا يتمث

ْعَصُم  ها واملِّ فُّ
َ
ْيرَِّك ك

َ
غ  لِّ

ً
دا

َ
يُثها   وغ ها وَحدِّ

ُّ
 48".اليوَم عندَك َدل

صل فيه مص:"وقال الفارابي في خطبة ديوان ألادب  
َ
الح العباد في معاشهم ومعادهم القرآن كالم هللا وتنزيله ف

 بالتبحر في علم هذه اللغة
ّ
ُرون وال سبيل إلى علمه وإدراك معانيه إال

َ
 49".مما يأتون وَيذ
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والوقوف على مقاصده،واستنباط  وبذلك تكون دراسة القرآن الكريم ،والرغبة في فهم معانيه تفسير غريبه،   

العربي،ومع مرور ألايام تزايدت الحاجة إلى هذا الاتجاه،وتابع أحكامه سبًبا رئيًسا من أسباب العناية بالشعر 

هذا املنحى علماء التفسير ومعاني القرآن ثّم انتقل إلى علماء العربية،وال غرابة أن تحفل كتب إعراب 

 .القرآن،ومعاني القرآن،وتفسيره بمادة غزيرة من الشعر العربي الفصيح

العلماء،ولم يكن الاستشهاد بالشعر كما رأينا هّم علماء العربية فالشعر من أهم مصادر الاستشهاد عند    

 50 .وحدهم؛بل شاركهم في الاهتمام به الفقهاء،وألاصوليون،واملحدثون،واملفسرون

وقد عني علماء العربية بالشعر إلى جانب عنايتهم بالقرآن الكريم،فاعتمدوا عليه في بناء الكثير من   

 51.حكام،ولجأوا إليه في شرح غوامض اللغة،وتوضيح معانیها،وإحكام أصولهاالعديد من ألا  القواعد،وإصدار

ثم ّتعددت التفاسير التي تبنت الكشف عن معاني القرآن عبر التفسير اللغوي،واعتمدت لغات القبائل   

 يرجع إليه في استيضاح ما خفي من ألفاظ،وتراكيب هذا الكتاب العظيم
ً
 العربية وشعر الجاهلية مصدرا

إّن مركزية النص القرآني في الثقافة العربية إلاسالمية جعلته يتكامل مع  مجموعة من العلوم املختلفة، ومن  

 ..وبالغة بين هذه العلوم اللغوية التي تعرف بعلوم آلالة،من نحو،وصوت،وصرف،ومعجم،وفقه لغة،

 على  الدارسين إّن دراسة القرآن وتفس:التكامل املعرفي بين التفسير والدراسات اللغوية
ً
يره لم يعد مقتصرا

بل هو قاسم مشترك تشترك فيه اختصاصات أخرى،كّل ;ألقسام الدراسات الشرعية في كليات الشريعة فقط

د التكامل بينهما 
ّ
 بين أشكال املعرفة اللغوية وبين القرآن،مّما ول

ً
 .ذلك فرض فضاًء مفتوحا

 هذا التداخل   
ً
و لعل علم التفسير خير ما يجسد التكامل املعرفي القائم بينه،وبين العلوم اللغوية،ويظهر جليا

التفسير علم يبحث فيه عن :"من خالل الوقوف على التعريفات التي أعطيت لعلم التفسير حيث عرفوه بقولهم

 التركيبية،ومعانیها التي تحمل علیها حالة التركيب،كيفية النطق بألفاظ القرآن،ومدلوالتها،وأحكامها إلافرادية،و 

 52".وتتمات لذلك

 مبدأ التداخلية،والتكاملية القائمة بين علم التفسير   
ً
من خالل الوقوف على مفهوم التفسير يظهر فيه جليا

يفية يبحث فيه عن ك:علم هو جنس يشمل سائر العلوم،وقولنا:فقولنا:وغيره من العلوم اللغوية؛قال أبو حيان

مدلوالت تلك ألالفاظ وهذا هو علم اللغة :ومدلوالتها أي:النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءات،وقولنا 

وأحكامها إلافرادية،والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم إلاعراب :الذي يحتاج إليه في هذا العلم،وقولنا

التركيب شمل بقوله التي تحمل علیها ما ال داللة عليه  وعلم البيان وعلم البديع ومعانیها التي تحمل بها حالة

 ويصد عن الحمل على الظاهر صاد 
ً
بالحقيقة وما داللته عليه باملجاز،فإّن التركيب قد يقض ي بظاهره شيئا

فيحتاج ألجل ذلك أن يحمل على الظاهر وهو املجاز،وقولنا وتتمات لذلك،هو معرفة النسخ ،وسبب النزول 

  .ا انبهم في القرآن، ونحو ذلك وقصة توضح بعض م

وهذا التعريف يدل على مدى  تكامل علم التفسير و شموليته مع العلوم  اللغوية،وغيرها املساعدة على الفهم  

،فقد أدرك كثير من العلماء هذا التداخل والتكامل وعلى هذا النحو جاءت باقي تعريفات علم التفسيروالتفسير،

إذ  اللغوي،وهذا ما نلمسه عند أبي حيان ألاندلس ي في مقدمة تفسيره البحر املحيطبين علم التفسير،والدرس 
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فهو كشف معاني القرآن،وبيان املراد،واملراد من معاني القرآن أعم،سواء كانت :وأما التفسير في العرف:"يقول 

 54.املعرفة املختلفة فالتكامل املقصود،هو ذلك التفاعل و الترابط  بين فروع   53...".أو شرعية معاني لغوية،

  
ً
ه تقديم املعرفة في نمط وظيفي على صورة مفاهيم متدرجة ومترابطة تغطي : ويعرف التكامل أيضا

ّ
بأن

املوضوعات املختلفة من دون أن تكون هناك تجزئة،أو تقسيم للمعرفة إلى ميادين منفصلة،أو إلى 

بهدف إظهار وحدة التفكير،وتجنب  ،ألاساليب،واملداخل التي تعرض فیها املفاهيم،وأساسيات العلوم

  55.التمييز،والفصل غير املنطقي بين مجاالت العلوم املختلفة

ما يعرف فضل القرآن من كثر نظره،واتسع علمه :"قال ابن قتيبة :حاجة علم التفسير للعلوم اللغوية 
ّ
وفهم  إن

 56 ".لغاتمذاهب العرب وإفتنانها في ألاساليب ، وما خّص هللا به لغتها دون جميع ال

التفسير علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل على نبيه :"وهذا نفسه ما عّبر عنه إلامام الزركش ي حيث قال   

َم وبيان معانيه،واستخراج أحكامه،وحكمه،واستمداد ذلك من علم اللغة ،والنحو
َّ
ْيهِّ َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
  محمد َصل

 57".والناسخ، واملنسوخ والتصريف،وعلم البيان،وأصول الفقه،والقراءات،ويحتاج ملعرفة أسباب النزول،

إعجاز  وأخلص منقدها،وأضيف إلى ذلك ما استخرجته القوة املفكرة من لطائف علم البيان املطلع على   

ار الطويلة من لسان القرآن،ومن دقائق علم إلاعراب املغرب في الوجوه أي إغراب،املقتنص في ألاعم

العرب،وبيان ألادب،فكم حوى من لطيفة فكري مستخرجها ، ومن غريبة ذهني منتجها،تحصلت بالعكوف على 

والنظر في التراكيب النحوية،والتصرف في أساليب النظم،والنثر،والتقلب في أفانين  علم العربية،

 58.ني ذلك،وهي أزاهر خمائل غفلصاب بريقها مزن،وأ الخطب،والشعر،لم يهتد إلى إثارتها ذهن،وال

 من هذه العلوم أي 
ً
 صالحة

ً
 جملة

َ
ه ال بد ملن يتعرض إلى علم التفسير أن يعرف

ّ
ك أحد أن

ُ
: اللغوية:وال َيش

 59.املعاني،والبيان،والبديع

وعلم  واللغة، ويدخل في ذلك علم القراءات،:التنصيص على بعض العلوم التي يحتاج إليها علم التفسير

  النحو وعلم التصريف،وعلوم البالغة،والدالالت،وعلوم أخرى متممة للفهم السديد كالناسخ،واملنسوخ 

 .وأسباب النزول، والقصص،والتاريخ،وغيرها من العلوم املساعدة على توضيح ما أشكل من الذكر الحكيم 

التفسير حتى ال يتحول املفسر إلى مترجم والذي يهمنا في هذا املقام  هو العلوم اللغوية  في تكاملها مع علم   

فاملفسر بحاجة إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال العربي وخصائص بالغته :":كما قال ابن عاشور ;

وما فاقت به آي القرآن في ذلك حسبما أشرنا إليه في املقدمة الثانية لئال يكون املفسر حين يعرض عن ذلك 

 60".لة املفسر بمنزلة املترجم ال بمنز 

،فالقرآن هو كالم هللا املنزل، :البالغة وعلم التفسير  
ً
 مميزا

ً
وفهم داللة النص القرآني  يعّد النص القرآني نصا

يكاد يجمع العلماء على أّن الدراسات اللغوية يحتاج لكثير من آلاليات،ولعل من بين تلك آلاليات البالغة،و 

 
ّ
، إن

ً
،والدراسات البالغية خصوصا

ً
ما نشأت بفضل القرآن الكريم الذي أمدها بفيض من ألامثلة البديعة عموما

 .في محاسن الكالم وبديع النظم

لذلك نريد من املفسر في توظيفه للدرس البالغي في تفسير القرآن الخروج من جنون املصطلح كما عبر روالن   

 . وظيفة الداللية واشتغالهابارث في ظّل أزمة البنية وتفريعاتها،الذي أصاب هذا العلم،إلى مجال ال
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 في التدليل على أّن شرط الفهم ألادق لخطاب القرآن يتمثل في معرفة علوم  لقد بذل علماؤنا  
ً
 كبيرة

ً
جهودا

البالغة،وضبط قوانينها،وآلياتها،ألّن املعرفة البالغية معرفة إستراتيجية في العملية التفسيرية،ال تقل أهميتها 

 .عن املعارف ألاخرى؛بل ربما تفوقها كأداة الزمة للمفسر لفهم معانيه

العلوم التي يحتاج إلیها وجعل  أبو حيان البالغة من العلوم التي ال يستغني عنها املفسر في معرض حديثه عن   

البالغة ألّنها من العلوم التي ال يستغني عنها املفسر لفهم أساليب القرآن في ويرجع اهتمام املفسرين ب61.املفسر

ه دّر أمر :"لذلك قال الزمخشرّي ما متشابكان ال ينفكان؛ظّل الارتباط القائم بين البالغة،و علم التفسير ألنه
َّ
ولل

 عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه،وأسّد 
ّ
 إال

ً
التنزيل،وإحاطته بفنون البالغة،وشعبها،ال تكاد تستغرب منها فنا

 62".مدارجه

،وتتبصر منها نواحي إعجازه ،وما أنا بمستقص دالئل إلا:"وقال ابن عاشور   
ً
عجاز في آحاد كان القرآن معجزا

ثّم ترى منها بالغة القرآن،ولطائف أدبه التي هي .آلايات،والسور،فذلك له مصنفاته،وكل صغير،وكبير مستطر

فتح لفنون رائعة من أدب لغة العرب حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر،وفتح عقول، وفتح 

 63".مة من قبل ألادب العربي مرتقى لم يبلغه أدب أممالك،وفتح أدب غض ارتقى به 

ملا لهذا الفن من مكانة  القرآن الكريم كتاب غنّي بصور البالغية  كل ذلك يستدعي التوقف،وإعمال النظر،  

ه سلم من كل عيب فحسب؛في القرآن الكريم،فقد كان حضوره 
ّ
 ،ومع هذه الكثرة ال نقول إن

ً
بل هو سمة  كثيرا

 .من سمات إلاعجاز في كتاب هللا العزيز

 في ارتباط البالغة بالقرآن،ألّن القرآن الكريم هو العامل الرئيس الذي ساعد على الشروع في  
ً
فال غرابة إذا

الدراسات البالغية بمختلف اتجاهاتها في البحث عن الوجوه البالغية من حيث إلاعجاز،والصور 

الذين ساهموا في جملة هؤالء  البيانية،وألاساليب البديعية ومعرفة الجوانب الجمالية في القرآن،وكان من

تطوير الدراسات البالغية املفسرون،فكانت البالغة إحدى آلاليات املهمة التي اتخذوها للكشف عن أسرار 

 من املعالم 
ً
القرآن وتفسيره والبحث عن فصاحته،وبالغته،وأصبحت من العلوم التي ترتبط به،وغدت معلما

 .بعلم التفسير،وكأّن البالغة اختصت يهتدي بها املفسرون

صادق الرافعي باملعجم التركيبي؛إذ  فقد جاء القرآن في أرقى ألاساليب وأفصحها حتى سماه مصطفى  

 هو فيه أحسن ما يمكن أن يتفق :"يقول 
ّ
ه أصل فنون البالغة كلها فما يكون في املنطق العربي نوع بليغ إال

ّ
ألن

 64."والتأصيل على جهته في الكالم،وقد رأيناه في كل أنواع البالغة يجنح إلى الوضع

لذلك يبقى  البالغة القرآنية هي روح املعاني،في جوانبها دالئل إلاعجاز،وفي ميدانها يتسابق املتسابقون،   

،ويحقق التكامل،
ً
فأعرف استئناف النظر في بالغة الّنص القرآني من شأنه أن يفيد علمي البالغة والتفسير معا

 لكالم هللا 
ً
 .الناس بالبالغة أكثرهم فهما

ا جعلهم يلتفتون إلى ما جاء     يه،ممَّ ّقِّ
َ
والواقع أّن القرآن أثار منذ اللحظات ألاولى لنزوله حركة فكرية عند ُمَتل

بون عن كنوزها،ويوازنون بين صنوف الكالم املختلفة   65.به في أساليب التعبير والبيان،وُيَنّقِّ

 البالغة،وأخّل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجازوقد علمنا أّن إلانسان إذا أغفل علم ":يقول العسكري     
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القرآن من جهة ما خّصه هللا به من حسن التأليف،وبراعة التركيب،وما شحنه به من إلايجاز البديع، 

الوة،مع سهولة كلمه،وجزالتها،وعذوبتها 
ّ
له من رونق الط

ّ
والاختصار اللطيف؛وضمّنه من الحالوة، وجل

بل يجعل العسكري البالغة من ;حاسنه التي عجز الخلق عنها،وتحّيرت عقولهم فیهاوسالستها،إلى غير ذلك من م

م
ّ
م،:"فيقول ;أجل العلوم بالتعل

ّ
علم  -بعد املعرفة باهلل جّل ثناؤه -وأوالها بالتحّفظ أّن أحّق العلوم بالتعل

إلى سبيل البالغة، ومعرفة الفصاحة،الذي به يعرف إعجاز كتاب هللا تعالى الناطق بالحّق،الهادي 

الّرشد،املدلول به على صدق الرسالة وصّحة النبوة،التي رفعت أعالم الحّق، وأقامت منار الّدين،وأزالت شبه 

 66".الكفر ببراهينها،وهتكت حجب الشّك بيقينها

إلى أّن :"البالغة من أجل العلوم التي تكشف إعجاز القرآن؛إذ يقول  وعّد القزويني في مقدمة كتابه التلخيص  

  علم
ً
ها سرا ِّ

ّ
،وأدق

ً
ْدرا

َ
ْن أَجّلِّ العلوم ق كشف عن  ؛ البالغة وما يتبعه مِّ

ُ
إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها،وت

 67 ".وجوه إلاعجاز في نظم القرآن أستارها

 :"قال الخطابيو  
ً
ه جاء بأفصح ألالفاظ في أحسن نظوم التآليف، مضمنا

ّ
 ألن

ً
ما صار معجزا

ّ
واعلم أّن القرآن إن

ي من توحيد له عزت قدرته،وتنزيه له في صفاته،ودعاء املعاني من توحيد له عزت قدرته،وتنزيه له أصح املعان

 68".في صفاته،ودعاء إلى طاعته،وبيان بمنهاج عبادته

ظّل الارتباط الوثيق بين البالغة،وعلم  وهكذا تبقى البالغة والقرآن متالزمين ال ينفك أحدهما عن ألاخر؛وفي  

في هذا املقام هو  والذي تؤكده،وتذهب إليه كثير من الدراساتالتفسير ألّن كالهما يسهم في فهم،وتدبر القرآن،

وقوانين، وأشكال جامدة،والذي يغلب  إعادة النظر في العلوم البالغية التي تحيل على ما انتهت إليه من قواعد،

 .والتكثير، فهذا ال يزيد في فهم القارئ للقرآن والتفريع، قعيد،علیها طابع الت

 علم الّنحو،فهو من أهم ولعل من العلوم الذي :علم النحو والتفسير 
ً
 وثيقا

ً
 الوسائليرتبط بالتفسير ارتباطا

كتاب  وهو من العلوم الذي يحتاج إليه املفسر لتدبرألادوات التي يوظفها علم التفسير لفهم القرآن الكريم،و

 .هللا عز وجل

الصفة  وكانوا يشنعون على من ال يعرف النحو كيف يقدم على تفسير كالم هللا،عندما ذهب الكوفيون إلى أّن   

 فتكون معرفة يقولون في نحو حسن الوجه يجوز أن تصير إضافته  املشبهة يجوز أن تتمحض
ً
إضافتها أيضا

ما كان كذلك ألّنهما يفيدان معنى الدوام :محضة؛وقال الرازي 
ّ
ال نزاع في جعل غافر وقابل صفتين ،وإن

 والاستمرار ،فكذلك شديد العقاب ألّن صفاته منزهة عن الحدوث والتجدد فمعناه كونه بحيث يقال شديد

ه حصل بعد أن لم يكن قال أبو حيان
ّ
 ،فال يوصف بأن

ً
وهذا كالم من لم يقف  :عقابه ،وهذا املعنى حاصل أبدا

معارف لتنزيه صفاته عن الحدوث " مليك مقتدر"،و"حكيم عليم:"على علم النحو وال نظر فيه ويلزمه أن يكون 

بأل وتنكيرها سواء ،وهذا ال يقوله والتجدد،وألّنها صفات لم تحصل بعد إن لم تكن ويكون تعريف صفاته 

 69.مبتدئ في علم النحو فكيف من يصنف فيه ويقدم على تفسير كتاب هللا تعالى

 للتعجب،تقديره"ما" ذهب ابن الخطيب إلى جواز أن تكون   
ً
فبأي رحمة من هللا لنت لهم ، وذلك ؛ألن :استفهاما

ه ما أظهر  -جنايتهم ملا كانت عظيمة 
ّ
 في القول،وال خشونة في الكالم ت -ألبتة  -ثّم إن

ً
علموا أن هذا ال  -غليظا

 .يتأتى إال بتأييد رباني،وتسديد إلهي فكان ذلك موضع التعجب 
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ه ال يخلو إما أن يجعل  
ّ
فيلزم إضافة  -وهو ظاهر تقديره  -" رحمة "مضافة إلى"ما "ورد عليه أبو حيان بأن

ه ال يضاف من"ما"
ّ
 و"أي " أسماء الاستفهام إال الاستفهامية ،وقد نصوا على أن

ً
وإما  -عند الزجاج " كم"اتفاقا

بدال ًمنها،وحينئذ يلزم إعادة حرف الاستفهام في البدل، كما قرره "رحمة "أن ال يجعلها مضافة،فتكون 

وهذا الرجل الحظ املعنى،ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام ألالفاظ، كان : "ثم قال.النحويون 

إنّها صلة،فیها  :هذه  "ما "في  -ن هذا الارتباك،والتسلق إلى ما ال يحسنه والتصور عليه قول الزجاج يغنيه ع

 70.معنى التأكيد بإجماع النحويين 

غنى  وهو من علوم آلالة التي ال وهو علم جليل القدر عظيم النفع قّل من يعتني به، :علم الصرف والتفسير  

معين على استنباط معاٍن صحيحة ربما لم يطرقها املفسرون، ومعين على  ،وهو هللا عز وجل عنه ملتدبر خطاب

 .معرفة بعض ألاقوال الخاطئة في التفسير

 به ؛يقول ابن فارس    
ّ
من فاته علمه فاته املعظم ، وال شك أن الجهل : إّن ألابنية والصيغ ال تعرف إال

 .ةبالتصريف،أو تجاهله هو الذي أوقع بعض املفسرين في أخطاء شنيع

  ومعرفته ضرورية لكل من رام تفسير كالم هللا عز وجل؛إذ إن في القرآن الكريم:علم الاشتقاق والتفسير
ً
ألفاظا

 من مادتين 
ً
كثيرة ال يستقيم معناها بحسب الوضع إال بعد معرفة اشتقاقها اللفظي،والاسم إذا كان مشتقا

 الختالفهما 
ً
 . مختلفتين اختلف املعنى تبعا

اعلم أّن أكمل الطرق في تعريف مدلوالت ألالفاظ هو طريقة :قال الرازي "وقد تنبه علماء التفسير ألهميته؛  

 .71"الاشتقاق ألاصغر،والاشتقاق ألاكبر:الاشتقاق،ثم ّإّن الاشتقاق على نوعين
ً
فه ابن كثير أيضا

ّ
كما وظ

 في الاشتقاق فال مع
ً
 72.نى للمخالفة والشقاقالاشتقاق في ترجيح معنى الرحمان  وعّده نصا

فه الثعالبي لترجيح معنى وشاقوا،أي معناه  
ّ
 خالفوا،ونابذوا،وقطعوا،وهو مأخوذ من الشق وهو:كذلك وظ

صاروا في شق غير شقه قال وهذا وإن كان : القطع،والفصل بين شيئين ،وعبر املفسرون عن قوله شاقوا أي

ما هو ما ذكرناه
ّ
 فتحرير الاشتقاق إن

ً
 73.معناه صحيحا

 في تفاسيرهم في ترجيح املعاني،مّما يجعل معرفته مهما للتفسير
ً
 .فقد استعمل املفسرون الاشتقاق كثيرا

كانت وإذا كان علماء السلف قد اقتصروا على ذكر العلوم  اللغوية التي : التفسير والعلوم اللغوية الحديثة  

وفق ما يستجد سائدة في عصر كل منهم،فإّن التطور الحاصل في الدراسات اللغوية اليوم يدعونا إلى استثماره 

عن علوم تكون  بمثابة وسائل تعين  ألّن في ذلك إبداع حضاري سيكشف من نظريات،ومناهج لتقريبه،وتفهيمه

نا أن الشمولية والجمع بين الثبات والتطور على الفهم الدقيق ملراد هللا عز وجل من خطابه،وخاصة إذا سلم

شريطة أن تراعي خصوصية املجال املتعلق بالتفسير بتأسيس لنظري من خالل زمان ومكان والصالحية لكل 

 إلى أنسنة الّنص القرآني من خالل التذرع بمفاهيم حديثة مثل  منطلقات هي بمثابة أصول 
ً
وليس سعيا

والتناص،والرمزية،والنهائية املعنى؟،وإذ نحن نفتح الباب أمام أقسام التداولية،والسياقية،وألاسلوبية،

نا نضع أمامهم أّن الّنص 
ّ
 أن

ّ
القرآني املراد تفسيره يمتاز الدراسات الشرعية  أمام املناهج اللغوية الحديثة،إال

غير قابل للمحاكاة،وموافق للنظام العام الذي يحكم اللغ
ً
 مطلقا

ً
 إلهيا

ً
،وخطابا

ً
ة العربية،ومن ثّم فهو بكونه نصا

 . بناء فكري،ولغوي محكم،ومتفرد
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 ما كان  
ً
 أمام مطلق القراءات الحداثية،لذلك فهوال يحتمل من القراءات إال

ً
إّن باب التفسير ليس مشرعا

محققا ملقصد الوقوف على مراد هللا تعالى من الخطاب القرآني،ومراعة لخصوصية القرآن الكريم، باعتبار 

يرية في التراث هي مجهود بشرية،كل ذلك يدفعنا إعادة النظر في الدراسات السابقة مع ضرورة الجهود التفس

وفي اعتقادي هذا مطمح  مشروع،خاصة مايتعلق باستثمار املعارف  احترامها لكن دون تنقيص،وال تقديس؛

 .اللغوية الجديدة في تفسير القرآن 

ود أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية استظهار فيما وليس املقص:واللغة وحدها غير كافية  للتفسير   

يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من ألالفاظ املبهمة واملبدلة وما فيه من الاختصار والحذف وإلاضمار والتقديم 

رة والتأخير؛ فمن لم يحكم ظاهر التفسير،وبادر إلى استنباط املعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زم

القرآن بالرأي،والنقل،والسماع البد له منه في ظاهر التفسير أوال ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع 

الفهم،والاستنباط،والغرائب التي ال تفهم إال بالسماع كثيرة،وال مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام 

 مُ ﴿:الظاهر أال ترى أّن قوله
َ
ة

َ
اق

َّ
ُموَد الن

َ
ا ث

َ
ن يم

َ
ُموا ِبَهاَوآت

َ
ل
َ
ظ

َ
 ف

ً
ِصَرة معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم  74. ﴾بم

بقتلها،فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أّن املراد به أن الناقة كانت مبصرة ،وال يدري بماذا ظلموا،وأنهم ظلموا 

تطرق غيرهم ،وأنفسهم فهذا من الحذف،وإلاضمار؛ وأمثال هذا في القرآن كثير وما عدا هذين الوجهين فال ي

 75.النهي إليه وهللا أعلم

دراسة،وال تستطيع هذه الورقات أن  إّن التكامل بين علم التفسير،والدراسات اللغوية ال تحيط به:الخاتمة   

تكشف عن خصائصه،فهي بحاجة لدراسة أعمق،وأوعية أوسع،ولجهود أكثر من باحث،وال يمكن أن يستوعبه 

دراسة واحدة،مّما يدفع الباحثين عن مزيد من البحث عن مظاهر هذا التكامل،وكشف أسراره، ألّنهم أمام بحر 

بين الدراسات اسة،وال غايتها استقصاء،وتتبع،وحصر التكامل لم يكن هدف هذه الدر ...خضم ال ساحل له

في التفسير،بقدر ما كان الهدف،والغاية هو الوقوف على أهمية هذا التكامل لخراج املعرفة التفسيرية اللغوية 

يفها في تفسير القرآن، بأنها لسيت مجرد لغة 
ّ
من التجزئة إلى التكامل،وكيفية استثمار هذه الدراسات و توظ

جيء به للفهم،والتواصل؛بل هي إستراتجية في الخطاب القرآني ،كما سعت الدراسة لبراز مدى التكامل في 

ألّن القرآن ..الوعي الثقافي ألسالفنا،ومامدى حضور وغياب هذا الاتجاه في التفاسير، وتلمس وظائفه،وأهميته

فة أخرى وجه آخر لُيعلن للناس أنَّ معين ال ينضب كلما كشفت طائفة من املفسرين لوجه منه انكشفت لطائ

 متجدد، وأّن معانیها ال تنضب،وال تنتهي عجائبه
ً
،والعلوم اللغوية خصوصا

ً
  ...تكامل القرآن مع العلوم عموما

ليس بالضرورة أن تجد لها إّن ألاسئلة التي حاولت هذه الورقة البحثية إلاجابة عنها تبقى تصّر على طرحها،و   

 آلان،ل
ً
 حاسما

ً
يمكنها أن تقود إلى نسقية التكامل املعرفي بين علم التفسير، والدراسات اللغوية،ألّنها كّنها حال

 سنظّل نراكم ممارسات لنتخلى عنها بعد مدة 
ّ
 .ترمي لتشكيل خطاب مؤسس لفهم الّنص املقدس،وإال

 :النتائج

ن من تجسيد رؤية تجمع بين تأسيس عالقة تكاملية بين املباحث التفسيرية ،و عمق الدراسات اللغوية مك -

 .علم التفسير، واملنظومة اللغوية  لتحقيق املعرفة العلمية التكاملية 
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أساس ولكن على  ،إعادة النظرة في العالقة بين علم التفسير والعلوم اللغوية ،إذ ال تقوم على أساس التفاضل-

 .التكامل

 .فاعلية الفكر اللغوي عند املفسرين،وقدرته على استشراف أبعاد جديدة في تفسير الّنص القرآني -

 .ستثمار فيه خدمة الّنص القرآنيللدراسات اللغوية، ودعوة  املفسرين لال إعادة الاعتبار -

نهج لشريعة في ظّل تنامي موجة ما بعد التخصصات،وألرتقاء بتفسير القرآن، وفهمه تقتض ي من كليات ا  -

 .مقاربة جديدة، تستحضر جميع التخصصات، سواء منها في الدراسات اللغوية،أو غيرها 

فأسرار  ؛معا لغة، والتفسيرنه أن يغني علمي الإعادة النظر في الدراسات اللغوية في كليات الشريعة من شأ-

 .يستغني أحدهما عن آلاخرالتفسير وأسرار اللغة مستمدان من معدن واحد،ومجتمعان على أصل واحد ال 

 . اسثمار املعرفة اللغوية الحديثة لتفسير الّنص القرآني؛لكن مع ضرورة مراعاة خصوصية القرآن-

 .املساهمة في تطوير البحث العلمي في تفسير القرآن  -

ال ، وتكتفي بما وصل إليه املفسرون،و تأسر تطوره لقد تحول التفسير إلى صراع بين فئة منكفئة للتراث- 

، تجعله كأي مقاربة ألي نص،فيخضع لتطور الدرس اللغوي  تتعداه،وفئة مرتمية في أحضان املناهج الحديثة

 .  وكالهما لم يخدم املعرفة التفسيرية وال ساهم في تطورها

 :التوصيات

 املعرفي بين علم التفسير و العلوم  اللغويةإنشاء مخابر بحث تعنى  بالتكامل  -

-  .مراعاة التكامل املعرفي واملنهجي عند وضع البرامج الدراسية وتحديد مضامينها -

 .فتح مشاريع دكتوراه  للتكامل املعرفي بين العلوم -

إنشاء فرق بحث متعددة التخصصات تشتغل على أجرأة مفهوم التكامل عامة، والتكامل بين العلوم  -

 .إلاسالمية خاصة

 إعادة  النظر في مناهج اللغة العربية في الكليات الشرعية -

 .إدخال العلوم اللغوية  بقسم التفسير والدراسات القرآنية فذلك كفيل بالتحليق بهذه العلوم -

 :املصادر واملراجع
 . ألاولى دار الفكر،لبنان.سعيد املندوب،ط:جالل الدين السيوطي،تحقيق:إلاتقان في علوم القرآن -

 .م،دار ابن كثير،دمشق 7891،7041ألاولى.مصطفى ديب البغا،ط.د:السيوطي،تقديم وتعليق: تقان في علوم القرآنإلا-

  -.ألاولى، مصر، مكتبة الشباب.محمد زغلول سالم، ط. د: أثر القرآن في تطور النقد العربي-

،شرح ومراجعه سعيد مجمد اللحام بإشراف مكتب الدراسات والبحوث العربية و إلاسالمية منشورات دار السمعاني:أدب إلامالء والاستمالء-

 ألاولى,ط. ه 1409. ومكتبة م الهالل،بيروت

 .محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،دار ااملعرفة ،بيروت:إحياء علوم الدين -

  .، دار الكتاب العربي، بيروت ،لبنان 7019ـ ه ، 0،7909ط،مصطفى صادق الرافعي ،:إعجاز القرآن و البالغة النبوية  -

 محمود آل غازي :بيان املعاني-  .م،مطبعة الترقي،دمشق7091هـ،7941ألاولى، .العاني،ط-

 . هـ،دار الفكر،بيروت 7819صدقي محمد جميل،ط : أبو حيان ألاندلس ي،تحقيق:البحر املحيط في التفسير-

م،دار إحياء الكتب العربية عيس ى البابى الحلبي 7011هـ،  7919ألاولى، .محمد أبو الفضل إبراهيم،ط:ي،تحقيقالزركش :البرهان في علوم القران -

 .وشركائه

 .الخطابي ، دار املعارف، القاهرة:ضمن ثالث رسائل في إلاعجاز القرآن " بيان إعجاز القرآن -
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 .م 7001والتوزيع،تونس، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،دار سحنون للنشر :التحرير والتنوير-

زكريا عبد .الشيخ علي محمد معوض،شارك في التحقيق،د -الشيخ عادل أحمد عبد املوجود :أبو حيان ألاندلس ي،تحقيق:تفسير البحر املحيط-

 .م،دار الكتب العلمية،لبنان، بيروت1997 -هـ  7811ألاولى .أحمد النجولي الجمل،ط.املجيد النوقي،د

ين املالكي،تحقيق:تفسير القرآن العزيز - . محمد بن مصطفى الكنز، ط -أبو عبد هللا حسين بن عكاشة :أبو عبد هللا إلالبيري املعروف بابن أبي َزَمنِّ

 .م1991 -ه 7819القاهرة، / مصر -دار الفاروق الحديثة 
 .علمية ـبيروتمحمد بن أحمد الشربيني،دار النشر ،دار الكتب ال:تفسير السراج املنير -  
 .العربى. الفخر الرازي ، دار إحياء التراث:تفسير الفخر الرازى - 
 .م،دار طيبة للنشر والتوزيع  7000هـ ،7819الثانية .سامي بن محمد سالمة،ط:ابن كثير،تحقيق:تفسير القرآن العظيم-  

 .القزويني، شرح عبد الرحمن البرقوقي،بيروت:التلخيص -

م،  1999-هـ 7819ألاولى .عبد الرحمن بن معال اللويحق،ط: تحقيق عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي،:في تفسير كالم املنان تيسير الكريم الرحمن-

 . مؤسسة الرسالة

 .م،دار القلم،دمشق،دار الرفاعي الرياض7009ه،7879ألاولى.ناصر بن محمد املطرودي،ط:الكافيجي،دراسة وتحقيق:التيسير في قواعد علم التفسير -

 .ألاولى.محمد التنجي،دار الكتاب العربي،بيروت،ط.د:أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،تحقيق:دالئل إلاعجاز-

م،دار عالم الكتب، الرياض، اململكة العربية  1999هـ،  7819هشام سمير البخاري،ط:أبو عبد هللا القرطبي،تحقيق:الجامع ألحكام القرآن -

 .السعودية

 .،مكتبة املعارف،الرياض الطحانمحمود .د:البغدادي أبو بكر،تحقيق أحمد بن علي بن ثابت الخطيب:الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع -

ار م،مكتبة الحلواني ،مطبعة املالح ،مكتبة د 7090هـ ،  7940ألاولى .عبد القادر ألارنؤوط،ط:ابن ألاثير ،تحقيق : جامع ألاصول في أحاديث الرسول -

 .البيان
 .عبد الرحمن الثعالبي،مؤسسة ألاعلمي للمطبوعات ، بيروت: الجواهر الحسان في تفسير القرآن-  

 .،دار إحياء العلوم،بيروت7041ألاولى ، .محمد رشيد رضا القباني،ط.د:أبو حامد الغزالي،تحقيق:جواهر القرآن-

 .عالم الكتب،بيروت محمد علي النجار،:أبو الفتح عثمان بن جني،تحقيق:الخصائص-

 .م ،مكتبه الحلبي،مصر7089هـ، 7914ألولى، .أحمد شاكر،ط: الشافعي تحقيق:الرسالة-

 .محمود ألالوس ي،دار إحياء التراث العربي،بيروت :روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني-

 . م1957هللا الهمداني،القاهرة، حسين بن فيض :أبو حاتم الرازي،تحقيق:الزينة في الكلمات إلاسالمية -

 . محمد قرقوان،دار املعرفة بيروت لبنان:ابن رشيق القيرواني،تحقيق:العمدة في محاسن الشعر وآدابه-

 .م1976عبد الجبار علوان،مطبعة الزهراء، بغداد، :الشاهد والاستشهاد في النحو-

 .1987ألولى .يوسف علي طويل،دار الفكر،دمشق،ط.د: أحمد بن علي القلقشندي ،تحقيق :صبح ألاعش ى في صناعة إلانشا -

 . م ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان 7008ه ،  7871الاولى .املناوي ،ط:فيض القدير-

 .مكتبة ألانجلو املصرية: ، القاهرة7009لبيب رشدى، ومينا فايزمراد : قضايا في مناهج التعليم -
 .علي محمد البجاوي ،مصر:أبو هالل العسكري ، تحقيق : الكتابة والشعر: الصناعتينكتاب -  
 .هـ،دار الكتاب العربي،بيروت7891الثالثة .الزمخشري،ط:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-  

الكتب  م،دار  7004-هـ  7870ألاولى.الشيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ علي محمد معوض،ط:ابن عادل ،تحقيق: للباب في علوم الكتابا-

 . العلمية،بيروت،لبنان
م، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية،  7001/هـ7879عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:ابن تيمية،تحقيق:مجموع الفتاوى  -

 . اململكة العربية السعودية

مؤسسة م 7004 -هـ 7870عدنان درويش، محمد املصري : أبو البقاء الكفومى،تحقيق:معجم في املصطلحات والفروق اللغوية،كتاب الكليات -

 .الرسالة، بيروت

 .الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربى:مفاتيح الغيب من القرآن الكريم-

 .،مكتبة الهالل،بيروت7009ألاولى ، .علي بو ملحم،ط.د:الزمخشري،تحقيق: املفصل في صنعة إلاعراب-

 .املطبعة والوراقة الوطنية،مراكش7،1999الدكتور عباس أرحيلة،ط: إلابداع وهاجس سالميإلا  التراث في الكتاب مقدمة -
 .الكتاب الجامعي،القاهرة،دار 7001حلمي  أحمد الوكيل،محمد أمين املفتي،:املناهج -

  .الثالثة،مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه.محمد عبد العظيم الزرقاني،ط:مناهل العرفان في علوم القرآن -
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 .عبد هللا دراز ،دار املعرفة ،بيروت: الشاطبي،تحقيق :املوافقات-

 :الهوامش
 

                                                 
 .711: سورة التوبة،آلاية 1

ين املالكي،تحقيق:انظر تفسير القرآن العزيز1 محمد بن مصطفى  -  2أبو عبد هللا حسين بن عكاشة :أبو عبد هللا إلالبيري املعروف بابن أبي َزَمنِّ

 . 79:م،ص1991 -ه7819القاهرة، / مصر -دار الفاروق الحديثة . ط الكنز،
 .11:املطبعة والوراقة الوطنية،مراكش،ص7،1999الدكتور عباس أرحيلة،ط: إلابداع وهاجس إلاسالمي التراث في الكتاب قدمةمانظر  3
م،  1999-هـ 7819ألاولى .عبد الرحمن بن معال اللويحق،ط: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي،تحقيق:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان  4

 . 087:مؤسسة الرسالة،ص
 .9،1/ 7م،دار ابن كثير،دمشق7891،7041ألاولى.مصطفى ديب البغا،ط.د:السيوطي،تقديم وتعليق: إلاتقان في علوم القرآن5
 .1: سورة يوسف،آلاية 6
 .9: سورة الزخرف،آلاية 7
 .91: سورة الرعد،آلاية 8
حقاف،آلاية 9

َ
 .71: سورة ألا

 .799: سورة النحل،آلاية 10
 .1: سورة الشورى،آلاية 11
 .9:سورة فصلت،آلاية 12
 .14: سورة الزمر،آلاية 13
 .701:سورة الشعراء ،آلاية 14
 .779: سورة طه،آلاية 15
 .799: ،آلايةسورة النحل 16
 .81:م ،مكتبه الحلبي،مصر ،ص7089هـ، 7914ألولى، .أحمد شاكر،ط: الشافعي تحقيق:الرسالة 17
م، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة 7001/هـ7879عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:ابن تيمية،تحقيق:انظر مجموع الفتاوى  18

 .0/717النبوية،  اململكة العربية السعودية

.89:،صالرسالة   19 
 

 .8/771عبد هللا دراز ،دار املعرفة ،بيروت : الشاطبي،تحقيق :املوافقات 20
 .9/907املصدر نفسه   21
  محمود آل غازي :، و بيان املعاني1/ 7محمود ألالوس ي،دار إحياء التراث العربي،بيروت:روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني:انظر  22

ألاولى دار .سعيد املندوب،ط:جالل الدين السيوطي،تحقيق:،و إلاتقان في علوم القرآن7/1م،مطبعة الترقي،دمشق7091هـ،7941ألاولى، .العاني،ط

م،دار إحياء الكتب 7011هـ،  7919ألاولى، .محمد أبو الفضل إبراهيم،ط:الزركش ي،تحقيق:،و البرهان في علوم القران179/ 8هـ 7879الفكر،لبنان،

 .101/ 7.العربية عيس ى البابى الحلبي وشركائه
مطبعة عيس ى  الثالثة،.محمد عبد العظيم الزرقاني،ط:مناهل العرفان في علوم القرآن،1/7190جالل الدين  السيوطي:إلاتقان في علوم القرآن  23

الشيخ علي محمد  -الشيخ عادل أحمد عبد املوجود :أبو حيان ألاندلس ي،تحقيق:،وانظر تفسير البحر املحيط7/17البابي الحلبي وشركاه

 .7/791م،دار الكتب العلمية،لبنان، بيروت 1997 -هـ  7811ألاولى .أحمد النجولي الجمل،ط.زكريا عبد املجيد النوقي،د.معوض،شارك في التحقيق،د
 .19:،دار إحياء العلوم،بيروت،ص7041ألاولى ، .محمد رشيد رضا القباني،ط.د:غزالي،تحقيقأبو حامد ال:جواهر القرآن  24
 .19/ 7 هـ،دار الفكر،بيروت 7819صدقي محمد جميل،ط : أبو حيان ألاندلس ي،تحقيق:البحر املحيط في التفسير 25
 .70:ة الهالل،بيروت ،ص،مكتب7009ألاولى ، .علي بو ملحم،ط.د:الزمخشري،تحقيق: املفصل في صنعة إلاعراب  26
 .19: سورة الزمر،آلاية 27
 .771: سورة البقرة،آلاية 28
 .11: سورة ص،آلاية 29
 .11: سورة الرحمن،آلاية 30
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 .90: سورة طه،آلاية 31
 .91: سورة الزمر،آلاية 32
 .81: سورة القلم،آلاية 33
 .181-9/189بيروتمحمد علي النجار، عالم الكتب،:أبو الفتح عثمان بن جني،تحقيق:الخصائص  34
 .74:الزمخشري، ،ص: املفصل في صنعة إلاعراب  35
 .17:بيروت ،لبنان،ص ،دار الكتاب العربي،7019ـ ه، 0،7909مصطفى صادق الرافعي،ط،:إعجاز القرآن و البالغة النبوية  36
 .1/791الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربى:مفاتيح الغيب من القرآن الكريم 37
 .1/791املصدر نفسه   38
 .7/911إلاتقان في علوم القرآن  39
 .346\1: املصدر نفسه 40
م،دار عالم الكتب، الرياض، اململكة العربية  1999هـ،  7819هشام سمير البخاري،ط:أبو عبد هللا القرطبي،تحقيق:الجامع ألحكام القرآن 41

 (.    56\1) السعودية
 .24:سورة يوسف آلاية 42
 .24:يوسف آلاية سورة 43
 (.    347\1)جالل الدين السيوطي إلاتقان:،إلاتقان في علوم القرآن 56\1تفسير القرطبي 44
 261\2 ،دار الكتب العلمية ،بيروت7004فؤاد علي منصور،طبعة ألاولى،:،تحقيقالسيوطي:املزهر في علوم اللغة 45

 .1/292الزركش ي:البرهان في علوم القران  ،347\1جالل الدين السيوطي إلاتقان:تقان في علوم القرآنإلا، 
محمد قرقوان،دار :ابن رشيق القيرواني،تحقيق:العمدة في محاسن الشعر وآدابه،1/56،تفسير القرطبي347\1للسيوطي:إلاتقان في علوم القرآن 46

ألولى .يوسف علي طويل،دار الفكر،دمشق،ط.د :أحمد بن علي القلقشندي ،تحقيق :،صبح ألاعش ى في صناعة إلانشا4\1 املعرفة بيروت لبنان

البغدادي أبو  أحمد بن علي بن ثابت الخطيب:الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع -،261\2،املزهر في علوم اللغة123\1987،1

عيد مجمد اللحام السمعاني،شرح ومراجعه س:،أدب إلامالء والاستمالء198\1403،2،مكتبة املعارف،الرياض، الطحانمحمود .د:بكر،تحقيق

أبو بكر عبد :دالئل إلاعجاز ،86:ص.م ه 1409ألاولى ,ط,بإشراف مكتب الدراسات والبحوث العربية و إلاسالمية منشورات دار ومكتبة الهالل،بيروت

 .   25:ألاولى ،ص.محمد التنجي،دار الكتاب العربي،بيروت،ط.د:القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني،تحقيق
ق هذه املسائل الدكتور إبراهيم (347\1)جالل الدين السيوطي:إلاتقان في علوم القرآن.وردها السيوطي في إلاتقان فليراجعوقد أ 47 ـ، وقد حقَّ

 .  -سؤالات نافع بن ألازرق إلى عبد هللا بن عباس  -السامرائي بعنوان 
 .    29:الجرجاني،ص:دالئل إلاعجاز 48

 .   261\2السيوطي:املزهر في علوم اللغة 49
 .152:،ومصادر الشعر الجاهلي،ص34:،ص.م1976عبد الجبار علوان،مطبعة الزهراء، بغداد، :الشاهد والاستشهاد في النحو 50
 .83\1. م1957حسين بن فيض هللا الهمداني،القاهرة، :أبو حاتم الرازي،تحقيق:الزينة في الكلمات إلاسالمية 51
محمد : ،مناهل العرفان في علوم القرآن7/8محمود ألالوس ي ،دار إحياء التراث العربي،بيروت: روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني  52

: ومى،تحقيقأبو البقاء الكف:،معجم في املصطلحات والفروق اللغوية،كتاب الكليات1/8الثالثة ،عيس ى البابي الحلبي وشركاه.عبد العظيم الزرقاني،ط

 .901:م مؤسسة الرسالة، بيروت،ص7004 -هـ 7870عدنان درويش، محمد املصري 
م،دار القلم،دمشق،دار الرفاعي 7009ه،7879ألاولى.ناصر بن محمد املطرودي،ط:الكافيجي،دراسة وتحقيق:التيسير في قواعد علم التفسير  53

م، دار إحياء  7011هـ ، 7919ألاولى،.محمد أبو الفضل إبراهيم،ط:كش ي،تحقيقبدر الدين الزر :لبرهان في علوم القرآن، ا718،711:الرياض،ص

 ،1/780الكتب العربية عيس ى البابى الحلبي وشركائه
 .971:،دار الكتاب الجامعي،القاهرة،ص7001حلمي  أحمد الوكيل،محمد أمين املفتي،:انظر املناهج  54
 .719: مكتبة ألانجلو املصرية،ص: ، القاهرة7009اد لبيب رشدى، ومينا فايزمر : قضايا في مناهج التعليم  55
 . 77: ابن قتيبة ،: تأويل مشكل القرآن 56
م،دار إحياء الكتب العربية عيس ى  7011 -هـ  7919ألاولى ، .محمد أبو الفضل إبراهيم،ط: بدر الدين الزركش ي،تحقيق :البرهان في علوم القرآن 57

 .79/  7البابى الحلبي وشركائه
 .799/ 7أبو حيان ألاندلس ي: تفسير البحر املحيط  58
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م،دار الكتب  7004-هـ  7870ألاولى.الشيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ علي محمد معوض،ط:ابن عادل ،تحقيق: اللباب في علوم الكتاب  59

 .1/791العلمية،بيروت،لبنان،
 .7/791م 7001شر والتوزيع،تونس، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،دار سحنون للن:التحرير والتنوير 60
 .11/ 1أبو حيان ألاندلس ي، :تفسير البحر املحيط انظر  61
 .779/ 7 هـ،دار الكتاب العربي،بيروت7891الثالثة .الزمخشري،ط:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 62
 . 797/ 7محمد الطاهر ابن عاشور :التحرير والتنوير 63
 .111: الرافعي ،دار الكتاب العربي ،بيروت، ص :إعجاز القرآن والبالغة النبوية  64
 .. 10:ألاولى، مصر، مكتبة الشباب،ص.محمد زغلول سالم، ط. د: أثر القرآن في تطور النقد العربي 65
 .1:علي محمد البجاوي ،مصر،ص:أبو هالل العسكري ، تحقيق : الكتابة والشعر: الصناعتينكتاب  66
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 إسهامات محمد مفتاح النقدية في تحديث الفعل النقدي العربي

 

ــــور  ــــوام: الدكتــ  عبد هللا تــ

 رئاز جلا -الشلف ليوعب نب ةبيسح ةمعاج

 

 :امللخــص

الناقد : كان للمفكرين والنقاد املغاربة دور في ذلك، ونخص منهم بالذكر إذ، في بالد العربالحركة النقدية لقد تطّورت       

ـــــمحمد مفت الذي  استطاع خالل ما يربو على ثالثة عقود من املمارسة النقدية والبحث الجاد أن ينتج نسقا معرفيا اح ـــ

من خالل  ومفهوم ألادب بصفة عامة،فة خاصة الذي يهدف إلى مفهوم النص بص ،متكامال قوامه النقد املوضوعي الجاد

في خلق تصورات جديدة لظاهرة معينة، ومعالجتها بطرق فعالة، وخلق كتابة  تتمثل ة،الطموحمقترحاته وأعماله النقدية 

وهو بذلك يكون قد مارس فعال نقديا حقيقيا  ،والفنية والفكرية ألادبية مع النصوص والخطابات تعامال جديدانقدية تحدث 

بصياغة فكر متفتح  ،ده الخطاب اللساني والخطاب التأويلي والنقديلى إضافة لبنة في صرح البحث العلمي الذي يشيّ يراهن ع

ل ،تحليل الخطاب ألادبيوعالقتها ب على العلوم ألاخرى 
ّ
                 .في سلسلة مهمة من ألابحاث والدراسات النقدية تمث

 .الحركة النقدية، الفعل النقدي، تيسير النقد، تحديث النقد، تحليل الخطاب ألادبي: الكلمات املفتاحية

 : دمةـــــــمق

نحو كبيرا وسريعا حيث شهدت العقود ألاخيرة تطورا ، 1للحركة النقديةالقرن الذهبي ، القرن العشرون عّد ي      

معها ومع كل نشوء لعلم جديد أو نظرية حديثة، تنشأ . توقعاتالألامام وفق متتاليات فكرية وعلمية فاقت كل 

في معزل عن تلك التطورات  لم يقبل أن يكون  ، والنقد هو آلاخرجديدةتصورات ومصطلحات مفاهيم و 

، وقد كان ، فازدهرت الحركة النقدية وتبلورتسيما الجانب املنهجي منهاعليها، ول  فانفتحالعلمية املتسارعة، 

خالل استطاع  الذي  محمد مفتاحالناقد املغربي  :ونخص منهم بالذكر والنقاد املغاربة دور في ذلك،للمفكرين 

قوامه النقد  ما يربو على ثالثة عقود من املمارسة النقدية والبحث الجاد أن ينتج نسقا معرفيا متكامال 

أعماله من خالل  املوضوعي الجاد الذي يهدف إلى مفهوم النص بصفة خاصة ومفهوم ألادب بصفة عامة، 

على إضافة لبنة في صرح البحث العلمي الذي يشيده الخطاب اللساني  من خاللهاراهن  ة،الطموح النقدية

ألادبي من خالل جملة من  طابيعكف على تحليل الخوالخطاب التأويلي والنقدي بصياغة فكر متفتح 

   .2املفاهيم والنظريات واملناهج العلمية دون النظر إلى الجنس أو الزمن الذي ينتمي إليه

عن غيرها من ألاعمال أعماله تمّيزت  وفيم ؟فكيف ساهم محمد مفتاح في تحديث الفعل النقدي العربي    

 ؟ألاخرى النقدية العربية 

في خلق تصورات جديدة لظاهرة معينة، ومعالجتها بطرق الفعل النقدي عند محمد مفتاح تمثل لقد      

مع النصوص والخطابات، أو الظواهر ألادبية والفنية  جديدا تعامالفعالة، وخلق كتابة نقدية تحدث 

ب شروطا تاريخية واجتماعية وعلمية تساعد على بلورته وإعطائه حظوظ التحقق
ّ
ولهذا  .والفكرية، مّما تطل

يبرز ذواتا خالقة تتجمع في مؤسسات أو  ،النقدي يتطلب في إنجازه وضعا تاريخيا وقصديا الفعل فإّن 

 
 
 .شيئا فشيئا تحققه في الساحة النقدية العربيةظهر مجموعات أو مدارس نقدية وفكرية عبر سيرورة ت
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وبهذا فهو يهدف إلى محاولة صياغة نظرية  ،كيفية قراءة النص واستيعابه وتأويله هّم محمد مفتاح ؛فكان    

مستعينا باملكتسبات العلمية العاملية ليصير لنا علم . ملعالجة النص العربي، قديمه وحديثه، شعره ونثره

ألاخذ بعين الاعتبار خصوصية الثقافة القومية وتفرد النص وتميزه داخل الثقافة وداخل  معللنصوص، 

 .3الجنس ألادبي نفسه

مفتاح أنموذجا حيا للناقد العربي الحداثي ذي التوجه القائم على إلافادة من معطيات العلم مد محعّد و   

ل في سلسلة مهمة من ألابحاث والدراسات  همنهجأّما  .الحديث ومناهجه القرائية املختلفة
ّ
النقدي فتمث

في سيمياء : سبيل املثال نذكر منها على، مجالت دولية محكمةمؤلفات و النقدية من مؤلفات ومقالت نشرت في 

، 1891 ( استراتيجية التناص ) تحليل الخطاب الشعري ، 1892 ( دراسة نظرية وتطبيقية ) الشعر القديم

 ( مقاربة نسقية ) التلقي والتأويل، 1881 ( البيضاءالدار  )  مجهول البيان، 1891 ( تنظير وإنجاز)  دينامية النص

لشعر ، ا1888املفاهيم معالم  :محمد مفتاح ، 1881 ( نحو منهاجية شمولية ) التشابه والاختالف، 1881

 .2112 ( التخييل، املوسيقى، املحبة ) وتناغم الكون 

بوضع أسئلة كبرى منشغلة بقضايا نظرية وفكرية ونقدية لها حمد مفتاح النقدية، كتابات م تمّيزت وقد    

وهذا ما ، 1نظريات وأبحاث ومقاربات ذات ثراء وتنوع معرفيينارتباط وثيق بما تحقق وما يتحقق اليوم من 

ده ألاستاذ عبد املجيد نوس ي بقوله
ّ
فكل دراسة تثير قضايا منهجية  ،أّن أعمال مفتاح  تميزت بالتفاعل " :يؤك

هذه املالمح العامة تجعل ألاعمال تندرج في إطار مشروع مترابط ...تمولوجية تخضع للبحث والتعميقبساو 

الحلقات غني باملقاربات الثقافية والفكرية، وباإلسهام املعرفي الخصب الذي يقدم املناهج ويسائلها ويستوحيها 

 .1 "ويكشف عن أصولها، ويضعها أيضا على محك النقاش

 :حمد مفتاحعند معلى العلوم ألاخرى الفعل النقدي مسوغات انفتاح ـ  1

ه محمد مفتاح عرفة، فقد تصّوره املفكر والناقدما دام النقد جزء من عالم العلم وامل     
ّ
نسيج مفاهيم  أن

إلاملام الناقد ، فعلى لفيزياء وغيرها من العلوم ألاخرى خاصة التاريخ والرياضيات وا منحدرة من علوم متعددة

مفاهيمهما إن الدراسة ألادبية والتنظير ألادبي يستمدان  " ، يقول محّمد مفتاح ختلفةامل بمفاهيم هذه املعارف

وبدون معرفة أصول هذه املفاهيم، سيصير التنظير مهزوزا، وسيتحول  ...وآلياتهما إلاجرائية من املواد العلمية

 .1 " إلى مجرد تطبيقات حرفية مخلة بالعلم وباألدب معا

    :نذكرها كاآلتيثالثة  ه النقدي الكبير فيفي مشروعأسباب الانفتاح  وقد حصر محمد مفتاح    

يفتقر إلى املفاهيم التي يعتمدها النقد النقد التقليدي  يرى محمد مفتاح أّن  حيث ؛النقص في املفاهيمـ  1

للوصول إلى الغاية من كتابة النص ألادبي سواء أكان شعرا أو نثرا والوصول إلى بنيته العميقة بإدراك 

طبيعة النصوص الحديثة وأّن  خاصة، العالقات املتوارية فيما بين عناصره مجتمعة وفك شفراته وأيقوناته

نصا حديثا  الناقد التقليديفإذا ما درس . تختلف عن طبيعة النصوص التي اعتاد النقد التقليدي معالجتها

ه النص الحداثي أو املعاصرما قبل  سابقا، أو ما باملفاهيم وألادوات نفسها التي درج على استعمالها 
ّ
، فإن

 أ سيتيه ول يستطيع إدراك العالقات التي تجمع عناصره، مّما يجعله 
ّ
أن النص املعاصر "  في حيرة من أمره، إل

لكن كل فوض ى وراءها نظام؛ وإن الفوض ى نفسها جميلة ومفيدة، وليست قبيحة ...يبدو فوضويا وعبثيا
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وهذا  ،1"عاصر وتماسكه واتساقه وانسجامهوحشوية؛ وإنما هناك نقص في املفاهيم إلبراز جمال النص امل

 .ستعانة بمفاهيم علوم أخرى إل الا  ّد النقص ل يس

انتقاء مفاهيم معينة من علوم  قدرته علىبعد الذي يتشكل  ؛التكاملنجاح الناقد الحاذق في إحداث  ـ  2

لنظرية نظرية الكوارث واالباحث من املفاهيم التي ينحتها  :مثال. نسق جديدوجمعها في ونظريات مختلفة، 

فقد وجد الباحث أن بينها تكامال ". التمايز"و" الترابط"و" التشعب"الاصطناعي؛ وهي  السيميائية ونظرية الذكاء

، فإن املماثلة وسيلة لضمان الاتساق "للفوض ى"إذا كان التشعب وسيلة : "متينا رغم اختالف مصادرها

الترابط عامل انسجام أيضا، وكالهما مع التمايز عوامل نمو  والانسجام بين أجزاء الكون والنص، كما أن

 9 ..."وخصوصية

الذي يتيحه ارتياد الناقد آلفاق العلوم واملعرفة املختلفة، واقتباسه شيئا من  ؛الثراء املفهومي وإلاجرائي ـ  3

التدريج "يده إياه مبدأ ، معتمدا في تعق8ملفهوم التناص" التعقيد املثمر"وخير مثال على ذلك ما دعاه . جذوتها

  .؛ وهذا ما جعله يقرر أن ظاهرة التناص ليست على درجة واحدة من التداخل بين النصوص"الرياض ي

أجار ــ  واملنطق لعروض العربي باملوسيقى وألاعدادبعد أن يبين ارتباط اــ  السياق نفسه يتساءل مفتاح وفي  

مية والرياضية واملنطقية : "ثم يجيب نافياذلك على الشعر العربي وقلص من ثرائه وغناه؟ 
ْ
إن ألاصول الِحك

 -أكثر من ذلك–ويضيف . 11"وألاصولية من شأنها أن تتيح إمكانات متعددة للخلق وإلابداع في القول الشعري 

أن ما أفقر العروض العربي هو تغييب تلك ألاسس الحكمية والرياضية، والاقتصار على قواعد جاهزة 

 11محفوظة

التي يصعب التعامل معها، ولهذا أعّد العلماء  يعد من املسائل الشاكةانفتاح النقد على العلوم املختلفة و      

 بين العلوم املختلفة، فما هي ؟ استراتيجيته في نقل املفاهيم واملصطلحات  واملفكرون 

  ،إّن املفكر محمد مفتاح     
ّ
جال إلى آخر، خاصة من مصطلحات املفاهيم و املنقل  ا أدرك مدى صعوبةمل

نقلها من بيئة إلى بيئة أخرى  عند ويزيد تعقيدها أكثر منها إذا ما نقلناه إلى مجال التحليل ألادبيعلمية ال

 ، كما هو الحال عند نقلنا ملصطلحات علمية غربية وحاولنا أن نسقطها على أعمالنا إلابداعية ونكيفها مخالفة

فوضوية ودون التنسيق فيما بيننا مّما زاد الطين بلة، ونتج ما يسمى ب مع إجراءاتنا التحليلية دون وعي مّنا

نقل أي مفهوم "ولذلك فإن ، املصطلح أو إشكالية املصطلح، ووجدنا أنفسنا ل ننتمي ل إلى هؤلء ول إلى هؤلء

ه، حي يجب أن يخضع لتأمل عميق، وتحليل لحيثيات انبثاقه، وشروط إمكان وجوده، وأبعاده وحدوده وتطور 

ل
َّ
تجنب تشويه املفهوم وتشويه املجال املحل لنقل محمد مفتاح لتجنب هذه إلاشكالية، فلهذا يقترح و . 12"ي 

لبد من مراعاة معيارين  إلى آخر ومن حقل معرفي إلى آخرمن أي علم واملصطلحات واملقولت املفاهيم 

ية املفهوم للتوظيف في مختلف ما يراد صالح فاملعيار ألاول معناه الشمولية والخصوصية،:  هما أساسيين

  .13فهو مراعاة طبيعة كّل ظاهرة محللة وخصوصيتها توظيفه فيه، أّما الثاني

وإضافة إلى هذين املعيارين يضيف محمد مفتاح ضرورة تكييف املفاهيم املستقدمة من العلوم ألاخرى     

، وذلك بتحوير أو تعديل أو تكييف املبادئ التي تستند عيها العلوم التجريبية، أّما لتوظيفها في التحليل ألادبي
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إذا أسقطنا هذه املبادئ إسقاطا حرفيا أو  شقوليا دون دون تكييف ودون إحداث نوع من التعديل في املبادئ، 

 ..11 الوقوع في عواقب وخيمة و فوضوى وأخطاء يصعب إدراكهافإّن هذا سيؤدي إلى 

 :محمد مفتاحعند النقدي الفعل  مبادئأسس و ـ  2

رف    على مجموعة من أيضا ارتكز في استمراره املنتظم ألعماله النقدية، فقد محمد مفتاح عن  إضافة إلى ما ع 

 :فيما يلي هاويمكن أن نوجز . نقديالوفعله  لتطوير ملكته لتهأّه  املبادئألاسس و 

 :الجمع بين املمارسة النظرية والتطبيقية ـ  1ـ  2

منهج ثابت، حيث نجده في كّل  نجده قد دأب علىمن خالل قراءتنا للعناوين التي كتب فيها محمد مفتاح،    

 ويستعرض عمله في إطارين
ّ
التعريف باملفاهيم واملصطلحات التي  نظري وتطبيقي، ألاول يبسط فيه: كتاباته إل

مواكبة املستجدات النظرية التي تظهر في الدراسات مدى تتبع ...ت العلمية ألاجنبيةيستقدمها من النظريا

يختبر فيه آراءه فوهو الجانب التطبيقي من الدراسة  أّما الثاني .الحقول املعرفية والعلمية املختلفةو ألاجنبية 

 . النظرية

بني املظّفر " التي يرثي فيها  ــ عبدون  ـ ابنـ مفتاح إلى تحليل قصيدة أندلسية للشاعر محمد فقد عمد   

بنية و بنية الاستسالم ، بنية التوتر :ثالث بنى هي وقد قّسم ألاستاذ مفتاح هذه القصيدة إلى.  " ألاندلسيين

      . دراميه البنى من إحساس غنائي وملحمي و راصدا ما يختلج هذ،  الرجاء و الرهبة

 وعمـل. دراميّسموا شعرهم إلى غنائي و ملحمي و للغربيين الذين ق تقسيمه هذا، صدى فتاح فـيملوقد كان    

نواة تختزل  بوصفها جملة( الّدهر حرب ) ألاستاذ مفتاح بعدها على توحيد البنى الثالث للقصيدة بجملة 

 .القصيدة برّمتها

ودللية يحافظ افتراض عناصر اتساق لفظية  إلى تحليل القصيدة بيتا بيتا مـعقد عمد مفتاح  دمفمح   

هذه الطريقة التحليلية أولى مالمح تعثر البديل النقدي و املنهاجي الذي  ونرى في. بها للقصيدة على انسجامها

 إذ سعى بهذا النهج التحليلي إلى قول كل ش ئ دفعة واحدة في البيت الشعري . مفتاح  وعدنا به ألاستاذ

رها مسبقا للخطاب
ّ
 .الشعري عامة الواحد إرضاء للمستويات التي سط

 :معرفي واحد  أعمال محمد مفتاح من صلبتناسل  ـ  2ـ  2

ضفي ا ي، ممّ بعضها البعض في عالقة متينةمن صلب  تتناسل تجد أعماله النقدية إذا قرأت ملحمد مفتاح     

   .من خالل مشروعه النقدي حققهيريد أن ينوعا من الوحدة في الهدف الذي  عليها

رسالته أّول عمل أكاديمي قام به، وهو قد خرج من صلب " في سيمياء الشعر القديم "  ألاول  كتابه نجد :مثال   

في سيمياء  " وقد أشار محمد مفتاح إلى ذلك في بداية كتابه ألاول الجامعية حول التصوف في الغرب إلاسالمي، 

إن : شاغل لألندلسيين، وقد قلناقد افترضنا سابقا أن الدعوة إلى الجهاد والاتحاد كانت أكبر  : "الشعر بقوله

وقد برهنا على هذه الفرضية من خالل الكتابة الصوفية، وسنبرهن عليها ... هذه الدعوة صيغت شعرا ونثرا،

 11" آلان من خالل الشعر، وسنختار نموذجا كتب في فترة حرجة من تاريخ املسلمين في ألاندلس
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فقد أجاب من خالله على أسئلة سابقة كان قد (  التناصاستراتيجية  )كتاب تحليل الخطاب الشعري أّما   

تبنى جانبا منها النظريات اللسانية والسيميائية، و استعرض في سيمياء السرد، حيث : ول في كتابه ألا  طرحها

 .من خالل تحليله لقصيدة أندلسية لبن عبدون  التي طرحها سابقا ةللكشف عن فرضياته وإلاجابة عن ألاسئل

فنجد محمد مفتاح قد وّسع من دراسته ليجعل جانبها النظري ، ( تنظير وإنجاز )دينامية النص  ا كتابأّم   

انفتاحا على نظريات جديدة لسانية وسيميائية وبخاصة العلمية منها؛ الفيزيائية والبيولوجية والرياضية 

قد وّسع دائرة النظر،  وبهذا يكون . واملعلوماتية، واشتمل جانبها التطبيقي على خطابات مختلفة ومتنوعة

فإلى جانب الشعر . ، إذ نجده ينفتح في تطبيقاته على أنواع جديدة من الخطاباتليوسع أيضا من دائرة عمله

القديم والخطاب الصوفي، انفتح أيضا على الشعر الحديث والخطاب السردي الحديث والنص الديني القرآني، 

 . وهذا ما مّيز املشروع النقدي ملحمد مفتاح

من ، حيث وّسع وقفة تأملية وتدقيقية ألعماله السابقة فقد وقف محمد مفتاح " مجهول البيان"  هأما كتاب  

 "وبخاصة في مجال الاستعارة، وذلك  املسائل البالغية،عمد إلى معالجة  تطبيقي، إذدائرة عمله النظري وال

بين عناصر الكون املهيمنة عليه وضمان العيش إلدراك دور الاستعارة في خلق النظرية وفي تسويغها وفي الربط 

 11"  فيه، أو في خلق ألاوهام وقلب الحقائق

فرغم التوسيع في الجانب . النقدية ةلممارسل اوتنويع اوتوسيع اوتدقيق ااستمرار وبهذا يكون هذا الكتاب    

ه
ّ
 أن

ّ
وهذا ما نجد تفصيال والتأويل،  يفتح آفاقا جديدة للتلقي النظري أكثر، وتضييق الجانب التطبيقي منه، إل

نسقية ليعمق البحث في بعض القضايا التي طرحها في  مقاربة الكتاب هو هذا و ، التلقي والتأويل هفي كتاب له

هذا الكتاب تعميق للبحث في بعض املسائل التي : "في مفتتح كتابه محمد مفتاحقول في. كتاب مجهول البيان

طرحناها في مجهول البيان، فقد أثرنا هنالك مسألة عالقة الاستعارة والكتابة واملجاز باملنطق الصوري، 

 .ومسألة العالقة بين الاستعارة وبين قياس التمثيل، ومسألة التأويل وحدوده

التلقي  )الكتاب السابق هو آلاخر منصلب تناسلنحو منهاجية شمولية، فقد  ــ الفالتشابه والاخت كتابا أّم     

مقاربة نسقية : تساءل كثير من قراء كتابنا التلقي والتأويل : "تهفي مقدم محمد مفتاحيقول  ، حيث( والتأويل

وم أصيلها ودخيلها، عن ماهية مقاربته ومكوناتها وأبعادها وغاياتها، وعن سر إثبات العالقة بين مختلف العل

 أنّها  ومع. وعن درجات ارتباطها باإلشكال الذي توخى الكتاب حله وإلاجابة عنه
ّ
لم ورود إشارات في الكتاب، إل

تشف غليل القراء الذين يريدون أن يتعرفوا على الخلفيات التي كانت خلف تأليفه وكانت السبب القريب 

الغطاء عن تلك الخلفيات بذكر بعض املبادئ وتوضيح بعض لذلك تحتم علينا أن نكشف . والبعيد لوجوده

محمد مفتاح  وبهذا يمكننا القول أّن  .11"املفاهيم، وعن املغازي واملرامي من تصنيف العلوم وترتيبها وتدريجها

 
ّ
وليكشف  ،كالتفاعل والدينامية والنسقية وغيرها هذا ليدقق املفاهيم التي طرحها في كتبه السابقة؛ ف كتابهأل

 .الخلفيات إلابستمولوجية والتاريخية ملفاهيم متعددة، مثل مفهوم العالقة بمختلف أنواعها

 .ناهجاملفاهيم و املدوات و في ألا  توسيع النظرالنقدي  همشروعالناقد محمد مفتاح يريد من خالل  إذن    
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 : لعمله النقدي ـ التأسيس 3ـ  2

ساسية نجد أصولها وجذورها في أطروحته وأمؤلفات محمد مفتاح على فرضية مركزية  تقوم

كانت هذه الدعوة ف ،هي الدعوة إلى الجهاد والاتحادالجامعية عن التصوف في الغرب إلاسالمي،  و الجامعية 

وهذا ما عبرت عنه . ، خوفا من التشتت والاختالفندلسيين واملغاربة في مختلف كتاباتهمألا  أهم ما شغل

ر عنها بكتابات فلسفية وصوفية وتاريخية وفقهية فقد عبّ  ؤلف في مشروعه،مختلف الكتابات التي حللها امل

تحقيق وحدة ألامة دعا إلى مقاربة نسقية،: التلقي والتأويلحيث نجد محّمد مفتاح في كتابه . 19وكتابات شعرية

 ، 18ووحدة الدولة لتحقيق املصالح الدنيوية وألاخروية
ّ
ل الثقافة املغربية في كتاب التشابه والاختالف وحل

النواة املوجهة للثقافة املغربية، بما فيها من علوم شرعية وعقلية وأدبية، وألادبية بما فيها من شعر  أّن  " بقوله

 21" فصيح بمختلف أغراضه وعامي بتنوع تجلياته، هي الدعوة إلى الاتحاد والجهاد

فرضيات هذه الفرضية املركزية ملشروع محمد مفتاح النقدي فرضيات فرعية تعززه، وهي  تشّد و 

 :ه النقديمشروع مندراسة جزئية تعرض لها في كّل 

وهي . ـ الدعوة إلى الجهاد والاتحاد، في كتاب سيمياء الشعر القديم، وكذلك في الكتابات التي سبقته 1

 .في نفس الوقت فرضيته ألاساسية في مشروعه

 .ـ التشاكل والتباين والتناص، في كتاب تحليل الخطاب الشعري  2

ـ نمو النص الشعري، وسيرورة النص الصوفي، وصراعية النص القصص ي، وانسجام النص القرآني،  3

 .في كتاب دينامية النص

السياقية، في ـ النظرية التفاعلية الاستعارية التي تمر من الاستعارة الجملية إلى الاستعارة النصية ثم  1

 .كتاب مجهول البيان

 عنإنسانية كونية نابعة  ، باعتبارها آلية، في كتاب التلقي والتأويلواجتماعيةبشرية ة ضرور اللغة كـ  1

 . 21أةعبضروب سلوكه اللغوية وغيرها أن تكون مؤطرة وم كّل ، مّما يحّتم على تفاعالت إلانسان مع محيطه 

ملشروع النقدي ملحمد مفتاح إمكانيات النمو والتوسع ليشمل مختلف اتعطي الفرضيات الفرعية  هذهو     

النظريات الخطابات، ويقوى على استيعاب مختلف املمارسات الفكرية والنظرية، وبخاصة ما تقدمه 

 .الدراسات العلمية املعاصرة املختلفةو 

 :حـــاء والترجيــــالانتقـ  4ـ  2

 الفلسفيةيقوم البناء النظري عند محمد مفتاح على استعراض أهم النظريات الحديثة في مجال الدراسات     

تستجيب ومتطلبات واملصطلحات التي فاهيم امل خاصة. والرياضية والفيزيائية اللسانية والسيميائية والبالغيةو 

كان غالبا ما و ي يقارب بها موضوعه، لمناهج الت، فيعرضها لتحليل الخطاب العربي بمختلف أشكاله وأنواعه

وعملية الترجيح ليست عملية اعتباطية، وإنما هي عملية . عند الضرورة، ليرجح عنصرا دون آخر يتدخلمفتاح 

نظريات واملناهج الفاهيم و املوهو بهذا املعنى يبحث عن  .باملوضوع املدروسوالتبصر  ةالدقتحكمها متبصرة 

ولعل هذا التعامل النظري  ،مقوماته ألاساسية هفقدتفي جسد الخطاب العربي من دون أن لتي تنخر ألاجنبية 

 .منذ بداياته محمد مفتاح الفعل النقدي عنداملتبصر هو الذي يميز 
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يتطلب التمييز بين ألاهم الذي دقيق الالواعي  فهو ضروري أيضا عند مفتاحن ويقصد الانتقاءالانتقاء أّما     

وقد : "يقول في كتاب مجهول البيان. ن ألاساس ي والثانوي، والذي يجب أخذه والذي يجب تركهمن املهم، وبي

ويوضح ، 22" بستمولوجية التي تحول دون الوصول إلى هدفناتبنينا نظرية مالئمة جعلتنا نتجاوز العوائق الا

لهذا، فإن قارئ هذا الكتاب لن يجد : "النظري بقوله في كتاب التلقي والتأويل عمله النقديأكثر  مفتاح

تمرينات تطبيقية لبرنامج تلك النظريات بكل تفاصيله وإنما ما سيعثر عليه هو اتخاذ مبادئها أداة استكشاف 

 .23"لفضاء أرحب وأغنى، هو التحليل الثقافي

والتي النقدي نت املحرك النظري والعملي في مشروع محمد مفتاح هكذا يبدو أن عملية الانتقاء والترجيح كاو    

  .أكثر كانت تضعه أمام مسؤولية علمية تتطلب جرأة ووضوحا

  :املناهج النقدية ـ تعدد 5ـ  2

 بعد تجميع كافة مستوياتـه ، ترمي إلى إلاحاطة بالنصتعددّي آلية نقدية ذات طابع  مفتاح محمدقترح ا    

ف هذه املنظومة مـن. دينامية تخدم املغزى العام للنصوكوكبتها على شكل منظومة 
ّ
التباين : مستويات وتتأل

وهذه . التفاعل واملقصدية التناص و  ،البالغي، الصوت واملعنى، التركيب بشقيه النحوي و التشاكلو 

أكب على نونية أبي البقاء الذي ، التعددية املنهجية تضرب بجذورها في كتاب في سيماء الشعر القديم

. والسيميائية، والتداولية ، والفيلولوجية ،الشعرية : لى أربعة مناهج واعتمد فيه ألاستاذ مفتاح ع.الرندي

وما يلفت النظر في هذا الكتاب أن صاحبه اتبع القراءة املوازنة التي تتعامل مع القصيدة بمنظار الشعرية 

ملحدثين وتنفتح على إلاسهامات الغربية التي تقدم إضاءات جديدة العربية ومقاييسها، وتستثمر أراء ا

كما نهج القراءة الكلية التي تنظر إلى جميع العناصر واملستويات في .ومفيدة حول بنية الخطاب الشعري 

 .تضافرها وتفاعلها

وذلك (  إستراتجية التناص )ليعمق محمد مفتاح فكرة التعددية أكثر في تحليل الخطاب الشعري    

 محمد قام ، إذوحفوله بمستويات متنوعة ومتباينةبتصوره للتعددية املنهجية التي يمليها تعقد النص 

وذلك بعد تقسيمها إلى  الخطـاببتحليل مفتاح بمساءلة مجموعة من النظريات اللسانية الغربية املهتمة 

 :ما يلي 

 :التيار الشعري  ـ  1

 (J. MOLINO ) "جان مولينو" و ( J. COHEN )" جون كوهن " مفتاح كال من محمدضمن هذا التيار ناقش 

همفتاح  محمد فسّجل عنه ون كوهن أّما ج.  ( J. TAMINE)" جويل طامين و 
ّ
قصر الخطاب الشعري على  أن

أما .  ( POETIQUE  DE LA LANGUE  STRUCTURE  LA ) " بنية اللغة الشعريـة" الاستعارة في كتابه 

"  أّنهما تعصبا للسانيات من خالل كتابهمامفتاح  فسّجل عنهماطامين ـ   جان مولينوـ و ـ جويل بخصوص

   "للشعر مدخل للتحليل اللساني

النظر إليه  رافضا. اعتبره بؤرة أي خطاب شعري  مفتاح عن املستوى املعجمي، الـذيمحمد  تحّدث وقد       

، استنادا إلى عمليات تتوسل لتحديد الحقول الدللية كما لو كان قائمة من الكلمات املعزولة التـي

 الجانب املعجمي وإمعانا منه في إبراز قيمة  .بعضها عن بعض إحصائية تعزل مستويات الخطاب الشعري 
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ل الوقوف على قيمة  ، الذي( ISTOPIE )مفتاح مفهوم التشاكل  استحضر ،في الخطاب الشعري 
ّ
يتيح للمحل

 .الصوت وكيفية التالعب بهما تشاكل الكلمة و  رمزيـة

  : السيميولوجيار ــــــــالتي ـ  2

 :مفتاح ضمن هذا التيار ثالثة اتجاهات أساسية هي لقد تناول محمد       

الذي يمكن أن يفيد فذكر مفتاح أهمية هذا الاتجاه :  (.GREIMAS J ) جوليان غريماساتجاه مدرسة  ـ 1ـ  2

 . واملربع الغريماس ي ( النموذج العاملي)  محلل الخطاب الشعري بنظامه العامليّ 

عدم قدرة بالغييها على الحسم في  مفتاح أخذ عنها وقد: ( GROUPE MU )البلجيكية " وــــــم"جماعة ـ   2ـ  2

 .وضوح حدود الشعر والنثر عندهم إضافة إلى عدم ،القوانين املميزة للخطاب الشعري 

ز في تحليله  أخذ عنه مفتاح: (RIFFATTERRE  M .  )" ائيل ريفاتير خمي" اتجاه  3ـ  2
ّ
ه رك

ّ
الخطاب الشعري أن

 .الشعر وكافة الخطابات التخييلّية، فضال عن خلطه بين التناصو  بالكلمات، اللعب على

 :التيار التداولي ـ  3

، فيما يعرف عنده (SEARLE ) مفتاح على من يعرفون بفالسفة مدرسة أكسفورد ، وخاصة وركز فيه    

بنظرية ألافعال الكالمية، وهو في نظره فيلسوف وضعـّي يقّدس العلم ويرفض ما سواه، وهو نتيجة لذلك 

 .يدّمر كثيرا مما بناه نقاد الشعر

ومحمد مفتاح نفسه قد صّرح منذ كتابه في سيمياء الشعر القديم باألخذ بالراجح من تلك النظريات التي      

وقد اتخذت محاولتنا هذه إلى أخذ الراجح من مبادئ تلك النظريات : "يقول في هذا الكتاب. يتعامل معها

. لكنا غير معاصرين خارجين من التاريخلو اكتفينا بهذه القراءة وحدها : "وقوله كذلك، 21"وصياغتها في بناء عام

مستمدة مما ورد عند بعض النقاد العرب القدامى ومن بعض وجهات النظر املعاصرة، "نحتنا نظرية " ولذلك

ويقول محمد مفتاح في كتاب تحليل الخطاب . 21"من مبادئ" النظرية"وقد حللنا القصيدة بحسب ما ورد في 

وائق الابستمولوجية وإلاجرائية، وأن نتمكن من فرز العناصر النظرية نستطيع أن نتغلب على الع: "الشعري 

الفعل النقدي عند محمد على أن  دّل ي،  21" الصالحة لستثمارها في إطار منسجم إذا تعرفنا على تلك الخلفية

كان ل يتوقف عند عرض النظريات واملناهج واملفاهيم، بل كان يحاول الكشف عن خلفياتها  فتاح،م

الابستمولوجية والفلسفية والتاريخية، ليصوغ بعد ذلك مقاربة جديدة تخدم الخطاب العربي وخلفياته أيضا، 

ستعراض منجزات غيرنا وإنما غير أننا لم نكتف با " :شمولية ــ نحو منهاجية التشابه والاختالف هفي كتاب فيقول 

 . 21"اقترحنا مقاربة جديدة تقوم على الترتيب والتدريج مما تولد عنه تعقيد مثمر وإبعاد لتبسيط مضر

    :اتمةــــــــــخ

في أعمال محمد بعد رحلتنا البحثية و قه من نتائج وإضافات جديدة مفيدة، تتحّدد قيمة أي دراسة بما تحّق     

ــ إليها  نااستنتاجات توصلــــ كجنت الدراسة فقد  مفتاح النقدية،  : آلاتيةالثمار ـــ

 .جاءت موزعة ما بين الدراسة النظرية  والدراسة التطبيقية ّن أعمال محمد مفتاح النقديةإ ـ 1
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لت حدثا ثقافيا غربيا وعربيا ألّنها سلكت مسلكا منهجيا مركبا بمقاربة إـ  2
ّ
ّن أعمال محّمد مفتاح شك

الدراسات من خالل دراسات علمية ملمة بالتاريخ والذكاء الاصطناعي و وظواهر أدبية مختلفة، نصوص 

 .مّما منحها قيمة متمّيزة .السيميائية والتداولية

ّن أعمال محمد مفتاح تمّيزت بطابع تركيبي متطور صاحبته الصرامة العلمية في توظيف املفاهيم إـ  3

 .واملصطلحات

بالشتغال على الخطاب البالغي، وإعادة النظر في التصنيفات البالغية اهتم محمد مفتاح  ّن إـ  1

القديمة، وفتح الدراسات العربية على آفاق جديدة تستمد مقوماتها من علم النفس املعرفي والذكاء 

، "ويلالتلقي والتأ"و" مجهول البيان "  :وتجسد ذلك في كتابيه. الاصطناعي والبالغة العامة واملناهج الحديثة

حيث عمل على طرح املفاهيم، وتقديم التصورات الكفيلة بإعادة النظر في أسس البالغة العربية القديمة، من 

 .شتغال على متون متعددة ومقاربتهاخالل الا 

 : شـــوامـــــــاله
                  .138:، ص2112، ط (الدار البيضاء)مناهج النقد املعاصر، افريقيا الشرق : ـ صالح فضل 1

             11:، ص(1881) 1، ط (البيضاء)مجهول البيان، دار توبقال للنشر : محمد مفتاح: ينظرـ  2

                                                                                                           .11، ص1889، 2، اتحاد كتاب املغرب، ع "آفاق"املشروع والنسقية، مجلة : أحمد حافظ، محمد مفتاح:  ينظر 3

          .11: ، املركز الثقافي العربي، بيروت، ص1891، 1دينامية النص ــ تنظير وإنجاز، ط : محمد مفتاحـ  1

 ـ 18، ص2113، مارس 21، س311، املجلة العربية، ع !!  "الجابري "ر خالد بن صالح السيف، ثمة آخرون في املغرب غيـ  1 

                                18ـ  19: ، صص2111، ماي 1/1: آلاداب، ع -مفتاح، الدرس ألادبي في  الجامعة املغربية وغياب املشروع الحضاري  محمد ـ  1

 111ص  ،بيروت /الدار البيضاء، 1،1888طاملركز الثقافي العربي،  ، املفاهيم معالم ،ـ محمد مفتاح 1

 119ص  1،2111محمد مفتاح، النص من القراءة إلى التنظير، الدار البيضاء، طـ  9

 1881محمد مفتاح،  التشابه والاختالف ــ نحو منهاجيه شمولية، ـ  8  1، املركز الثقافي العربي، ص 

  91 -91: ، صص2112، 1محمد مفتاح ، الشعر وتناغم الكون ـ  التخييل، املوسيقى، املحبة، شركة النشر والتوزيع ، الدار البيضاء، طـ  11

 91نفسه، ص ـ املرجع  11

   131، ص 1888، 1بيروت، ط/محمد مفتاح، املفاهيم معالم، املركز الثقافي العربي،  الدار البيضاءـ  12

 نفسه، الصفحة نفسها املرجعـ  13

 11املرجع نفسه، ص : ينظر ـ 11

  .8، ص1892دراسة نظرية وتطبيقية، دار الثقافة، البيضاء : ـ محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم 11

 .9، ص1881محمد مفتاح، مجهول البيان، دار توبقال، البيضاء ـ  11

 .11، ص 1881شمولية، املركز الثقافي العربي، نحو منهاجية : التشابه والاختالف: محمد مفتاحـ  11

 8س ، ص.محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم ــ دراسة نظرية وتطبيقية، م:  ـ ينظر 19 

 .212س، ص.محمد مفتاح، التلقي والتأويل ــ مقاربة نسقية، م: ينظرـ  18

 .119س، ص.محمد مفتاح التشابه والاختالف ــ نحو منهاجية شمولية، مـ  21

 .9 -1:س،  صص.محمد مفتاح، التلقي والتأويل، مــ 21

 19س، ص.مجهول البيان، م محمد مفتاح،ـ  22 

  19س، ص .التلقي والتأويل، م محمد مفتاح ـ  23 

 19س، ص.محمد مفتاح، سيمياء الشعر القديم، مـ  21 

 191س، ص.محمد مفتاح، سيمياء الشعر القديم، مـ  21 

 11س، ص .تحليل الخطاب الشعري، ممفتاح،محمد ـ  21 

 11س، ص .التشابه والاختالف، م محمد مفتاح،ـ  21 
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 ة اللغويةألمقاربة البنيوية اللسانية للمس

 

 داود خليفة: دكتور ال

 الجزائر - الشلفجامعة حسيبة بن بوعلي 

 :لخصم

أرقتتماارل تطارهيرختت التتيالب تتقرن االب تر الي اتفي اجاتتوع التاااقتت يا ععت يالبن   تت ا( Structuralisme)عرفت البنيويةت ا

 او اتت االبتتقوار تتي اع وتت ا(M.Foucault 9191 – 9191) وميشاااف كوكاو( R. Barthes 9191 – 9191) روالن بااار ات اتق اتت اا

 اختتتقلاليتتتن  ا ب تتت يذلرتتت اصتتتننااتتتواليتتتصبيحاأ ااملتتترالاأ اليتتتن  البنيوتتتيواختتتياأ تتتت اا.لبنيويةتتت اختتتياا  ا اتتت ااتتت الب  تتت اول  هتتت  

 ؟لب   او اب ع صب الب  ية البنيوية ا الي  رب ا: الاررن طااي البنيوية او ب يو اج  ن ااهرلاإلاشك بو البق بو 

 .لبنيوية ؛الب    البن  ؛الين  ؛الب   او ا: املفتاحيةالكلما  

 التعريف بالبنيوية -1

 اولتاالب  ت البفري تو ا  عتطابفتظالبقواي  يالبنن ء( struere) لبنيوية الااالاشق  قالب  يواا يداإلمالب فظ

(structure ) رتوباولباوك  اولبشكطاولبنظ  تك بادججاااخق ف. 

ات  اتعت اا  تياتتقب ااشتفيء اولبنيو اهتاالباوةت البتتيا كتي ا"ا  "اوالبف طالبثتثيا" ايو "لب   الب ربو ؛اك ع ااولا

 .ا   البتشرو اولب ع رةاولبمليرةالبتيا كي اع يه البنن ء

اذبت اات اج تطاارشت يا ولصهت   اف بنيوية  اوالين ه البن     ا مل باأ اا فابات اعنت اا رةتحاا ت د اوب تطا

إا ااوالبمل باإعه ءاافاتي اب نيويةت  اوذبت اا هت ارقعت الرق خت ااوان  ت اوترفت ااخق فت  اإ هت ا»: فيكيا  يي 

ررتاتت ايا تت  البتتتاتت ا ع تتواا تتعوق اا بيأو تت ؛اأوااقعتتطالب تاتت ااو أتت راإلايلبتتتيار تتي ااق  وتتطااالي تت وج اقعتتطا

 .(1)«ل ف  اوا زليا ترتا ابويان اخقل

ولب  تي ااالافقملت دوع ت ا الاجقعت  ت  ت ا لاتقخ  التاااقت جااعت ة حلليملهوعلماغرلرالب   او اافإ اخقلا

 ا ونعتتتت ا"اتتتترل "وبتتتت ا ق تتت داا  تتتت اختتتتقلاليملتتتهلحادللتتتتطال ة تتتتطالب  تتتت يياإجااتتت اا راتتتت ا .لبرة ضتتتو اولبف  تتتتف 

 .لبتررربالب لللااب ي  لااليكيا اب نظ  الب   ييلاقخ اق ااع   ا

 البنيوية والبحث اللساني -2

 F. de 9191 – 9911) دو سوسااااا   كردينااااانا تتتتيدا صتتتتتييا ولتتتتماب نيويةتتتتت اإلتتتتماأععتتتتت يالب تتتت ب الب  تتتتتيوا

Saussure )بق تتييالبن تت الب  تت ييااتتواليتتن  البقتت رةىاالي تت ر اإلتتماليتتن  االبتتقوافتت  اايضتت ا اتتهالبتتتياااتت ا

أ تتت خع الت تتتحاع وتتت الاتتت اليتتتن  ا: أ اخنتتت راتتتترة وي ااخق فتتتي اب رلاتتت الب  تتت ادو سوسااا   ب تتت اج تتتظ .لبنيوتتتيو 

د نتتت اوكياي قعتتت اعلتتتمالبق  وتتتبالبةا تتتيالتتتاادرلاتتت الب  تتت  افقتتتق ااوختتتيااتتتن  ارتتت رةىا( Diachronique)لبتتت   تروييا

وليتتتتن  البثتتتت ييالاتتتتع  اا.اتتتتوافتتتتترةازانوتتتت اإلتتتتماألتتتترأاب يفتتتتيحاعلتتتتمارهيرختتتت اأوالبق يتتتترلاالبتتتتتياتتتتترأااع يهتتتت ادرلاتتت ه 

 البتقواههتتق اا رلاتت او ت لاالبترتوتتبالب  تتيواوختتيااتن  اوصتتفيااتتق روكي( Synchronique) لبق  وتطالب تتن رويي

  .ايو اأ اق اا  دةالاالبةاوولب تف اااي اخق البي  لاادو الوالعقن راب  اطالبةاو اا الب   اخن ا
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 اوب توادو سوسا   كرديناان  اأاا ت لبتتي  ت او الب  ملتع لاتتن دلأا اتا الب  يتيا جت او  ةت ي لبنيو اأ  و  ا

 اج   لالتاالب  تي اإلاي ت او  افتإ ااق بات اجفر ااوالبقو رلاالبف رة الب ربو اأواايصفا اان تايلءااظرا اإبيه ا

 .(2) افنطاأ ارعق ابتشعطافرو الي رف اإلاي  او اليخق ف الااثروبيبيجو  ويالبتياظاراافو اخيا

 تتتتصب ابتتتت ار تتتتواا تتتتطالخقعتتتت  اي  تر تتتتختتتتيا لبتتتت راالب  تتتت ييالب رثتتتتيال ةتتتت   لتتتتاا دو سوساااا  أاتتتترزااتتتت اف اتتتت ا

ا و العقبراأ ادرلا البظ خرالب  ية ا ينغتااأ ارنه تحااتواكتي الب تت ا "ايو الب   "لبن  ثي افن  اوهااا  ب ا

 . اوكطاا اع لالاالي  ئطالب  ية اعرضاجاأخعو اب "ايو "عن رةاعوا

 اوختق الب تات ارقكتي ااتوا(Signe) "لب تات "هاا( Structure)إلماأ الب   ااشكطاايو اادوسوس  لعقبرا ب  

 ا(Signifiant) الاادافا تتي ا( Acaustique) اوصتتيرةااتتع و ا(Signifié) املاادلوف أوااألاكهااو  صتتيرةاذخنوتت اا تتي 

لبنيوتت اليكياتت ااتتوار تت اولب تاتت الب  يةتت ابر تت اهتتاالبتت لياو تت  اوجاليتت بيياو تت   اوإاعتت الب تاتت الب  يةتت اهتتاا

ااتوالب تات ا
ع
وةقكتي ا. (3)لب لياولي بيياا   ا ض حاإلماخق البنيوت البتربواولبقي توح افق ت والب  ت اعنت  اي ت  

لي تتتتتقيأالبملتتتتتياي الي تتتتتقيأالبترتوفتتتتتي الي تتتتتقيأالبملتتتتترلا ا: اتتتتتواعتتتتت ةاا تتتتتقية ااهتتتتتاالبي تتتتتحالب تتتتت  اب  تتتتت اعنتتتتت  

 ... لي قيأالب جلا الي قيأاليعجيي

خياإلافرلرااعن أالعقن تو البراةالب  تيو اأواأ االاررنت طااتي اادو سوس  ا افرر ااخ وغ ياعوالبنو  اأ اأ

اك اتت اكتتطالبتت لياوليتت بيياجا خضتت اإلتتماأواايجتتباأواانهتتحاع لتتاا بتتر راإلا  بتت ااتتوالبتت لياإلتتماليتت بيي اواتتواأتتتتت ا

أشتتتك يالبقيلصتتتطاإلاي تتت ييااتتت اهتتتااإجاأاظعتتت ارقكتتتي ااتتتوااقعيعتتت ااتتتوالب تفتتت االبق  تتتفو اجارتتتررنوا بفتتت  ا

 
ع
اأواوظوفوتتتت 

ع
اأواانه وتتتت 

ع
اتنو وتتتتت 

ع
لاتتتتتق تبو الب  تتتت التتتتااا  اتتتتتطالبيلفتتتت  افيظوفتتتتت ا»: وختتتتتقلاا نتتتت  . اعتتتت بيجاه الررن تتتتت 

اتطارقق ت التااربتواا لب   او اجارقعثطالااربوالبي  لاالب   او الينقق اا ا شو ءالاالب  ب اليرجعالب تا ا

 .(4)«لب لياا الي بيي اوافايا ادللطالب    ا قعثطالاار    ا دب اوةكي الاار  اطاا اافاي الب    اتنظ  

بتت ليالبملتتياياوليتت بييالي نتتيو افص  تت ا اورقكتتي اختتق الب تاتت ااتتوال"عتاتت "لب  تت اادو سوساا  إذ  العقبتترا

. واتتواأتت  اف تت اكتت  ا ت راالب  تت ابتتقلاه اواتتواأجتتطاذلاهتت . ليرجت ال ة تتفياليتت دو اول تتقفظااعتت اختتيااقترداوصتتيرو

وختتقلاي  تتياأاتت اكتت  ا رتتتةاعلتتمادرلاتت الب  تت اا عقن رختت اا  تت الجقع عوتت اأا اتتو اوأ اقتت  اوة  تتفيالب تتت اا عقنتت ر ا

لختتتق اف تتتواا  ج اتتتبالبملتتتياياولي نتتتيواادو سوسااا  وي  تتتيااتتتواجاتتت األتتترأاأ ا. و ظتتت خرةافرد تتت ااق يتتترةاوخ اشتتت

 .(5)ليررنهي اا ب    اوب اههق اا ب ت اوإلااق زالب  ئعي اعلمالبن  اليرجعااولب و قا

وثشكطاع   افإ الب تف ااي الب لياولي بيياوالاررن طالبضروروااونهع اخياا ا را اعتف الب جب ادللطا

وان افإ الب  ت ارملتننااظ ات ااتوالبراتيزاات دل الب تفت ااتي البت لياوليت بييااب تا الب   او الب  ية  انظيا ال

  .هااجةءااواع  البرايزالب   لعقن تو اراةة  ااع ا مليا الب يياإ الب   او اا

ليظارا وياخيالبنيو الب  ية اأوالبننت ءاأوالبترتوتبالبت لللااب  ت ا: علمااظارةواب يةي  دو وس  تع ا ؤت ا

. اواصرحاوا ي اوخياأخ اا ا عيزالب    اوأ ادرلا اخقلاليظارا ينغااأ ايش طا خعو الاالب رلا االب  يةت 

 .ا  اطاخ اشو الب   الي قيب اوليظارالبث يياخياأخعو الب   الينهيف اا عقن رخ اليظارا ا سفياب    الا

ااوالب    برها ب    اف وةعيزادواايايرااواجا األرأااي الب    اولب ت ؛
ع
دل اا  ا

ع
اا عقن رخ  إجاجةءل

دة  افق  والب   ااقب اظ خرةالجقع عو  ااظ  ااوالب تا ااي قخ  الاالبقف خ ااي اأفرلداجع ع اب ية اا  ا
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 اورصأرلا"لب   اك ئواحا" ا نفياعنه ار  البف رةالبتياك ا اا ئ ةااواكي اإ الب يياإ الب   اظ خرةالجقع عو

الي را االاجقع عو الب ورك  عو اءا جرق  االاجقع عاالبقوا رداكطاشفي اجااوع  اليققع   الب ت افايا. إلم أا 

اايجيدالب   ؛ا اوخيالب ت البف لاالبقوا قه ن اايففاا ي  اوجا ق  حاإج (أواف طالبق فظاا بك ع ا)ف طا

 .ف ب   اهاا دلةالب ت اواوااق ج الااافهالبيف  اوخيا قعيزاا بفرد  اولبق ير

أوجخعتتتتت اع تتتتت االاصتتتتتيلاالب تتتتت  ا: وختتتتتق البقفرفتتتتت ااتتتتتي الب  تتتتت اولب تتتتتت اأدااإلتتتتتمارعويتتتتتزاا تتتتتقيةي ااتتتتتوالب رلاتتتتت 

ف تتت اولبنظتتراإبيهتت ااتتوا وتت االينهيفتت وختتيالب  تت البتتقوا ختتق اا رلاتت ا صتتيلاا ا(Phonetique –لبفياتوتت ا)

ولبثتتتتتتت يياع تتتتتتت اوظتتتتتتت ئفاالاصتتتتتتتيلا ا . اأوادرلاتتتتتتت االاصتتتتتتتيلاااتتتتتتتوالبن  وتتتتتتت الي د تتتتتتت ليلصتتتتتتتا البنه وتتتتتتت اولبفيز  ئوتتتتتتت 

لبتتتتتياا اوختتتتيالبتتتتقواههتتتتق اا رلاتتتت اأصتتتتيلاالب  تتتت اأوالبي تتتت لااولبفيروعتتتت االبملتتتتيرو (Phonologieلبفيايبيجوتتتت ا)

 . (6)ا االاصيلاااوالبن  و البيظوفو  قكي اانه البنظ  البملياياب   اا ون  اأوادرل

 .البنيوية في ألادب -3

رق  اتتتطالبنيويةتتت ااتتت ال جع تتت اا عقن رختتتت اانه  تتت اب  رلاتتت اولبق  وتتتط اورنظتتتراإلتتتمال  هتتتت  التتتاااقتتت يا د ؛ا

اكتتت ات اف ب ملتتتو ةالبشتتت رة اجارنتتت  ااتتتواأاوتتت ااوجاهتتتاااتوقتتت ااقعيعتتت اأاوتتت ا اا البنيوتتت ا  دثتتتياا عقنتتت ر اانتتت ءع

لب جبوتت اب  ملتتو ةاهتتااا ملتت  ااقعيعتت ااتتوالبنيوتت االيقعث تت التتاالبنيوتت اإلا   عوتت اولبنيوتت البترتو وتت اولبق نير تت ا

 اواتتتتواخنتتتت اأصتتتتن  البنيويةتتتت ااتتتتواليفتتتت خو ا(7)وةنهنتتتتحاذبتتتت اعلتتتتماكتتتتطاأشتتتتك يالينقتتتتي ا دثتتتتيا ولبنيوتتتت البقخو وتتتت 

 . ا او الاار    اتنو  ا عع يا داو 

لبن ت ا دثتياات الاااق ياا–لب  ية ا دو سوس  علمادرلا ااولبتيالاتن ااا– د االالبنيوية اارق  ا

 -اظرةتت ا د ااعرفت  وا ات  ا()(R. Jakobson 9199 – 9911) روماان جاكوسساون لبشت تاوي البتروااول صتت ا

لتتتااإلااتتت ل اار تتتيجاجتتقرة اإذابتتت ارملتتننااظرةتتت التتاال ةوتتت ةااتتطاأصتتتن  ااظرةتت  -لتتااالارقتتت  البشتت تييااتت البنيويةتتت ا

 . (8) دثيااواانظيراب يواوف ياوجع لا

لخقعتتت اا رلاتتت ا ا(9111 – 9191)ا تتت الي راتتت البشتتتك و اأختتت ااتتت رلاالبن تتت ا دثتتتيالتتتاارواتتتو ااتتتي اعتتت ايا

ا عقنت ر اصتيرةا بوت إلينقي ا دثياا عقن ر اانقيج ا قعقت اا جاتق تبو اول  مليصتو  اف ت اكت  افنتطاذبت ا نظترا

 افق تييا ارالبقواج طالي را البشك و ارتن ويالبن ا دثيا  و لاعتوارولاليؤبتفاولبقت رة  اليؤبفا  ها

 .وعوااف و اليؤبفاواويجر اإلماصيرةاراةة ا  و ةاعوالبيلف االاجقع عااولبق رةىااقب البن ا دثيا

يشتكطاالارقت  البشت تييالي هت حاخت  التاااظرةت ا د اور  وتطالبتن ا دثتي اوفت اظاتراختقلاوثشكطاعت   ا

لبتتتتياأا تتتا البن فتتت ا دثتتتيالي تتتروحااموسااااو اللغوياااةالارقتتت  ااتوقتتت البق تتت ءا   قتتتي اتنيتتترري التتتاا د ؛ا   تتت ا

" أبوياااااا "لبتتتتتتيارصا تتتت ااتتتتتن ا  تتتت اذبتتتتت  اولي روفتتتت اا اتتتتت ا بطرساااابور و   تتتتت ا ا9191لتتتتتاااتتتتن ا" جاكوسسااااون "

(Opyaz.)وع اذلاواتت ئوااظ اا عقنتت ر  ا دلل تتلب ن  تت اا تترلءةالبتتن ا دثتتيااتتواإلتتمالبشتت تاو اوفتت ادعتت اا ِ تتي 
ُ
تت اأب اع

تتت اب يلفتتتت ختتتياب يلفتتت  اوبتتتترها اتتتوعويبيجو  وبتتتقب الاتتتتن  ولاعتفتتتت ا د اا افكتتت راولبف  تتتف اوليققعتتتت ا. لي ك اع

  .ولبق رة 

ههتق االارقت  البشتت تيياا رلات البنظتت  الب  تيواا تتةوجاعتوااتتو قالبقيلصتطاالاجقعتت عا افوت رااا تتقية اا

وب بقتتتت لااف بنيويةتتتت التتتتاا. لب  تتتت ؛اك ي تتتتقيأالبملتتتتياياانيعوتتتت البفتتتتياوتوكياولبفنيبتتتتيدا اولي تتتتقيأالبترتوفتتتتياولبتتتت جلا
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   اا رلا الينقةالااصيرر الا »( الارق  البش تيي)اق يا د ا
ِ
او ااملرحالبنظراعتوالب تو قاللتااأاتق،افوت  اا

أواعتفقتت اا يراتتط اوفملتت  ااإاق جتت  اوةتتق اذبتت ااق  وتتطاا تتقية ااب تت ا  ونهتت  اك ب  تت الب ربوتت  اايصتتفا اتو اتت ا

ااوار  وتطا صتيلااولبملترحاولبترلتوتب اإلتما
ع
ا ق ت اذلااايو اك و  اول ق داعتف ااي اخق الي قية ا اا ءل

وختتتقلاك تتتت اأدأاإلتتتتماإدلتتتت ياافتتت خو اج  تتتت ةابلة تتتتطا دثتتتياتق  وتتتتطالبتتتتن اور  وتتتتطا. (9)«بتتتت ر  وتتتطاا تتتتقيأالب ج

 . ل  ه  اوا يالبن اوغيرخ  اولعقن رالبن اي و،اان  حاعلماذلر 

وبتتقب ااتتعمالبشتت تاوي اإلتتماا  ربتت البتتن ا دثتتياا  ربتت اا   ثتت  اايصتتف اايوتت اا   تت اا قفوتت ااتتقلاه  اجا

إلتماات ا ققت وزاب  هت اوةقملتطاا بتقلاالينققت ابات اأوا  تو قاإاق جات  ااتطار وتطاعلتماار وطاعلماوفت ع ال رجوت اعنهت 

 قعرتتتتةا تتتييالبتتن اوي ةبتتت اعتتتواكتتتطابل هتتت  ا دثتتيافتتتإ البن تت البنيوتتتيوااتتواخنتتت  ا .(10)لشتتق  با البتتت لللااف تتتو

فو  واله  اأواب   اعن رةاعوا اقب  د اافو  و وليققع اولبظروحالبتيايشصافيه  البن اشفيء ااثطااؤبفا

 .ي بيجاادليا اخياإجالب عطا دثياك  ا

 :خاتمة

اأ البنيويةت افت ا الضت ف ااخ ات اب  رلات االب  يةت ا شتكطاعت   اوب ت راالب  ت ييا شتكطاألت  ا جاش ا

الاتترزالضت ف اهتتااأ الب  ت اأصتتن  اايضتيع اب رلاتت اع عوتت اووفتحاان جتت اع عوت  ااعتت اللتر اان تت الب  تت ا وب تطا

 .و اثروبيبيجو ضوحاإلمار   اأوا الجقع  افو الب رلا االب  ية اا الب رلا االبف  فو اااوادلئرة

 

 :بيبلوغراكيا 
9. .      éditions talant kit, Bejaia, 2002  , Cours de linguistique généraleFerdinand de Saussure,  

  الب ت دا ااق ت الييلفتفاب ن تيااولب رلات االتااليققعت اولبقت رةتحليا  الخطااب مان املدرساة البنيوياة ملناج املاناو التاداونيا ع ا يب  ا .9

 .9191 اج ا  اا   ر ا11

 ا91 ااق تتتتتت ا اتتتتتت بهاب   تتتتتتي اإلاي تتتتتت او اوالاجقع عوتتتتتت  الب تتتتتت دعاااااار  ونقااااااد: شااااااأه واملفهااااااو البنيويااااااة النا عتتتتتت ااتتتتتتواعنتتتتتت  ااتتتتتتواصتتتتتت  ح ا .1

  .9191 ا91ليق  

 .9191 ادلرالبرش دال ة  ث  البهن  ا ولم الب لرالبنوض ء االبنيوية في اللسانيا ا ع ال ةن ش ا .1

 .9111بقيزي  اداط الب  خرة ا ادلراغرةباب هن ع اولبيشراولالتفا   اللغوي ب ن القديم والجديدتع يا شر ا .1

 .9119 ااير  اب يشراولي  يا ا البهن  االاولم الب  خرة امناهو النقد املعاصرصتلافضط ا .1

 .9191 ا9 ادلراارنيأاب  رلا ااولبيشراولبقيزي  اطأسئلة ومقاربا : املناهو النقدية الحديثةص  حاخية و ا .1

 .9119 ا9 ادلرالبا أ ااطواملبادئ والتطبيقا بحث في ألاصوف : املناو البنيوي زولووا  يرة ا .9

 

                                 
ا: ا تاعوا-(1) ااواعن  ااواص  ح  اعر  ونقد: البنيوية النشأه واملفهو ا ع  الب  دا ا بهااق    اوالاجقع عو   ا 91ب   ي اإلاي  او 

  .911 اص9191 ا91ليق  

 .1 ال جةلئر اص9119 ا9 ادلرالبا أ ااطبحث في ألاصوف واملبادئ والتطبيقا : املناو البنيوي زولووا  يرة ا: أاظراإلما-(2)

(3)-          .kit, Bejaia, 2002, p 22éditions talant  ,Cours de linguistique généraleFerdinand de Saussure,  

 ااق  الييلففاب ن يااولب رلا االااليققع اولبق رة  اتحلي  الخطاب من املدرسة البنيوية ملنج املناو التداونيا ع ا يب  اا-(4)

 .11 اص9191 اج ا  اا   ر ا11لب  دا

 .919ص  9191  البهن  ا ولم الب لرالبنوض ء دلرالبرش دال ة  ث البنيوية في اللسانيا ، ا ع ال ةن ش ا -(5)

 .911 – 911 اص9111 ادلراغرةباب هن ع اولبيشراولبقيزي  اداط الب  خرة االتفا   اللغوي ب ن القديم والجديدتع يا شر اا-(6)
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 .11ليرج ااف   اصا-(7)

()-  أ  الفه  الي را البشك و البرواو  اوأ  ااؤا فيا ادوسوس   اع ب الاالب   ا الت  اأوجاعلماأعع يا9199 – 9911 رومان جاكوسسون

 .لب رلا االب  ية  اوخياأ البنيوية الب   او اجاوع ا   الاق  ب اإلماأارةك  اوهاالي را البتيالعقع ااعلمالين  البنيويوالاا"ارل "ا را ا

 .11 اص9119 ااير  اب يشراولي  يا ا البهن  االاولم الب  خرة امناهو النقد املعاصرصتلافضط ا: أاظراإلما-(8)

 .1 اارج اا اح اصمقاربة لغوية تداولية: است اتيجيا  الخطابعن لبا دوااواظ فرالبشارو اا-(9)

 .919 اص9191 ا9ارنيأاب  رلا ااولبيشراولبقيزي  اط ادلراأسئلة ومقاربا : املناهو النقدية الحديثةص  حاخية و ا -(10)
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ّمفي ج حقل الحشرات
 
 "دالليةّدراسة معجمية"ّغة البن دريدهرة الل

ّ

ّزغودةّإسماعيلّ:لدكتوّراّّّّعبد القادر بعداني :لدكتوّرا

 الجزائر -الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي

ّ:خصلمّّّّّّّّ

ّظريات يعّد الحقل الّداللي من أهّم النّّ
ّ
ظرية على معجم يق هذه النّّالبحث محاولة لتطبنى، ويعتبر هذا غوية لفهم املعالل

ّجمهرة 
ّ
واحف وترتيبها وتصنيفها ضمن حقول الكلمات الخاّصة بالحشرات والزّّ ع كّلّغة البن دريد، وذلك بالبحث وتتبّّالل

ّ.فرعية

ّ.جمهرة اللغة؛ املعجمية؛ الداللة؛ الحقل الداللي؛ الحشرات:ّاملفتاحيةالكلمات 

 :مفهوم الحقل الداللي .1

ّالحقل هو قطاع متكامل من املادّّ أّنّوملان أيذكر 
ّ
ّ"1ّ.من الخبرةين ر عن مجال معّّغوية يعبّّة الل

ّ إّنّ"ّويعرفه جون ليونز 
ّ
ّ.2"غة الحقل الداللي هو مجوعة جزئية ملفردات الل

الحقول الداللية هي مجموعة من الوحدات املعجمية التي تشتمل على مفاهيم  أّنّ:"مونانّويرى جورج

3ّ"د الحقل تندرج تحت مفهوم عام يحّدّ

ّ أّنّ:"وقد ذكر فندريس
ّ
لى اكتشاف عرى جديدة تجمع بينها إالكلمات  ّوهن يميل دائما  إلى جمع الذ

4ّ"ث دائما بعائلة لغوية فالكلمات تتشبّّ

أي ,صلة بهذه الكلمة داللياقيقة مرتبط بمجموعة الكلمات املتّّمعنى الكلمة الّدّ وترى هذه النظرية أّنّ

ّ يجب ربطها بمعان ىلفهم املعن
ّ
ّ.هنأخرى في الذ

ّ ّرقديفنحن مثال ال نفهم في مالحظة التّّ
ّ

ّم للتّّرف التي تقّدّلوحة الش
ّ
ها بين بعد أن  نعرف  أنّّ لميذ إال

نقارنها بهاتين املالحظتين نفهم حقيقة معنى هذه املالحظة وتصبح مرجعية  أنوبعد .ّد املتوسط و الجيّّ

 .وهكذا  ّألاخرّىلبقية املالحظات 

طبيعة هذه العالقة  وهل هي  وتحديد ّ,داخل الحقل بأخواتهافيجب معرفة العالقة التي تربط الكلمة 

ولذا على العلماء دراسة املستوى ّ,عالقة تنافر  أّو,عالقة الجزء بالكل أّون تضّمّ أّو,عالقة ترادف 

ّ.هذه الكلمة إليهاللي للكلمة داخل الحقل املعجمي الذي تنتمي الّدّ

حقول فهرسية داللية، فهرسية لكونها مؤلفة من كلمات، وداللية الرتدادها  إذنفالحقول الداللية "

ّ.5"ال واملدلول العالقة  بين الّدّ إلىّوإلرجاعها

  الوحدة  املعجمية والوحدة الداللية: 

 ّّالوحدة املعجمية  أّوهي املدخالت املستقلة املوجودة في املعجم التي لم تستعمل في سياق خاص :

موقف لغوي  معين خرجت من الوحدة املعجمية   أّو، فإذا استعملت في سياق خاص موقف لغوي معين 

 .الوحدة الداللية  إلى

 زات هي تلك املميّّ أي6ّ"مييزيةع من املالمح التّّهي تجّمّ أّوهي الوحدة الصغرى للمعنى :"ّالوحدة الداللية

 .ة التي تساهم في بيان املعنىة والخاصّّفات العامّّدات من الصّّواملحّدّ
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ّ ّ:ما يلياللية والعالقة بين الوحدة املعجمية والوحدة الد 

ر الوحدة املعجمية عن وحدة داللية واحدة وذلك إذا لم تستعمل في سياق خاص أي في تعبّّ أنيمكن  -1

 .قرأّ-كتب:ّل مثلالكلمات التي ال تؤّوّ

في موقف حرج أو خطير  كمن يقع,ّبر الوحدة املعجمية عن جملة كاملة أو عن موقف لغوّيتعّّ أنيمكن  -2

 .أو غريق ,ّفيصرخ حريق

مثل  ،والذي يفرق بين الوحدات هو السياق فأكثّرر وحدة معجمية واحدة عن وحدتين دالليتين وقد تعبّّ-3

 .د املعنىد معناها والسياق هو الذي يوضح املعنى املطلوب وهذا ما يعرف بتعّدّالتي يتعّدّ ،ذلك كلمة عين

ّالوحدات املعجمية عن وحدة داللية معيّّر بمجموعة من وقد نعبّّ-4
ّ
سيف و :ّرادف مثل نة ويكون هذا  في الت

 .الخ...ارد والبتّّحسام  ومهنّّ

وعبد  ،أمير املؤمنين:ر بوحدتين معجميتين بينهما ترابط إضافي عن وحدة داللية واحدة مثل وقد نعبّّ-5

 .ة يغ الحرّّأكثر من الصّّ ن من صيغتين أّود يتكوّّوهو تركيب موّحّ,ّوالبيت الابيض  ،القادر

ّضرب كّفّ:ّر بجملة عن وحدة داللية واحدة  مثلقد نعبّّ-6
ّ

ّ.ر أي تحيّّ ا بكف

ّفاهمالتواصل والتّّ وحدات املعنى بواسطتها يتّمّ والجملة  هي من أهّمّ ياقيين ال يتم فهم وهي عند الّسّ,

ّ
ّ
 .7"داخل الجملة بل هي عندهم ال معنى لها منفصل، بل معناها في الجملة التي ترد فيها معناها إال

  الكلمات ألاساسية والكلمات الهامشية: 

ّليست كل الكلمات متساوية داخل الحقل الداللي الواحدّّّّّّّ ,ّ
ّ
م  في فهناك الكلمات ألاساسية التي تتحك

,ّفريق بينهما حاول العلماء وضع معايير للتمييز بين النوعينا  وللتّّابعة لهة والكلمات الهامشية التّّقابالت الهاّمّالتّّ

ّ.إال أنهم لم يتفقوا على معايير واحدة 

ّ:8"ومن هذه املعايير ما يلي

  معيار برلينberlinّوكايkay   ويقوم على املبادئ التالية: 

ّ.الكلمة ألاساسية تكون ذات وحدة معجمية واحدة مثل أمير أو البنات -1

ّ ،الكلمة ألاساسية  ال يقتصر استعمالها  على مجال ضيق من الاستعمال-2
ّ

ّقرة التطلق فالش
ّ
على  إال

ّ
ّ

ولذا فال تصلح أن تكون كلمة أساسية بخالف اللون ألاحمر أو ألابيض والذي يأتي  ،عر أو البشرةالش

ّ.داستعمالهما  غير مقيّّ

عند ابن اللغة (ّالهامشية)وز بالنسبة لغيرها الكلمة ألاساسية  يكون لها استعمال خاص و تميز وبّر-3

 .ألام

، و bleu .greenال يمكن التنبؤ بمعناها من معنى أجزائها بخالف كلمات مثل  ألاساسيةالكلمة -4

 .برمائي

ماعدا الكلمة الرئيسية التي تغطي مجموعة  أخرّىموجودا في كلمة  ألاساسيةال يكون معنى الكلمة -5

أيضا  أساسيةكلمات  ألاسودو  ألابيضو  ألاحمّرمن املفردات، مثل كلمة اللون التي هي كلمة أساسية و 

ّ أساسيةفهذه كلمات أساسية تدخل تحت كلمة 
ّ
 .ون أخرى  وهي الل
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ّ ألاجنبيةالكلمات -6
ّ
 .ّأساسيةتراض  ال تكون قالا أّورجمة  الحديثة الت

 .ّألاساسيةهامشية تعامل معاملة الكلمات  أمّأساسيةالكلمات التي يصعب تمييزها هل هي كلمات -7

والهامشية ، فهناك تداخل  ألاساسيةفريق بين الكلمات عب التّّنه من الصّّأاملعايير يبدو  هذهوبعد سرد 

ّ.ّكبير بينها
ّ
خلي التّّ ألافضلقسيم ولذا من ه ليست هناك فائدة ترتجى من وراء هذا التّّباإلضافة إلى أن

ّ.عن هذه املعايير ، ويبقى   الاعتماد  على تقسيم الوحدات  إلى مجاالت وحقوّل

ّ:منهج ابن دريد في ترتيب املعجم

ليخاف الخليل ابن أحمد في ترتيبه مخارج الخروف، وبنى معجمه على أساس اتبع ابن دريد نظام ألالف بائية 

هي ثنائية، وثالثية، ورباعية، وألابنية عنده مع تقليبات املادة اللغوية على طريقة الخليل تماما، ألابنية 

إن كانت ثنائية أو عن الوحدات املعجمية في الجمهرة تتم بتحديد بناء الكلمة وخماسية، وطريقة الكشف 

مة كتب تطلب في باب الباء، ألنها ترتيبا فكلثالثية أو رباعية أو خماسية، وبعدها يتم النظر في أول حروفها 

 .مع النظر في بنائها الثالثي الصحيحالثالثة في الترتيب ألالف بائي أسبق الحروف 

  1البعوض، معروف:ّالبق 

 ّالتفة التفة دويبة مثل جرو الكلب، و قد رأيتها أنكر أن تكون "دويدة شبيهة بالفأرة، قال ألاصمعي :

 2.فأرة

 ّ  3.الحياتضرب من :ّالحر 

 ّ  4.ضرب من الحيات:ّالدساس 

 ّ  5.الجراد يمأل ألافق:ّالسد 

 6.نملة سوداء ذات جناحين:ّالدعاعة 

 و أحسب أن منه اشتقاق رجل دميم، بين الدمامة 7.القملة أو النملة الصغيرة:ّالّدّمة. 

  8.البراغيث:ّالقذان 

 10.و قالو الجفلة أيضا و الذميم أيضا9.الكبيرة من النمل:ّالجثلة 

 ّ
ّ

 11.الحية:ّالسف

 12.هوامها:ّخشاش ألارض 

 13.واحد النمل و يجمع نماال:ّالنملة 

 ّ د  دج  14ّ.حنش من أحناش ألارض أو حشراتها و هو الذي يسمى الصرصر، يقرض ألاسقية:ّالج 

 15.هو ذكر الحيات:ّأصلها من الواو، و قد سميت الحّيوت، قال ألاصمعي:ّالحية 

 16.زعموا أنها حيات عظام تكون بناحية مصر:ّحاتمضرب من الحيات، قال أبو :ّالثعبان 

 ّّالّدْبْر:ّ
 
 17النحل، الواحدة َدْبَرة

 18.خنافس صغار تكون في مواضع ألافاعي و الضباب، تعرف بها مواضعها:ّالَجنادع 

 ّ  19.ال أعرف صفته:ّضرب من الحيات، قال ألاصمعي:ّالخضب 
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 ّ  20.و الخزباز ذباب العشب:ّالخزباز 

 21.نام من الجراد، الواحدة دبساءة، قال الراجزالّا:ّفعاالء:ّالّدباساء 

 22.ضرب من النمل ألاسود:ّالدعبوب 

 23.التي تستبين فيه خيوط سود و حمر:ّالبرقان من الجراد 

 24.قال الراجز:ّضرب من الذباب يلسع إلابل فينتبر موضع لسعه، و  الجمع ألانبار:ّالنبر 

 بالهمز 
 
رأة رأ، :ّالب   25.مهموز مقصوّرناموس الصائد، و الجمع ب 

 26.ّالعقرب الصغيرة:ّالشبوة 

 27.ضرب من الذباب:ّالخوتع 

 َرة
ْ
 28.ضرب من الحيات:ّابن ِقت

 29.ناموس الصائد:ّالقترة 

 30.ضرب من الدود أحمر يأكل الخشب:ّالقتع 

 31ضرب من النمل لسود كبار، و يقال الجفل أيضا:ّالجثل. 

 32.ضرب من الحيات عظيم ال يضر:ّالحّفات 

 33.البعوض، و قد جاء في الشعر الفصيح:ّالطيثار 

 ّ ْول
ّ
 34.لفظهاال واحد لها من :ّالنحل:ّالث

 اليعسوب العظيم، و هو في خلق الجرادة إذا سقط لم يضم جناحيه، يكون على املزابل و املياه :ّالجحل

 .35ألاجنة، و جمعه جحالن

 36.البعوضة و الذباب:ّالشذاة 

 َعْيِرَجاتضرب من الحيات أصم ال يقبل الّر:ّألاعير ج
 
 .37قية يطفر كما تطفر ألافعى و الجمع ا

 جعان، و بالكسر أكثر:ّالشجاع
 

 38.ضرب من الحيات و الجمع شجعان و ش

 39.الجراد:ّالسرياح 

 هي التي يسميها الناس :ّدويبة أكبر من الدودة على قدر إلاصبع لها قوائم كثيرة، قال أبو حاتم:ّالحريش

ال ألاذن
ّ
 .40دخ

 هي التي يسميها الناس :ّمن الدودة على قدر إلاصبع لها قوائم كثيرة، قال أبو حاتم دويبة اكبّر:ّالحريش

ال ألاذن
ّ
 .41دخ

 42.ضرب من الذباب:ّاملحظار 

 43اللواتي يلصقن باألرض أو بالعسل أو بالخلية، فال يبرحن منها حتى ينزعن:ّاملحارن م النحل. 

 ّ
 
 44.فتدنسه، وربما قيل طعام َوِحر  إذا وقعت فيه الوحرةدويبة شبيهة بالوزغة تقع في الطعام :ّالَوَحَرة

 45.ضرب من الحيات، واحد ألاحناش ، و هي هوام ألارض:ّالحنش 



119112  

 

إمساعيل زغودة/ بد القادر بعداين ع                           39 

 46.دويبة تكون في العشب منقوشة بألوان شتى:ّالحمطوط و الحمطاط 

 ّ َحن 
 
 47.دويبة تدور في التراب حتى تغيب فيه و تخرج رأسها:ّالط

 َّاء
َ
ك

َ
ل  أيضادويبة شبيهة بالعِّ:ّالح 

 
ة

َ
ك

َ
ل اَءِة، و قد قالوا الح 

َ
 48.ّظ

 49.دودة تقع في ألاديم فتأكله قبل الدباغ، فإذا وقع لم ينتفع به:ّالحلمة 

 50.حية ذكر و حية أنثى:ّمعروف و يقال:ّالحية 

 ّ
 
ة  51.دويبة شبيهة بالحرباء، و الجمع عساود و ِعسودات:ّالِعْسَودَّ

 ْيًنا دويبة من أحناش ألارض و قد العرب:ّالدكيناء
َ
ك َنا و د 

َ
 52.َدْرك

 فهل نسبت  53.قيل لفالن قد نسبت الجن و إلانس:ّضرب من النمل فيه حمرة، قال ألاصمعي:ّالفارّز

ْقَفان و الَفاِزر، و الفارز جد للسودان، و عقفان جد الحمر:ّللنمل جدران:ّنعم:ّالذر؟ فقال  54.ع 

 55.دابة من دواب املاء معروفة:ّالسرطان 

 56.تضم جناحيها شبيهة بالَجْحل تألف املزابل تشبه الجراد دويبة اّل:ّالسرمان 

 ّ فيتتابعون تتابع الفراش )جمع فراشة وهي دويبة تطير في الليل فتسقط في النار، و في الحديث :ّالَفَراش 

 57(.في النار

 ّالرقشاء وِط فيها حمرة و صفرة، قال أبو بكر:
 
ْمط ّدويبة تكون في العشب بالح  ّالحمطوط : دودة :

 58.شة مليحةمنقّو

 59.فراخ النحل، الواحدة رْصعة بسكون الصاد:ّالرصع 

 60.الذباب:ّألازرق 

 61.دويبة صغيرة تكون في الّرمل:ّالعرفان 

 ّ
 
َرْيَعة أم حسان ابن ثابت:ّالَفَرَعة

 
 62.القملة الصغيرة، و بها سميت ف

 ّ
 
َعَرة  63.نعرذبابة زرقاء تقع على الحمير و الخيل، تعض فتنقر منها، و الجمع :ّالن 

 64.القملة الكبيرة:ّالهريعة 

 ّ  65.دويبة:ّزعموا :ّالِغْفر 

 66.جمع أرقم، و هو ضرب من الحيات:ّألاراقم 

 67.دويبة شبيهة بالجعل:ّأبو سلمان 

 68.الكساحة و ما كان على أبواب الحمامات من الزبالة:ّأيضا:ّالقشع 

 ّ َجم
 
 69.دويبة:ّالل

 70.غير ألاجن كثيرابالذباب الصغار، يقع على املاء ألاجن و :ّالقمص 

 71.الكثير:ّالجراد العضال 

 72.دود معروف يكون في املاء ألاجن و غيره:ّالعلق 
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 ّ  74.أي تطرد الذباب 73.ضرب من الذباب ألاخضر، نحو ذباب الكالب:ّالَقَمع 

  75ّ.معروف:ّالقمل

 76.واحد النمل، و يجمع نماال:ّالنملة 

 77.معروف:ّالدود 

 ء اللون ال ذنب لها، ترجن في البيوت، و تجمع على َوْبر و ِوَباردويبة أصغر من السنور، :ّالوبر
َ
ْحال

َ
 78.ط

 79.معروف واحدة نحلة:ّالنحل 

 80.ضرب من الحيات:ّالجان 

 اة
َ
ك ّ:ّالح 

 
ة
َ
أ
َ
ك  .81مهموز و غير مهموّز:ّدويبة شبيهة بالغطاءة، و قالوا الح 

 82.دويبة، أصغر من الّضّب في خلقته و الجمع أورال:ّالورل 

 83.ة أصغر من الجراددويب:ّجندب 

 وقة
 

ْبش  و الح 
 
َقة

 
ْبش  84.دويبة، و ليس بثبت:ّالح 

 نظبة
َ
 85.دويبة، زعموا، و ال أحقها:ّالخ

 86.معروفة:ّالعقرب 

 ال ألاذن:ّالعقربان  87.دويبة كثيرة القوائم، و هي التي تسميها العامة دخَّ

 88ّ.دويبة من أحناش ألارض:ّالعبشوق و العبشق

 89.دويبة:ّالعبقص و العبقوص 

 90.معروف:ّالعنكب و العنكبوت 

 نتر أيضا:ّالعنتر  91.الذباب ألازرق، و يقال الع 

 ّ
 
ة

َ
 92.دويبة، زعموا:ّالِخْنِفث

 93.البعوض في بعض اللغات:ّالطيثار 

 دويبة طويلة القوائم أعظم من النملة، و قال أبو حاتم هي العجروف، و هذا غلط، يعني :ّالجحروف

 94.الحجروف

 95.النمل طويل القوائمضرب من :ّالعجروف 

 96دويبة من أحناش ألارض:ّالحرقوف. 

 شرم
َ
 97.ّالنحل ال واحد له من لفظه:ّالخ

 ّ ْبر   98.النحل:ّالدَّ

 99.دويبة، زعموا ، و أحسبه مصنوعا:ّالدعشوقة 

 ِفصة، و هي مثل الِعْنِفَصة سواء:ّالدنفصة
ْ
 100.دويبة، و تسمى املرأة الضئيلة الجسم َدن

 101.الجرادة:ّالسرعوفة 



119112  

 

إمساعيل زغودة/ بد القادر بعداين ع                           41 

 102.الباعوض:ّقالوا:ّرشومالق 

 103.الصغير الجسم و ربما سمي به القراد قرشوما:ّالقشعوم و القرشوم 

 ّ
 
ة

َ
 104.دويبة من أحناش ألارض:ّالِقْنَقش

 ل  105.عقرب صغيرة:ّالفصع 

 106.الجرجس و هي دويبة تطير معروفة:ّالقرقس 

 107.دويبة تكون في الرمل تشبه الغطاءة، و تسميها العامة لعبة ألارض:ّأملوك 

 108.دويبة، زعموا:ّحنجوف 

 109.دويبة نحو القراد تلصق بالناس:ّحرقوص 

 110.دويبة، زعموا:ّدحموّر 

 111.الخفيف السريع، و اشتقاقه من الشرعوفة، و هي الجرادة:ّالسرعوف 

 112.داّبة من دواب البحر:ّقريش 

 ّ
 
وغ

 
ْرف

ّ
 113.الضفدع الصغير و الشرغوف أيضا:ّالش

 114.القراد العظيم، زعموا:ّالقرشوم 

 ِة أو أصغر:ّالبعصوصة
َ
 115.دويبة كالَوَزغ

 116.دويبة من أحناش ألارض:ّجعرور 

 117.و هو بعير شبيه بالبختي أو ولد البختي:ّصرصوّر 

 118.دويبة تكون في الرمل:ّيسروع 

 الذكر العظيم منها الذي تتبعه، و كثر ذلك حتى سمو كل رئيس يعسوبا، و منه حديث :ّيعسوب النحل

َرْيْشّهذا َيعّْ)علي عليه السالم 
 
وب  ق  119(.س 

  120.النمل الكبار ألاحمر، و تشبه البثر  الذي على الوجوه ببيضة:ّالجثل 

 121.موضع الصائد:ّالناموس 

 122.و قالوا خنفس، لغة يمينة:ّخنفساء 

 123(.البعوض)البعوض، ال واحد لها من لفظها :ّالخموش 

 124.دويبة:ّالرسيالء 

 125.دويبة تلسع:ّالرتيالء 

 126.دويبة:ّألاديبر 

 127.ضرب من الحيات :ألاعيرج 

  128ّ.الفصال:ّالجراد

 129ألازرق:ّ
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  َّرم
 
ش  من أحناش ألارض:ّالك

َ
 .130َحن

 ّ
 
ة

َ
ك

َ
ل  131.دويبة ال أحقها:ّالد 

 الهوامش:ّ
 1 –meaning and style,s.ullmann,oxford,1973,p :26-27. 

 2-semantics,j.lyons,combidgeunniversity press,1977,vol1,p :268. 

 3-Dictionnaire de la linguistique, georgemouninpress universitaire de France,1974,p65. 

 4-ّ 333فندريس اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص، ص.ّ

 5-567ّ،  566لعربي، الاستاذ الدكتور هادي نهرعلم الداللة، التطبيق في الترام ا

 6- 31علم الداللة ، احمد مختار عمر ص.ّ

 7-74داللة بين النظرية و التطبيق هويدي شعبان هويدي ص ينظر علم ال.ّ

 
 

                                                             

.74م، ص  2445، 44، دار صادر للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط44لسان العرب ، ابن منظور، مج  1 

.77، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج   2 

76ّاملصدر نفسه ، ص  3 

.111ّاملصدر نفسه ، ص  4 

.111ّاملصدر نفسه ، ص  5 

.111، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  6 

.114ّاملصدر نفسه ، ص  7 

.118ّاملصدر نفسه ، ص  8 

.117ّاملصدر نفسه ، ص  9 

.117املصدر نفسه ، ص  10 

.124املصدر نفسه ، ص  11 

.145املصدر نفسه ، ص  12 

.787املصدر نفسه ، ص  13 

.182ّاملصدر نفسه ، ص  14 

.231، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  15 

.264ّاملصدر نفسه ، ص  16 

.276ّاملصدر نفسه ، ص  17 

.273ّاملصدر نفسه ، ص  18 

.284ّاملصدر نفسه ، ص  19 

.288ّاملصدر نفسه ، ص  20 

.277ّاملصدر نفسه ، ص  21 

.277ّاملصدر نفسه ، ص  22 

.322ّاملصدر نفسه ، ص  23 

.327ّر نفسه ، ص املصد 24 

.331ّاملصدر نفسه ، ص  25 

.346، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  26 

.388ّّاملصدر نفسه ، ص 27 
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.373ّاملصدر نفسه ، ص  28 

.374ّاملصدر نفسه ، ص  29 

.442ّاملصدر نفسه ، ص  30 

.415ّاملصدر نفسه ، ص  31 

.417ّاملصدر نفسه ، ص  32 

.424ّاملصدر نفسه ، ص  33 

.432ّاملصدر نفسه ، ص  34 

.444ّاملصدر نفسه ، ص  35 

.451ّاملصدر نفسه ، ص  36 

.462ّاملصدر نفسه ، ص  37 

.477ّاملصدر نفسه ، ص  38 

.512، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  39 

.512ّاملصدر نفسه ، ص  40 

.513ّاملصدر نفسه ، ص  41 

.517ّاملصدر نفسه ، ص  42 

.524ّاملصدر نفسه ، ص  43 

.526ّاملصدر نفسه ، ص  44 

.537ّدر نفسه ، ص املص 45 

.551ّاملصدر نفسه ، ص  46 

.551ّاملصدر نفسه ، ص  47 

.563ّاملصدر نفسه ، ص  48 

.566ّاملصدر نفسه ، ص  49 

.576ّاملصدر نفسه ، ص  50 

.664، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  51 

.684ّاملصدر نفسه ، ص  52 

.747ّاملصدر نفسه ، ص  53 

.747ّاملصدر نفسه ، ص  54 

.714ّاملصدر نفسه ، ص  55 

.721ّاملصدر نفسه ، ص  56 

.727ّاملصدر نفسه ، ص  57 

.734ّاملصدر نفسه ، ص  58 

.737ّاملصدر نفسه ، ص  59 

.747ّاملصدر نفسه ، ص  60 

.766، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  61 

.767املصدر نفسه ، ص  62 

.774املصدر نفسه ، ص  63 

.776املصدر نفسه ، ص  64 

.777ص املصدر نفسه ،  65 

.771املصدر نفسه ، ص  66 

.858املصدر نفسه ، ص  67 

.874املصدر نفسه ، ص  68 
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.471املصدر نفسه ، ص  69 

.874املصدر نفسه ، ص  70 

.734املصدر نفسه ، ص  71 

.744املصدر نفسه ، ص  72 

.741املصدر نفسه ، ص  73 

.741املصدر نفسه ، ص  74 

.774، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  75 

.787املصدر نفسه ، ص  76 

.146املصدر نفسه ، ص  77 

.334املصدر نفسه ، ص  78 

.567املصدر نفسه ، ص  79 

.1445املصدر نفسه ، ص  80 

.1451املصدر نفسه ، ص  81 

.841املصدر نفسه ، ص  82 

.1113املصدر نفسه ، ص  83 

.1115املصدر نفسه ، ص  84 

.1117املصدر نفسه ، ص  85 

.1122املصدر نفسه ، ص  86 

.1122املصدر نفسه ، ص  87 

.1125، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  88 

.1126املصدر نفسه ، ص  89 

.1127املصدر نفسه ، ص  90 

.1127املصدر نفسه ، ص  91 

.1134املصدر نفسه ، ص  92 

.1131املصدر نفسه ، ص  93 

.1133املصدر نفسه ، ص  94 

.1137املصدر نفسه ، ص  95 

.1141املصدر نفسه ، ص  96 

.1145املصدر نفسه ، ص  97 

.276املصدر نفسه ، ص  98 

.1148املصدر نفسه ، ص  99 

.1148املصدر نفسه ، ص  100 

.1151، ص 41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  101 

.1152، ص املصدر نفسه  102 

.1157، ص املصدر نفسه  103 

.1157، ص املصدر نفسه  104 

.1158، ص املصدر نفسه  105 

.1162، ص املصدر نفسه  106 

.1175، ص املصدر نفسه  107 

.1175، ص املصدر نفسه  108 

.1176، ص املصدر نفسه  109 
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.1176، ص املصدر نفسه  110 

.1176، ص املصدر نفسه  111 

.1176، ص املصدر نفسه  112 

.1152، ص املصدر نفسه  113 

.1177، ص املصدر نفسه  114 

.1177ّّ، ص41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  115 

.1177، ص املصدر نفسه  116 

.1177، ص املصدر نفسه  117 

.1244، ص املصدر نفسه  118 

.1244، ص املصدر نفسه  119 

.1244، ص املصدر نفسه  120 

.1245، ص املصدر نفسه  121 

.1233، ص املصدر نفسه  122 

.642، ص املصدر نفسه  123 

.1272، ص املصدر نفسه  124 

.1272، ص املصدر نفسه  125 

.1272، ص املصدر نفسه  126 

.1272، ص املصدر نفسه  127 

.734ّّ، ص41جمهرة اللغة، ابن دريد، مج  128 

.677، ص املصدر نفسه  129 

.677، ص املصدر نفسه  130 

.677، ص املصدر نفسه  131 
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 الشخصية املرجعية في رواية وادي الظالم لعبد امللك مرتاض

 

 س ي أحمدمحمود  :ر و تكدلا

 رئاز جلا - جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 :امللخص

رض الكتاب الجزائريين مع ثورتهم أو مع ما حدث في الجزائر منذ أن وطأت أقدام املستعمر الفرنس ي أ ن تفاعلالشك أ    

مؤشرا مادة أو  فقد يشكل حضور املادة التاريخية عندهم.الخيال حاضرا عنصر ،ليس عمال عشوائيا ،حتى وان كان الجزائر

الاسترجاع  تي الاهتمام بمثل هذه الكتابات حتى وان كانومن هنا يأ.باتهم ليها املؤرخون في كتاعلى حدث أو قضية لم يتطرق إ

الروايات التي يمكن  ورواية وادي الظالم لعبد امللك مرتاض واحدة من.خرحينا آا حينا وخياليا موضوعي ستحضارأو الا 

 .الاستفادة منها في هذا املجال 

 .رئاز جلا ؛ضاتر م كلملا دبع ؛ةياو ر لا :ةيحاتفملا تاملكلا

 : تجليات ثورة التحرير في الخطاب الروائي الجزائري  

،على  فراد هذا الشعبدائما في عقول جميع أ نها مثلت وتمثل عبية بامتياز،ألتعد الثورة الجزائرية ثورة ش     

ماض ي هذه ألامة ،وما   واقع الحديث عن الثورة معناه الحديث عن نأ اختالف مستوياتهم وتوجهاتهم ،ذلك

التي قدمها من  جسامالتضحيات والضد الاستعمار الفرنس ي  من أحداث في مسارات تاريخه شعبها له تعرض

هل أ فكيف عند الخاصة.عند عامة الناس هذا.يعبر عن مقته لالستعماركواقع نفس ي  وهذا أجل نيل حريته

 القلم واقصد هنا الروائيين؟

ولكن املعروف عن . ومن هنا فتناول الرواية للثورة معناه الوقوف على بعض محطات تاريخ ألامة الجزائرية       

كيف : الي الرواية الجزائرية أنها لم تعاصر الثورة كما عاصرها الشعر، ولهذا يتبادر إلى الذهن السؤال الت

 تعاملت الرواية الجزائرية مع أحداث الثورة فنيا ؟

فليعلم بأنها ولدت ، إذا كان الكل يعلم بأن الرواية الجزائرية قد ظهرت متأخرة أي بعد الاستقالل بسنوات    

كتابها وإن اختلف ، فطيف الثورة لم يفارق الكثير من النصوص الروائية الجزائرية، شديدة الارتباط بأحداثها

فجل موضوعاتها كانت تدور حول أحداثها من أجل . كل حسب ألايديولوجية التي يؤمن بها ، في التعامل معها

وفي نفس الوقت إظهار بطوالت الشعب في مقاومة ، تشريح وضع املجتمع الجزائري أيام الحكم الاستعماري 

وال شك أن اختيار الكتابة عن فترة . ) ح والعتاد والانتصار عليه وتكبيده خسائر في ألاروا، لالستعمار الفرنس ي

ولكن الذي يهم هو طبيعة الرؤية لهذه املرحلة ، الاستعمار يعتبر عمال مشروعا ومن حق أي مبدع روائي

التاريخية وطبيعة املواقف والرؤى التي يتخذها أو يتصورها كل روائي من القضايا الفكرية والاجتماعية لتلك 

)الفترة

لكلمة ،وذلك لسبب بسيط وعليه فان تسجيل الروائي لتاريخ ثورته لم يكن تسجيل مؤرخ باملفهوم الدقيق ل. (1

التاريخ هو خطاب فالخط .وعب صرامة العقل التاريخين تستأهشاشة التخيل الروائي ال يمكنها ن أ،هو 

 ان نعرف كيف تناول الروائيون ولذا من الجدير بالذكر  .(2)موضوعي ،بينما الخطاب الروائي هو خطاب تخييلي

 .رسم شخصياتهم
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 :الخيالالشخصية الروائية بين الحقيقة و 

إن البراعة التي يظهرها الروائيون أو القصاصون أثناء رسم الشخصية تجعل القارئ يتساءل عن حقيقة      

يال و لحمها تشغل حيزا معلوما، أم هي من صنع خ حقيقة موجودة في الواقع بدمهاهل هي . هذه الشخصية

في رأينا السؤال مشروع و يتطلب تنويرا ألنه ليس جميع القراء مؤهلين لإلجابة  الروائي أي الابن الشرعي له؟

 .عليه

تدل عليه ، ليست الشخصية الروائية وجودا واقعيا، و إنما هي مفهوم تخييلي» ما يجمع عليه النقاد أنه        

لتتخذ شكال ( كائنات من ورق) -هكذا تتجسد الشخصية الروائية حسب بارت. لتعبيرات املستخدمة في الروايةا

أقالمهم و »يعنت الكتاب  حيث. (3)«حسب تودوروف، دالا من خالل اللغة، و هي ليست أكثر  من قضية لسانية

التي يطلق عليها بعض الناس نهاكها من أجل إثبات الشبه الكامل بين الشخصية الورقية إفي  يقسون 

أن صورتها ال » و ما يؤكد أنها خيالية هو . (4)«و الشخص الفزيقي ذي الوجود الواقعي( الشخصية الفنية)

و لهذا نجد طرائق روى . (5)«و لم يعد هناك ش يء يقال نص الحكائي قد بلغ نهايتهتكتمل إال عندما يكون ال

 :الراوي متعددة نذكر منها

 :نورمانطرائق 

 الراوي العارف بكل ش يء و املقتحم للقصة. 

 الراوي العارف بكل ش يء و املحايد. 

  (.أنا)شاهد العيان 

 (أنا )الشخصية الرئيسية. 

 العارف بكل ش يء املتعدد املنتفى. 

 الشكل املسرحي. 

 (6) .الكاميرا 

 أما تودوروف فيراها في ثالث: 

 (.الرؤية من خلف)يعلم أكثر من الشخصية   راو 

  (.الرؤية مع)يعلم بقدر ما تعلم الشخصية  راو 

  (7) (الرؤية من الخارج)يعلم أقل مما تعلمه الشخصية  راو 

 : (8)و يمكن جدولة الباحثين في املنظور في الخطاطة التالية

بروكس 

 وارينو 

جان 

 بويون 
 شتا نتسل

واين 

 بوث

نورمان 

 فريدمان
 تودوروف

جيرار 

 جينيت

البطل يحكي 

 قصته
 الرؤية مع

الراوي من 

شخصيات 

الراوي 

 ممسرح

ألانا 

 املشاهد

= الراوي 

 الشخصية

التبئير 

 الداخلي
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 القصة

املؤلف العليم 

 يحكي

الرؤية من 

 الخلف

املؤلف 

 العليم

املؤلف 

 الضمني

املعرفة 

املطلقة 

 للراوي 

< الراوي 

 الشخصية

التبئير 

 الصفر

املؤلف يحكي 

 من الخارج

الرؤية من 

 الخارج

املؤلف 

غائب 

 القصة

الراوي 

غير 

 املمسرح

املعرفة 

املحايدة 

 للراوي 

> الراوي 

من 

 الشخصية

التبئير 

 الخارجي

 (9)أما الشخصيات فيمثل لها بالجدول التالي : 

 تصنيف جريمان تصنيف سوريو تصنيف بروب تصنيف هامون 

 العامل الذات البطل البطل شخصيات مرجعية

 العامل املعاكس البطل املضاد البطل املزيف شخصيات واصلة

 العامل املوضوع املوضوع ألامر شخصيات متكررة

ــ ـــــ  املساعد املساعد املساعد ـــــــــــــــــــ

ــ ـــــ  املرسل املرسل املانع ـــــــــــــــــــ

ــ ـــــ  املرسل إليه املرسل إليه املغتصب ـــــــــــــــــــ

 :الشخصية املرجعية  

أعمالها في سرودة سيرتها  و أحوالها و الشخصيات ذات الوجود الحقيقي في مسيرة التاريخ، و م» و هي       

و يكون توظيف هذا النمط من الشخصيات على نحو احترازي، . مظان التاريخ الخاص باألمة التي تنتمي إليها

حسونة، همدان، : لنوعو يندرج تحت هذا ا. (10)«يحافظ فيه الراوي على املالمح العامة للشخصية املرجعية

 .حمدونة، شال بكور 

 : وادي الظالم روايةملخص 

الذي كان أهل الجلولية يلقبونه » ابنة للمعلم أحمد  اسمها عائشةحداث هذه الرواية حول فتاة تدور أ      

و أنها البنت الوحيدة في القبيلة التي .  (11)«باألستاذ الفيلسوف لغزارة علمه، و لسعة اطالعه، و لكثرة مقروءاته

أدخلها أبوها املدرسة رغم املوقف العدائي الذي وقفه الناس منه بحجة أنه مخالف لألعراف و التقاليد 

 . السائدة في الجلولية

توقع لها ن أبوها ينظر إليها نظرة إعجاب و كا. و نظرا ملا أظهرته من مالمح الشخصية القوية و هي طفلة      

 .مستقبال زاهرا و علق عليها أماال لم يفصح عنها

فتقدم . خفة ظلهاناقتها و جمالها و قدها الرقيق و و ما إن كبرت قليال حتى صارت سيدة نساء الجلولية أل       

 .الشيخ حمدونة أحد شيوخ الجلولية العظام لخطبتها فردته خائبا مدحورا

أيام العطلة ألاسبوعية إلى مزرعة عمها السلطان، ألنها كانت و قد كان من أمر عائشة أن تذهب دائما في    

و هناك شدت قلب فتى من قبيلة الحمودية التي كانت مجاورة لقبيلة الجلولية، يدعى . تهوى الريف، و جماله
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و تواعدا على . ما كانسعدون الذي لم يجد أي وسيلة للتحدث معها سوى التنكر في ثوب راع للغنم، و هو 

 .و كأنهما يعرفان بعضيهما منذ أمد بعيد  ءاللقا

و جاءت عطلة ألاسبوع، و كعادتها قضت عائشة يوما جميال في مزرعة عمها بينما هي عائدة إلى البيت       

 .اعترضتها جماعة إرهابية مسلحة و اختطفتها رغم مقاومة سعدون 

لتي تعرف بكثافتها إلى درجة أن سكان القرية و سلك بها إلارهابيون طريقا وسط الغابة املحاذية للقرية و ا      

 .ال يجرؤون على املجازفة داخلها و مما زاد ألامر خطورة أن الوقت كان قبيل غروب الشمس

رآها س ي و و في طريقها إلى الجبل معهم حاولت عائشة الفرار،لكنها لم تنجح، وملا وصلت إلى مقرهم الرئي     

فتن فقرر أن يجعلها زوجته ثم يطلقها بعد ذلك لتترك لجماعته يتداولون أميرهم أبو هيثم انبهر لجمالها و 

 (.شريعتهم)عليها الواحد بعد آلاخر حسب الرتبة و ذلك دأبهم و قانونهم الداخلي

لكن من حسن حظ عائشة و قبل أن يفعل أبو هيثم زعيم إلارهابيين فعلته دلها النهار على امرأة أخرى،      

نفس الطريقة، و جرى لها ما سيجري لعائشة إن بقيت معهم، فراحت تنصحها و تحثها اقتيدت إلى الجبل ب

 .بالتفكير في طريقة للهروب

فاستعملت عائشة ذكاءها و رسمت خطتها بعد أن تمكنت بأسلوبها املراوغ من كسب قلب زعيم إلارهابيين      

ان من جملة ما طلبته أن يمهلها أياما حتى و جعلته يمتثل لجميع أوامرها و هو أمر لم يعرف عنه من قبل و ك

 .تستريح و يعود لها جمالها و بهاؤها

أسماله الرثة املسدولة إلى صدره و  حيث جاءها بلحيته ،و في ليلة املوعد جاءها بشكله الذي يدعو إلى القلق     

تركها تحلق لحيته فيرفض فراحت تداعبه في لحيته مطالبة إياه بأن ي. البالية التي تنبعث منها رائحة التعفن

لكن مداعبتها له جعلته يستسلم، فاستغلت الفرصة و غرست املقص في عينه اليمنى و هربت راكضة نحو 

 .الشمال باتجاه الجلولية و لم يستطيع رجاله اللحاق بها و ال العثور عليها

الوقت الذي كانت فيه  و وصل خبر اختطاف عائشة إلى القبيلتين فقرروا مهاجمة هذه الجماعة في       

 .عائشة تشق طريقها في الغابة حتى وصلت إلى الكوخ الذي باتت فيه أول مرة عند اختطافها فقضت ليلتها فيه

الجميع يبحثون في كل جهة من جهات الغابة، حتى وصلوا إلى الكوخ الذي كانت تحتمي فيه عائشة  و سار        

و هي غائبة عن الوعي، فطار قلب أبيها فرحا على لقائها حية، و عاد بها إلى البيت، و واصلت الجماعة مهمة 

 .مطاردة ألاشرار

 :رمزية عائشة في الرواية 

تي أظهر بها عبد امللك مرتاض عائشة في هذه الرواية تتطابق تطابقا تاما مع ما ال شك أن هذه الصورة ال       

جرى للجزائر بعد الاستقالل، حيث بمجرد أن تحررت الجزائر من الاستعمار الفرنس ي راحت تعمل على نفض 

غييرية في غبار الجهل و تغيير مالمح ما خلفه الاستعمار من أثار مادية و معنوية، متخذة العلم أداتها الت

و هي ( الجزائر بعد الاستقالل)إلى ابنته عائشة ( رمز الفئة املتعلمة)نظر ألاب، أحمد املعلم إلى ابنته » طموحها

التي كانت قريبة من ( الاهتمام بالعلم)متوجهة إلى املدرسة ( حالتها بعد الاستقالل)تحمل محفظتها املتهرئة 
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غيرت عائشة مالبس نومها، ... تقطنه ألاسرة، منذ بضع سنوات  البيت الذي كان يشبه الكوخ، و الذي  كانت

 . (12)«(بداية النهضة)مشطت شعرها الطويل، أصلحت هيئتها 

و إنما تعامل الواقع ، بمشيخات ساذجة، ال تفكر، وال تخطط، و ال تغير» لكنها اصطدمت  في مسيرتها        

شؤون )رفضون مشاركة العلماء لهم في تدبير شؤون املشيخة ألنهم كانوا جهالء و ي.  (13)«كما هو مفروض عليها

د على نحو مهول، و املاء يتناقص عدد ألاطفال يزدا» و هذا ما أفض ى إلى أوضاع اجتماعية مزرية (. الحكم

. الزراعة لم تزل تتدهور إذا قيست بالعهد الذي سبق غزو بني فرناس، و إذا قيست بتزايد عدد الجلوليين...

باإلضافة إلى الذين ينامون في العراء، ... ناء في تأخر، و يوشك الجزائريون أن ينام بعضهم فوق بعضأعمال الب

 .(14)«يفترشون الثرى، و يتغطون بالسماء

و في ظل هذه ألاوضاع الداخلية املتأزمة التي ولدها الظلم السياس ي بل الجهل السياس ي، لم تتوقف       

» الخطيرة التي قد تنصب على الجزائر من جراء هذه السياسة العمياء  صرخات العلماء محذرة من العواقب

فالرداءة هي التي ! ... أما هكذا، و ما دامت دار لقمان على حالها فال تعليم، و ال سكن، و ال عمل، و ال مستقبل 

ب في أال إني ناديت فهل أسمعت؟ و هل من مجي! ستسود حياة أهل الجلولية فيغرقون فيها إلى ألاذقان

كما أنهم تنبؤا بما سيحصل للجزائر في املستقبل إن بقيت . (15)«املشيخة العليا؟ قال املعلم املتفلسف 

 !ني، و أناشيد القلق مما رأيترؤيا رأيتها فيما يرى النائم أزعجتني بل روعت» السياسة في دار لقمان على حالها 

عتقدات، و ال تزال ألهذا الحد أنت تعتقد بصدق الرؤى؟ فعهدي بك أنك ال تقول بامل! شاء هللا خير إن -

 ...تحاربها

خرجت يوما من البيت و لم رأيت عائشة و قد ! و هي رؤيا على كل حال، رهيبة... ليست الرؤيا من املعتقدات  -

قد انقض عليها ذات ها و رأيت.. .و هي كأنها جريح إلى الجلولية و ظلت زمنا طويال مفقودة ثم عادت أخيرا . ..تعد 

حاولت أن أركض تحت . ثم طار بها في الفضاء السحيق، انقض عليها أمامي، و أنا قريب. نسر عظيم من السماء

 .(16)«النسر و أصرخ به، لعلي أنقذها منه فلم أستطيع أن أغني عنها مما كانت فيه شيئا

بقوا ة لهم في تسيير شؤون الجلولية، و على عدم مشاركة الفئة املتعلم لكن رجال املشيخة أصروا إصرارا    

تختطفها من تداهمها جماعة إرهابية و ( لجزائرا)منغمسين في صراعاتهم املتباينة، و ما استفاقوا إال و عائشة 

الذي حاول إنقاذها  و لم يسمع أحد صرختها إال سعدون ( الجزائر)بين أيديهم و هم غافلون، و تصرخ عائشة 

 .لكنه لم يفلح

لقد بدأ الرمز مع هذه الشخصية انطالقا من اختيار الاسم، و هو اختيار ينم عن بعد نظر، فاختيار اسم     

إنها قصة عائشة أم . عائشة هو استحضار لقصة أو لحادثة وقعت المرأة تشبه ما حدث للجزائر بعد الاستقالل

ق رض ي هللا تعالى عنه، و زوجة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رمز الشرف و املؤمنين، ابنة أبي بكر الصدي

العلم و النقاء و العفة و الطهارة، التي امتدت إليها ألسنة قلوب حاقدة على إلاسالم و املسلمين حركتها و غذتها 

ل هللا صلى عليه و سلم و وصل ألامر أن أصاب قلب رسو (. ما تعرف في التاريخ إلاسالمي بحادثة إلافك) اليهود 

الجفاء تجاهها، كما تألم املسلمون لهذه املكيدة، و ما استطاع أحد أن يقدم دليال لبراءتها، و بقيت لوحدها 
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 تَحَسُبوهْ » ِتبكي إال أن تدخلت العناية إلالهية و حررتها وبرأتها 
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 . (17)« َعِظيْم  ل

ر، لقد امتدت إليها أيادي كثيرة داخلية و خارجية بمباركة يهودية ألن ئكذلك الشأن بالنسبة للجزا        

موقف الجزائر مع فلسطين ظاملة أو مظلومة ال تغفره اليهود لها  و من أجل تحطيمها و لربما القضاء عليها و ما 

هذه  و بقيت الجزائر طيلة. حدث في السنوات ألاخيرة، سنوات إلارهاب لدليل قاطع على ما يصبون إليه

السنوات وحيدة تكابد إلارهاب و ما وقف إلى جانبها أحد و تركت كمن هو مصاب بمرض معدي و ال يجوز 

لها في  ثال عبد امللك مرتاض الذي لم يرضالاقتراب منه، و لوال تدخل العناية إلالهية أن صخر لها رجاال أم

 ...فيه الساسة لربما كان روايته أن تدنس و هو أمر قد سبق 

 :في الرواية صيات املرجعيةالشخ

 :حسونة

إن املتأمل في نوعية ألاحداث التي نسبها الكاتب لهذه الشخصية عبر الصفحات التي احتلتها في الرواية،        

حسين، ألن ما نسبه الكاتب إليه تحصيه كتب التاريخ فمثال  يتبين له أن الشخصية املقصودة، هو الداي

ديون لخزينة ضاق شيخ املحروسة، ذرعا بهذا السلوك، فطالب بني فرناس بأن يدفعوا ما عليهم من » قوله

و تدهورت فساءت العالقة بين القبيلتين .. .اطلوا فلم يدفعوا فلسا واحداو لكنهم تلكؤا و تم  املشيخة العليا

غير أن الشيخ املعظم للمحروسة، عاصمة الجلولية، لم يكن يفكر في أن بني فرناس ال . ..شديد تدهورا

! يجترئون بالجرأة على رفض دفع الديون املستحقة عليهم فحسب، و لكنهم سيجرؤن على غزو املحروسة أيضا

املروحة الشهيرة التي  هو إشارة على حادثة. (18) «!...ذلك كان آخر ما في توقع الشيخ حسونة شيخ املحروسة

فقد ادعى دوفال في تقريره إلى حكومته بأنه ضرب ثالث مرات، أما الباشا فقد قال » تباينت حولها الروايات 

 .(19)«بأنه ضربه ألنه أهانه، و تذهب رواية أخرى إلى الضرب لم يقع أصال  و لكن وقع التهديد بالضرب

لم يكن في أصله، في الحقيقة، من قبيلة الجلولية، فكان ال  إن الشيخ حسونة كان شيخا متخاذال، و » و قوله

هو آخر ملوك الترك » هو إشارة إلى أصله حيث أنه . (20)«لها، و يستولي عليها يعنيه كثيرا أن يغزوها عدو

 .(21)«بالجزائر

تها لكن على الرغم من صحة هذه الحقائق إال أنها ليست هي كل ألاخبار التي تخص الشخصية في مسير     

التاريخية، كما أن نوعية ألاخبار املقدمة، هي أخبرا سلبية  تحط من قيمة الشخصية و مكانتها في املجتمع، و 

هذا ما يجعل استحضارها من طرف الكاتب ليس هدفا تاريخيا بحتا و إنما من أجل إسقاطها على صفة 

 .املسؤول الجزائر ليكشف القناع على ضعفه في تسيير شؤون الحكم

و ما يعطي لهذا التوجه صدقا، هو أن البناء الفني لهذه الشخصية لم يركز فيه الكاتب سوى على        

فقد أظهره ضعيفا في التعامل مع املواقف و . الجوانب السلبية، فقد أظهره ضعيفا في جميع مواقفه التي وقفها

ع الديون املستحقة لجرأة على رفض دفلم يكن يفكر في أن بني فرناس ال يجترئون با» تقدير ألامور و عواقبها 

كما . (22)«ذلك آخر ما في توقع الشيخ حسونة! و لكنهم سيجرؤن على غزو املحروسة أيضا ،عليهم فحسب

و يبدو » أظهره شخصا متخاذال في الدفاع عن الوطن بكل قوة و حزم، و ظهوره بمظهر الضعف أمام ألاعداء 
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و . (23)«الشيخ املتخاذل لن يقوم في وجهها إال بما يحفظ ماء وجههأن قبيلة بني فرناس كانت تعرف أن هذا 

إن الشيخ حسونة » باإلضافة إلى كل هذا فقد أظهره شخصا ضعيفا مع زوجته ملا يتعلق ألامر بشؤون الحكم 

و أظهره .    (24)«لم يكن هو الذي يحكم الجلولية إال ظاهرا، بل امرأته هي التي كانت تحكم من وراء حجاب

و خديعتهم، فهو لم يكن شخصا فطنا  جنبي، حيث كان فريسة سهلة ملكرهمفا في التعامل مع الشخص ألا ضعي

حذرا و هذا ما جعل الجواسيس تسكن حتى الدار التي يسكن فيها ناهيك عن قصر املشيخة و هذا ما أفض ى 

الل هذه ألاوصاف نؤكد القول به إلى أن يسلم مفاتح الجزائر لألعداء، و يختفي تاركا الجزائر في ظالم و من خ

أن هذه الشخصية و بهذه املواصفات ال يمكنها أن ترمز إال للمسؤول الضعيف الذي ال يحسن التعامل مع 

و من الطبيعي من  .ألاحداث و ال يقدر عواقب ألامور، املتخاذل في الدفاع عن الوطن، الضعيف الشخصية

 .سينكانت هذه صفاته فستكون نهايته كنهاية الداي ح

 :شال 

هو من الشخصيات ألاجنبية التي ذكرها عبد امللك مرتاض من باب الانفتاح على التاريخ و لكن ليس على       

التاريخ يتراجع، في صورته التقريرية املباشرة ليحل محله املتخيل في » حساب فنية الرواية، حيث نالحظ أن 

لم يقدم لنا شيئا عن مواصفات الشخصية سواء البرانية أو  فعبد امللك مرتاض. (25)«أبعاده الرمزية الكثافة

فال شك أن القول التقريري املباشر الذي . الجوانية مما يوحي أنه يريد إشراك القارئ في قراءة هذه الشخصية

: ال تقولوا» أوده عبد امللك مرتاض على لسان شال و الذي احتل صفحة و نصف من الرواية و هذا جزء منه 

إني أرمي بكم إلى أرض :  بل قولوا! إني أرمي بكم في الفيافي و الفقار : ال تقولوا! ي بكم البحر كاأليتام إني أرم

اضربوا ...فاستعدوا ... و ليس الخبر كالعيان ... العقل و إلى مدينة فيها الكنوز التي ال يصدقها!    خصيبة كالجنة

ستخلص لكم . ..هي أرض واسعة... التاريخ أبداتغامر ال تكتب فاألمة التي ال ! في ألارض، و كونوا من املغامرين

بكشف جوانب من سمات هذه الشخصية الاستعمارية، و تتمثل هذه . (26)«بالتمليك ألابدي ببركة الرب

 :السمات في

لقد حلولنا أن نغزو، من قبل في الشمال ففشلنا، » شخصية استعمارية تحب الاستغالل و السيطرة  -

 . (27)«فهو أنسب لنا و أقرب، و أسهل عندنا و أيسر! .... نا إلى الجنوبفلنتوجه بغزو 

إني أرمي بكم إلى » يحمل فكرة السيطرة على الجزائر و استغالل ما فيها و لو تطلب ألامر استعمال القوة  -

 .(28)«ناضربوا في ألارض و كونوا املغامري. ..ستعدوا لذلك بالتضحيات الجسامفا! ... أراض ي خصيبة كالجنة

» يعرف الجزائر معرفة حقيقية حيث يعرف ما فيها من خيرات و يعرف أهمية املوقع الذي تحتله في املنطقة -

املربح الذي سيكون فاتحة خير لغزو القبائل  فهيا اركبوا قواربكم، و ليبارك الرب خطواتكم في هذا الغزو 

 (.29)«لقون منها غزوهاألاخرى املجاورة للجلولية التي ستتخذونها قاعدة خلفية تنط

عالقته باليهودي بكور إشارة واضحة على أنه يكره الجنس العربي و على أنه كذلك مخادع و ماكر ألنه حيثما  -

و كان الذي يسر » و الجزائرعلى غز ( بكور )يوجد اليهود يوجد املكر و الخديعة، و كيف ال و هو الذي أعانه 

، فيما أخبرني جدي الحكيم عن أجداده ألاكارم، و لم يكتبه كاتب في التاريخ، أن سيين غزو الجلوليةللفرن

 .(30)«يهوديا كان يدعى بكورا
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 :بكــــور 

أدخلنا عبد امللك مرتاض من خالل هذه الشخصية إلى قضية تاريخية ذات أبعاد سياسية خطيرة، ال       

و بوشناق اللذين لجأت إليهما فرنسا ليقوم بالدفع  ي بكر : زالت التحاليل حولها قائمة، و هي قضية اليهوديين

 .بدلها، إلى الحكومة الجزائرية ثمن ما كانت تشتريه من املواد الغذائية من املوانئ الجزائرية

و قصة تدخل هذين اليهودين في العالقات بين الجزائر و فرنسا تشكل جزءا أساسيا في تطور العالقات       

بالحصار ثم الحملة و انتهت باحتالل الجزائر و لتوضيح القصة نشير إلى الاسم الكامل  بين البلدين التي بدأت

ميشال كوهين بكري املعروف باسمه املستعرب ابن زاهوت أما بوشناق فهو صهره، و املعروف : لبكري هو 

لروايات في باسمه املستعرب بوجناح، كانا تاجرين متواضعين في بداية مسيرتهما التجارية، وقد اختلفت ا

كيفية ازدهار تجارتهما إال أن املؤكد أن بفضل حماية بعض الباشوات مثل حسن و مصطفى، أصبح اليهوديان 

بكري و بوشناق، صاحبي نفوذ قوي و تأثير عميق في كل املجاالت الحيوية في الدولة الجزائرية، كانا على علم 

ملواطنين الجزائريين لصالح الحكام و خاصة بوجناح بأحوال البالد الداخلية، و كانا يتحسسان على أحوال ا

و لم يقتصر نفوذها داخل الجزائر فقط . الذي استطاع أن يتسرب إلى شؤون الدولة حتى سمي بملك الجزائر

بل امتد إلى الدول الكبرى و الصغرى نظرا إلغراءاتهما التي كانا يتقدمان بها و املتمثلة في القروض و كذا 

 .وساطتهما

هذه بداية قصة نفوذ اليهود في دواليب الحكم للدولة الجزائرية و أكملها أحفادهما بطريقة تثير الريب       

سيين غزو الجلولية، فيما أخبرني  و كان الذي يسر للفرن» املدونة  كما كشفت. (31) .انتهت باحتالل الجزائر

هوديا كان يدعى بكورا، هو الذي كان و جدي الحكيم عن أجداده ألاكارم، و لم يكتبه كاتب في التاريخ أن ي

اتفق مع الفرناسيين، في مراسالت سرية تبودلت بين ... أقاربه يحتكرون كل التجارة الخارجية في الجلولية 

الطرفين و أتلفت، فيما بعد من خزائن املخطوطات، على أن يدلهم على عورات الجلولية، و أن يزودهم 

التكاليف على أن يؤدوا له الدين يسر لهم الاحتالل بأقل الخسائر و تي تبالخرائط و املعلومات الحربية ال

و عليه فال شك في مرجعية الشخصية، ألنها تحيل إلى قضية . (32)«املستحق عليهم حين يستتب لهم الاحتالل

 فع عبد امللك مرتاض إلى إثارتها؟و مادامت كذلك، فما الذي د. قارة و مدونة

في حد ذاتها ( بكري )ال شك أن عبد امللك مرتاض ال يهدف من وراء هذه الشخصية، إبراز شخصية بكور       

بل هو كشف لصراع . (33)التي كانت طرفا فاعال في الذي حدث بين فرنسا و الجزائر التي كانت عالقتهما طيبة

سعى هو أن عبد امللك مرتاض من حيث البناء ممتد في التاريخ و ال يزال بين اليهود و العرب، و ما يعزز هذا امل

الفني لهذه الشخصية لم يهتم برسمها، بل قدمها جاهزة، ذات أبعاد إيديولوجية، و مهمال رسمها الدقيق و هي 

  .(34)إستراتيجية فنية في بناء شخصية اليهودي و هي إستراتيجية يراها عيبا بعض النقاد

( بكري )إبرازها لشخصية اليهودي بشكل عام من خالل شخصية بكور و من الجوانب التي أراد الكاتب       

 :مايلي

و كان الذي يسر لهم ذلك و شجعهم على الغزو، فيما صح من أخبار ألاجداد الحكماء، هو »  الجوسسة  -

هي من الوسائل  فالجوسسة. (35)«اليهودي الذي اتفق مع الفرناسيين، في مراسالت سردية تبودلت بين الطرفين
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كل يهودي فوق أية بقعة من ألارض، لصالح إنجاح مشروعهم و لذلك فما . ..يجب أن يتحلى بها الدنيئة التي

 .من أرض تحرق أو تدمر إال و لليهود فيها يد، ألنها رصدت فيها أصواتا تندد بمشروعها

حتكرون كل التجارة الخارجية في بكور هو الذي كان و أقاربه ي» . محاولتهم احتكار التجارة الخارجية -

فالتجارة طريق للغنى الذي يوصلهم لتنفيذ مشروعهم هذا من جهة و من جهة ثانية كسب مودة .  (36)«الجلولية

 .الدول من أجل مساعدتهم على إقامة مشروعهم

العليا للمحروسة ليوهمها بأن الجيش الغازي لن  فلم يزل بكور يتردد على قصر املشيخة» املكر و الخديعة  -

في حين كان اليهودي يزود بكل .. .تي ستقاومه من مشيخة املحروسة يكون إال لقمة سائغة للفرقة الصغيرة ال

فما عرفوا في تاريخهم إال مخادعين منذ عهد موس ى عليه السالم . (37)«ألاسرار و ألاخبار بني فرناس لتسير الغزو 

 .هذا فما أصاب ألامة إلاسالمية من نكبات إال بسبب حيلهم املشتتةإلى يومنا 

سدها من أو باستعمال ج باستعمالها لدهائها، و ذكائهااستعمال املرأة في جميع اللعب التي يلعبونها و هذا  -

و املال ! املالالقيم هي . ال توجد قيم لدينا إذا لم تكن فيها منفعة! أم ألسنا قوم يهود؟. ..» أجل تحقيق غايتهم 

إلى هذا العلج  و لوال جسمك هذا لكنا ركبنا...فأرني مكرك.... فهو مجرد فضول  و ما يخرج عن ذلك... هو القيم

 .(38)«و قد نقصر فال نبلغ الغاية.. .الوغد أوعر طريق

شرب على لن: علق بكور على نجاح خطته قائال» إنهم يسعون لتحقيق فكرة شعب هللا املختار: امتالك العالم -

نخب صداقتنا ألابدية، و على الانتصار على هؤالء البدو من الجلوليين حتى يصبحوا جميعا لنا خدما و عبيدا، 

 . فهم ال صديق لهم، صديقهم يهودي مثلهم.(39)« و نساؤهم جواري و سبايا 

و نهض على لغة جميلة  الشخصية، فهو السرد و الحوار  أما ألاسلوب الذي اعتمده الكاتب في تناول هذه       

 فقد وظف السرد في بداية تحريك . قوية في رأينا 

هذه الشخصية و في هذا سيميائية حيث ال يريده أن يكون محركا ألحداث في أول ظهور له  و هذا من باب 

ل وفق الرؤية التي يراها، و قد تم هذا بجم السرد توجيه أفعال الشخصية السخط و املقت لليهود، و قد منحه

فعلية يغلب عليها الزمن املاض ي، فأول ظهور لبكور في املدونة كان في جملة فعلية الفعل فيها الزمن املاض ي، و 

هذا يحيل إلى أن الكاتب يعتبره شخصا مخزونا في ذاكرة ألامة، و استحضاره إنما هو من باب التحذير من 

لية، فيما أخبرني جدي الحكيم عن أجداده كان الذي يسر للفرناسيين غزو الجلو » .دسائس اليهود و مكرهم

أما الحوار فقد اتخذه تقنية للكشف عن . (40)«ألاكارم، و لم يكتبه كاتب في التاريخ، أن يهوديا كان يدعى بكورا

جوانب من شخصية اليهودي التي تثير السخط في نفسية القارئ و تجعله يمقت اليهودي و يأخذ الحيطة و 

 .و ابنته أنيتا و تمثيال نذكر هذا املقطع الذي دار فيه الحوار بين بكور . ه إال شراالحذر منه و ال يتوقع من

 .؟ ماذا تريد مني على وجه التحديد؟ و هل هذا مما يجوز، يا أباه؟!أأدعوه إلى نفس ي عالنية! لكن كيف أفعل؟ -

و ملاذا ال يجوز، ما هو في !     طبعا هو مما يجوز جدا! كأنك لست ابنته رجل ألاعمال اليهودي بكور ! ما أغباك  -

و ماال يجوز فقط هو ذلك الش يء الذي ال .. .في سبيل تحقيق غاية مادية كبيرة؟ فكل ش يء يجوز !أصله جائز

ال شك أن هذا املقطع . (41)«... ذلك فكله جائز فعله كان ما كان و ما عدا!    ننتفع من ورائه فنمنى بالخسران

نه يقدم اليهودي للقارئ في صورة بشعة، حقيرة، وضيعة، دنيئة و هي صورة ألاب يتوافق و ما ذهبنا إليه، أل 
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تقديم اليهودي بهذه الصورة تقديم موفق في و  ريمة الزنا من أجل تحقيق غاية لهالذي يشجع بل يأمر ابنته بج

 . رأينا ألنه ال محالة سيولد مشاعر الكره و املقت لها من طرف القارئ 

كما كان لهذا التناوب بين السرد و الحوار دورا ايجابيا حيث خفف من وطأة السرد التي قد تخلق امللل،      

 .كما أنه قد يحيل إلى أن الكاتب يريد إشراك القارئ في سبر أغوار الشخصية اليهودية

هود، و زاد في درجة مقت و و اليعمق الصراع بين الشعب الجزائري  و بهذا الطرح يكون عبد امللك مرتاض قد     

كما جعل الشعب الجزائري يأخذ الحيطة و الحذر منهم ألنه ال يأتي منهم إال الشر، ، كره الشعب الجزائري لهم

 .(42)«العمل الصالحض املعاجم ال عالقة له بالتوبة و كما تشير بع» ( اليهود)فحتى اسمهم 

 :همدان و حمدونة

بطريقة تجعل النص يبوح، بل يكشف عن » وظفهما الكاتب ( عامل معارض)معاديتان  شخصيتان       

فهما يرمزان إلى . (43)«انتمائه إلايديولوجي مع تطور ألاحداث من خالل حركات هذه الشخصيات و أفعالها

أصحابه هذا الصراع الذي يستبيح . الصراع السياس ي القائم بين رجال السياسة حول كرس ي السلطة في البالد

 .كل الطرق من أجل الظفر بالكرس ي أو الخلود فيه

و تنتقل املشيخة إلى ابن أن يبقى أبترا دون أوالد   فهمدان لم يقنع و لم يستسلم للقدر و حاز في نفسه        

عمه حمدونة فقرر أن يتزوج بفتاة أجنبية بعد أن رفض من بنات جلده لكبر سنه لعله يرزق بولد فتعود إلى 

إلى أن أهداه بنوفرناس كريمتهم الشقراء جاكلين، ... و قد ظل الشيخ همدان أبتر دون أوالد» ه املشيخة ذريت

على أشياعه للسكوت على مفاسده كما لم يتوان في توزيع ثروات البالد . (44)«التي لم تلبث أن ولدت له صبيين

في أن يوزع عليهم ضياعا في سهول وادي كان أشياع الشيخ همدان ال يزالون يطمعون » و بقائهم ملتفين حوله

الظالم قبل أن توافيه منيته، فهم ظلوا أوفياء له، و وقفوا إلى جانبه في أحلك ألازمات، فليس ينبغي أن يموت 

قبل أن يجزيهم الجزاء ألاوفى، بعد أن لم يلق إليهم إال بش يء من الفتات بالقياس إلى ما كان ينبغي لهم أن 

 .(45)«ينالوه منه

يقال إن و » ل الاستحواذ على كرس ي السلطة أما حمدونة فلم يتأخر في الاستنجاد و الاستعانة باألعداء من أج   

الشيخ حمدونة اتصل سريا بالشيخ رغبان، شيخ بني حمود و تحالف معه لئن أعانه على أن يتربع على كرس ي 

ترك ألامر البنه حمدان ليقطعنه مساحة  املشيخة في العشر السنوات املقبلة في حال تخلي الشيخ املعظم عن

 كبــــــيــــــرة 

كما أنه لم تردد في إثارة الفتنة داخل البالد من . (46)«من أراض ي السهل حتى يجاور قبيلة بني جلول إلى ألابد

أصحابه ال يشكون في و كان أصدقاء الشيخ املعظم و » ي أجل تأليب الناس ضد همدان و إسقاطه من  الكرس 

أن الشيخ حمدونة هو الذي كان وراء استشراء الفساد، و تدهور ألامن، فربما كان أوعز إلى بعض رجاله 

و ليت ألامر توقف عند هذا بل أعماه حب الكرس ي  و جعله يتعاون مع . (47)«إلشاعة الفتنة بين الناس

لقد أعماني ! لي أطوار صعبة أنكرت فيها نفس يمرت ع! صحيح » إلارهابيين من أجل إسقاط همدان من كرسيه 

اتصل بي الجماعة املسلحة ألساعدهم ببعض السالح  ...شيخ املعظم في املشيخة العلياطالت والية ال! الكرس ي 

...  ، و ليهاجموا القبائل ألاخرى، على أن يستعملوه ضد القبيلتين الاثنتين، و لكن ليتحصنوا به في قواعدهم



119112 

 

دوسيوأمحدم وحم                             56 

و هكذا  ...فكنت أستجيب. ..اعدات ماليةكما كانوا طلبوا مني مس.. .وا العهدلكنهم نكث.. .لك وعاهدوني على ذ

 .(48)«و أقر لكم... لجهلي و تواطئي.. .أنا، من هذه الناحية مذنب....  كان

حل و ما ( الجزائر ما قبل الاستعمار الفرنس ي)إن هذا الصراع على السلطة هو السبب فيما حل بالجلولية        

فتشبث حسونة بالكرس ي و خوفه من ضياعه هو الذي جعله يقدم على قتل (. الجزائر بعد الاستقالل)بعائشة 

القائد الشجاع يحي بن العظم أبرز قادة الجلولية و تعيين مكانه رجل ال علم له بشؤون الحرب و هو ما 

كما أن ما حدث في الجزائر بعد الاستقالل ما كان ليحدث لو أن رجال السياسة   هافعلت فعلترنسا و استغلته ف

 .كانوا أهال للسياسة

أنها مغيبة، فهو لم يهتم برسمها فما قدم ( العامل املعارض)إن ما يبدو على مالمح هاتان الشخصيتان       

ته لهذه الفئة، فإنه ال يريد أن امعادشيئا عن وجهيهما و هيئتهما و ال أوضاعهما و لعل هذا عالمة منه على 

لدول املتقدمة ترتسم لهم صورة في ذهنه ألنهم وقفوا مضادين في مسيرة الجزائر و عطلوا في التحاقها بمصاف ا

 .و أطماعهم و أنانيتهم و ضعفهم السياس يو هذا بجهلهم  

 :هوامش البحث
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 التعليميةو النشر إلالكتروني و أهميته في تحقيق البحوث العلمية 

 

 يوسف بن نافلة: الدكتور 
Youcef 080@live.fr 

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 

ص
ّ
 : امللخ

تتناول الورقة البحثية الحديث عن مفهوم النشر إلالكتروني الذي يهتم باستخدام كافة إمكانات الحاسوب في تحويل     

-CD)املحتوى املنشور بطريقة تقليدية إلى محتوى منشور بطريقة رقمية إلكترونية حيث يتم نشره على أقراص مضغوطة 

DVD-CDROM-VCD)  ق بأشكال النشر ( الشابكة)أو من خالل شبكة إلانترنت
ّ
و قد أشير إلى جملة من املعطيات تتعل

التقليدية كالكتب الورقية و املادة الصوتي املقّدمة على أشركة كاسيت كالخطب و املحاضرات و ألاناشيد و الدروس و كذلك 

لفزيونية و اللقاءات املختلفة عبر املادة املسموعة املرئية املقّدمة على أشرطة فيديو كاملحاضرات و ألافالم العلمية و البرامج الت

و عليه يمكن تقسيم املخرجات من عملية النشر إلالكتروني إلى الصورة إلالكترونية بمعنى يتم تحويل محتوى الكتب . الشاشة

بعدها أتحدث عن خصائص و أهداف  .و أشرطة الفيديو إلى الصورة إلالكترونية املرغوبة ، و أشرطة الكاسيت ، الورقية

 : لكتروني و املتمثلة في آتيالنشر إلا

 توفير التكاليف املتعلقة بالطباعة و التوزيع و النقل مع النشر الورقي -

 ذلك أن املستخدم إلى أن يبحث عن مرجع ما قد يكون نادرا في أماكن بعيدة و ربما غير متاحة : توفير الوقت-

 توفير الجهد البحثي عن معلومة معينة-

يمكن توصيل القارئ أثناء قراءته بمعلومات إضافية  ، تعدد نقاط البحث باستخدام ما يعرف بالروابطذلك أن : التفاعلية-

 أو مواقع أخرى على الشابكة 

ها -
ّ
توفير املساحة و إتاحة التخزين ذلك باستخدام تقنية النشر إلالكتروني بحيث يكمن الاستغناء عن املساحات التي تحتل

 الوثائق املطبوعة

 هد في النشاط التجاري بحيث يستطيع الناشر إرسال الرسائل إليهم عبر البريد إلالكتروني بعد شراء الكتاب الرقمي توجيه الج-

 سهولة التعديل و التنقيح بحيث يمكن بسهولة تعديل و تنقيح املاّدة املنشورة إلكترونيا و حصول القارئ على التعديالت-

نشر إلالكتروني للباحثين و املؤلفين نشر إنتاجهم مباشرة من مواقعهم على الشابكة توفير إمكانية النشر الذاتي حيث يتيح ال-

 .دون الحاجة إلى مطابع أو ناشرين أو موزعين

فات املطابع التقليدية كاألوراق و ألاحبار : تحقيق نظافة البيئة-
ّ
 ذلك أن النشر إلالكتروني يقلل من تأثير مخل

 .ثروة النباتيةو هذا يعني الحفاظ على ال ، و غيره

ثم التدوين و النشر إلالكتروني بلغة مشتركة  ، كما أتحدث عن قواعد و حقوق النشر إلالكتروني ثم القارئ إلالكتروني الجديد

 للشابكة بعدها أتناول أهمية النشر إلالكتروني و هندسته للبحوث العلمية 

 .ب فيها عن إلاشكال املطروح في املقدمةو ألاكاديمية ثم خاتمة أخلص فيها إلى جملة من النتائج و أجي

 .التخطيط –املعالجة الرقمية  –النشر إلالكتروني  –الرقمنة  –التقانات الجديدة  –البحث العلمي : الكلمات املفتاحية

 :املقّدمــــــــــــــــــــــــــــة 

من املتعارف عليه لدى أهل الاختصاص أّن مصطلح تكنولوجيا ُيراد به علم املهارة أو الفنون أو علم 

ويرى بعضهم أن املقطع ألاول من ، أو  العلم الذي يهتم بتحسين ألاداء  أثناء التطبيق العملي، لتقنيةا

الانجليزية ألاصل بمعنى التقنية أو ألاداء التطبيقي Techniqueمشتق من كلمة  Technologieكلمة 
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أي العلم الذي يهتم بتطبيق ، وعليه فإّن التكنولوجيا هي علم التقنية أو علم ألاداء التطبيقي

وزيادة فاعلية  ، ونتائج البحوث التي توصلت إليها العلوم ألاخرى قصد خدمة وتطوير، النظريات

فقيل تكنولوجيا التعليم ، صطلح التكنولوجيا بميدان التعليم والتربيةومن هنا اقترن م.الحياة العملية 

ولعل من أهم ميادين التكنولوجيا نجد ما يعرف باملكتبات الرقمية التي يقابلها املكتبات ، والتربية

 .الورقية 

 :أما إلاشكال الذي أروم إلى طرحه في هذه املداخلة فيتمثل في آتي

 تصميم البحوث والدروس التعليمية ؟ ما دور التكنولوجيا  في-1

 وما أهمية تكنولوجيا تعلم اللغة العربية ؟-2

 وما دور الرقمنة في إنجاز البحوث العلمية الرصينة لدى تالميذ املرحلة الثانوية؟-3

 :ماهية التكنولوجيا ودورها في تصميم البحوث ألاكاديمية 

وعّرفها ، تطبيقات العلم بغية حّل املشكالت العلمية   ُيقصد بالتكنولوجيا في اصطالح أهل التخصص الدقيق

، وذلك بقصد الاستفادة منها، أحدهم بأنها التطبيق العملي للنظريات املعرفية في املجاالت الحياتية

   في عّرفها آخرون بأنها التطبيق املنظم للمعرفة العلمية من أجل أغراض عملية  ، واستثمارها

1 

ربط عدد كبير من الناس بين ، ولوجيا باملعنى العلمي الدقيق في مطلع العشرينوعند ظهور مفهوم التكن

واقتصرت ، وألاجهزة الحديثة التي ظهرت في ذلك القرن وبين املقصود من التكنولوجيا، الوسائل وألادوات

ت التكنولوجيا وبالتالي اقترن، والوسائل املساعدة، وألادوات، النظرة الضيقة للتكنولوجيا على أنها هي ألاجهزة

أما النظرة إلى التكنولوجيا كعمليات فترى ، واعتبرت التكنولوجيا كنواتج فقط، ومخترعاتها، لديهم بمنتجاتها

وعليه فإّن مفهوم ، والنظريات العلمية املختلفة ألجل أهداف عملية، والحقائق، أنها التطبيق املنظم للمفاهيم

  2.وألاجهزة فقط بل يشمل أيضا العمليات ، التوآ، التكنولوجيا  ال يقتصر على ألادوات

فإّن مصطلح التكنولوجيا  له ثالثة معان نفهمها من السياق الذي وردت   Heinichوفي رأي الباحث هانيك 

 :فيه  يلخصها على النحو آتي 

وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العلمية من أجل تحقيق أهداف أو : Processesالتكنولوجيا كعمليات -1

 .أغراض عملية 

 .وألاجهزة الناتجة عن تطبيق املعرفة العلمية ، وتعني املواد وألادوات، Productsالتكنولوجيا كنواتج -2

وتستعمل بهذا املعنى عندما يشير السياق إلى العمليات ونواتجها معا مثل ، ونواتج معا، التكنولوجيا كعمليات-3

 Hadware.3وكذلك ألادوات ، Softwareتقنيات الحاسوب حيث يشمل الجهاز على البرمجيات 

، واملواد، حد وهي إلانسانويحّدد الفرجاني ثالثة مكونات متفاعلة للتكنولوجيا تمثل ثالثة أضالع ملثلث وا

 :وألادوات وتفصيل ذلك على النحو آتي

 :إلانسان -أ
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، والقائم بتصميمه، وألاهم في تطبيق التكنولوجيا باعتباره املحرك الحقيقي لهذا التطبيق، ويمثل الضلع ألاول 

، ومبتكر وظائفها، وإلانسان هو مكتشف املواد، واملتحكم في إخضاع عملية التطبيق لتحقيق أهدافه، وتنفيذه

 .واملنفذ لها ، وهو املصمم لألدوات

 :املواد -ب

فاإلنسان حينما وجد على ، وتأتي بعد إلانسان في ألاهمية، تمثل املواد الضلع الثاني في التطبيق التكنولوجي

ووضعها فكر في أدوات تصنيعها ، وكلما وجد مادة زراعية أو علمية أو معدنية تهمه، سطح ألارض فكر في املواد

، فوجود مادة الحديد جعلت إلانسان يفكر في أدوات صهرها، موضع الاستخدام الفعلي لتفي بمتطلباته

فوجود ألادوات مرهون ، وكذلك فإّن وجود مادة تعليمية جعلت إلانسان يفكر في أدوات توصيلها لآلخرين

 .وقبل ألادوات، إلانسان مباشرة هذا هو السبب في أن تكون املواد في املستوى الثاني بعد، بوجود املواد

 :ألادوات -ج

وألاجهزة ، وآالت، وتشمل ألادوات جميع ألادوات، تمثل ألادوات الضلع الثالث في عملية التطبيق التكنولوجي

زمــــــــــــــة لصياغة املادة
ّ
ة وإن كانت تأتي في املرتب، وألادوات، وإخراجها بشكل صالح لتحقيق أهداف إلانسان، الال

 أّن لها أهمية في املحصلة النهائية ، الثالثة من حيث ألاهمية في العالقة املثلثية للعملية التكنولوجية
ّ
إال

 .للتطبيق

ــــان وإّن مجّرد ، وألادوات، واملواد، وطبقا لهذه املكونات فإّن التكنولوجيا  هي محصلة التفاعل بين إلانســـــــــــ

ـــــــــــــ ـــــــــــة ال يعني وجود التكنولوجياوجود آلـــــــ ولكن عملية استخدام آلة أو تصنيع املواد من قبل إلانسان هي ، ـ

 :ويمكن تمثيل مكونات العملية التكنولوجية من خالل املعادلة آتيـــــــــــــــــــة، بداية عملية التكنولوجيا

 .التكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــا=ات ألادو +املـــــــــــــــــــــواد +تفاعل إلانسان 

 ،ليست  نظرية بقدر ما هي عملية تطبيقية تهتم باألجهزة وألادوات وبذلك يمكن  القول أّن التكنولوجيا

كما أنها وسيلة للتطور العلمي وسّد حاجات الفرد أو املجتمع أو ، وتستكمل النقص في قدرات إلانسان وقواه

 4.الاثنين معا

، عملية التعليم أو بطريقة أخرى البرامج التعليمية"تعريف التربية  حسب املربين املتخصصين  بأنها  ويمكن

وتتضمن البرامج التعليمية تقديم معلومات ، الطريقة واملضمون : والبرامج التعليمي له مظهران أساسيان هما

ريف من الناحية الشكلية على ويشمل هذا التع، معينة  أو مضمون معين عن طريق تقنيات أو طرق معينة

ومع ذلك فبالنسبة لدى بعضهم ال يعّد هذا ، ألاقل ما يفعله املدّرس باملدرسة عند قيامه بدوره كمرّب 

داخل )التعريف وافيا كافيا دقيقا ألنه يفترض أن البحث يهتم فقط بوصف ما يجري في حجرة الدراسة 

 :يومن ثمة يمكن أن ُيوّسع على النحو آت، (القسم 

وما يتصل بها من مفاهيم عن ، إّن التربية موضوع للبحث ترمي غلى ترجمة القرارات الخاصة بأهداف التعليم

 :وهذا يعني أّن أي جهد تعليمي يتضمن وجود ، الطريقة التي يتعلم بها الناس إلى برامج تنظم لدراسين

 .مجموعة من ألاغراض التعليمية-أ

 .التي يتعلم بها الناس  مجموعة من املفاهيم عن الطريقة-ب
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م -ج
ّ
 .برنامج تعليمي مخطط ألحداث التعل

وقد تعني ، فهي قد تشير إلى الطريقة التي ينشأ بها ألاطفال في مجتمعين، وقد تحمل كلمة تربية عدة معان

م، معان أخرى كثيرة مثل التعليم
ّ
لوم  وقد يقصد بها ميدان علمي مثل ميادين الع، والتأديب، والتهذيب، والتعل

 5. "وقد يشار بها غلى املؤسسات أو الهيئات أو ألافراد املشتغلين بها ، املختلفة

ومن أهم مصادر املعلومات للبحث التربوي العلمي ما يعرف بالخدمات املكتبية الالكترونية التي ظهرت نتيجة 

، رغم ما فيها من مساوئ وهي من أهم  وسائل البحوث الوثائقية ، والوسائط التكنولوجية، الانفجار املعرفي

وتبحث هذه املكتبات في ألاصل عن وسائل جديدة أفضل لتيسير عملية البحث عن املعلومات التي ينشدها  

 . طلبة العلم واملعرفة 

بأنها مجموعة غير محّددة من " ويعرف الدكتور صالح بلعيد شبكة إلاعالم حسب اصطالح  الحاسوبيين 

صال التي تربط الك
ّ
ثير من الشبكات الحاسوبية  في العالم بعضها ببعض ال مركزيا بواسطة نظم  شبكات الات

صال معّقدة
ّ
صال، باستمرار، ومتغيّرة، ات

ّ
كما ، تتوفر هذه الشبكة الدولية لإلعالم آلي على ميزة سرعة الات

ن الباحث من وسيلة هامة لقراءة كثير من املواقع بكّل اللغات
ّ
ر اللغة العربية ع، تمك

ّ
لى موقع كثيرة تحمل وتتوف

لم يسبق أن عولجت في ، بل تفتح لنا آفاقا جديدة، ومن هنا فإّن الرجوع إليها أكثر من ضرورة، شتى املعارف

 . 6"املراجع

 :وجوب استغالل الوسائل التكنولوجية الحديثة في  تعليم اللغة العربية 

ة "لعّل من 
ّ
باع ألاساليب الجافة  القديمة اململ

ّ
غة ات

ّ
وفي عصرنا هذا ، أهم أسباب نفور الناشئة في  تعليم الل

وقد أصبح الوجود مرتبطا بنقل الوجود ، أصبحت اللغة هي الوجود ذاته، واملعلوماتية، والعلم، عصر التقانة

م حتى أراك تك:) وقديما قال سقراط لجليسه (ألانترنيت ) 7اللغوي على الشابكة 
ّ
:) أما اليوم فالشعار هو (ل

في ، أو لصيقة القرب منك، ومن ثم ترى ذاتك وهي بعيدة عنك، وتراهم، تحاور عن بعد حتى يراك آخرون

من نحن ؟مطروحا بشدة وعلى أوسع نطاق لذلك البّد من الاعتراف ,من أنا؟ :عصر بات فيه سؤال الُهوية 

شريطة أن ال يلقى ، ومقتضيات العصر، قادرة على تلبية مطالب، وية شاملةوامللحة لنهضة لغ، بحاجتنا املاسة

والعلماء بشتى ، في مجال الحواسيب، والفنيين، بل البد من وجود التقنيين، ذلك على عاتق اللغويين فقط

نبهم و املشتغليين في مجاالت الكتابة إلابداعية إلى جا، والسياسيين ألاكادميين، والاقتصاديين، التخصصات

والعمل على تقريب ، علمية عملية أيضا، دقيقة، ومفردات عربّية سليمة، ومصطلحات، للوصول إلى صيغ

الذين لديهم إمكانات مذهلة في فهم ، ورعاية عباقرتنا الشباب، وليس الترجمة العربية فقط، الحاسوب

، وتجهيزات، وأدوات، انة في املخابرولهم تجاربهم الهامة في عواملها باستخدام التق، التقنية التي بين أيدينا

م ، فيقبلون على املادة بكل نفس راضية، وحواسب تستثير الدافعية لدى املتعلمين
ّ
فيجدون متعة  في تعل

نظرا ألن هذه ، ومن هنا كان لزاما علينا من تطويع تكنولوجيا املعلومات لصالح اللغة العربية، اللغة

ففي الوقت الذي ينبغي تشجيع الشباب على ، وتعّد سالحا ذا حّدينالتكنولوجيا تؤثر على الطفل العربي 

يجب علينا أال ننس ى أنه يجب الانتباه إلى ميل ، املشاركة في مجال تكنولوجيا املعلومات بمختلف فروعه

 .الشباب نحو استخدام اللغة إلانجليزية على  حساب اللغة العربية 
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وبيننا هي اللجوء إلى حركة ، والتقنية بين الغرب، فجوة العلميةلذا فإّن الوسيلة الوحيدة للسيطرة على ال

والتقنية املقابلة لتلك التي تغرقنا بها ، واسعة من الترجمة والتعريب يكون أساسها وضع املصطلحات العلمية

ـــــــــــة هنا البد من إلافادة  ومن، ودقيقة بلغات العلم ذات الصفة العاملية، وهذا يفترض معرفة عميقة، العوملــــــــــ

، والحاسوب، والاتصال، وهذا العصر هو عصر إلاعالم، والارتقاء بها، من التكنولوجيا العاملية في تطوير اللغة

 8.وجيل الشباب هو ألاكثر تفاعال مع هذه  ألادوات ، والفضائيات، (الانترنيت )والشابكة 

 :ألاهداف التربوية آتية ويمكن تحديد دور وسائل وتكنولوجيا التعليم في تحقيق 

ي -1  .املساعدة على تعزيز إلادراك الحس ّ

 .املساعدة على زيادة الفهم أو إلادراك -2

 .املساعدة على رفع قدرة التلميذ في تحويل معرفته من شكل إلى آخر حسب الحاجة أو املوقف التعليمي-3

ر أو الاستعادة -4
ّ
 .املساعدة على التذك

م كّما ونوعا -5
ّ
 .تجهيز التلميذ بتغذية راجعة ينتج عنها في الغالب زيادة في التعل

مها، بأسلوب مشّوق مفيد، وتقديمها للتلميذ، املساعدة على تنظيم املادة التعليمية-6
ّ
 .ما يؤدي إلى سهولة تعل

م املادة الدراسية، تنمية الرغبة-7
ّ
 .وإلاقبال عليها ، والاهتمام لتعل

والتسجيالت ، وألافالم، والرحالت، والزيادات، من خالل الخبراء، امليول إلايجابية لدى التلميذ تنمية-8

 .والتلفاز ، السمعية

ـــة وقوتها بالسماع املستمر إلى ألافالم-9 فظيـــــــــــــــ
ّ
وما تستلزمه من ، والتسجيالت السمعية، زيادة الطالقة الل

 .قراءات إضافية 

ـــــة لدى التالميذ ، الفكرية تنمية القدرات-11 قــــــــــــــ
ّ
  9.أو إلاجرائية الخال

ـــــــــــة ق بوظائف  ومهام تكنولوجيا التعليم فيمكن إيجازها في العناصر آتيــــــ
ّ
 : أما ما يتعل

تكنولوجية وإعداد املتعلمين ملواجهة التغيرات ال، وتقديم معارف هادفة ذات معنى، تعزيز الخبرات إلانسانية-1

 .السريعة من دون الشعور باالغتراب تجاهها 

م-2
ّ
م بواسطة املتعل

ّ
م إلى التعل

ّ
ومن الثبات إلى  دينامكية البناء في البرمج ، التحّول من التدريس بواسطة املعل

 .التعليمية 

م التوّسع في تقديم الخدمات  التعليمية املتمثلة في جعل التعليم عملية مستمرة من خالل توف-3
ّ
ير فرص التعل

 .والتعامل مع ألاطفال ما قبل املدرسة ، لتحقيق مبدأ املرونة عن طريق التوّسع في تعليم الكبار، غير النظامي

والتعليم ، والربط بين التدريب، جعل التعليم أكثر خصوصية وإنتاجا عن طريق تكافؤ الفرص التعليمية-4

 .وسوق العمل 

، وكيف، ومواجهة النقص في كمّ ، يادة مجال الخبرات التي يمّر بها املتعلمتحسين نوعية التعليم من خالل ز -5

م الذاتي، وتشجيع النشاط الذاتي، املعلمين
ّ
م إلى ، والتعل

ّ
م املتمركز حول املعل

ّ
والتحّول من التعليم إلى التعل

م
ّ
 .ية في التعليم والاستقالل، والتحّول من السلوك الاستجابي إلى السلوك إلايجابي، التمركز حول املتعل
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وتحقيق ألاهداف التعليمية بمختلف ، زيادة الكفاءة العملية التعليمية عن طريق تعّدد أوعية املعرفة-6

م، ومقابلة الفروق الفردية بين املتعلمين، مستوياتها
ّ
 .بقاء أثره، والتأكد على التعل

م مدى الحياة-7
ّ
ط في العرضومن الت، التحّول من التعليم محدود ألامد إلى التعل

ّ
م بثقافة التسل

ّ
ر، عل

ّ
، والتذك

 .والابتكار ، والاسترجاع إلى ثقافة املشاركة

م من خالل التحّول من القفز إلى النتائج -8
ّ
مقابلة ازدياد الحاجة إلى الاعتبارات الجيدة التي ُيقّيم بها املتعل

ن، ثقافة إلاتقانوالتحّول من ثقافة الحّد ألادنى إلى ، التعليمية إلى معالجة العمليات
ّ
وزيادة ، والجودة، والتمك

م في أدائه بشكل جيد 
ّ
 .ثقة املتعل

وتوفير طرائق البحث لتيسير الحصول على ، تنميـــــــــــــة البحث العلمي من خالل زيادة مجاالت البحث والدراسة-9

  10.وتنمية مهارات التفكير العليا ، املعلومات

  Electronic publishing System  :    نظام النشر إلالكتروني

مرحلة يستطيع " :املقصود بالنشر إلالكتروني هو "واملعلومات ، املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات" جاء في 

ثم يقوم ببثه إلى ( word –processing)فيها كاتب املقال أن يسجل مقاله على إحدى وسائل تجهيز الكلمات 

، يقوم بالتالي بجعله متاحا في تلك الصورة إلالكترونية  للمشتركين في مجلته الذي، محرر املجلة إلالكترونية

 11.وإنما يمكن عمل صور منها مطبوعة إذا طلب أحد املشركين ذلك ، وهذه املقالة ال تنشر

ويذكر السيد نجم  أّن  النشر إلالكتروني يعني نشر املعلومات  التقليدية الورقية  عبر تقنيات جديدة تستخدم 

وهو نظام تخزين املعلومات في ..ونشرها ، وتوزيعها، وبرامج  النشر إلالكتروني في طباعة املعلومات، الحاسبات

عند الحاجة إليها  بوسائط ، أو جزء من وثيقة، منها ألية وثيقة ، والعرض، ثم الاسترجاع، مراصد املعلومات

 .عرض  أو بوسائل مطبوعة  

هذه املادة ..وتوزيع املواد التي كانت تنتج  تقليديا باملطابع ، وتحرير، تصميمو من ثم استخدام الحاسوب في 

س ي دي  روم  "املعروفة باسم  ، أو على أقراص لذاكرة القراءة فقط، يمكن  توزيعها  على أقراص  مرنة

CD.ROM " من  باإلضافة إلى ما استجّد ..أو ترسل على شبكة الحاسوب الواسعة  التي تسمى إلانترنيت

 .ومجاالت أخرى ، مجهودات بتوظيف إمكانات  الحاسوب في نشاطات

 printed-Based Materialsالعملية التي يتم من خاللها تقديم الوسائط املطبوعة  :"والنشر إلالكتروني هو 

بأنها   هذه الصيغة  تتميز ، وقراءتها عبر  شبكة إلانترنت، وألابحاث العلمية بصيغة يمكن  استقبالها، كالكتب

ونقاط التوصيل ، والرسوم، ومدعومة بوسائط وأدوات كاألصوات، com pactedصيغة مضغوطة  

Hyperlinks   12.التي  تربط القارئ بمعلومات  فرعية أو بمواقع على شبكة إلانترنت 

 : مفهوم النشر إلالكتروني

ق بالحواسيب ف
ّ
ي تحويل املضمون واملحتوى املنشور يقصد بالنشر إلالكتروني أو الرقمي استخدام كّل ما يتعل

أو ، وذلك بغية نشره على أقراص ليزر، بطريقة تقليدية إلى مضون ومحتوى منشور بطريقة رقمية إلكترونية

 :ويمكن  إلاشارة إلى معطيات أشكال النشر  التقليدية (.أي ألانترنت )من خالل ما يعرف بالشابكة 

 .الكتب الورقية -1
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وأي محتوى ، وألاناشيد، والدروس، واملحاضرات، الخطب:مثل ، ملقدمة على أشرطة كاسيتاملادة الصوتية ا-2

 .ثقافي يقدم على أشرطة كاسيت صوتي 

، والتسجيلية، وألافالم العلمية، املادة املسموعة املرئية املقدمة على أشرطة فيديو كاسيت مثل املحاضرات -3

 .وغيرها، وبرامج التلفزيون ، واللقاءات التلفزيونية

أي أن يتم تحويل محتوى ، وعليه يمكن تقسيم املخرجات من عملية النشر إلالكتروني إلى الصورة إلالكترونية

 13.إلى الصورة إلالكترونية املرغوبة( أشرطة الفيديو –أشرطة الكاسيت -ورقيةالكتب ال)

وهناك تعريفات مختلفة للنشر إلالكتروني يوردها  ألاستاذ املتخصص السيد  نجم طبقا للترتيب الزمني أو 

 :ومن تلك التعريفات واملفاهيم  نجد آتي ، أو زاوية املعالجة  ، لرؤية التناول 

عندما  بدأت  بعض   ، تعود بداية النشر إلالكتروني إلى نهاية الستينيات"إلى أنه " أبو خضرة  حسن"يشير -

وفي أواخر  عقد السبعينيات  قدمت ...كبريات  شركات  النشر باستخدام  الحاسوب في  التنضيد  الضوئي 

تحت إمكان النشر وأهمها أنها ف، أولها، والاتصاالت  عن بعد  فرصا جديدة للنشر، أجهزة الحاسوب

، كما أصبح عمليا تخزين نسخة من عمل بدال من الاستماع إليه أو مشاهدته.إلالكتروني  بناًء على الطلب 

 14."وكانت تلك البداية الحقيقية للنشر بناًء على الطلب  

في وحدث تطور  سريع    word processorوقد دخلت إلالكترونيات  عالم النشر باستخدام معالج الكلمات 

وكذلك التأثير في تقنية الصحافة ، وإلى ظهور أنواع جديدة  من تقنية وسائل إلاعالم، مجال  النشر إلالكتروني

 .املطبوعة 

أو ، وغيرها بشكل رقمي مباشرة، والدوريات، والكتب، عمليات  إنشاء ألاوراق البحثية) :النشر إلالكتروني هو  -

وألاقراص ، إلى أوعية يمكن متابعتها عبر الشبكات(  بخاصة الورقية)عمليات تحويل ألاوعية  التقليدية 

 .الضوئية 

إلى اختصاصيين آخرين على أوعية  وتّم  توجيهه  ، وهو  ما كتبه اختصاصيون ..) النشر إلالكتروني ألاكاديمي -

 (.إلانترنيت )إلكترونية بخاصة امللفات التي يتم تداولها عبر الشابكة  

 ( واملجالت  وأوعية املعرفة ألاخرى بواسطة الحاسوب ، إنه طباعة الكتب..) ويقصد بالنشر إلالكتروني -

نية الرقمية في البداية مع طباعة حيث تم توظيف التق)للنشر املكتبي " شوقي سالم "بينما يشيرتعريف 

 ( : املطبوعات والبحوث وتبادلها 

وطباعة وثائق عالية الجودة بشكل كامل في املكتب  ذاته ، هو تطبيق ناش ئ للحواسيب  املايكروية  لتصميم-1

لوثائق دون إرسال أية معلومات  أو أعمال طباعية إلى  الخارج  أو عند الانتهاء من إعداد  الصورة ألاصلية ل

 .فيمكن  عندئذ إرسالها إلى شركة طباعية لإلنتاج كميات منها 

هو أحد تطورات نظم  أجهزة  معالجة النصوص التي تحولت من شكل آلي لتنفيذ الحروف إلى شكل إخراجي -2

متميز  بإحجام مختلفة  من حروف الطبع مع مستوى إخراج قد يصعب حتى على املحترف القيام به بمستوى 

 .نفسه  الحاسب
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 printed –based-materials( العملية التي يتّم  من خاللها تقديم الوسائط املطبوعة )النشر إلالكتروني هو -

، وكّل ما يمكن ابتكاره، وألالعاب، والصور ، وإلاحصاءات، وكذلك الخرائط، وألابحاث العلمية، كالكتب

كن  إدخاله إلى  الجهاز ثم حفظه ثم استرجاعه بحيث يم( الكومبيوتر)وإبداعه  بإمكانات  جهاز الحاسوب   

سواء كانت على شكل ، وقراءته عبر شبكة إلانترنت، وإجماال كّل ما يمكن  استقباله.على شاشة الحاسوب 

( Hyperlinks)ونقاط التوصيل، والرسوم، كاألصوات)أو مدعومة بوسائط وأدوات ( كلمات )الحروف ألابجدية 

 .(ت فرعية أو بمواقع على شبكة إلانترنت التيتربط القارئ بمعلوما

وملحقاتها أو ، سواء أجهزة..هو يعني استخدام كافة إمكانات  الكومبيوتر  : ) النشر إلالكتروني من مفهوم تقني -

حيث يتم ، في تحويل املحتوى  املنشور  بطريقة  تقليدية إلى  محتوى  منشور  بطريقة إلكترونية(  برمجيات 

املادة  ، الكتب  الورقية:واملقصود بطرق النشر  التقليدية  .أومن خالل الشابكة   ،قراص ليزرنشره على  أ

وأي محتوى ثقافي  ، وألاناشيد ، واملحاضرات، والدروس، الصوتية املقدمة  على أشرطة كاسيت  مثل الخطب

، املحاضرات)ة فيديو كاسيت املادة املسموعة  املرئية  املقدمة  على أشرط..يقدم  على أشرطة كاسيت صوتي 

 .(وغيرها ، وبرامج التلفزين، واللقاءات  التلفيزيونية، والتسجيلية، و ألافالم العلمية

 :النشر إلالكتروني ورد في املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات -

ـــــــال أ) ــــــــــاله على إحدى  وسائل تجهيز املقصود بالنشر إلاكتروني مرحلة يستطيع فيها  كاتب املقــــــــ ن يسجل مقـــــــ

ثم يقوم ببثه إلى محّرر املجلــــــــــــــــــة إلالكترونية الذي يقوم بالتالي بجعله متاحا في ، word-processingالكلمات 

نها مطبوعة إذا وهذه املقالة ال تنشر وإنما  يمكن عمل صور م، تلك الصورة إلالكترونية للمشتركين  في مجلته

 .(طلب أحد املشتركين ذلك 

 :كما عاد وأورد حسن أبو خضرة تعريفا للنشر يأتي في أحد ثالثة  أشكال 

ونظم الاتصاالت  لتوزيع ، استخدام الحاسوب آلي..استخدام الحاسب آلي لتسهيل إنتاج املواد التقليدية )-

 ( زين إلكترونية استخدام وسائط تخ..املعلومات  إلكترونيا عن بعد  

ويزيد هذا التعريف بإدخاله استخدام ، ما جاء في  التعريف يتفق مع الاتجاه العام ملفهوم  النشر إلالكتروني

، (CD)والكتب وغيرها  عبر شبكة إلانترنيت  أو على قرص مليزر ، ولذلك فإّن إصدار  الدوريات، الحاسوب آلي

 15.أشكال النشر إلالكتروني وتوزيعا على املستفيدين يمثل شكال من 

 : إلى تعريف للنشر إلالكتروني ( صادق طاهر )وقد خلص 

ـــــة في مختلف مجاالت إلانتاج: ) وهوة  ، واملعلومات، والتوزيع للبيانات، وإلادارة، استخدام ألاجهزة إلالكترونـيــــــــــــ

، ة ال يتم  إخراجها  ورقيا ألغراض  التوزيعفيما عدا أن ما ينشر من مواد معلوماتي، وتسخيرها للمستفيدين

أو ألاقراص املدمجة أو من خالل الشبكات ، بل يتم توزيعها على وسائط إلكترونية كاألقراص  املرنة

ومجالت من دون  استخدام ، وجوهر عملية النشر إلالكتروني أنها تقوم بطباعة كتب..كاإلنترنت ، إلالكترونية

 (.وحبر ، ورق

 : وهو ( والثمانينيات ، في فترة السبعينيات)ارة  إلى تعريف  النشر إلالكتروني  ويمكن إلاش-
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وإنتاج  ، وإعداد  الصفحات، والصف، وإلابداع، وأنظمة  تعمل بالكومبيوتر  في الابتكار، استخدام أجهزة)

 .( ومنتهية ، وإخراجها كاملة، صفحات نموذجية

وإعداد  صفحات ، وتحريرها، ــــــي  الحديثة  إمكان  العرض السابق للصفحاتوتتيح  تقنيات النشر إلالكترونـــــــ-

ـــه : "وهو ما يعرف اصطالحا باسم ، وهي ال تزال في صورة إلكترونية، نهائية بأسلوب تفاعلي ما تراه تحصل عليـــــــــ

("what you see  is what you get. ) 

ـــيوتعّد تقنيات النشر إلالكتروني  تطويرا  حيث  أصبحت  تشمل أنظمة النصوص ، لتقنيات النشر املكتبـــــــ

املتلفزة  مثل التيليتيكس الذي يمثل منظومة إلكترونية يتم بواسطتها نقل املادة املطبوعة عن طريق محطة 

 16.تلفزيونية 

ديده على النحو وقد خلص السيد نجم  إلى تعريف عام شبه  متفق عليه  ملفهوم النشر إلالكتروني  يمكن تح

 : آتي

صال، النشر إلالكتروني يبدأ بإعداد  املرء ملادة إعالمية معرفية) 
ّ
بواسطة جهاز الكومبيوتير ، أو  ملادة ات

 Multimedia..ميلتي ميديا أو ألانيميشن ) و وإمكاناته مثل ، مستفيدا بكل أو بعض  وسائطه، (الحاسوب)

.Animation )وغيرها..أو حسابية ، أو إخبارية، أو تعليمية، أو ترفيهية، أو علمية، فيةوينتهي بإنتاج  مادة ثقا ،

، (الشبكة العنكبوتية إلانترنت )أو إرسالها عبر الشابكة (Hard –diskالهارد ديسك "بحيث يمكن حفظها على 

ا على شاشة ثم إمكانية عرضه، وما يستد، DVDأو  CD)  وإعادة نشرها باألقراص املعدة لذلك ، وكذا حفظها

، سواء الحذف، وبفضل أن يتوافر فيها إمكانية التفاعلية معها. وما يتجد ، (املوبايل )أو الهاتف الذكي ، الجهاز

 17.(أو توفير خيارات داخل املادة ، وإلاضافة

 Electronic)النشر إلالكتروني  أو النشر الرقمي ( 1كلية التكنولوجيا جامعة سطيف )صديق بّسو  / ويعّرف د

publishing  ) استخدام  كافة إمكانات الحاسوب سواء أجهزة أو ملحقاتها أو برمجيات في تحويل املحتوى "بأنه

حيث يتم نشره على أقراص  مدمجة أو من ، املنشور بطريقة تقليدية إلى محتوى منشور بطريقة إلكترونية

 .والفهارس  ، تبات الرقميةواملك، واملقاالت، ويشمل الكتب إلالكترونية، خالل شبكة إلانترنت

 :ويرتكز النشر إلالكتروني على الشبكة لنشر املعلومة وهو يتكون من ثالث عائالت  كبيرة  يجملها فيما يأتي

 (.googleمثل كتب جوجل )الرقمنـــــــــــــــة -1

 ( إلانترنت /وضع كتب رقمية على الشابكة) النشر الرقمي -2

 (.منشورات منجزة داخل الشبكة مثل ويكيبيديا )النشر على الشابكة -3

ويمر النشر باملراحل نفسها  التي  يمر عليها املنشور الورقي من تنسيق للخط للصفحات ووصوال إلى النشر عبر 

 18.الشابكــــــــــــــــــــة 

 :النشــــــــــــــــــر إلالكتـــــــــــــــــــــروني خصـــــــــــــــــائص و  أهـــــــــــــــــــــــــداف   

إّن املتعارف عليه لدى معشر الباحثين  واملتخصصين  أّن  النشر إلالكتروني شاع كنتيجة طبيعية للتطور  في 

ونظرا لتزايد حجم املطبوعات املتدفقة  فإّن عملية النشر إلالكتروني من خالل جهاز ، نظم  املعلومات

من املشكالت  أصبح هو الحّل ألامثل للعديد ...النشر إلالكتروني  املستخدم فيها ومع تعدد ألاغراض ، سوبالحا
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والخدمات ، والصحة، والتعليم، وإضافة حقيقية  في مجاالت إلاعالم، الخاصة  بالنشر العادي  أو التقليدي

ـــــ.الحياتية اليومية وغيرها    :ــــــــهومن أهم  خصائصه وأهدافــ

بينما في .والنقل أكثر ألاعباء املالية مع النشر الورقي ، والتوزيع، إذ تعّد تكاليف الطباعة: توفير التكاليف  -1

( إلانترنت )النشر إلالكتروني  فال توجد مثل هذه التكاليف حيث  يتم  الشحن  عبر شبكة املعلومات  العاملية 

، م من قبل املستخدم  إذا أراد طباعة املادة بدال من قراءتها على الشاشةوالطباعة تت، التي ستـأخذ دور الناقل

 .(والتجليد بدال من الناشر ، والحبر، فاملستخدم يدفع تكاليف ألاوراق

فإّن النشر إلالكتروني  ، املختلفةووثائق البحث في املوضوعات ، واملصادر، وفي مجال البحث عن املراجع

أن ينشر رسالته إلكترونيا من موقعه على إلانترنت ليحصل عليها الباحثون في كّل  يساعد الباحث ألاكاديمي 

 .والنقل ، والتجليد، مكان متى  أرادوا ودون أن يتحمل الباحث تكاليف التصوير

وربما  غير ، إذ ال يحتاج املستخدم إلى أن يبحث عن مرجع ما قد يكون  نادرا في أماكن  بعيدة: توفير الوقت -2

حة في الوقت املناسب بينما توافر الكتب  املرجعية ال يحتاج  إلى مراسلة الباحث  كي يحصل على بحث أو متا

 .فكل ذلك يمكن  أن يتم في دقائق عبر  إلانترنت عن  طريق زيارة املواقع إلالكترونية، معلومة

بل سهولة ، ي النشر إلالكترونيليس توفير الوقت وحده هو املتاح ف: توفير الجهد البحثي  عن معلومة معينة -3

فبدال من تصفح كّل  صفحات الكتاب أو ، وميسرة، والكاتب سهلة، والعثور  على ضالة  الباحث، البحث

 .البحث املطبوع  يمكن لجهاز الحاسوب أن يبحث عن كلمة أو كلمات بشكل آلي

يمكن أن يتم توصيل ، "hyper-links"م  ما يعرف بالروابط تعدد  نقاط  البحث  باستخدا:  التفاعليـــــــــــــــــــــــة -4

، وربما تفتح له آفاق جديدة ببحثه، القارئ  أثناء قراءته بمعلومات إضافية أو مواقع أخرى على الشابكة

حيث يضغط القارئ على كلمة معينة لينتقل إلى مواد ، وبمطالعة عناوين املوضوعات املتعلقة بموضوع البحث

 .إضافية 

ــــــــــــــة التخزين -5 ــــــــــــاحة وإتاحـــ باستخدام تقنية النشر إلالكتروني يمكن الاستغناء عن املساحات التي  : توفير املســــ

له  قدرة " server"حيث يمكن استبدال تلك املساحات بجهاز حاسوب  خادم ، تحتلها الوثائق املطبوعة

 .لكترونية ويكون موصوال بشبكة إلانترنت تخزينية عالية توضع عليه الوثائق إلا

ــــــــــد في النشاط التجاري -6 إذ يستطيع الناشر أو الشركة متابعة الزبائن عن طريق إرسال : تـــــــــــــــــــــوجيه الجهــ

 .الرسائل إليهم عبر البريد إلالكتروني بعد شراء الكتاب إلالكتروني أو طلب سلعة معينة  إلكترونيا 

وحصول ، وتنقيح املادة املنشورة إلكترونيا، حيث يمكن بسهولة تعديل: والتنقيــــــــــــــح ، سهـــــــــــــــــــولة التعديل-7

وكل ما  ، وإلاعالنات بالتعديالت الجديدة، فال يحتاج الناشر إلى إعادة طباعة الكتب، القارئ على التعديالت

 .خزنة إلكترونيا ومن ثم وضع املادة بالتعديالت الجديدة على شبكة إلانترنت يحتاجه فقط هو تعديل  املادة امل

واملؤلفين نشر  إنتاجهم مباشرة من  مواقعهم ، يتيح النشر إلالكتروني للباحثين..توفير إمكاني النشر الذاتي-8

لف  يتم  قراءته على وهو املتاح على شكل م، على شبكة إلانترنت دون الحاجة إلى مطابع او ناشرين أو موزعين

 .والعرض ، والنقل، وغيره من طرق الحفظ، الشاشة  أو متضمنا في أسطوانة
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ل من تأثير مخلفات املطابع التقليدية مثل الورق: تحقيق نظافة البيئة  -9
ّ
، وألاحبار، النشر إلالكتروني  يقل

وكذلك ، وتستهلك لتصنيع الورق، تقطعالتي ( ألاشجار )وهو ما يعني الحفاظ على الثروة النباتية ...، وغيره

 .التوفير في كمية املتداول الذي يتحول أحيانا إلى نفايات 

مع إمكانية تحديث النشر بشكل ، إرسالهاهذا باإلضافة إلى سهولة وصول املعلومة أو الوثيقة أو املادة املراد 

مع سرعة ..ث السريع داخل الصفحات ثم توفر إمكانية البح، واستجابتها للتغيرات الدائمة، مستمر وسريع

 .تلبية الطلب على املواد املنشورة إلكترونيا 

امللكية )وأيضا مفهوم حقوق امللكية   ، وقد ارتبط موضوع النشر إلالكتروني  بما عرف بجرائم الحاسوب

قات أو الدخول الاخترا، ونشر الفيروسات، صناعة وإرسال، ومن الجرائم  الشائعة  مع  الحواسب( ..الفكرية 

، واملضايقة، أيضا انتحال الشخصية، ثم تعطيل ألاجهزة عن تأدية عملها، غير املصرح به إلى أجهزة آخر

هناك . والاحتيال ، وليس أخيرا النصب، وتشويه السمعة، ثم التشهير، والاستدراج، كذلك التغريد، واملالحقة

وفي مجال حماية حقوق امللكية تعمل عليها بعض  ، جهد جاد ملواجهة تلك الظواهر إلاجرامية السلبية

وصّك القوانين  التي تقوم بحماية حقوق املؤلف  والناشر  تعمل  تلك (  (www.wipo.comاملؤسسات  

 19.املؤسسات  والقوانين على الحفاظ على حقوق النشر واملؤلفين 

 :  التقليديالنشر إلالكتروني والنشر 

يتميز النشر إلالكتروني عن النشر التقليدي الورقي بخصائص ومميزات أوردها  ألاستاذ عمـــــــــــاد عبد الوهاب  

 : الصباغ على النحو آتي

 .إمكانيـــــــــــــة إنتاج وتوزيع املواد إلالكترونية بشكل سريع -1

ــــــراء التعديالت بشك-2  .ل فوري  إمكانية إجــــــــــ

ــــاء-3  .والتوزيع التقليدي ، ال يوجد حاجة للوسطـــــــ

ـــــة عدد من املؤلفين أو الكتاب في إنتاج املادة  إلالكترونية  بشكل تعاوني -4  .مســـــــــــــاهمــــــــ

 .يمكن توزيع املادة إلالكترونية لكّل أرجاء ألارض دون الحاجة ألجور التوزيع -5

بعكس  الدوريات التقليدية  التي يتم شراء الدورية ، يمكن للمستفيد شراء املقالة أو الدراسة الواحدة فقط-6

 20.كاملة 

وهناك تأثيرات على املكتبة من خالل  تفاعلها مع معطيات النشر إلالكتروني  أوجزها بشار عباس  وآخرون  *

 :في النقاط آتيـــــــــة

ومع  ( CD  ROM)ارية في الدول املتقدمة  جناحا  خاصا  لبيع ألاقراص  املدمجة تخّصص املكتبات التج-1

تزايد استخدام هذه ألاقراص بدأت  املكتبات  تنظيم بيعها من خالل برنامج حاسوبي يصنف هذه ألاقراص  

 .مما سهل على العميل انتقاء  القرص  الذي يريده ، ويعرضها ضمن قوائم، موضوعيا

ات العامة تخصص قسما خاصا باألقراص املدمجة يستطيع فيها املشترك  أن يستعرض أخذت املكتب-2

 .وإذا اختار القرص املطلوب يستطيع طلبه ، ألاقراص املوجودة ضمن قائمة استعراض عامة
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تستطيع املكتبات العامة اليوم أن تبحث عن عناوين  الكتب التي تغطي مجاال معينا يطلبه املستفيد وذلك -3

سريعة من خالل برامج حاسوبية  وإذا لم تكن النتائج  مقنعة  يستطيع الاستعانة باإلنترنت من خالل  صورة 

وهنا يكمن الفرق في الوقت بين البريد وبين ، ويمكن طباعة هذه املعلومات  في ثوان، فهارس  بعض املكتبات

 .هذه العملية 

ما يجعل متابعة كّل ش يء في هذا املجال من في عاملنا اليوم تتضاعف املعلومات  كّل خمس سنوات م-4

ونشرات  مستحيال دون  استخدام  قواعد  بيانات  متقدمة  تستعين بمكانز  ، وتقارير ، وكتب، مقاالت

ومن املالحظ عند بعض املنظمات  العلمية تحديث  القواعد بصورة تعاونية وإصدار القوائم ، متخصصة

 .يعها بهدف تعميم الفائدة منها املحدثة سنويا على أقراص مدمجة وتوز 

بدال من إصدار نشرات إلاحاطة الجارية شهريا تستطيع املكتبات الحديثة  اليوم إصدار  هذه النشرات  -5

 .بشكل يومي من خالل موقعها في شبكة إلانترنت دون تحمل طباعة وتكاليف بريد 

نظم استرجاع املعلومات الخاصة بها من تستطيع املكتبات الحديثة اليوم نشر كشافاتها ومستخلصاتها و -6

وبالتالي يستطيع املستفيد  أن يحصل على هذه املعلومات وهو في مكتبة أو ، خالل موقعها على شبكة إلانترنت

 .بيته مما  يسهل عملية تحديد الكتاب أو الش يء  املطلوب 

ذلك ( ميكرو فيلم ) رات  الفيلمية تستطيع املكتبات الحديثة بناء نظم ألارشفة لتحّل محّل تقنيات  املصغ-7

، وبذلك يمكن إدخال املقاالت الحديثة، والنشرات، والتقارير، لحفظ صور املقاالت املهمة من الدوريات

ولقد أصبح هذا الحّل ممكنا بسبب الانخفاض  املستمر ، واسترجاعها بسهولة تامة من خالل قاعدة للبيانات

 .جعلها في متناول ألافراد العاديينمما .في أسعار ألاقراص  الضوئية 

البّد للمكتبات الحديثة  أن تتعامل  مع الكتب الرقمية إلالكترونية  وتستطيع أن تحقق الفائدة  القصوى -8

وهي التي  تبحث في النص أو املقال ، أن تقوم باستخدام نظم استرجاع املعلومات للنص  الكامل، من ذلك

 .من صلب النص نفسه   وذلك بواسطة الكلمات املفتاحية

لقد ارتفعت أسعار بعض املطبوعات مما يجعل هذه ألاسعار تتجاوز القدرة الشرائية ألي فرد وال يمكن -9

 في املكتبات فقط
ّ
وقد أدى  الارتفاع في ألاسعار إلى أن أصبح بعض هذه املطبوعات  خارج حدود ، توفرها إال

 .ذا يقلل من فرصة الحصول عل املعلومات وه، واملتوسطة، إمكانات  املكتبات  الصغيرة

، وتقديم  خدمات  التكشف، نحو استخدام  الوسائط  إلالكترونية إلرسال  الرسائل  يتعّزز  الاتجاه-11

، واملواصفات  القياسية، وبراءات  الاختراع، والتقارير الفنية، وألادلــــــــــــــــة، واملوجزات إلارشادية، والاستخالص

مصادر  معلومات  ذه املواد التي تشكل ولكي يكون  من املكن  استرجاع  ه.والدوريات املتخصصة في العلوم 

ونقلها  ، الوثائقالبّد من وجود نماذج  مبدئية  لنظم  املعلومات  تسمح  بإعداد ، أساسية  في املكتبات

 وتكشفها ثم إعادة بثها دون الحاجة للورق ، واختزانها، وإلافادة  منها

هناك حاجة إلى فهم قانوني أكبر لهذه وأصبحت ، ةواملكتب، تغيير مفهوم التعامل  بين الناشر أو املزود-11

وطريقة دفع الالتزامات ، وإجراء املفاضات، وصياغتها، والعقود، وبخاصة فيما يتعلق بالتراخيص، التعامالت

 .املالية 
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، تأو الاستخدامات السيئة للنظم  هاجسا حقيقيا أفرزته التقنياالاختراقات أصبحت املخاوف ألامنية من -12

 .والنظم  الحديثة التي جاءت للمكتبات وأدخلتها في بيئتها 

ـــــة  أو البحثية املتخصصة على وجه الخصوص ستجد -13 نفسها ملزمة أخيرا فإّن املكتبات عموما و ألاكاديميـــــــــــــ

 ، رات العصرواملتابعة بغية  تنفيذ برامج تخدم روادها  بشكل يتناسب  مع تطو ، بالسير في طريق التطور 

ويصل بها دائما إلى هؤالء الرواد في أماكنهم فيصبح مفهوم الارتياد يتجاوز الحضور الجسماني إلى  مبنى املكتبة 

 21.املحسوس بكثير 

وبخاصة في حال التعامل مع الدوريات ، وهناك بعض املشكالت التي يمكن أن تظهر من جراء النشر إلالكتروني

حيث أكّدا على وجود كّم كبير من املصادر ( كلينج  وروبرت المب )كّل من  إلالكترونية فإن ما أبرزه

وهو ما  ، ومن ذلك الدوريات  إلالكترونية املتاحة عبر إلانترنت، الببليوغرافية التي يمكن البحث فيها إلكترونيا

 :أنتج بعض املشكالت العلمية وبخاصة في املجال ألاأكاديمي ومن ذلك ما يأتي 

 .ــــــــــــــــــــة توزيع هذه املجالت وإمكانات البحث  فيها مباشرة سرعــــ-1

الصعوبات في الكثير من ألاماكن إذا تّم طبع على ورق ومثال ذلك قد تشكل النصوص  إلالكترونية بعض -2

 .قراءة مثل هذه املقاالت في الرحالت 

ي من عدم قبول بعض اللجان ألاكايمية لها  كمواد املقاالت والدراسات املنشورة إلكترونيا بشكل كامل  تعان-3

 .واملدارس العلمية الخاصة بالترقيات ، بحثية شرعية في الجامعات واملرافق البحثية

وكشفت جوانب ضعف في سياسات التزويد وبناء  املجموعات في املكتبات الجامعية التي  تتناول ، سببت-4

 .الدوام املواد إلالكترونية وإدارتها وحفظها على 

 .وجود حدود تقنية وحوجز قد تمنع الاستفادة الكاملة من املادة إلالكترونية -5

قد اتفق في مجمله مع ما صرح به عماد عبد الوهاب صباغ الذي ( كلينج و المب  )ويبدو أّن ما ذكره كّل من 

 :ذلك على النحو آتي ذكر املشكالت الخاصة  بالنشر إلالكتروني عند مقارنتها بالنشر التقليدي  فأوضح 

 انعدمت -1
ّ
ضرورة توفر بيئة تقنية  متطورة  في املجتمعات  املستخدمة مما قد ال يكون متوفرا أو مكلفا وإال

 .الفائدة املرجوة 

 .قد تكون تقنيات  النشر إلالكتروني  صعبة لدى الكثيرين وتتطلب خبرة-2

والوصول إلى املواد املنشورة من ال يمتلك قنوات التواصل إلالكتروني  من الاستفادة  كلّ يتم حرمان -3

 .إلكترونيا 

حيث ، الجهد املبذول في تصفح املادة إلالكترونية هو أكثر  من ذلك املبذول في تصفح أوراق املادة التقليدية-4

 .واستعراض الصفحات وغيرها ، الدخول على الشبكة تكبير حجم الخط

إمكانية الدخول بالشبكات واستعراض املواد  إلالكترونية يرتبط بتوفير إمكانية إضافة مثل توفر الاتصاالت -5

 22.ألاجهزة والكهرباء  مما يعني تأثر النشر إلالكتروني بضعف أي من هذه إلامكانات 
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 :النشــــــــــــــــــر على الشابكـــــــــــــــــة 

حيث يقوم الكاتب بتحرير النصوص ، ابكة  هو النشر الذي يتم مباشرة  على إلانترنتاملقصود بالنشر على الش

إذ تشكل املدونات  والويكي  جزًء مهما  من ، "ويكيبيديا "واملثال النموذج على الشابكة  هو ، على الشابكة

 .النشر على الشابكة 

أما  املوسوعات  التشاكية  مثل ويكيبيديا ، وتتميز  املدونات  بالنشر  املباشر من طرف الكاتب  دون وسيط

 .فهي مع مرور  الوقت تزداد تنظيما 

 : أما أنواع النشر إلالكتروني  فتتمثل في نوعين  رئيسين هما 

النشر خارج ألانترنت هو عبارة عن نشر ملف مخزن  بطريقة  مقروءة من ( :إلانترنت )النشر خارج  الشابكة -1

 ( .…CD /DVD)ماتي مثل ألاقراص املدمجة طرف آلة على وسيط معلو 

النشر عير إلانترنت أو الشابكة  هو عبارة  عن نشر ملف  إلكتروني مخزن  (: ألانترنت ) النشر عبر الشابكة -2

 .بطريقة  مقروءة  من طرف آلـــــــــــــــــــــة على وسيط معلوماتي يمكن  الوصول إليه  عبر إلانترنت 

 ....موارد إلكترونية ، قاموس على الويب، على الويب، قاعدة بيانات، صفحة ويب، مجلـــــــــــــــة إلكترونية :مثال 

  23.وتمت رقمنتها ، هذه املنشورات يمكن أن تكون إلكترونية أصال وأخرى يمكن أن تكون ورقية

 :النشر  الرقمي  للبحوث العلمية  الجامعية  ألاكادمية  

والاستعمال في ميدان  ، ق عليه لدى الباحثين  ألاكادميين أّن النشر إلالكتروني أضحى واسع  الانتشارمن املّتف

، والنشر السريع  للمعلومة، النشر  للبحوث العلمية الجامعية  وذلك لتسهيله  طرق التواصل بين الباحثين

والجرائد  والتي  تقرأ باستعمال ، واملجالت، والكتب، والرسائل الجامعية، كما  نجده أيضا في ميدان  الكتب

ولوحات  رقمية مما أنشأ سوقا مزدهرة في تطور دائم ، والاتصال  الحديثة  من هواتف ذكية، وسائل إلاعالم

 .Amazone books /book Store /Apple  ltunes :شّجعت  تطبيقات خاصة  باملحتوى الرقمي  مثل 

م   2115والجرائد إلى النشر إلالكتروني مع حلول عام ، املائة من املجالتب 51كما يتوقع الباحثون أن تصل 

 .م أيضا 2115باملائة من القراء ألامريكيين  منشورات غير رقمية مع حلول سنة 51كما سيقرأ  

كما سيتطور  النشر إلالكتروني الرقمي  في ميدان التعليم ليعوض املقررات  املدرسية الورقية بمقررات 

م إلكترو
ّ
 .نية تسهل العملية التعلمية على املتعل

  أنه يختلف عنه في أمرين 
ّ
 :ويتبع النشر إلالكتروني  الخطوات نفسها للنشر التقليدي الورقي  إال

ــــــــة-1  .ال يطبع املنشور النهائي طباعـــــــــــــــة ورقيـــــــــ

وعبر تطبيقات الكتب ، قمي فهو يوزع عبر ألانترنتوربما أن املحتوى ر ، ال يوزع املنشور توزيعا تقليديا-2

فيقوم املستعمل بقراءة املحتوى على موقع الواب أو على ، واللوحات الرقمية، إلالكترونية   في الهواتف الذكية

 .مثال PDFلوحة رقمية أو على الحاسوب بتحميله على شكل ملف 

ونمط الصفحة لتحديد ، لوصف املحتوى  XMLم ويستمد النشر إلالكتروني قوته من استعمال بطاقات الوس

 .والبيانات  الوصفية والتي تسمح باستعمال املحتوى الرقمي على  وسائط إلكترونية مختلفة ومتعددة ، شكلها
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فال بّد  من تطور مهارات  العاملين في مجال الطباعة ، وبما أّن النشر يتطور مع الوقت نحو النشر إلالكتروني

 Mark   up)فاملصممون  مثال ال بّد لهم  من تعليم تقنيات النشر إلالكتروني  ،مهارات جديدةالتقليدية نحو  

languages) ، مع العلم أّن برامج التصميم أصبحت متوفرة للمصممين  ...وميزاتها ، أنواع الوسائط  الرقمية

     Adobe Systems Digital Publishing SuiteوApples Books:مثل .لنشر املحتوى الرقمي دون معرفة معمقة بالبرمجة 

 Folio .epub   24: ومن أشهر الامتدادات املستعملة في ملفات النشر إلالكتروني  نجد 

 : إيجابيات وسلبيات النشر إلالكتروني مقارنة مع النشر التقليدي 

 :تيةتتمثل أهم الجوانب  إلاجابية للنشر إلالكترونية في النقاط آ: إلايجابيات -أ

فاالستثمار هنا ، عدم التقيد  بشروط  النشر التقليدي  من  معرفة التقدير ألاولي  ملردودية الكتاب قبل طبعه-

 .ضئيل مقارنة  مع النشر الورقي 

فعوض أن يأخذ العمل أكثر من سنتين حتى ينشر يستغرق الوقت في النشر إلالكتروني  ، السرعة في النشر-

 .ر للمراجعة لينشر بعدها العمل بعض ألاسابيع أو ألاشه

 .واملراجعات ، وسهولة التعديالت، والناشر، مرونة أكثر في العالقة بين الكاتب-

 .ومصاريف الشحن ، والناشر معا بفضل تفادي الطبع الورقي املكلف، الزيادة في نسبة الربح للكاتب-

يعني السرعة الفائقة في النشر (الشابكة ) فإتاحة املحتوى إلالكتروني من خالل ألانترنت، سرعة الانتشار

مما  يتيح فتح أسواق جديدة ، وذلك بمجرد نشره على املوقع، وإمكانية الحصول عليه في أي مكان في العالم

 .يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية والنشر الورقي 

 .وهي ميزة ال تتوفر في الكتاب الورقيفالكتاب الرقمي أو إلالكتروني  ال تنفذ طبعاته من السوق ، الاستمرارية

 : أما الجوانب السلبية  فتتمثل في آتي: السلبيات -ب

تباع حاليا ألاعمال إلالكترونية بنسبة صغيرة مقارنة مع ألاعمال املطبوعة  الورقية لعدم علم الكثير من -

ى النسخة  إلالكترونية يعبر الناس بهذا النوع من املنشورات أو لتفضيل البعض آخر النسخة الورقية عل

 .نسخة 511حاليا عن نسبة مبيعات جيدة إذا كان عدد املبيعات يصل إلى 

القرصنة هي مصدر قلق أيضا  للناشرين حيث بمجرد أن يتحصل مستعمل على نسخة إلكترونية يقوم -

بدأ ظهور تقنيات   وقد، ويتحصل باقي املستعملين على نسخ مجانية مما يسبب ثغرة مالية للناشر، بنسخها

جديدة للحماية إلالكترونية للمحتوى على ألاقراص املدمجة ومن خالل شبكة ألانترنت تحدد ترخيص 

 .الاستخدام لشخص  واحد وعلى جهاز واحد 

  25.ارتفاع أسعار املنشورات إلالكترونية قد يكون عالقا لالنتشار الواسع للكتاب إلالكتروني-

أّن مؤسساتنا ( كلية العلوم بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ) من قسم إلاعالم  آلي  مراد لوكام/ ويذكر د

–دكتوراه )وألاطروحات من مختلف املستويات ، الجامعية  تنتج سنويا عشرات آالف من رسائل التخرج

 أّن  فائدة ه، في مختلف مجاالت العلوم إلانسانية والتقنية( ليسانس –ماستر  -ماجستير
ّ
ذا إلانتاج  العلمي إال

الشافية   ال تزال منقوصة بسبب بقاء الكثير من هذه الوثائق في شكلها الورقي الذي يحّد من الرؤية الكافية
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الرسائل )ويكمن الحّل في اعتقاده  في نظام  إلكتروني  لنشر هذه الوثائق ، لهذه املراجع من طرف الباحثين

 ( .الجامعية 

لتوطين رسائل ( database)نظام معلوماتي متكامل متكون من قاعدة  للبيانات ويهدف مشروعه إلى إعداد 

والبحث  عنها وتحميل أو تنزيل ، إلدخال البيانات( software applications)التخرج ومجموعة من التطبيقات 

 :يأتي  ومن أهم ألاهداف املرجوة  من مشروعه يلخصها فيما، امللف املشكل للرسالة

 : البحثي  توثيق العمل-1

ويهدف هذا النظام املعلوماتي  حسب رأيه  إلى توثيق العمل البحثي في مختلف أنواع التخصصات التي تقوم 

ومن هنا يمكن ربط كل رسالة ، بها شتى املؤسسات الجامعية ومخابر البحث املوجودة على املستوى الوطني

 .الخ....واملؤسسات املمولة ، ية التي تدخل في نطاقهاوبرامج البحث الحكوم، وأطروحة  بمؤلفيها واملشرفين عليها

 : تسهيل الوصول إلى املعلومات -2

من ألاهداف ألاساسية للمشروع هو تسهيل عملية الوصول إلى املعلومات املخزنة في قاعدة البيانات الخاصة 

ــــــة، بالرسائل  بتجريب إلاجراءات آتيــــــــــــــــــ
ّ
 : واليمكن ذلك إال

وتكون وفق ، إجبار كّل متخرج  على تمكين املؤسسة  التي يتبعها من نسخة إلكترونية  من الرسالة املعنية-

 .متوافق عليه ( format)شكل 

. تولي صاحب الرسالة  نفسه أو مصلحة معينة  مختصة بهذه املهمة على مستوى املؤسسة  التي يعمل  بها -

تعريف ، املؤسسة الجامعية، املؤلفون ، عنوان البحث:ة بالرسالة ومنها على إدخال البيانات الضرورية املعّرف

 .الخ(....keywords)مفاتيح الكلمات ، التخصص، برنامج البحث الحكومي

املخصصة لذلك تنضم هذه البيانات  إلى (interface)بعد إدخال بيانات الرسالة وتحميل ملفها عبر الواجهة 

 searching)يمكن  بعد ذلك الوصول  إليها بواسطة تطبيقات  البحث ، املكتبة إلالكترونية املتوفرة

programs ) املطورة. 

 : تسهيل مهمة إقرار املشاريع -3

( originality)هي أصلية العمل ، خاصة تلك التي تتعلق بالدكتوراه، من امليزات املطلوبة في الرسائل الجامعية

ال في املؤسسة التي ينتمي إليها الباحث وال في أية  ، ن قبلأي أّن موضوع البحث يجب أن يكون قد عرض م.

وعليه يجب أن تضطلع مؤسسة ما بهذه املهمة الحساسة  في الجزائر  أوكلت ملركز البحث في .مؤسسة أخرى 

نهمة إحصاء كّل مواضيع أطروحات الدكتوراه عند تسجيلها للبت في مدى ( cerist)إلاعالم العلمي والتقني 

 .أصليتها 

وهكذا يمكن  للجان العلمية املكلفة بإقرار املشاريع الاستعانة بالنظام املعلوماتي املبتغى  الختبار  مدى أصلية 

 .املشاريع املعروضة للبت فيها 

 :تسهيل عملية الكشف عن حاالت السرقة العلمية وألادبية  -4
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( plagiarism)ت السرقة ألادبية والعلمية يمكن للمشروع أيضا أن تكون  أداة فاعلة في املساهمة  ملواجهة حاال 

وتكون عملية كشف حاالت السرقة من خالل ، التي تعّد بحّق آفــــــــــة  يجب تضافر الجهود من أجل محاربتها

 26.مواجهة مختلف الرسائل بعضها البعض 

ـــة   : الخاتمـــــــــــــــ

 : من النتائج تتمثل في آتي  في خاتمة هذه الورقة البحثية  يمكن أن أخلص إلى جملة

والتي ، وآنية في إلانجاز، يتحدد مصطلح النشر إلالكتروني بالنظر إلى املوقعية التي يتخذها بداية من شكله-1

وعليه يدل .انتهاء بمضمونه الذي قد يوفر من حدود املطابقة ومن املعيارية التي تثقل ، تعتبر أهم ميزة فيه

فظ على  الانتقال 
ّ
الزمكاني من املوجود الورقي إلى املوجود الافتراض ي الذي يبدو أكثر  تحررا من املعوقات الل

 .املختلفة 

يتلخص مدلول النشر إلالكتروني في توظيف كافة إمكانات  الحاسوب  في تحويل املحتوى املنشور بطريقة -2

راص ليزر أو من خالل  الشابكة حيث يتم نشره على أق، تقليدية إلى محتوى منشور بطريقة رقمية إلكترونية

 .أي ما ُيعرف باإلنترنت 

وتوفير املساحة وإتاحة ، وتوفير الوقت، من أهم خصائص وأهداف النشر إلالكتروني توفير التكاليف املختلفة-3

، وسهولة التعديل والتنقيح، وتوجيه الجهد في النشاط التجاري ، التخزين باستخدام تقنية النشر إلالكتروني

 .تحقيق نظافة البيئة ، فير إمكانية النشر الذاتيوتو 

ذلك أّن الطالب ، يساهم النشر إلالكتروني بشكل فعال في  عملية جودة  البحوث العلمية ألاكاديمية -4

يستطيع الولوج إلى بوابة الرسائل الجامعية  ويطلع على املحتوى  ، الجامعي الذي هو بصدد إنجاز أطروحته

والاطالع على املكتبة ، وبالتالي  ينال  الفائدة  الجمة، PDFالنشر إلالكتروني نظام )لعربية  الرقمي  باللغة ا

 .الرقمية  ودورها في النهوض بالبحوث العلمية الجامعية باللغة العربية 
:قائمة املصادر واملراجع   

عربية ملستقبل مجتمع املعلومات  ،والقاهرة  ،دار الفجر للنشر  التقنية الحديثة في املعلومات واملكتبات  نحو استرانيجية( 2112)أبو بكر الهوش -1

.والتوزيع   

.مدى استفادة  طالبات الدراسات العليا من املكتبة إلالكترونية  لتعزيز البحث العلمي  ( 2117)ب .العيد ،ن -2  

املكتبات واملعلومات  ،القاهرة  ،دار املعارف ،القاهرة ،املكتبات  الرقمية  ضرورة العصر الاتجاهات الحديثة في ( 2112)بهجة مكي بومعرافي  -3

.ع.م.،ج  

ـــــــاء  نموذج  ملكتبة رقمية  ،دمشق (  2118)خيري عبد اللطيف  هاشم -4 ـــــ النادي العربي :نحو املكتبات الرقمية بخطوات  أوسع تجربة عملية إلنشـ

.للمعلومات   

.دار الصفاء للنشر والتوزيع ، رونية  واملكتبات الرقمية  ،عمان ،ألاردن املكتبات إلالكت( م1995)ربحي مصطفى عليان -5  

عة سهام عميمور  ،املكتبات  الجامعية  ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة إلالكترونية دراسة ميدانية باملكتبات الجامعية لجام-6

.جيجيل   

.م2116للواقع ومتطلبات املستقبل  ،رسالـــة ماجستير ،قسنطينة  مهري سهيلة  ،املكتبة الرقمية في الجزائر دراسة-7  

ملنوفية أسامة لطفي ،تطبيقات شبكة إلانترنت في املكتبات ومراكز املعلومات  ،دراسة تجريبية ،القاهرة ،أطروحة دكتوراه ،كلية آداب ،جامعة ا-8

.م 2111  

م على 2119ديسمبر  21رية ،دراسة حالة املكتبة الجامعية املركزية بن يوسف بن خدة  ،عباشيوة سالم ،اللقمنة  في املكتبات الجامعية الجزائ-9 

 cybrarians .org/index .php www.journal.الخط املباشر ،متاح على الرابط 
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م في 2118جويلية  15لندوة الوطنية  ،املجلس ألاعلى للغة العربية الرقمية في النهوض باملحتوى الرقمي باللغة العربية أعمال ااملكتبات دور  10-

 .2118منشورات املجلس ألاعلى للغة العربية .املكتبة الوطنية الجزائرية ،الحامة ،الجزائر العاصمة 

.س ألاعلى للغة العربية الجزائر املحتوى الرقمي باللغة العربية النشر إلالكتروني ،مداخالت أشغال ندوة النشر إلالكتروني منشورات  املجل-11  

.م 2112النشر إلالكتروني تقنية جديدة نحو آفاق جديدة  ،السيد نجم ،الهيئة املصرية العامة للكتاب -12   

.م 2114م ،منشورات مختبر املمارسات  اللغوية في الجزائر 2113نوفمبر  21-19-18املحتوى الرقمي  باللغة العربية والبرمجيات ، -13  

.م 2119إبراهيم السعيد مبروك ،املكتبات  الجامعية وتحديات مجتمع املعلومات ،دار الوفاء إلاسكندرية ،-14  

.املكتبة الجامعية  الافتراضية ،ترف تكنولوجي  أم خيار مستقبلي ؟مجلة املكتبات واملعلومات /بطوش كمال  -15  

 :  الهومش وإلاحاالت
                                                             

. 19م،ص2،2114عمر حسين ،ط/ حسن دوي ،د/ صالح محمد الرواضية ،د/ ينظرالتكنولوجيا وتصميم التدريس ،د- 1  

ـــــــه ص - .21ينظر املصدر نفســـــــ 2  

ــــــــه ص- .ن.املصـــــــــــدر نفســــ 3  

21-21املصدر نفسه ص - 4  

.7محمد منير مرس ي ،عالم الكتب القاهرة ،ص/نجيحي ،دمحمد لبيب ال/أصوله ومناهجه ،د:البحث التربوي :ينظر- 5  

.81-79مـ،ص2115صالح بلعيد ،دار هومه بوزريعة الجزائر ،ط/ في املناهج اللغوية وإعداد ألابحاث ،د- 6  
  .مـ21/11/2116عقد في في مؤتمر اللغة العربية وعصر املعلوماتية الذي (ألانترنيت)مصطلح الشابكة اعتمده مجمع اللغة العربية بدل كلمة  - 7

.وما بعدها44مـ ،ص2113سيرين الخيري ،دار الراية ألاردن ،الطبعة ألاولى /تكنولوجيا تعليم اللغة العربية ،د: ينظر - 8  

ــــــــــه ص- ـــــ ـــــ .54-53املصـــــــــــــدر نفســ 9  

ـــــــــه ص - ـــــــدر نفســـ 59-58املصـــــــــ 10  

.16م ،ص2112إلالكتروني تقنية جديدة نحو آفاق جديدة ،السيد نجم ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،النشر :ينظر - 11  

17-16ينظر املرجع نفســــــــــــــه ص-- 12  

.29النشرإلالكتروني ،السيد نجم ،ص:  ينظر- 13  

.31املصـــــــــــدر  نفســــــــــــه ص : ينظر - 14  

.32-31،السيد نجم ،ص ينظرالنشرإلالكتروني  - 15  

  http //faculty .ksu.edu.sa /AL Arishee /documents  / doc -:ينظر  16  

.34النشرإلالكتروني ،السيد نجم ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،مصر ،ص:  ينظر- 17  

املجلس ألاعلى للغة ( املحتوى الرقمي باللغة العربية )  النشر إلالكتروني واللغة العربية  ،صديق بسو ،ضمن أشغال ندوة النشرإلالكتروني:ينظر -

.7ص.ع. 18  

.وما بعدها  35املرجع نفســـــــــــــه ص:  ينظر- 19  

.38املرجع نفسه ص:  ينظر - 20  

ـــــــه ص :ينظر  - ــــــع نفســـــ ـــــ .وما بعدها  38املرجـــــ 21  

.41-41ينظر النشر إلالكتروني  للسيد نجم ص - 22  

.8املحتوى الرقمي باللغة العربية ،النشر إلالكتروني ،ص :صديق بسو ،أشغال النوة   /،د( النشر إلالكتروني واللغة العربية ) ينظر مقال- 23  

.11-11ينظر النشر إلالكتروني  واللغة العربية  ،صديق بسو ،كلية التكنولوجيا ،جامعة سطيف  ،ص - 24  

.13-12ينظر املقال نفسه  ص- 25  

كتاب أعمال ندوة النشر إلالكتروني ،ص ( نحو نظام معلوماتي لتشكيل مكتبة إلكترونية للرسائل وألاطروحات الجامعية )مراد لوكام /ر مقال أينظ-

وما بعدها 71 26  
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قراءة في املنجز - الجليل مرتاض فارس اللغة والبيان عبد  

 
جميلة روقاب :الدكتورة               محمد حاج هني :لدكتور ا 

d.rougab@univ-chlef.dz   m.hadjhenni@univ-chlef.dz 

الجزائر -الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي                     

 :امللخص

أنجبت الجزائر  العديد من العلماء وألادباء الذين برزوا في الساحة الوطنية والدولية، بفضل أعمالهم  

هذه الورقة البحثية تعريف بشخصية فارس لغوي جزائري نهدف إلى رّد الاعتبار العلمية واللغوية الرائدة، وفي 

وهذا رغم شهرته العلمية في العديد  ،م ننصفه كما يجبوالاعتراف لها بالجميل، فنحن ل،لهذه القامة العلمية 

؟ وما هما هي آليات الكتابة اللغوية وألادبية عندمن املحافل اللغوية العلمية والدولية، فمن هو هذا الرجل؟ 

 خصائصها؟

 .العنونة ؛عبد الجليل مرتاض لؤلفات؛امل ؛الجزائري  عالمال ؛اللغة العربية: الكلمات املفتاحية

 :قدمةم

 والكتاب الباحثين قبل من واسع باهتمام مرتاض الجليل عبد ألاستاذ الجزائري  اللغوي  حظي 

 الفكرية للساحة قدمه ما خالل من العلمية لشخصيته املختلفة الجوانب يدرسون  مافتئوا الذين وامللؤلفين،

 اكاديميةألا الجامعية رسائلوال علميةال املقاالت  بآرائه يدبجون  أصبحوا  إذ ،وأدبية لغوية آثار  من الجزائرية

 وأساطين اللغة فرسان شأن ذلك في شأنه واستلهاما، وتحليال  عرضا الجوانب؛ لهذه ينةاملب الفكرية والكتب

 كتابتها في أسهم الجامعية الدراسات من العديد كشفت وقد ،ونفاخر بهم نفتخر  أن لنا ّق ح   ممن البيان

 مختلفة ونقدية لغوية وقضايا موضوعات والتحليل بالدراسة وتناولت وعرب جزائريون  وباحثون  كتاب وتأليفها

 حفظه زائري الج العالم هذا تكريم بمناسبة يأتي الذي املقال هذا في منها بعض عناوين نعرض ،الباحث قّدمها

 ورعاه هللا

نا ف 
ّ
إلى تسليط الضوء على جهبذ من جهابذة اللغة وأساطين البيان،  سعىي هذه الورقة البحثية نإن

ه ألا مع بيان وَعلم من أعالم الجزائر في العصر الحديث واملعاصر 
ّ
 عبد الجليل مرتاض،  ستاذجهوده اللغوية؛ إن

) ، وأنجز العديد من ألابحاث والكثير منها تعّد أعمال  لغوية في هذا الرجل بتأليف العشرات من الكتبإذ قام 

، ونهدف من وراء هذا العرض إلى رّد (الخ...النحو العربي وفقه اللغة واللسانيات وألاسلوبية وعلم الداللة 

ية في شهرته العلم رغمكما يجب وهذا راف لها بالجميل، فنحن لم ننصفه الاعتبار لهذه القامة العلمية والاعت

 .اللغوية العلمية والدولية العديد من املحافل

 :مرتاض الجليل عبد لألستاذ علمية سيرة -1

 باملنجزات افلةح علمية حياة –الحمد وهلل بيننا ورعاه هللا حفظه- مرتاض الجليل عبد ألاستاذ  يعيش 

العليا  الشهادات العلمية العديد من على ئز ، حابوالية تلمسان مسيردة منطقة   ابن فهو  ،والفكرية اللغوية

أبي بكر  امعةبجيشغل منصب أستاذ التعليم العالي  دكتـوراه دولـة في الدراسات اللغوية ، شهادة: على غرار
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سيدي بلعباس  ، كما درس لسنوات في بعض من الجامعات كجامعة جياللي ليابس بواليةتلمسانبلقايد 

آدابها و  غة العربية قسم الل رئاسته: العالي أسندت إليه في التعليم إلادارية التي هاممن املو ، وغيرها كأستاذ زائر

        ألادب العربي بجامعة تلمسان في الفترة املمتدة ما بين و للغةمدير معهد ا ( 1711ـ  1791)بجامعة تلمسان 

 السنواتفي  (تلمسان جامعة ) وألادب العربي الوطني للتعليم العالي للغات دير املعهد ، وم(  1711ـ  1711) 

عضو اللجنة الوطنية لبرنامج اللغة ، و  لليوم(  1711) عضو اتحاد الكتاب الجزائريين منذ ، و (1771 -ـ 1711)

عضو املجلس ألاعلى ، و (الرياض–باململكة العربية السعودية ) عضو رابطة ألادب إلاسالمي العاملية ، و  العربية

التابعة للمجلس ألاعلى للغـة العربية  ملجلتها هيئة التحرير في  ، إضافة لعضويتهلليوم 1771للغة العربية منذ 

املجمع " عضو في هيئة تحرير مجلة و  ، عضو دائم باملجمع الجزائري للغة العربية، و لليوم 1777منذ  الجزائر ب

، خبير في مجالت جامعية ، وطنية عديدة، و مدير مجلة املصطلح  التي مختبر الجامعةو  " الجزائري للغة العربية

 .سنتينخبير في جائزة اللغة العربية التي يمنحها املجلس ألاعلــى للغـة العربية في الجزائر اكل و 

ى علمية عامة  إسهاماتالنشاطات له إلى جانب هذه و 
ّ
ته القيمة في العلمية ومداخال هنجازاتفي ا، تتجل

  .خارجهاعدة ملتقيات وطنية، ودولية داخل الجزائر، و 

 الكبيرة والجهود والرحالت، وألاسفار  والتقلبات، واملواقف باألحداث مليئة يةالعلم الرجل حياةو  

 باستعراض  اليوم العلمي اللقاء هذا في املحاضرين وامللؤلفين الباحثين من عدد عني ولذلك الجليلة، وألاعمال

 هذه من وقفها تيال واملواقف عاصرها التي وألاحداث ،بها مر  التي واملراحل الجليل عبد مرتاض حياة مسيرة

 اللغوية الساحة في قدمها التي ألاعمال هذه ومن ووطنه، ولغته دينه خدمة في بذلها التي والجهود ألاحداث،

 :الزمني دون  ألالفبائي هاترتيب بحسبنوردها  ،ويزيد وعشرين كتاباة بلغت ستـ وقد   ،بالجزائر

 طروحات) واملختفي الظاهر  للخطاب، ي البنيو  سانيالل التحليل ،العرب عند ألاولى اللسانية لحركةا بوادر  -

 في الجغرافية اللسانيات ،ألاسلوبية اللسانيات ،العربية اللسانيات ميالد في فسيحال ،(لتلقيوا إلابداع في جدلية

 الوظائف والتركيب، ّونةاملد في لسانية دراسة الفصيحة العربية اللهجات بين املوازنة العربي، لغوي ال التراث

 ضوء في لغوية مباحث والقراءة، النص عالم في القرآن، في ديثالح اللسان علم النص، ى مستو  في حويةالن

 اللغة ،"عربية لتراكيب تحليلية لغوية دراسات والتطبيع، الطبع بين العربية الحديث، اللساني الفكر 

 البحث مناهج في العربية، غةالل رحاب في القديمة، العربية واللهجات الساميات في لسانية دراسة والتواصل،

َيوي  التحليل إلابراهيمي، للبشير  الضب رسالة في اللسانية البنية ،اللغوي 
ْ
ن  التحوالت والسياق، للمعنى الب 

 .التاريخية للسانيات ديدةالج

 البروفيسور  أشرف كما ،وغيرهما وجزائريات باريس، في الشمس أحب ال   :نذكر ألادبية أعماله بين ومن 

 بملؤسسة سواء منها العديد وناقش ،ألااكاديمية العلمية وألاطاريح الرسائل من العشرات على ليلالج عبد

وغيرها كثير إذا ما رمنا الحديث عن اكل الرسائل التي تولى إلاشراف  ،الوطن من أخرى  جامعاتب  حتى أو  ،انتمائه

 -أشرنا سابقاكما  –لداللة عليها فهي متعددة ومتنوعة الاختصاصات، أين جمعت بين علم النحو وعلم ا

، وفقه اللغة،  هذا ما ينّم عن الفكر لسانيات، والبالغة، وعلم ألاسلوبوعلوم أخرى على غرار علم ألاصوات، ال
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املوسوعي للباحث، فما يلؤكد هذه الحقائق والشهادات هو اسهاماته الجليلة في تقويم ومناقشة الرسائل 

 :الحصر ال  ثالملا سبيل على، اوألاطاريح الجامعية منه

 لقمان، سورة آخر  إلى امللؤمنون  سورة من نموذجا القرآنية القراءات معجم القرآنية، القراءات في قراءة -

-11-41:بتاريخ وهران بجامعة نوقشت (ماجستير) مختار، بزاوية املترشح للطالب تحليلية، إحصائية دراسة

 .م4117

 سورة آخر  إلى يونس سورة من 42 آلاية من نموذجا القرآنية تالقراءا معجم القرآنية، القراءات في قراءة -

 .ماجستير رسالة ، م4117 سنة نوقشت سعاد، زدام :املترشحة للطالبة تحليلية، إحصائية دراسة النحل،

 دكتوراه روحةأط محمد، هني حاج :املترشح للطالب املحدثين، العرب عند املتخصصة اللسانية املعاجم -

 .م4112 نوقشت

 م،4112-10-41:بتاريخ نوقشت مختارية قبلية بن املترشحة للطالبة الرازي، تفسير  في اللغوي  السياق -

 .دكتوراه أطروحة

 العلمية تهشخصي جوانب رسم في آلاخرين إخوانه وبين بينه الفارقة العالمة اكان اللغوي  الجانب ولعل 

 بعيدا، قابْ َس  فيه قبَ وَس  وافر  بقسط يسور البروف فيه ضرب الذي وألادبي غوي الل الجانب هذا ،والثقافية

 شعرا نصوصها من العديد وحفظ وآدابها، وفنونها وعلومها العربية اللغة في تبحرا أوتي قد اللغوي  عالمفال

 من  اكانوا أ سواء القّراء من محبيه من الكثير  قلوب إليه للوصول  طمحت مبلغا والبيان الفصاحة في وبلغ ونثرا،

 العربي اللغوي  بالدرس املهتمين واملتتبعين اللغة، حقل في املشتغلين الباحثين من حّتى أو  هطلبت أو  تالمذته

 .الضاد لغة على الغيورين أولئك من بخاصة والجزائري  ،بعامة

  وقف مقام أي وفي ،نزل  علمي مجلس أي وفي ،حلّ  حيثما اليزالو  -ألاستاذ واكان 
ّ
 القلوب يبهر  ونلفيه إال

 هذا دراسة أهمية إلى  ينتبهون  وامللؤلفون  الباحثون  فتئ ما ولذلك، .خطابه وروعة كالمه وجودة بيانه بسحر 

 .وعمال علما غيره عن بها تميز  التي خصائصه وإبراز  شخصيته، من الجانب

 اللغوية وأعماله جهوده تناولت والتي الغرض، لهذا أعدت التي الجامعية الرسائل بعض فجاءت 

 :لتاليةا العلمية ألابحاث عناوين في هابعض نذكر  ما ة،للدراس موضوعاتك وألادبية

 أقصاص ي بإشراف مانت، بولغيتي املترشح للطالب العام، اللهجات علم مجال في مرتاض الجليل عبد جهود -

 .4110 عام نوقشت القادر، عبد

 بإشراف سماعيل،إ زغودة املترشح للطالب ،"باريس في الشمس أحّب  ال " رواية في للمكان الرمزية الداللة -

 .4111-19-17 :بتاريخ نوقشت القادر، عبد عميش ألاستاذ

 بإشراف طاوس، خلواط :املترشحة للطالبة العربية، اللغة ترقية في اللغوية مرتاض الجليل عبد جهود -

 .4111-14-19 :بتاريخ نوقشت لقادر،ا عبد يوسف صالح :الدكتور 

 طلعن لم مما غيرها هناك أن شك وال  ،جامعية رسائل نم عنه كتب مما عليه الوقوف اأمكنن ما هذا 

 واملقاالت ألااكاديمية املجالت بحوث من العشرات فهناك الرجل، عن كتب مما ناعند ما فقط هذا وليس عليه،

 نالغير  أو  نال ييسر  أن وتعالى تبارك هللا ولعل ،البحثية ورقةال هذه وتضمينه استقصاؤه ايمكنن ال  مما العلمية،
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 هللا على ذلك وما عنه، وكتب كتبه ما اكل عناوين يجمع الجزائري  العالم هذا عن شاملة بيبليوغرافيا إعداد

 .بعزيز

 :مرتاض الجليل لعبد الروائية التجربة -4

 اللغة غير  آخر  بجانب يهتم أن عليه مرتاض الجليل عبد البروفيسور  عاشها التي الظروف ضتفر  ربّمال 

 ن القر  من الثاني النصف في الجزائري  الواقع تمّيز  حيث ،ألادبي وإلابداع الروائية الكتابة جانب هو و  أال  ؛والنقد

 اللغوي  العالمة ضنه  ي   أن استدعى ما وهو  العلمية، التخصصات اكافة في الجزائرية ألادمغة بهجرة العشرين

 تجاربه  خالل من والعباد البالد أحوال وإصالح ،الوضع هذا لتغيير  وألادباء العلماء إخوانه من عدد رفقة

 التي والتغيير  والتربية الدعوة وسائل مختلف وظف وقد ،"باريس في الشمس أحب ال  "روايته غرار  على الروائية

 الروائية أعماله خالل من تحقيقه على عمل الذي والهدف ألجلها نهض التي الغاية إلى توصل أن هاشأن من

 .الناجحة

 فضيلة عن صدرت سبق، فيما ذكرناها التي الفكرية اتوامللؤلف الجامعية الدراسات جانب إلىو 

 الكتاب من عدد منها واحد اكل إعداد على تعاون  جماعية، أعمال عدة مرتاض الجليل عبد البروفيسور 

 الجزائري  املجمع مع أعماله،و  العرب الكتاب اتحاد أعمال:منها نذكر  ،العرب من وغيرهم الجزائريين والباحثين

 .العربية للغةا ترقية ومركز 

 :اض اللغويةمرتعبد الجليل قراءة في مقدمات مؤلفات  -3

 اللغوي  إلى رصد اكّل الجهود اللغوية وألاعمال ألادبية لهذا الفارس هذه املداخلةسنا نرمي من وراء ول 

 الكبير، بل نريد أن نخّص بالبحث فيها على جانب بارز فيها، وهي جهوده اللغوية وبراعته في التأليف، فالشّك 

ترقية اللغة العربية  يفوأعماله الجليلة  وكيف يستفاد منه لغة هي من صلب الدراسات اللسانية،أّن ال

 .وازدهارها من خالل إبداعاته العلمية اللغوية املتنوعة

، سنكتفي بقراءة بعض ما ورد في ثنايا املقدمات يسعنا للحديث عنها جملة وتفصيال وألّن املقام ال  

هي احة والبالغة في التأليف عنده خاصة ونحن نعاني اليوم تخمة في الكتابة، واملعضلة لبيان مواطن الفص

 ! ، إذا صّح القول من يخربشون كتبون امللؤلفات وامللؤلفين الذين يمن  الوفرة الوافرة

يفرق بين  أو ، غطت الرداءة على الكفاءة، فأصبح الواحد مّنا ال يعي نشهدهووسط هذا الغثاء الذي   

واملس يء؛ لكن ال نتمّنى وجود لغة بال لغويين، وال أدب بال أدباء، وال فقه بال علماء، بل نريد وجود  املجيد

 تقرأ له، وفضيلة البروفيسو لعربيتنا ألافضل وألاحسن
ّ
 وهو يحاضر  خطاباتهأو تسمع ل ر عبد الجليل مرتاض ملا

ك وبكل بساطة تقرأ ترتسم لك مالمح الفارس اللغوي املجيد، صاحب الفكر الثاق أمامك
ّ
ب والقلم الرشيق؛ ألن

ك تثق فيه وفيما يكتب ويلؤلف فجزاه 
ّ
للرجل دون أن تتحّرى اكّل جملة أو اكلمة يكتبها أو يقولها والسّر في ذلك أن

 هللا عّنا خير الجزاء

رؤية اكاملة ودقيقة وواضحة ملحتويات كتبه، وللطريقة العلمية التي سلكها  يكسبواملتأمل للمقدمات  

فها، تصادير ومقدمات مرتاض ال تخلو من الحديث عن محتويات الكتاب،  وهو يجمع املعلومات ويصّن 

، ومشيرا في أحايين واملوضوعات التي تطرق إليها، مبيًنا الطريقة العلمية التي اتبعها في جمع املعلومات وترتيبها
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إلى كتابة هذا العمل، وألاماكن املختلفة  عن الظروف املحيطة بالكتاب، مثل بيان ألاسباب التي قادته كثيرة 

التي شهدت تأليفه؛  ويذكر أيًضا خبرته وباعه الطويل في املجال الذي يكتب فيه؛ كأن تكون له ملؤلفات سابقة 

ويكشف . الكتابة هو النمط الذي يختاره الكاتب للكتابة لقارئيه أسلوبإن ...فيه، أو دروس ومحاضرات حوله

 كيفية تصور  ،صية الكاتب ورأيهعن اكل من شخ ألاسلوب
ً
ظهر أيضا ويختار مفهوم  ،الكاتب للجمهور   ولكنه ي 

الكتابة والذي يكشف بدوره عن هذه الخيارات التي يمكن أن يغير الكاتب العالم املفاهيمي للطابع  أسلوب

إضفاء  ،طاباتتحليل الخ ،البناء النحوي  ؛ ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تغيير بسيط للكلمات. العام للعمل

 لالستخداموتنظيم عدد من ألافكار في أطر قابلة  ،ألاسلوب

يقّيم  وفرق آخر تمتاز به املقدمة التي يكتبها مرتاض لشخص آخر يضع كتابا جديدا في سوق القراءة 

فيها العمل، ويوضح مزاياه، والجديد الذي أضافه على مثيالته من ألاعمال السابقة من تصحيح أو ( يقرظ)

م له وهذا ما يتفّرد به ..دراكاست إلخ، وينبغي أن يكون اكاتب هذا التقريظ خبيًرا باملوضوع الذي يقّر ظه أو يقّد 

 .العالمة اللغوي عبد الجليل مرتاض

موع واحدة من وسائل التعبير عن الذات وما يخالجنا من ج هيأحد مّنا أن الكتابة  بخفي على سليو 

متنّوعة تختلف باختالف املصدر املغذى  وأساليب وأشكالفللكتابة أنماط ، العواطف وألاحاسيس الوجدانية

فكل شخص يمتلك أسلوبا خاصا ينماز به عن غيره  على غرار بصمة أصبعه، أو ، أال وهو  الذهن البشري 

والكاتب الباحث البروفيسور مرتاض له سياق ، ةيشاركه فيه أحد مشاركة اكاملة أو جزئي بصمته الصوتية ال

في اكتسبها  التيالتي يستسيغها في الكتابة، وذلك بحسب ثقافته واطالعه وغزارة املعلومات   وصيغهمعين 

مها   التيمسيرته العلمية والعملية إضافة  إلى خبرته الحياتية 
ّ
 .مدرسة  كبيرة هي مدرسة الحياة فيتعل

هو أن  ألاهمعقلك؛ ولكن  في امعين اابة ال يهم أن تمتلك فكره معينة أو موضوععالم الكت فيألّن   

تعرف كيف تحّول هذه الفكرة وهذا املوضوع إلى اكلمات وكيف تستعمل طابع التشويق وبدون أن يشعر القارئ 

يريد  الباحث كذلك  يستطيع القارئ بمجموعه من ألاسئلة ويجيب  عليها بقدر ما إلىبامللل ، وبذلك تراه يوجه 

من  .لكل من يقرأ هذه ألاسئلة أن يحاول إلاجابة عنها وبذلك تعم الفائدة وما لم يشاهده الكاتب يشاهده غيره

 :مثال كقوله ذلك

 متلق خاطئ"
ّ
 متنّزه "، "عفوي  أو  ما القارئ إال

ّ
 .Parc "1ما النّص إال

  2هل مّيز العرب بين اللسان اللغة والكالم؟

  3يون الرواد مع العربية؟كيف تعامل اللغو 

 .4هل لدينا لسانيات عربية حديثة؟ ) 

  5هل من تحديد منتهًى للجملة؟:)وفي قوله 

هو ألاكثر وقبل الشروع في تقص ي أسلوب مقدماته املشّوق، وجب التعرض للعنوان الذي يكون  

فطة، فكالهما يشير إلى تحديدا من املوضوع؛ إذ يشبه العنوان بالنسبة للموضوع السهم املرسوم على اليا

 أّن السهم أكثر تحديدا لذلك املكان، أو الطريق، ويشترط فيه حسب اتفاق 
ّ
املكان، أو الطريق املعني؛ إال
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، وال يكون قصيرا 
ّ
 يكون العنوان طويال ممال

ّ
املختصين الجدة والابتكار، والدقة والوضوح، والتحديد ومعناه؛ أال

 
ّ
  .كتبه وأبحاثه العلميةوهذا ما نراه في عناوين . 6مخال

 :الدقة في العنوان  -4

أيضا دور بديهّي هاّم حيث أّن أوفق امللؤلفات العلمية ألااكاديمية وأنجحها، ال تجدي نفعا إذا  وللعنوان 

أهمل ضبط العنوان فيها، وعندما نقرأ عناوين هذه الكتب التي ألفها البروفيسور، فإّنها توحي بالجّدة، والدقة 

في  الكتاب وغالفه، وهذا خير دليل قاطع  على تلك العناية وحسن التوجيه والخبرة الطويلةوإلاحكام على 

 .التربية والتعليم من قبل  الرجل

حتى يكتب الباحث موضوعا يلقى النجاح عليه أن يبحث عن الجديد فالشك أن الكل يسعى للجديد و   

 له بريق خاص وإذا سعينا الى الجديد عليناوالجديد د
ً
ا أن نبتعد عن املنقول واملكرر فما تكتبه أنت فى ئما

نظر اليه وبالتالى عرف هذا الفارس اللغوي كيف يستقطب  مقاالتك كتبه غيرك وما تطرق إليه غيرك لن ي 

القراء والباحثين بأسلوبه املشّوق في إلابداع والتأليف بعدة طرق أولها وأنجحها باختيار العنوان البراق الجذاب 

 " العنونة"إنَّ  .يجذب اكل من يشاهده ويغريه فيكون ذلك بداية املصيدة للدخول الذى يشد و 
ً
غدت هاجسا

ا  ه   للسلطة التي يمارس 
ً
 للناّص  وهو يقّدم نّصه  للقارئ نظرا

ً
لحا ، والغواية " العنوان"م 

ً
في العملية ألادبية إبداعا

، بمعنى أنَّ 
ً
 "املثيرة التي يبثها حول النص تلقيا

َ
ء ال يتجزأ من استراتيجية الكتابة لدى الّناّص جز" العنونة

ه في لعبة القراءة، وكذلك بعٌد من أبعاد استراتيجية القراءة لدى املتلقي في محاو  ة الصطياد القارئ وإشراك  ل 

ْهم النّص وتفسيره وتأويله
َ
 .ف

في محاورته للنص  ذ يمثل العنوان في الدراسات الحديثة واملعاصرة العتبة ألاولى التي يطأها الباحثإ  

ألادبي باعتباره تقنية إجرائية ناجعة في مقاربة النص الكتشاف أغواره ومقاصده قصد استنطاقه واستكناه 

بنياته وأبعاده الداللية والترميزية وتفجير عالماته وتتبع نظام عالقاته التكوينية التوزيعية املمتدة على طول 

 .ة ألاولى في التشويق  في حسن العنونةوبهذا تكون الخطو  نسيج النص وكشف خباياه

وللحديث عن آليات الكتابة فإّن ممارسة البحث واملداومة على فعل الكتابة طريق إلى منهجة الفكر  

وتفعيل عملية الفهم والاستيعاب السريع للمادة املكتوبة، واستثمارها بطريقة حاذقة في الجانب املقروء، من 

إّن تحصيل اللغة من خالل البحوث واملشاراكات . 7بطريقة منطقية ومنظمةخالل تحليلها وإعادة تركيبها 

العلمية والدولية يتّم بعد قراءات كثيرة، فمن خالل املواظبة على ذلك، تزداد الثروة اللغوية للباحث ما يلؤهله 

 للتواصل كتابيا مع القارئ دون صعوبات، وعليه فإّن امتالك مقدرة البحث  والتأليف وإلابداع ال 
ّ
 تحصل إال

باملمارسة الفعلية ملا سبق ذكره، فضال عن توفر أجواء التحفيز النفسية والاجتماعية واملالية املالئمة، حّتى 

 .تصبح عادة راسخة في شخصية الباحث واملفكر؛ ذلك أّن قواعد هذه امللكة ال تكتسب بين ليلة وضحاها

 :منها واملتأمل لعناوين ملؤلفاته الفرعية تجدها على أنواع 

 :مثل( قد تكون فعلية، أو اسمّية، أو أشباه جمل) في شكل جمل  -

  8...علم اللهجات ألادبي، مواقع الرواة، معالم اللسانيات الجغرافية في التراث العرب:) الجمل الاسمية-

ها سواء)
ّ
  9....؟خرق داللي أم قواعدي ..اللغة كل
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 شفرات لسانية: )ية التاليةالجمل الفعلية كما في صياغته للعناوين الفرع -
ّ
وال  نعّبر)، 10ليست الكتابة إال

 .11...نكون 

 .13 في ضوء آلانية والزمانية،  12من العادات الخطابية عند العرب: )شبة جملة مثل -

والعنوان قد ال يدل على املوضوع واملوضوع قد ال يعنى العنوان وقد ال تكون هناك صلة بينهم ولكنه  

جك لتقرأ له وجمال العنوان مثل املرأة الحسناء التى تلفت نظرك دون أن تدرك يعنى أن الرجل استدر 

 .محتواها وحصيلتها العقلية

 :الجّدة في املوضوع -5

 يكون محور اهتمام  املثير لفعل القراءة مثل السبق الصحفي وهى فكرة املوضوع  الطريقة الثانية 
ً
وعادة

ة؛ وهناك مالحظة هامة البّد من ذكرها  فال يهم أن تشارك فى ألف الطالب والباحثين املتعطشين للعلم واملعرف

موضوع ولكن ألاهم أن تكتب موضوعا يشاركك فيه ألالف  ويبدو أّن فارس اللغة  والبيان من هذه القاعدة  

 .املنطقية انطلق فوصل ونجح

ة امللؤلف وقناعته به، إذ للدراسة والتأليف فيه غالبا ما تكون نابعة من رغب ختيار املوضوعإّن عملية ا 

ال يحصل صدفة، بل من اهتمام الباحث، وما ينتج عن ذلك من املطالعة وامتالك املعرفة في التخصص 

أّنها  -السالفة الذكر –وما يسم عناوين تلك امللؤلفات اللغوية .14ويضاف إلى ذلك الخلفية الفكرية للباحث

ه يتّم التعرض إليها بطريقة جديدة لجوانب أخرى تتسم بالجّدة وإن اكان البعض منها مطروقا قبال؛ غ
ّ
ير أن

  -بالنسبة للمتحدثة شخصّيا –اكانت غامضة ومجهولة تحتاج إلى بحث وتحليل أو تحقيق على غرار ملؤلفه املميز 

ى القيمة التي نكتشفها لهذه ألاعمال اللغوية   ،15البنية اللسانية في رسالة الضب للبشير إلابراهيمي
ّ
وتتجل

قة من حيث النوعية وألاهمية، وألاستاذ واحد من الكوادر الذين يتمتعون بالقدرة على اقتراح زوايا املستح

 .جديدة ألّي موضوع حّتى يكتب له النجاح والتوفيق

في الزوايا خبايا، وهذا املثل أصدق ما يكون وأجلى ما يبدو في ديباجات الكتب ومقدماتها؛ العرب تقول  

خبوءة، والفوائد املكنونة ما ال يوجد ربما في الكتاب، ولعل كثيًرا ممن يقرؤون لألستاذ إذ فيها من الكنوز امل

عبد الجليل مرتاض أو غيره يمرون بمقدمة الكتاب مرور الكرام، يظنون أن ألاجدى هو القفز عنها إلى بداية 

ا للوقت فيما هو أحق، وهذا من الخطأ 
ً
 للعقل فيما هو أهم، وصرف

ً
الذي ينبغي الابتعاد عنه؛ الكتاب؛ إعماال

م الجياللي 
ّ
إذا اشتريتم ": يقول لنا  (رحمه هللا)فاملقدمة إن هي إال بوابة الكتاب ومفتاحه،  واكان أستاذي حال

: كتاًبا ولم يكن من املتاح أن تقرأوه عن قريب، فال تضعوه من أيديكم قبل أن تقرأوا فيه شيئين اثنين

 واضحة وتصوًرا دقيًقا ملا عليه الكتاباملقدمة، وفهرس املوضوعات؛ فكاله
ً
  ."ما يقدم فكرة

 :يةضبط املصطلحات اللغوية والنقد -5

يميل فضيلة البروفيسور إلى التعريب في تعامله مع املصطلحات العلمية املستحدثة املوضوعة   

دة)
ّ
خطابات اللغوية  فنجد العديد منها مستعمال في مستويات التحليل اللساني  للنصوص ألادبية  وال( املول

 -السيميكي -لكسيكي) التراثية منها واملعاصرة ، مثال نراه يستخدم املعّربات في مصطلحات من قبيل 

 (الخ...السيميوطيقي -سانتكسية -الديالكتولوجيات -والسيمانطيقية -السيمانطيقي
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الفقلغة والفقلجة : كتب قائالإلى جانب التعريب يجنح مرتاض في أحايين كثيرة ملا يعرف بالنحت في 

ا كثير وهذا ما يعطي انطباعا حسنا عن الباحث وما يتمّتع به من ثراء لغوي وتمكن داللي وغيره...والبينصوصية

في اللغة من ناحية الاشتقاق أو النحت  والتعريب وهذا خير برهان على امتالك هذا الفارس ناصية في اللغة 

 .لفكري والثقافي والتموقع الاجتماعي والتربوي وإلاعالمي العربية التي تعّد أداة للتنافس املرجعي ا

أّن املنهج الذي نهجه عبد الجليل وعن منهج تفكير الجليل وطبيعة تكوينه العلمي، فيمكننا القول   

وهلل  يدّل على مقدار ما يستطيع العقل وإلارادة والعمل الدؤوب في الارتقاء من منصب آلخر عظيم مرتاض

يسور عبد الجليل مرتاض هو بصدق في العربية معجم لغوي يحفظ اللغة املدّونة في املعاجم  فالبروف. الحمد

عكست على رؤيته لصلة الرحم العلمية املتجذرة في التراث العربي ألاصيل ناوالقواميس، وعدالته الفكرية 

ه اليوم ي
ّ
ا، وهذا الش يء الالفت سك العصا من وسطهكيف نم علمنا واملمتدة إلى عمق الحداثة واملعاصرة، إن

للتنبه جعله صاحب ثقافة لغوية متميزة، صقلتها أسفاره العديدة ومشاراكاته العلمية في امللتقيات وامللؤتمرات، 

     . ي الجزائر وخارجهفوكذا احتكاكه بالكثير من كبار العلماء 

 :خاتمة

الحيثيات املرتبطة  بعضإلى  االذي تطرقت فيه لورقة البحثيةملسار ا ملقتضب بعد هذا العرض ا 

 بها ونعتزّ  التي نفتخر العطرة ، بدءا بتقص ي سيرة الرجل العلميةعبد الجليل مرتاض فضيلة البروفيسور بجهود 

تولّى    -للدراسة كعينات–لتلك الرسائل وألاطاريح العلمية ألااكاديمية بعملية شبه إحصائية أتبعناها  ، أيندوما

ووقفنا على بعض الفوائد املنثورة املستقاة من مقدمات  مناقشتها،أو  عليها إلاشراف إّما  ألاستاذ الدكتور 

يتمتع  فتبّين لنا أّن هذا الفارس اللغوي  بعض كتبه، سبقها حديث مختصر عن بالغة البروفيسور اللغوية،

 
ّ
حثية من ر إيجابا على شخصية طلبته الببكفاءة علمية وخبرة واسعة أهلته للوصول إلى هذا املستوى الذي أث

خالل املواضيع التي قاموا بمعالجتها، فأصبحوا يدراكون قيمة املقروء ويحسنون استغالله على املنوال العلمي 

ملا ووفقه ( عمرهأطال هللا ) فضيلة البروفيسور أفضل للمتخرجين على يد  مستنير  النزيه، وهذا ما سمح بتكوين  

 .في خدمة اللغة وألادبيحب ويرض ى 

 :الهوامش
 

                                                             
 121-122:صم، 4110ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ط الظاهر واملختفي، عبد الجليل مرتاض، : ينظر 1

 .111، 22: صم،4112دار الغرب، وهران، ط ، عبد الجليل مرتاض، في التراث العربي   اللسانيات الجغرافية: ينظر - 2
 .417:ص م،4111ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ط ة العربية، عبد الجليل مرتاض،في رحاب اللغ - 3
 441:املرجع نفسه، ص - 4
 .21:صم، 4111دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، ط التحليل البنيوي للمعنى والسياق، عبد الجليل مرتاض،  - 5
 .19:م، ص1711ق، اململكة العربية السعودية، دط، البحث العلمي،  محمد عمر الزيان، دار الشرو : ينظر - 6
أثر املذكرات وامللخصات في التحصيل اللغوي،  عبد هللا بن علي ثقفان،ندوة ظاهرة الضعف اللغوي في املرحلة الجامعية، إلادارة العامة : ينظر -  7

 .91:، ص2م، املجلد1779-ه1111للثقافة والنشر بالجامعة، الرياض، 
 171-117انيات الجغرافية، عبد الجليل مرتاض،  صاللس: ينظر  8
 وما بعدها 71:في رحاب اللغة، ص - 9
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 .122: الظاهر واملختفي، عبد الجليل مرتاض، ص - 10
 17:، عبد الجليل مرتاض،  ص..التحليل البنيوي  - 11
 ,171:اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي، عبد الجليل مرتاض،  ص - 12
 .121:هر واملختفي، عبد الجليل مرتاض،  صالظا - 13

.14:ص م،4110دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط في املناهج اللغوية وإعداد البحوث، صالح بلعيد، - 14 
بأعمال كبار العلماء في الرسالة تذكرنا . مسائل لغوية هامة,فوائد جليلة ، أمالها الشيخ من حفظه يوم اكان معتقال بمدينة أفلو ،وقد ضّمنها - 15

صّنف ضمن .التراث العربي أمثال أبي العباس ثعلب ،واليزيدي ،والّزجاجي ،وأبي عالي القالي ،وابن الحاجب وغيرهم ،أضف إلى ذلك أّن الرسالة ت 

تأّمل في رسالة الشيخ  إلامام امل( .الحيوان ) ومنهم الجاحظ  في كتابه (كتب الحشرات )،و( كتب الحيوان )مدّونات كبار املعجميين املوسومة ب

ـــــة الّضب ) محمد البشير  إلابراهيمي املوسومة ب ـــــ يجدها بحّق رسالة ذات قيمة علمية نفيسة ،وفائدة جليلة ،وقد أمالها الشيخ من حفظه  (رسالـــ

ار ،ومسائل لغوية ،ولطائف كبيرة ال يستهان بها ،تدّل على لو من الّصحراء الوهرانية ،وقد احتوت على فوائد ،وأشعـــــأيام اكان في السجن بمدينة أفــ

عرف عند أصحاب املعاجم ب . عبقرية صاحبها ،وملكته اللغوية النادرة ،وهي تعّد من ضرب كتب ألامالي  كتب )والرسالة تمتاز بأنها تندرج ضمن ما ي 

الحيوان ككتب الخيل ،والشاء ،وإلابل ،والحشرات وغير ذلك ،وقد اكان ،وكتب الحيوان هي في الحقيقة كتب لغوية مفردة لنوع من أنواع (الحيوان 

البنية اللسانية في : ينظر .هذا الّضرب من التأليف معروفا في العصور ألاولى من التدوين وصّنفت فيه العديد من ألاسفار وقد تّم طبع بعض منها

 .م4111باعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طرسالة الضب للبشير إلابراهيمي، عبد الجليل مرتاض، دار هومه للط
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 الجزائري  النقدي جريبالت في قراءة -الروائي النص مقاربة في والنسق السياق ثنائية

 

 بردي صليحة :كتورةدال

 الجزائر – الدفلى عين مليانة خميس - بونعامة الجياللي جامعة

 

 يعطينا ال الجزائر، في الروائي النقدي الخطاب من نموذج إال هو ما البحثية الورقة هذه في إليه سنتطرق  ما إن: امللخص

 الجزائري  للنقد حقيقية صورة التقاط دون  يحول  املجال هذا في املوزع املنشور  نقص ألن الخطاب؛ هذا واقع عن شاملة صورة

 الجامعات، مكتبات أدراج حبيسة تزال ما الاختصاص هذا في جادة أكاديمية خلفية على املؤسسة الدراسات فمعظم للرواية،

 املتن، لهذا مساءلته في مقنعة إجابات تقديم استطاع هل الروائي؟، املتن على اشتغاله في الجزائري  النقدي التجريب نقرأ فكيف

 والنسقية السياقية مقارباته في كمنجز الخطاب هذا تبنى املنهجية الخيارات وأي النظر؟، إعادة إلى بحاجة يزال ما ألامر أن أم

 النسق، في موغلة وأخرى  السياق، في موغلة رؤية بين الرواية نقد في الجزائري  املنجز نقارب وكيف النص؟، هذا أسئلة عن لإلجابة

 النصية؟ املمارسة مستوى  على الفعلي حضوره يحقق كان وإن مغيبا، بينهما اللقاء يكون  يكاد

 .النسق؛ الخطابالسياق؛ النقد؛ : املفتاحيةالكلمات 

 :الروائي السياق نقد

 وقد ،1الستينات مطلع منذ الجزائري  النقدي للخطاب ألاول  املنهجي املنطلق التاريخية، النقدية الرؤية كانت

 قبل العربية الدوريات من عدد في هللا سعد القاسم أبو بنشرها قام الرواية، نقد في الدراسات من العديد أجريت

 ،"الحديث الجزائري  ألادب في دراسات"  بـ عنونته ارتأى مستقل، كتاب في الحقا جمعها إلى عمد ثم التاريخ، هذا

 من والتحليل بالنقد الجزائري  الروائي الخطاب تناولت ،2الجزائري  ألادب في البطل شخصية حول  دراسة ذلك ومن

 النثري  الخطاب شأن شأنه الروائي خطابال كان الستينيات مطلع منذ أن منطلق ومن واقعي، تاريخي منظور 

 والتعليم كالفقر الصارخة الحيوية أو الصميمة املادية املوضوعات إال» الفترة تلك في يعالج لم عموما، الجزائري 

 .3«ألاجنبي الاحتالل تحت منها يشكو الشعب كان التي املوضوعات من ذلك وغير والهجرة، والحرية

 بتفاصيلها الاجتماعية الحياة مصورا إلاشكاالت هذه مع الجزائري  الروائي البطل تفاعل الطرح لهذا وتبعا

 أبطال همإن»: الجزائرية الروايات في لألبطال إلايديولوجي التشكيل عن متحدثا هللا سعد يقول  والسلبية، إلايجابية

 خياليين ليسوا وإيجابا، سلبا معه ويتفاعلون  شعوره، يشعرون إنهم املادي، الشعب مستوى  في يعيشون  واقعيون 

 بحقدها وشرها، بخيرها البيئة طبائع فيهم تتمثل أفراد إنهم رجعيين، أو انهزاميين ليسوا أنهم كما مثاليين، أو

 الرواية فهمته كما البطل هو هذا. املستقبل إلى وتطلعها ي،باملاض  بارتباطها وانتصارها، بفشلها وتعاونها،

 . 4«الجزائرية

 لهذا كنموذج واملنسج والحريق، الكبيرة، الدار الروائية ثالثيته في ديب محمد بطل عمر شخصية ويقترح

 أن إلى تلمسان، مدينة في عفن ديمق منزل  في أمه مع يعيش طفال كان منذ» البطل هذا على نتعرف حيث التوجه،

 تحدد الذي املصير وهو مواطنيه، من آلاالف ينتظره كما تماما مصيره ينتظر للنسيج، مصنع في عامال رجال يصبح

 الطريق غير في يسر لم املصنع ثم الريف، ثم املدرسة، إلى البيت مرحلة من تنقله في وعمر ،(4591) ثورة بقيام
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 مهنة، الجزائر في ليس إذ البيئة، تلك شاهدوا أو عاشوا الذين على غريبا ليس طريق وهو املؤلف، له رسمه الذي

 .5«أشكالها جميع في الحياة مع للصراع مستعدا يكون  أن إال يبق فلم محددة، وظيفة أو

 التكوينية السياقات ضوء وفي الاجتماعية، املنظومة ضمن البطل شخصية الجزائري  الناقد قرأ هكذا

 الجزائري  املواطن لشخصية انعكاس أنها على الشخصية هذه إلى نظر كما الجزائري، الروائي للنص العامة

 .والواقعية التاريخية الظروف مشيئة فرضته الحياة، من معين نمط من صراع في يدخل الذي البسيط

 حوحو رضا ألحمد" القرى  أم غادة" وايةر  في" زكية" البطلة شخصية هللا سعد قرأ ذاتها الرؤية ووفق

 الجزائرية الرواية في البطل أن مفاده عام نقدي حكم إلى خلص ثم التعليم، من الحرمان تعاني التي ؛(4511)

 من الواقع في ما كل فيه واقعي إنسان هو وإنما عام، مبدأ أو فكرة فيه تتجسد خارقا نموذجا وال أعلى، مثال ليس»

 .6«احةوصر  وحرارة مأساة

 وكأنه التاريخي، النقد يمارس» أصبح حتى هللا، سعد القاسم أبي قراءات في النقدية رؤية هذه رسخت وقد

 رؤية من جدوى  وال عنه، محيد ال الذي املقدس مستوى  إلى ترتقي أنها أي ؛7«بدال ترتض ي ال منهجية فريضة

 ما املنهجية القناعات هذه ملثل كان آنذاك الروائية النقدية للممارسة العام املسار إلى وبالقياس عنها، تنحرف

 .البدايات عذر لها نلتمس أن فلنا يبررها،

 ؛"4511 –  4381 الحديث الجزائري  النثر تطور " كتابه ضّمنها الرواية، نقد في اجتهادات ركيبي هللا ولعبد

 بن الحميد لعبد" الجنوب ريح" لرواية دراسته في وذلك ما، حد إلى بالتاريخ النقدية نظره وجهة في استعان وقد

 دراسته أن إال الزراعية، الثورة ملوضوع وملعالجته الزمنية، ألسبقيته نظرا تحديدا النص هذا انتقى وقد هدوقة،

 دراسة من له عرضنا فيما القضايا إثارة هو غرضنا»: بالقول  ذلك بّرر  وقد ألامور، بدقائق تعنى ال ة؛موجز  كانت له

 .8« فيها القول  تفصيل ال الحديث، الجزائري  النثر ألشكال

 اتجاهاتها تختلف لشخصيات واسعة، رحابه املجتمع من قطاعا تعالج» الرواية هذه أن إلى اهتدى وقد

 النص في الاجتماعي البعد على الناقد ركز وهكذا ،9«ومواقفها أهواؤهما وتتصارع تجاربها، وتتفرع ومشاربها،

 . الحياة في املتصارعة ومواقفهم الشخصيات، لتجارب تفسيره في أساسية مرجعية واتخذه الروائي،

 وموضوعها، أسلوبها، حيث من يقال أن يمكن مما الكثير الش يء فيها الرواية» هذه بأن القول  إلى خلص وقد

 القريب املاض ي وعن الجماعة، روح وعن الفرد، عن وتحدث القرية، في الناس بحياة ألّم  فيها فاملؤلف ومحتواها،

 .10«واملستقبل الواقع عن وتحدث ضا،أي والبعيد

 ساعده القومية اللغة املؤلف امتالك» أن منظور  من التفسير، هذا عن تخرج لم الرواية للغة دراسته وحتى

 في بينها ويربط كثيرة أشياء يصوغ أن على ساعده كما أيضا واملواقف واملشاعر العواطف من لكثير التحليل على

 .11«وألاهواء وألافكار املواقف مختلفة وشخصيات كثيرة أحداث فيه تنتظم يطخ

 تقسيم إلى" الجزائرية الرواية في الشخصية: " بـ املعنونة دراسته في عمد فقد محمد بويجرة بشير أما

 وهامشية الرمزية إلى والانتماء يديولوجيةوإلا  والثورية والبرجوازية إلاقطاعية إلى الانتماء أساس على الشخوص

 الرحلة هذه خالل تسلحت»: فقال الدراسة هذه مقدمة في املنهجية الرؤية هذه إلى أشار وقد وأجنبية ومستلبة
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 عند والاجتماعية التاريخية الجوانب ببعض الاستعانة مع والنقد، التحليل بين فيه أجمع أن حاولت بمنهج

 .12«الحاجة

 خالل ألاخير النقدي التوجه هذا شاع وقد والاجتماعي، التاريخي البعدين بين املنهجية بويجرة رؤية جمعت

 لهيمنة استجابة ذلك وجاء لالهتمام، ملفت بشكل الروائية النصوص ودارس ي النقاد، كتابات في السبعينات فترة

 الرواية نقد بها وتأثر ألادب، اجتماعية فكرة تبلورت حيث الجزائر، في العامة الحياة على الاشتراكية إلايديولوجية

 .الجزائر في

 التي الاجتماعية بالرسالة فإليمانه النقدية دراساته في الاجتماعي النقد تبنى قد مصايف محمد كان وإذا

 وانشغاالتها همومها، عن معبرا الكادحة الطبقة بلسان يتحدث ألاديب كان فإذا عاتقه، على حملها باألدب يفترض

 هذه بين تربط التي العالقة فيبين ألادباء، أعمال في الاجتماعي الجانب» إغفال عدم إلى مضطر الناقد فإن

 الناقد فتحديد املحرومة، العاملة الطبقات آلمال ألاعمال هذه خدمة ومدى املجتمع، تطلعات وبين ألاعمال،

 أن له ويجوز  املجتمع، بقضايا ألاديب التزام مدى يمتحن أن ينبغي بل حياديا، يكون  أن ينبغي ال العام لالتجاه

 .13«...مشروعة غير تطلعات وتخدم العام، عن تشذ التي ألاعمال على الحكم في يجامل

 بأنه والتحليل الدراسة في اتبعه الذي باملنهج الجزائرية العربية الرواية دراسته مقدمة في مصايف صّرح وقد

 أنه على النص لىإ أنظر كنت الدراسات هذه كل في»: بقوله ماهيته حدد وقد التقدمي، الواقعي املنهج اعتمد قد

 هذا مضمون  إلى نظرت أي ؛... الفني الجانب إغفال دون  عاطفية أو قومية، أو اجتماعية، قضايا عن يعّبر أدبي أثر

 .14«وباملجتمع صاحبه، بنفس عالقته ومدى ألاثر،

 لنا حدد الدراسة مرحلة ففي ؛وحكما مقوما، ثم مفسرا، ثم دارسا، نجده الروائي للنص إلاجرائي نقده وفي

 للرواية، العام وبالشكل بكاتبه، يعرفنا بداية فهو ،"الجنوب ريح" لنص الرئيسية والوجهة املركزية، القضية أبعاد

 ألنها» وكذلك صفحة،( 622) عن يقل ال الذي املعتبر لحجمها اهتمامه أوالها وقد مستواها، على املعالج واملوضوع

 ثالثا ثم وأحالمه، وذكرياته، بمشاكله، الجزائري  الريف موضوع وهو الساعة، موضوعات مأه من موضوعا تعالج

 .15«والدرس التقدير، تستحق موضوعية واقعية، نظرة الريف قضية إلى نظر الذي ألاول  ألادبي العمل ألنها وأخيرا

 واتضح 16وأسلوبه النص، لغة حول  وآرائه، مالحظاته إبداء له يتسنى لكي ملحتواها، كاف عرض إلى عمد وقد

 الريف لحياة إلامكان بقدر كاملة صورة رسم إلى إليه، تهدف ما جملة في تهدف أنها»و واقعية، رواية بأنها له

 .17«ألاخرى  وانبهاج في العنف ويميزها جوانبها، بعض في رأينا كما الهدوء يسودها حياة وهي الجزائري،

 الرئيسية، لألفكار النصية الفنيات استيعاب ومدى أفكاره، محددا الروائي النص تفسير إلى انتقل ثم

 هدوقة بن وصف من موقفه ذلك ومن النقدية، أحكامه يصدر الناقد راح ذلك سياق وفي املطروحة، والثانوية

ق قد»: الروائي أن له ظهر حيث إلاقطاع، عهد في هاوعبق الريف، في الحياة لهدوء
ّ
 يخيل توفيقا الوصف هذا في وف

 بالطريقة الريف مشاكل أجل من وعناءهم اهتماماتهم ويشاطرهم الرواية، أبطال مع فعال يعيش أنه معه للقارئ 

 .18«ذلك أو الجانب هذا ترض ي التي

 الكاتب، لغة سالمة» إلى فأشار املالحظات، بعض تسجيل إلى قادته فقد ردالس بأسلوب عنايته أما

 على املحافظة في تتسامح وال الحوش ي، عن وتبتعد املبتذل، تتحاش ى متينة فلغته عام، بوجه أسلوبه واستقامة
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 اللغة، مع التعامل في وفنياته الفكرية، الكاتب بمواقف إلاعجاب إظهار عن فضال ،19«نادرا إال اللغوية القواعد

 قدر ذلك تجاوز  في النقاد اجتهاد من الرغم على بسهولة، منها يتخلص أن السياقي للنقد كان ما التي املزالق من وهي

 . إلامكان

 الواقعية بين الحديثة الجزائرية العربية الرواية: "عنوان حملت الرواية نقد في أخرى  دراسة له كما

 واملوضوعات، للمضامين تبعا مراتب إلى الجزائري  الروائي الخطاب  تصنيف إلى ثناياها في عمد وقد ،"موالالتزا

 والرواية الفلسفية، التأمالت ورواية الواقعية، والرواية الهادفة، والرواية إلايديولوجية، الرواية في تمثلت

 نظرا عفوا، إليه تطرق  ما باستثناء الفنية تالتشكيال  تحليل الروايات لهذه دراسته في يهمل حين في الشخصية،

 ذلك على وبناء الالتزام، معيار إلى الروائي النص لقيمة تحديده في احتكم وقد الشكل، من أكثر باملضمون  لعنايته

 بإظهار مؤلفها عناية بعدم ذلك وبّرر  ،20«الجودة من أدنى درجة» في مرتاض امللك لعبد" ونور  نار" رواية وضع

 .وأساليبها السردية، باللغة فائقة عناية يعنى حين في الثوري، الاتجاه

 النوع لهذا أرخت  وقد العام، منحاها في وفنية إيديولوجية، ظرهن وجهة من فهي وطار للطاهر الالز رواية أما

 الفن أن للقارئ  ويتبين الحديث، تاريخنا من جدا حساسة فترة عالجت» حيث الجزائر؛ في الروائي التجريب من

 صياغة في الفنان ينجح أن شريطة إكراه، أو خوف كل عن بعيدا الجرأة، بهذه يتسم أن يستطيع الذي هو وحده

 في فعال نجح قد الطاهر فإن الرواية، في الخاصة املواقف بعض وباستثناء أكثر، موحية بطريقة واملواقف فكارألا 

 .21«املوحية الصياغة هذه توفير

 يوظف نجده فإننا ودقيق واضح نحو على نقدية مصطلحات يوظف ال للرواية نقده في مصايف وإن

 إلى داعيا منهجية، حركية النقدي خطابه مانحا حضورا، الاجتماعي النقد مصطلحات أكثر الالتزام مصطلح

 محددة، بإيديولوجية املقيد للمصطلح املاركس ي املدلول  تتجاوز  دعوة ألاديب، أعماق من نابع وحر، فني التزام»

 .22«الشاعر دون  الناثر على الالتزام يقصر الذي الوجودي املدلول  تتجاوز  مثلما

 في واسيني، ألاعرج الجدلية، املادية بمرجعياته الاجتماعي للنقد املنهجي التشكيل في تعّمقا نقادنا أكثر ولعل

 والالفت ،"الجزائرية للرواية ماليةوالج التاريخية ألاصول  في بحث –الجزائر في العربية الرواية اتجاهات: "كتابه

 التصور  ضوء في الجزائرية للرواية منظمة منهجية دراسة أول  يكون  ألن أهله قد ألاكاديمي طابعه» أن فيه للنظر

 .23«(الواقعي) الاجتماعي

 اتجاهات وفق ي،اجتماع منظور  من الجزائري  الروائي النص فتناول  إلاجرائي، الجانب إلى عمد وقد

 صعيد على سواء   املطروحة، الروائية ألاشكال كافة» أن إلى مهتديا ونقدية، وواقعية، ورومانتيكية، إصالحية،

 .24«ذاته والسياس ي الثقافي، الجزائر تاريخ في التاريخية، مبرراتها تجد الروائية، الجمالية أو املضامين

 من جملة واسيني اقترح الشاكلة، هذه على شيوعه وكذا الجزائرية الرواية في املنحى هذا نشأة تفسير وفي

 الديمقراطية القوى  طرف من جديدة قوة مراكز احتالل» كـ املرحلة، بطبيعة بوثيقة اتصاال املتصلة املرجعيات

 الذي املستجد الوضع ،...  اليومي الواقع أرضية على جديدة جماهيرية مكتسبات وتحقيق البالد، في والوطنية

 الروائي التجريب في راكمالت فهذا ،25«الاشتراكي الجزائر مستقبل يهمها القوى  على وتطورا تقدما أكثر وعيا فرض

  الاهتمام، ويثير الاحترام، يستحق فنيا تجسيدا املرحلة هذه تفاصيل جسد إنما
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 تكفل مصطلحية ممارسة عن يتخلى أن منهجي إجراء أي يسع ال املعارف، مفاتيح املصطلحات أن وبما

ر فقد لواسيني وبالنسبة املثمر، وتأويله فاعليته،
ّ
 الجدلية الجوانب عن الحديث عدب ما إلى التوظيف هذا أخ

 التصالح"و ،"الطبقي الطمس"و ،"الصغيرة البورجوازية" ذلك ومن املضامين، مستوى  على الطبقي للصراع

 ظهور  قبل ما مرحلة في التقليدية الروائية الدراسات استخدمتها التي املصطلحات من وغيرها ،26"الطبقي

 .هذه دراسته في النقدي للمصطلح كبيرة عناية يول  لم واسيني أن عموما تسجيله يمكن وما السرديات،

 لهذه مقاربته في الواقعية السياقات استحضار كيفية على واسيني لدى النقدية الرؤية اشتغلت لقد

 بتفسيرات ،(4314) نالفالحي ثورة إلى تاريخيا يعود» حيث التحتية؛ وبناه باملجتمع ربطها حيث الروائية؛ النصوص

 الزمتها التي والاجتماعية الاقتصادية، التغيرات على القبض في بعدها ليجتهد...  خاصة اعتبارات إياها موليا جديدة

 .بها كتبت التي اللغة عن النظر بغض عموما، الجزائرية الروائية نصوصلل ،27«الثقافية البنية على انعكاساتها في

 ،"الجديد ألادبي النقد عن البحث" في املنهجي، املسار هذا عن تخرج تكاد ال دراسة" ساري  محمد" وللناقد

 خلق التاليوب بذاته، ومستقل متكامل خيالي عالم لبناء الروائي املوضوع اختيار» في اشتراطه من ذلك على أدل وال

 ألاديب عليها يسيطر وواضحة، شاملة مالمحه تكون  حتى التاريخ في املوضوع دخول  شروطه، يستوفي فني إبداع

 .28«وعقالنية موضوعية مواقف منه ويتخذ أحكاما، يطلق حتى

 إلى مشيرا ألفعاله، ممارسته عقب البطل وعي في حدث الذي التغيير تفسير إلى الناقد عمد ذلك ضوء وفي

 قيامه بعد الالز وعي في تغّير حدث» حيث له؛ تمثله في الكاتب ووعي للواقع، الجدلي املفهوم في التمعن ضرورة

 .29«أنيقا لباسا ويلبس بطالقة، يتكلم وأصبح وعيه، تسباك الواقع، في العملية ممارسة بعد أي بفعٍل؛

 الرواية في الانطباعية القراءات" من جملة قّدم فقد ،"وعي لحظة الكتابة" مؤلفه في بوشحيط محمد أما

فها التي املنهجية ألاداة عن معلنا ،"الحديثة الجزائرية
ّ
 الدراسة هذه في تبعينمت»: قوله في وذلك ذلك، سياق في وظ

 الرواية آفاق الوسائل بهذه مستطلعين سوسيولوجية، تاريخية منهجية وفق الرواية لهذه العامة، السمات

 للنص فهمه في ولغة، فكرا، الاجتماعية القراءة بأدوات قدالنا تصدى وهكذا ،30«العام تطورها في الجزائرية،

 قضايا مناقشة إلى الجماليات حدود» تخطيه بدليل السردي، التشكيل طبيعة فرضته منهجي خيار وهو الروائي،

 .31«والسياسة واملجتمع، الفكر،

 اللغوي  املستويين بين العالقة إشكالية ناقشام مختلفة، أشكاال درس الروائي، الخطاب للغة تحليله وفي

 بث مستويات ذات واحدة بنية في املختلفة التعبيرية ألاشكال هذه وبتماسك» الاجتماعي، وإلايديولوجي الفني،

 شحنتها، للكلمة تعطي حيث شموال؛ وأكثر عمقا، أكثر لتكون  للجملة إلايحائية الطاقة على مرتكزة متداخلة،

 لعالقة خاصا دفئا بذلك معطية والتجريد، والرمز، الانطباع، بين إلايحائية، العالقات تلك راوحتت إذ وعفويتها؛

 .32«الاجتماعي بمحيطه إلانسان

 كافكا فرانز تجربة في الرمزية اللغوية بالتشكيالت يختص فيما مرتاض املالك عبد اقترحه نفسه والتفسير

 باليأس الحياة إلى كافكا نظرة تمتاز» النقدي مرتاض رأي فحسب ،"القصر" الشهيرة تهرواي خاصة الروائية،

 والضبابية القاتم، بالغموض يتسم كتاباته من كثيرا نجد ذلك أجل من ولعل الوجود، عبثية عن الناش ئ

 .33«الصفيقة
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 الروائية التجارب تبده لم والاجتماعية، التاريخية، للسياقات الوفاء النص أن إلى عرضه تقدم مما نخلص

 رؤية ووفق املرحلة، سلطة إلى النص قراءة في الناقد احتكم حيث النقدية، التجارب وكذلك بل فحسب،

 .   آخر ش يء أي قبل العصر لواقع تستجيب

 :النسق نقد

 نربط فال عنها، إلاجابة في عجزا أظهر قد السياق نقد كان وإذا شتى، تساؤالت طرح في الروائي النص استمر

 قصورا، ذاتها في تحمل ألاخيرة هذه كانت فإذا ذاتها، حد في املنهجية الرؤية بطبيعة نربطه ما بقدر بالناقد، ذلك

 النقدية املمارسات رحلة استمرت املطلب لهذا واستجابة للنص، مانعا جامعا ديانق تجريبا نتوقع أن لنا كيف

 . النص ملساءلة كفاءة أكثر يكون  منهجي تصور  عن بحثا الجزائر في الروائية

 النص ي النسق بنقد تسميته يمكن ما إطار في داخله إلى النص خارج من انتقل جديد توجه برز  وهكذا

 ملقوالت وتمثله الشكالني البنيوي  للمنهج تبنيه في مرتاض املالك عبد يتقّدمهم النقاد، من عدد ارتاده وقد الروائي،

 أما ذاته، الاتجاه في بوطاجين السعيد وكذلك كله، العالم وفي فرنسا، في البنيوية أشاعتها كما املعاصر النقد

 .الاجتماعي النقد في جولدمان سيانلو  ألفكار نشره في ساري  محمد دراسات تبنته فقد التكويني البنيوي  املنهج

 بين املزج إلى عمد حيث الجزائر، في التكوينية للبنيوية رائدا السرد منطق بدراسته بورايو الحميد عبد ويعد

 أن له تجلى حيث وردودها، الشخوص، أفعال يحلل راح ذلك ضوء وفي البنيوي، والنقد الاجتماعي، النقد مقوالت

 مرتبطة هي ما بقدر وانشغاالتهم النفسية، وعقدهم ذواتهم، عن صادرة هي ما قدرب ألاشخاص هؤالء تصرفات»

 أن قلنا ما إذا مغالين نكون  ال إننا العامة، حياته وبكلية الجزائري، املجتمع يعيشها التي التاريخية املرحلة بتشعبات

 هذا يطرحها التي وإلاشكاليات ه،نوعيت وعن الوطني، الوعي إليه وصل الذي التطور  عن كاملة لوحة تمثل الرواية

 .34«الوعي

 وي البني باالصطالح فمقارنة الروائية، للنصوص النقدي خطابه تخريج في وظفه الذي الاصطالح عن أما

 الفكر"و ،"الصغيرة البورجوازية" ذلك ومن الواقعي؛ الاجتماعي النقد اصطالحات توظيف على أكثر يركز نجده

 . 35"الكادحة الطبقة"و ،"البورجوازي 

 في لبنيويةا ذهبت بما الذي ذلك في متأثرا من الجزائرية الرواية في الالتزام مفهوم بوطاجين سعيد وانتقد

 بل مرجعية، حقيقة عن فيها البحث والاعتباط العبث من لذا ذاتها، إال تمثل ال كظاهرة ألادبي النص مع تعاملها

 نظام تشكيل من انطالقا الجمالية ومشروعيتها الفني، بناءها تؤسس لغة بوصفها فيها نبحث أن الجدير من

 النظرية الخلفية تشكلت هكذا التجريب، في وأقّره بارت روالن به آمن ما وهو اللغوية، العالمات من مترابط

 الجزائرية الرواية على اشتغاله النقدية تجربته في الانتباه  يلفت وما بوطاجين، سعيد منها انطلق التي البنيوية

 .حداد ملالك" ألاخير الانطباع" روايتي درس حيث الفرنسية، باللغة املكتوبة

  النقدي، املصطلح عن أما ألاسلوبية، بالظواهر اهتماما" ألاخير الانطباع" يةلروا دراسته في بوطاجين أظهر

ف فقد
ّ
 وتصنيفه عدة، مستويات عبر تتجلى أسلوبية كخاصية التكرار عن يختلف ال الذي" املعاودة" مصطلح وظ

 الذوات أسماء دةومعاو  املعنى، ومعاودة الصفة، ومعاودة الواصف، الفعل ومعاودة الكلمة، معاودة إلى للمعاودة
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 لفظي، صوتي، تكرار إلى التكرار لظاهرة الجتهامع في  ألاسلوبية إليه اهتدت عّما تختلف ال تصنيفات وهي ،36الخ...

 .إيقاعي معنوي،

 مقاربة - حداد ملالك" ألاخير الانطباع رواية في الالسرد" عنوان حملت بنيوية دراسة بوطاجين السعيد ولـ

 الاستهالل وارتأى وتحوالته، والالسرد السرد، منطق املسرود، حدود – املوضوع حدود خاللها ضبط وقد بنيوية،

 .37للحدث البنائية بالطبيعة النص حجم بعالقة يوحي كمؤشر بها

 نص مع تتعامل النقدية املمارسة دامت ما مطلوبة ألادبية اللمسة أن مع غالبا فعلمية بوطاجين لغة أما

 في مغرقا شكالنيا اتجاها النقدية ممارسته اتجهت حيث النقدية؛ املقاربة في العلمنة إلى الناقد سعى فقد أدبي،

 .وحديثها قديمها النقدية التيارات مختلف بين يتحرك مرتاض نجد حين في الشكالنية،

 املعالجة  فارتكزت ،"سيميائية دراسة: "منهجيا توصيفا حمل الذي" العاملي الاشتغال" مؤلفه في أما

 من ذلك على أدل وال السردية، السيميائيات ظري من أحد غريماس وضعه الذي العالمي النموذج على فيه النقدية

 قمنا ألاخير وفي الغائية، ونوع والتحيين الفرضية، على باالعتماد املحكي للعالم املنظمة القوانين أهم بّينا»: قوله

 ليةالدال كتابه في غريماس اقترحها التي العاملية الترسيمة وفق العوامل أهم بتوزيع وذلك النواة، الجملة بسميأة

 .38«البنيوية

: قوله الحرص هذا على أحالنا وما العاملية، للبنية تحليله في إلاجراء خطوات احترام على الناقد حرص وقد

 لتبيان السردية؛ بالبرامج وربطها نصيبا، املهيمنة الكبرى  الذوات انتقاء على عملنا لتحليليةا العملية ولضبط»

 وفق القيم، مختلف انتشار كيفية توضيح لنا يتسنى حتى واملوضوعات، الذوات بين والانفصاالت الاتصاالت أهم

 .39«أساسية جمل في الرواية احوله تمحورت التي املقطوعات أهم تلخيص إلى سعينا لذا متميزة، عاملية بنى

 التي  املعيارية ألاحكام عن والابتعاد اللغة، وصرامة املالحظة، دقة الدراسة هذه في لبوطاجين يسجل وما

له أن كما إصدارها، السياقي الناقد اعتاد
ّ
 ز والتجاو  الاجتهاد، أفق ظل وإنما آليا، يكن لم املنهجي للمنحى لهذا تمث

 مضيئا أو مهما، رأيناه ما بعض ونضيف تودوروف، بمقاربة قليال سنستعين»: بالقول  أكده ما وهذا لديه، منفتحا

 في مرحليا كان ذلك ومع العاملي، الاشتغال اربتهمق في لها حدود ال حداثة مارس وبذلك ،40«الخفية للجوانب

 النصوص معها ولت املرحلة ولت فلما السبعينات، رواية تجاوز  مثلما الزمن تجاوزها البنيوية ألن إلاجرائي؛ خطابه

 .فجا اتصاال بها اتصلت التي

 في مالك بن رشيد تجربة أيضا نذكر الجزائر، في الروائي املتن تناولت التي السيميائية النقدية التجارب ومن

 املنهجي، الخيار بهذا يتعلق وفيما ،"الجنوب ريح" نص ضوئها في درس التي ،"السردية السيميائية في مقدمة" مؤلفه

 والتجليات بخاصة، السردية ألاشكال دراسة في نوعية قفزة» حققت قد السيميائية  أن إلى مالك بن رشيد أشار

 في كبيرة قدرة وأظهرت متنوعة، معرفية حقول  على العلمي نفوذها فبسطت ،بعامة اللسانية وغير اللسانية،

 .41«الاستنباطي الافتراض ي املنظور  على أساسا مبنية تحليلية نماذج بإقامة وتقصيها، معاينتها

 الداللية التغيرات مالك بن درس والاستنباط الافتراض على أساسا املعتمد لتحليليا املجال هذا ضمن

 أن» له وظهر النص ي، التغير تفسير في مرجعا اتخذه حين السياق، فخ في سقط ما سرعان لكنه النص، للفضاءات

 عن تعبر القيم من مجموعة تضادهما عبر يمرران مركزيين ينءفضا على أساسا مبنية الجنوب ريح رواية
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 عملية أحدثت وقد التحضر، العالم إلى التخلف عالم من املستقلة الجزائر انتقال أفرزها التي التناقضات

 .42«ألاجيال صراع في تجلياته يجد الاجتماعية البنية في تصدعا املدينة قيم عن التحري 

 مشروعا شرشار القادر عبد اعتبرها حيث إليها، ختصاصالا  أهل انتباه شّد  مالك بن تجربة استطاعت لقد

 رشيد مشروع قراءة على الروائي بالنقد املهتم الدارس يشّجع ما» أن إلى نّوه وقد تأمل، وقفة يستحق ذاته، حد في

 املنهج لتطبيق عربيا نموذجا يغدو حيث النظرية، املرجعية عن الكشف في املتجلي املنهجي البعد وضوح مالك بن

 التفاعل على الوقوف في كبيرا عناء   نصوصه على املشتغل يجد ال ثم ومن السردية، النصوص تحليل في السيميائي

 البنية تحليل ميدان في ألاجنبية للجهود الكامل بوالئه يصّرح فهو التطبيقية، واملمارسة النظرية بين الجدلي

 يبذل نجده لذلك العربي، العالم في للسرديات ية،النقد الدراسات قلة إلى بالنظر مشروع والء وهو السردية،

 من يتخذ ال أنه الباحث هذا وميزة السردية، النصوص قراءة في السيميائي باملنهج التعريف سبيل في مجهودا

 من أكثر استخدام بين التوفيق حاولوا الذين العرب النقاد أغلب لدى الحال هو كما له، منهجا التركيبية النزعة

 .43«منهج

 طبيعة إلى بالنظر املنهجي التركيب هذا مثل لديهم نسّجل أن نستطيع الذين النقاد لبعض خالفا وهذا

 في املتكاملة النقدية الرؤية قبيل من اعتباره يمكن ما إطار في النصية، مقارباتهم في عتمدوهاا التي آلاليات

ب املنهج" معالم وتتضح» الروائية، النصية املقاربات
ّ
 الخطاب تحليل" كتابه في مرتاض، امللك عبد لدى أكثر" املرك

بة سيميائية تفكيكية معالجة" يقّدم الذي" السردي
ّ
 على – والكتاب محفوظ، لنجيب ،"املدق قاقز " لرواية" مرك

 تقص ي ابتغاء يسلكه أن آثر الذي املنهجي القصد يوضح مهّم، منهجي بمدخل موطأ – مرتاض كتب سائر غرار

 باالنتماء أسلوبيا يكن ولم للبنيوية الخاص باملفهوم بنيويا يكن فلم ،44«الروائي الخطاب لهذا السردية الحيثيات

 . املنهج من بكثير أكثر النص على النقدية مقارباته في منفتحا كان إنما لألسلوبية املدرس ي

 أكثر الظاهر في يبدو التكوينية البنيوية هجمن أن إلى بداية أشار حيث يبرره؛ ما املنهجي التداخل ولهذا

 لدى يبرح، ال املهّجن املنهج هذا أن»: بقوله َوّضحه لسبب يعتمده، لم ذلك ومع الرواية، لهذه استيعابا املناهج

 جنح إذا أنه حيث وبناه؛ النص جماليات كل استيعاب على قادر غير وأحسبه املعالم، دقيق غير التطبيق،

 .45«بعيدا ضياعا بينهما فيضيع البنوية، تنازعته الاجتماعية إلى انزلق وإذا الاجتماعية، هتتنازع للبنيوية

 ألي بد ال وألنه الرواية؛ لهذه دراسته في منهجيا خيارا التكوينية البنيوية تبنيه عن يعدل جعله ما وهذا

 بتيارات مطعمة بنوية وآثرنا»: قائال الناقد أضاف ومنهجا، مصطلحا محددة مرجعية من روائية نقدية مقاربة

 خصائص تحليل ولدى الشخصيات، مالمح تحليل لدى منها أفدنا التي السيميولوجيا وخصوصا أخرى، حداثية

 السطح مميزات عن للكشف اللسانياتية ألادوات بعض من أيضا إلافادة من نستنكف لم الذي السردي الخطاب

 هذا في املتحكمة والفنية العميقة البنى عن الكشف على ظاهرنا الخالص البنوي  املنظور  أن حين على فيه،

 .     46«السردي الخطاب

 املنهج الناقد يعتمد حين في السرد، زمن على يركز ألنه الروائي؛ الزمن لدراسة مثال يوي البن املنهج إن

 يمنح الذي املوضوعاتي املنهج اختصاص من الفكري  الهاجس دراسة أن كما الشخصيات، دراسة في النفس ي
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 والسيميائية، البنيوية، املنهجية الثالثية مفاهيم بين التوفيق إمكانية إلى إضافة للتأويل، كافيا هامشا الناقد

 .وألاسلوبية

 حملت التي رواينية الطاهر ألاستاذ دراسة إلى إضافة الروائي، النص تفكيك مرتاض تزعم ذاتها وبالدراسة

 أفاد وقد» وطار، للطاهر" العشق في تجربة" رواية في التفكك بنية في قراءة – املعنى وإشكاليات الكتابة" عنوان

 من استقاها التي...(  التناص، السردي، التصدع القراءة، الكتابة،) التفكيكية مفاهيم ضبع من الش يء بعض فيها

 .47«راي وليم كتاب ومن بارت، وروالن فوكو، ميشال

 إلى النقاد عمد لذا وإجراءاته خلفياته عن النظر بغض النص، طاقات استنفاذ عن عاجزا املنهج ويبقى

 تعددت لذا معه، التعامل طريقة يفرض الذي السيد فهو النص، لسلطة خضوعا املنهجية، تصوراتهم تنويع

 .   خرجات عدة له بل والفكري، اللغوي  املستويين حيث من واحدا تشكيال ليس النص أن كما املنهجية، املداخالت

 :خالصة

 الخطاب منظومة ضمن مستقل نقدي كمشروع أو كنظرية الجزائر في الرواية نقد معالم تضحت لم

 الروائية النصوص مقاربة مّيزها ما أهم للنظر، الفت حضور  تسجيل استطاعت اجتهادات هناك وإنما النقدي،

 من مقاربتها وكذا ،السياقي بالنقد يعرف ما إطار في تكوينية وسياقات توثيقية، إحاالت ذات فهي الخارج؛ من

 فنقد مستواها، على الداخلية والعالقات النصانية، البنية على يركز الذي النسقي بالنقد يعرف ما أي الداخل؛

 في عموما النقدي الخطاب شهده الذي الجذري  املنهجي الانقالب ذلك عن بمعزل  يكن لم الجزائر في الرواية

 .حاضرة كانت وذاك هذا، بين املزج محاولة وحتى نسقه، إلى النص سياق من القرائية بالطروحات الانتقال

 : إلاحاالت
                                                             

 .66ص ، 6116، ط.ت.دالجزائر،  سونية إلى ألالسنية، إصدارات رابطة إبداع الثقافية،يوسف وغليس ي، النقد الجزائري املعاصر من الالن: ينظر  -  1
 .4595، سنة 1وقد نشرها في مجلة آلاداب اللبنانية، العدد   -  2
 .93، ص 4511، دار آلاداب، 6سات في ألادب الجزائري الحديث، ط أبو القاسم سعد هللا، درا -  3
 .93ص ، املصدر نفسه  -  4
 .95 -93، نفسهاملصدر  -  5
 .21ص ، املصدر نفسه -  6
 .69ص ، مرجع سابقيوسف وغليس ي، النقد الجزائري املعاصر من الالنسونية إلى ألالسنية،  -  7
 .614، ص 4513تونس،  -، الدار العربية للكتاب، ليبيا4511 – 4381عبد هللا ركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث  -  8
 .611، ص املصدر نفسه -  9

 .648ص ، املصدر نفسه -  10
 .648-646ص ، املصدر نفسه -  11
 .12، ص 4533، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، (4538 – 4511)جرة محمد، الشخصية في الرواية الجزائرية بشير بوي -  12
 .66ص ، 4534، (ط.د)الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، وألادب،  مصايف، دراسات في النقدمحمد  -  13
 .91، ص املصدر نفسه -  14
 .411، ص املصدر نفسه -  15
 .411ص  املصدر نفسه، :ينظر -  16
 .434ص  املصدر نفسه، -  17
 .436.434، ص املصدر نفسه -  18
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 .439، ص املصدر نفسه -  19
/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، تونس / ديثة بين الواقعية والالتزام، الدار العربية للكتاب الجزائرية الح الرواية العربيةمحمد مصايف،  -  20

 .48، ص 4538الجزائر، 
 .98ص املصدر نفسه، -  21
 .15ص ، مرجع سابقف وغليس ي، النقد الجزائري املعاصر من الالنسونية إلى ألالسنية، يوس -  22
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 .955ص ، 4532الجزائر، 
 .441ص ، املصدر نفسه -  25
 .413ص ، املصدر نفسه: ينظر  -  26
 .91. 94، ص مرجع سابقيوسف وغليس ي، النقد الجزائري املعاصر من الالنسونية إلى ألالسنية،  -  27
 .11ص ، 4531ان، ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبن4محمد ساري، البحث عن النقد ألادبي الجديد، ط -  28
 .58ص ، املصدر نفسه -  29
 .19ص ، 4531مقاالت نقدية، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  –محمد بوشحيط، الكتابة لحظة وعي  -  30
 .13ص ، املصدر نفسه -  31
 .58ص ، املصدر نفسه -  32
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 . 441، ص املصدر نفسه: ينظر  -  35
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 ة والغربيةتين العربيو الخطاب من الوجه ــصالن َّ إشكالية

َّ

 معمر عفاس  لدكتور ا

 الجزائر  - لشلفا جامعة حسيبة بن بوعلي
 

 :ملخص

ببحث ما يادوس في  ةاملهتماداس  الغغوةة ص والخطاب من املصطلحات التي تجاذبتها مجموعات ال حصر من املالن َّ

 بالوقوف الجادي،الصاسم ،فال يمكن الانطواء على الذات و التحكيم مباحث موضوع التواصل الغغوي 
ّ
ملجوعة دون أحرى إال

الذي يبرهن على النوعية والفقه املنير املقادم في إطاس تعغيل ما أمكن من الطروحات النابعة عن قصاد والتي ال تخرج عن 

وتراث الغير  لقفناها من خالل تراثناالرؤى ،التي  مضامين العمغية التواصغية في إطاسها الانساني،الش يء الذي أبانت عنه عادياد

،كما أن  بحث املختغف بين املادسستين له شأنه الواضح في تقاديم ،املوضوع املطروح بشكل  يبعث إلى تحقيق صادق املزةة 

َّ.باملرجوة من الخطا

َّ.الجمغة،املؤلف،النطق.اب،التآلفالنص،الخطَّ:الكلمات املفتاحيةَّ

ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمقادمة.1

يمكن أن نتعاطى بسهولة مع مصطلح يعاّد حاليا من بين إلاشكاالت، التي ال يمكن ألي باحث في أي ال 

ؤلف املحقل معرفي أن يهمل حيثياته، ملا له من عالقة وطيادة في سبط املقاصاد القبغية بتغك التي يصبو إليها 

الجمل التي ال تعادو أن تقادم له خادمة حصر بعياده وتقرةبه من خالل ،فالنص كيان يحمل كّما هاما من 

 إذا احتواها نظام؛  التآلف املستفيض بينهما
ّ
َّ ،كماَّه املستغزم ملقاصادألّن الجمغة ال موقع لحياتها إال نظامها  أن 

َّ
ّ
َّ.حركيتهر ال يستهان به في تحرةك املصغ

الّنص من ناحية املفهوم املؤثر التي ألهم أهل  من هذا املنظوس ،أسةاد أن أطرق باب البحث في حيثيات

الغغة مزةة فتح مجال تقادير بعض ما جاءت به آلاساء املختغفة في تبيينه وتوسيع الرؤى فيما يؤديه من مزايا 

َّ.كبرى تخادم مقاصاد الناطقين على اختالف مشاسبهم

ق بصفة مب
 
اشرة بطرح مشكغة الّنص مّما جعغنا مغزمين على ضروسة إلاجابة عن إشكال جوهري يتعغ

ه الباد من الاجابة على الطرح التالي كيف تناول :َّوالخطاب في إطاس مختغف الرؤى التي تناولتهما ،حيث سأينا أن 

ص والخطاب كل من العرب والغرب من حيث التحادياد املبادئي  وهل هناك عالقات وجيهة بينهما ؟مفهوم الن 

ومن حيث الفاعغية التواصغية باعتباس أن  العربية ليست هي الغغات الغربية ملا تحتوةه من اختالفات على 

َّ؟(الخطاب أو النص)َّمستوى كل املستوةات والتي بادوسها تشكل جميع محاوس العمغية التواصغية 

محاولة إبراز تغك املحاوسات  التجاوسةة املوجودة بين أما ألاسا  الذي شاّدنا ملعالجة هذا املوضوع هو 

النص و الخطاب ،أيضا ألابعاد الجمة التي تقتضيها العمغية التواصغية ففي إطاس تركيب الجمل عبر نصوص 

وخطابات لترقى في آخر املطاس إلى محاصرة املبنى في كل متعاماد ،ال يمكن أن يخرج عن عمغية ألاداء الفعلي ملا في 

َّ.س البشرةة من مغالق،لوال الغغة ما كان لألسماع نصيب فيهاالنف
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لذلك كان لزاما عغينا أن نلج باب البحث من خالل طرح املوضوع من الوجهة املرجعية ألقف على 

مختغف املفاهيم التي حاولت حصر مفهومه،ثّم الحاديث عن تغك العالقات التي تربطه بموضوعات أخرى ذات 

َّ.ل كالبالغة مثالأهمية في عمغية التواص

َّاملفهوم الغغوي لغّنص.2

َّ:لغــــــــــــــــــــــــة 1,2

َّبالن َّ
 
غوي من فائادة في تحصيل املصطلح املقصود لتغطية املادة العغمية ،وبغية ظر ملا لغمفهوم الغ

َّ تفكيك ما يحصل َّ
 
َّمن تقاسب يفض ي أحيانا إلى بعض الغ

 
في  مبس الذي من شأنه أن يبعث إلى عادم التحك

َّ
 
ص في وضعيه غوةة ،دعت املنهجية إلى ضروسة الوقوف على مفهوم الن َّاملفاهيم لقرب معاني مصادسها الغ

َّ
 
َّبالر َّ غوي والاصطالحي ،ولعل َّالغ

 
ن من خاللها جلي نظرة عامـة، تتبي َّجوع إلى املعاجم العربية نستطيع أن ن

َّ :صالن َّ :"نصص "َّمادة «املفاهيم املختغفة، حيث وسدت في لسان العرب البن منظوسَّ
 
َّع َّسف

 
 يء َّك الش 

َّ ل َّكذلك،إلاظهاس وجع َّ
 
حرةك والتعيين على ش يء الش يء أقصاه ومنتهاه،والت َّ بعض الش يء فوق بعضه،وبغوغ

1َّما،والتوقيف 

فع والانتصاب وما عادا ذلك فقاد عاده معنى ص بمعنى الر َّكما وسد في الكشاف لإلمام الزمخشري الن َّ

2ََّّمجازيَّ

َّ:اصطالحا2,2َّ

الكغمات املضبوطة  «في معجم املصطلحات في الغغة وألادب ملجادي وهبة وكامل املهناد َّصالن ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

اقتبا  أجزاء من الكتب املقادمة والتعغيق عغيها في الوعظ،  أواملخطوطــة التي يتألف منها ألاثـــر ألادبي،

َّ.الاقتبا  الذي يعتبر نقطة انطالق لبحث أو خطبه

َّ الالتينية التي تادل َّ Textusنحادسة من مادة لفظة م َّ Texteص في املعجم الفرنس ي الن َّ           
 
سيج على الن

َّ
 
ص منظومة عناصر من الغغة أو على الكتاب املقاد  أو كتاب القادا ، والن َّ Texteسج،أيضا تطغق كغمة والن

َّ  Texte،املالحظ من مادة   3العالقات،وهي تشكل مادة مكتوبة أو إنتاجا شفهيا أو كتابيا معناها ألاول يطغق  أن 

َّعل النسيج العادي ثم انتقل إلى الن َّ َّالن َّ ص ؛ألن  هو  بطمن ألالفاظ يرتبط بعضها ببعض، وهذا الر َّ نسيج َّ ص 

َّ
 
َّكما خيوط ألانسجة تتأل

ا
غة كال

ّ
ل الكّل بطرق مختغفة متناسقة مشك

ّ
َّ.واحادا ف فيما بينها لتشك

ص في الغغة العربية وبعض الغغات ألاخرى كالفرنسية قرةب بين أصل كغمة الن َّيحاول بعض الباحثين الت َّ         

texte   و الاسبانيةtexto و الروسيةtekta  وألاصل لهذه الكغمة في كل هذه الغغات هيtextux   والتي ترجع في

َّ
 
َّسج ،حيث ذهب محماد الهادي األاصل إلى التعبير عن الن معنى النسيج يتوفر في املصطلح  لطرابغس ي إلى أن 

texteَّالعجمي املقابل ملصطلح نص َّس العرب لغن َّهذا املعنى ليس غرةبا عن تصو َّ على أن  الكالم  ص، فقاد تبين أن 

ا، إذا كان نسيجا والنسيج في بعض الحيان يغتقيان ففي الغسان البن منظوس تغتقي مادة عناد العرب، يكون نصاَّ
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َّ)ص.ص.ن)َّوالنسيج الّنص َّ"ج. .ن( إلى  ءبعضه على بعض و النسيج ضم الش ي ص جعل املتاعيعني الن َّ(

َّ
 
َّاني ضم َّالش يء  فاألول تركيب والث َّ.4َّ"م واحادو الض َّ ،والتركيب 

J.Kristivaََّّ ص نجاد  جوليا كريسيفا  ومن بين التعاسةف الكثيرة التي وسدت عناد الغربيين بخصوص  الن َّ       

جهاز عبر لساني يعياد توزيع نظام الغسان بواسطة الّربط بين كالم تواصلي يهادف إلى إلاخباس »هتعّرفه بأن َّالتي 

َّ:املباشر وبين أنماط عاديادة من امللحوظات السابقة عغيه أو املتزامنة معه،فالّنص إذن إنتاجية نو هو ما يعني

؛ولذلك فهو قابل (صادمة بناءة)زيعّن العالقة بالغسان الذي يتموقع داخغه هي عالقة إعادة توَّأ -َّأ

 .لغتناول عبر املقوالت املنطقية ال عبر املقوالت الغسانية الخالصة

أنه ترحال لغنصوص و تاداخل نص ي، ففي فضاء نص معين تتقاطع و تتنافى ملحوظات عاديادة  -َّب

 5«مقتطفة من نصوص أخرىَّ

 كالو  برةنكر 
ّ
ه  k .brinkerأما

ّ
تتابع متماسك من عالمات لغوةة،أو مركبات من عالمات »َّفيذهب إلى أن

6َّ«لغوةة ال تادخل تحت أية وحادة لغوةة أخرى أشمل

لقاد اقترح برةنكر في نهاية عرضه لالتجاهين مفهوما يجمع و يادمج الجانبين الغغوي البنيوي و التواصلي 

ه
ّ
َّ.7«وقت نفسهوحادة لغوةة تواصغية في ال»:السياقي،فيعرفه على أن

ترابط مستمر لالستادالالت السنتجميمية التي تظهر الترابط »:كما يذهب هاسفج إلى القول باّن النصََََََّّّّّّ

 .8«النحوي في الّنص

غوا القصيادة بنسج       َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ولقاد تنّبه قادماؤنا إلى عالقة  املماثغة التي تنعقاد بين الّنص والنسيج ،حيث مث

من الزسابي تظهر فيه كّل ألوان التصوةر بالتناغم والتناسق بين محتوةات سسومها ،الغاية  من ذلك بغوغ  

َّ.9«نس من التصوةرإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وج »َّ:مقصاد الصناعة قال الجاحظ

غة من ناسجيها، فالزسبية تعتبر نصا       
ّ
إّن تمثيل الّنص بنسج الزسابي، يستادعي التنّبه ملا تحوةه أنواعها املشك

ب تركيبا لغوةا، فالفكرة التي يمتغكها الكاتب هي نفسها 
ّ
قائما بذاته ،ملا تحوةه من عالمات تتقاسب والّنص املرك

قصاد بينها يقترن في موضوع تأليف الجزئيات التي تعتبر جمال تسير وفق خيوط تتحكم التي يمتغكها الناسج ،فال

كنسج يخص الصيف و )فيها آليات ترتبط بالسياق الذي نجاده عناد الناسج مقترن بمقايسة تأليفه بالزمن 

اد من إبراز ،كما أن تنوع ألالوان و التصوةر والتناسق بين الرسوم وما تادل عغيه ،هو القص(َّنسج يخص الشتاء

ما يخفي صاحب الصنعة ،فاأللوان تحيل إلى بعضها من وجهة التناغم ،كما تكراس بعضها يهادف إلى تأكياد بروز 

ما يادوس في ذهن الناسج،أيضا حذف بعضها دليل على إبراز لون طاغ على الزسبية،كما أن الناسج قاد يحيل 

كيل لغمادة املنسوجة، هذه القواعاد التي تنبني عغيها لون بادأ به عمغية النسج إلى لون يقترب منه في آخر  التش

صنعة الناسج مثغها التي تتحكم في ناسج النص ،فغكالهما نص تتحقق فيهما عالمات التناسق والانسجام عن 

َّ....(التكراس، الحذف ، الاستبادال، إلاحالة،الوصل و الفصل)َّطرةق استخادام آلاليات املتطابقة بينهما
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َّب إليه ابن طباطبا حين يقولَّهذا ما ذه         :َّ الشاعر الحذق كالنساج الحاذق الذي يفوق وشيه  إن»

 منه
ً
وكالنقاش الرقيق الذي يصنع ألاصابع في أحسن .َّفيشينه بأحسن التفوةق، ويساديه، وةنيره وال يهغهل شيئا

َّ.10«تقاسيم نقشه ويشيع كل صيغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان 

ــــه ال يمكــــن  الحــــاديث عــــن فــــن مــــن الفنــــون دون التنّبــــه إلــــى تغــــك      
ّ
كمــــا يتوّجــــه  عبــــاد القــــاهر الجرجــــاني إلــــى أن

ف ألاجزاء لحصول الكّل املرجو يقولَّ
ّ
واعغم أن مثل واضع الكالم مثل مـن يأخـذ مـن الـذهب »:َّالخواص التي تؤل

ال تكتمـــل مـــن الوهغـــة ألاولـــى إذا  ،إن الصـــنعة11«أو الفضـــة فيـــذيب بعضـــها فـــي بعـــض، حتـــى تصـــير قطعـــة واحـــادة

نظرنا إلى جزئيات املادة التي لوال انعقاد تأليفها و تماسكها ما اكتمغت الصوسة النهائية املرادة موضوع التـأليف، 

فــالكغم ســبيل انتظامهــا يكــون علــى هــذه الشــاكغة التــي مــن شــأنها أن تحــرك ألاســماء وألافعــال والحــروف فــي متعــة 

فكمـا ال تكـون الفضـة  »َّ:نهايـة نظـم املقاصـاد املسـتوحاة مـن طبـع صـاحب الصـناعة يقـولَّنسيج يطغق عغيـه فـي ال

 أو غيرهــا مــن أصــناف الحلــي بأنفسـهما ولكــن بمــا يحــادث فيهمــا مــن الصــوسة، كــذلك ال 
ً
 أو ســواسا

ً
أو الـذهب خاتمــا

 من غير أن يحادث فيها النظم
ً
12َّ«تكون الكغم املفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف شعرا

دليــل علــى جودتهــا أو سداءتهــا ، بــل مصــير  -أي بادايــة الصــنعة–إّن جــودة النســج ال تكــون الوهغــة ألاولــى فيهــا     َََّّّ

الجزئيات يكون بتعاضادها وتمركزها فـي ألاشـكال املخبئـة داخـل الصـوسة ذاتهـا ، مـا ينطبـق علـى تشـكيل الكـالم و 

اثهـــا ال يخـــادم تغـــك الصـــوسة املرســـومة قبغيـــا فـــي ذهـــن  تأليفـــه املتنـــّوع ، فـــال يمكـــن أن نحّصـــل املعـــاني إذا كـــان انبث

صاحب الصناعة أو مؤلف الكالم ،إن انتظام ألاشكال وألالفاظ عنصران ال يمكن إغفالهما في تحقيـق مقاصـاد 

 إذا أنـــت أسدت النظـــر فـــي صــوغ الخـــاتم وفـــي جـــودة العمــل وسداءتـــه، أن تنظـــر إلـــى  »:يقـــولَّ.َّمــا أنـــتج 
ً
كمـــا أن محــاال

لتغـــك الصـــوسة، كمـــا الـــذهب الـــذي وقــع فيـــه العمـــل وتغـــك الصـــنعة، كـــذلك محـــال إذا أسدت أن الفضــة الحامغـــة 

َّ.13«…تعرف مكان الفضل واملزةة في الكالم، أن تنظر في مجرد معناه

ـه َََََََّّّّّّّ
ّ
ـب مـن »ومما وسد في الادساسات العربية الحاديثة بخصـوص الـّنص يقـول عبـاد الرحمـان طـه بأن

ّ
كـّل بنـاء يترك

التعرةفـات  هـمألقاد اعتبر هذا التعرةف مـن .14َّ«غيمة مرتبطة فيما بينها بعادد من العالقاتعادد من الجمل الس

َّ التعرةـف أنبنـى علـى أسـا  منطقـي ،كمـا أّن صـاحبه  الحاديثة التي تعامغـت مـع مصـطلح نـص بهـذه الصـيغة؛ ألن 

ه عباسة عن جمل متراصة مرتبطة تتعالق داخل بناء تربطها عالقات متمّيزة
ّ
َّ.أظهر فيه بأن

ــهنــوس الــادين الســاد  أيضــا ذهــبََََََََّّّّّّّّ مجموعــة جمــل فقــط،ألّن الــّنص يمكــن أن يكــون منطوقــا أو »َّ:إلــى القــول بأن 

منولوجـا،يمكن أن يكـون أي شـ يء مـن مثـل واحـاد حتـى مسـرحية بأكمغهـا مـن نـاداء  مكتوبا نثـرا أو شـعرا، حـواسا أوَّ

َّ.15«استغاثة حتى مجموعة مناقشة الحاصغة طوال يوم في لقاء هيئة

ه من ناحية الشكل ال يحادد الّنص من خالل كّمه أي من خالل          
ّ
أما مفهومه عناد عباد املالك مرتاض،فإن

ال ينبغـــي أن يحـــادد بمفهـــوم الجمغـــة،وال بمفهـــوم »َّلّنص،فهـــو يـــرى أّن الـــّنصالجمغـــة أو مجموعـــة الجمـــل داخـــل ا

الفقـرة التــي هــي وحــادة كبــرى ملجموعــة مــن الجمــل، فقـاد يتصــادف أن تكــون جمغــة واحــادة مــن الكــالم نصــا قائمــا 

َََََّّّّّة بذاتــه مســـتقال بنفســـه،وذلك ممكــن الحـــادوث فـــي التقاليــاد الادينيـــة كاألمثـــال الشــعبية و ألالغـــاز و الحكـــم الســـائرَّ
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ــــه 16«و ألاحاديــــث النبوةـــــة التـــــي تجــــري مجـــــرى الحكـــــام وهغـــــم جــــّرا
ّ
عـــــالم ضـــــخم متشـــــعب »َّ:كمـــــا يعرفـــــه أيضـــــا بأن

 لحظــــة املخــــاض،أو لحظــــة 
ّ
متشــــابك معقاد،وسســــالته مبادعــــة تنتغــــي لــــادى الفــــراغ مــــن تادبيجــــه،فهو ال يرافقــــه إال

17َّ«الصفر كما يطغق عغيها سوالن باست

تاض لغّنص، ومن خالل مقاسبتـه بمختغـف التعـاسةف التـي أصـابنا بعضـها، املتأمل لغتعرةف الذي قاّدمه مرَّ        

ــه أحســن فــي تعرةفــه ووضــع مصــطلح 
ّ
كــون أن كتــب لســانيات الــّنص تضــع املصــطلح القرةــب منــه "َّعــالم"نجــاد أن

َّ".عالم الّنص"واملتمثل في 

َّ:مفهوم الخطاب.3

 :في املعاجم العربية1.3َّ

َََّّّ:الخطاب لغــــــــة   /أََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

أي كاملـــــــــه :مخاطبــــــــة وخطابـــــــــا(َّخاطبـــــــــه)الخطــــــــاب باملعـــــــــاجم العربيــــــــة ، وسدت  فـــــــــي املعجـــــــــم الوســــــــيط              

 نيي  ز  ع  و ﴿ :وجــه إليــه كالمــا، والخطــاب الكــالم، وفــي القــرآن الكــرةم وسدت الغفظــة فــي قولــه تعــالى:وحادثه،وخاطبــه

َّ.18﴾طابفي الخ  

.َّالرســــــالة:َّ-املواجهــــــة بـــــالكالم، وةقابغهـــــا الجـــــواب :َّمصـــــادس  خاطـــــب:َّ"َّفـــــي الكـــــافي ملحمـــــاد الباشــــــا، الخطـــــاب َََََََََََّّّّّّّّّّّ

ـــب.َّعمـــل الخطيـــب وحرفتـــه:َّوالخطابـــة مصـــادس خطـــب
 
ط

 
ـــب:َّوالخ

 
ط

 
فميييا ﴿ :َّقـــال تعـــالى.َّ"َّالحـــال والشـــأن:َّمصـــادس خ

 
 
 خ

 
 ب  ط

 
19ََّّ﴾ها املرسلون م أي  ك

َّ:َّخطبـةال.َّخطـوب(َّج.َّ)ألامر الشادياد يكثر فيه التخاطب، وغغب استعماله لألمر العظيم املكـروه -َّ ـب 
 
ط

 
:َّمصـادس خ

َّ.20"ما يخطب به من الكالم

، نـص مكتـوب ينقـل مـن مرسـل Letterالخطاب بمعنـى،  الرسـالة "وفي معجم الكامل لغمصطلحات العربية ،     

إلى مرسل إليه، يتضمن عادة أنباء ال تخص  سواهما، ثم انتقل مفهوم الرسالة من مجـرد كتابـات صخصـية إلـى 

  -جنس أدبي قرةب من املقال في آلاداب الغربية
ً
 أو نثرا

ً
َّ.21"أو من املقامة في ألادب العربي –سواء أكتب نظما

َّ:في املعاجم ألاجنبية2.3ََّّ

، ويعنــي  كــل Discourse، وفــي إلانجغيزيــة  Discoursَّمصــطلح ألســني حــاديث يعنــي فــي الفرنســية"َّالخطــاب      ََََََّّّّّّ

وفـي معجـم أوكسـفوسد  .22ألقى محاضرة، وتحـادث إلـى فـالن، حاضر، حادث، خاطب، ما يتعغق بمصادس ألافعال

َّ:َّاملوجز لغغة إلانجغيزية، يعرف الخطاب بأنه

َّ.ن املقادمة حتى النتيجة الالحقةعمغية الفهم املنطغقة م" -

َّ.الاتصال عبر الكالم أو املحادثة، القادسة على املناقشة  -

َّ.الاتصال العادي، املحادثة  -

َّ.الكتابة  املطولة عن أي موضوع -

َّ.النقاش املنطوق أو املكتوب، إلاخباس  -
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َّ.املخاطب هو الذي يخاطب، املخاطب هو الذي يفكر -

، عمغية الانتقال من حكم آلخر بتتابع منطقي، مغكة عمغية أو قادسة أو مقادسة التفكير   -
ً
على التوالي منطقيا

َّ.23التفكير

َّمحماد عناني)وفي معجم املصطلحات ألادبية الحاديثة لـ ََََََّّّّّّ :َّ َّالخطاب "يطغق ( على عمغية استخادام الغغة "

Language in use  ال تقف مفاهيم الخطاب في هذا .َّال تغك الغغة  التي تستخادم في إطاس نظام يحكمه التجرةاد

 إلاطاس بل تتعادى ذلك إلى مجموعة من الاّدالالت ألاخرى على سبيل املثال ال الحصر فقاد ذهب مايكل ستابز 

Stubbs  ت خصت استعمال املصط"َََّّّتحغيل الخطاب"َّفي كتابه
ً
"َّالنص الخطاب"َّلحين إلى إبراز بعض التعغيقا

Text and discourse  َّما يوحي بأنه أطول وبأنه قاد يتضمن أو ال يتضمن التفاعل :َّيقول 
ً
َّ.إن الخطاب كثيرا

معجم عغم السرد إلى أن هنالك معنيين مختغفين "َّإلى القول في كتابه  Gerard brinsَّيذهب  جيرالاد برنس     

َّللخطاب  في إطاس نظرةة السرد َّ والثاني يتعغق  ، ص املستوى التعبيري لغرواية ال مستوى  املحتوىَّألاول يخ:

في كتابه   histoireيستعمل  الخطاب و   Benvenisiteوبنفنيست )ََّّ Storyبعمغية التمييز بين الخطاب والقصة 

َّ  Situationَّحالة أو حادثة وبين املوقف "َّ، ألن الخطاب كما يقول ستابز يوحي بعالقة بين (بالفرنسية الذي َّ

 بهذه الحالة 
ً
أي إن التعرةف هنا يستناد إلى التفرقة بين الخبر وإلاخباس   Eventأو الحادثة   Stateيوحي فيه لغوةا

وةفضل بعض كتاب إلانجغيزية .enonceََّّو  enonciationبه، أو بين الواقعة وإلابالغ عنها، مما يماثل الفرق بين 

َّالاحتفاظ بالصوسة الفرنسية لغكغمة  eََّّ)دون حرف الـ أي ) َّألاخير( عناد استخادم الخطاب باملعنى الذي (

24َّ(.استخادمه فيه بنفنيست 

فقاد  افترق بحسب .َّقاديةأما الخطاب في التعرةف الاصطالحي، كما وسد في بعض الكتب الن َّ              

باملفهوم الذي جاء به الاتجاهات  واملرجعيات املتباينة، التي أخغط بعض منظريها بين مصطلح خطاب و كالم 

َّ.25َّفرديناناد دي سوسير

يذهب دي  بوجراناد إلى أن هنالك عالقـة قوةـة بـين الخطـاب والنص،فالخطـاب هـو عبـاسة عـن نصـوص            

مترابطــة مــن صــوس الاســتعمال النصــ ي ،يمكــن أن الرجــوع إليــه فــي وقــت الحــق، وإذا كــان عــالم الــنص هــو املــوازي 

استعمال النص فإن عالم الخطاب هو  املعرفي لغمعغومات املنقولة واملنشطة بعاد الاقتران في الذاكرة من خالل

أو جمغـة الهمـوم املعرفيـة التـي …َّجمغة أحاداث الخطاب ذات العالقـات املشـتركة فـي جماعـة لغوةـة أو مجتمـع مـا 

َّ.26َّ"َّجرى التعبير عنها في إطاس ما

َّ مفهوم الّنص من خالل جمغة من املفاهيم-4ََََّّّّ

َّمفهوم الّنص من مفهوم الكالم 1.4ََََََّّّّّّ
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بمقتضــــــيات ألاحــــــوال ظــــــرة التــــــي استبطــــــت لــــــم تتعــــــاد تغــــــك الن َّ ،الرؤةــــــة التــــــي ســــــيطرت علــــــى كتــــــب قــــــادمائنا        

علـى مسـتوى الاخـتالف املبـادئي  ظهـرت بشـكل واضـحَّوجهـات مختغفـةميزات الكالم إلـى  اتجهت، حيث والسياقات

َّ تكــن نتــائج بحوهــا واحــادةحوةــة ،التــي لــم الــذي شــهادته معظــم املــذاهب الن َّ يســتادعي  ،الكــالم بالســياق إقــران َّ،إن 

ـــالت َّ تتجـــاذب فيمـــا بينهـــا مـــن أجـــل سفـــع الغمـــوض الـــذي  ،ه إلـــى تشـــكيل نـــص يحمـــل فـــي مضـــامينه معـــاني جزئيـــةوج 

فميـــــزات الكــــالم التــــي استخغصـــــها أهــــل الادسايــــة بالغســـــان العربــــي ،مــــن منطغـــــق الغفــــظ والجمـــــل ، ينتظــــره املتغقــــي

َّوالن َّ
 
ات أصابها التأوةل نو َّغت تغك التفة ،تحم َّصوص املؤل

ّ
عات غير املستقرة بالنظر ملا شاّد التفكير الغغوي من زخ

َّ.واعتماد املذهبية في كثير من ألاحيان 

املعـاسف  تنـوعسؤةـة يخـادم فيهـا الكـالم الـّنص، علـى سـبيل  حيـث اعتمـاد ذلـك إلـى إلامام البـاقالني  تنبهلقاد         

وعــادم اســتقراسها ملــا تفرضــه مــن تغيــر بتغيــر الســياقات ســواء منهــا الخاسجيــة املتعغقــة بــالكالم املنطــوق والاداخغيــة 

املّتصغة بالّنص املنقول، كذلك فغعنصر الزمن واملكان قـوة ال يسـتهان بهـا فـي توجيـه ألافهـام نحـو قـراءة املفـاهيم 

ــا إلــى بعــث نـص يت َّاملقصـودة، والتــي يعتبـر الكــالم مــاداس قيادتهـ هنالـك تمثــل الغغــة ، بك والحبــكصــف بمعيـاسي الس 

ل في بناء نص محمل برسائل تنقل مقاصاد املتغقي لغمتغقين، لغاية واحادة
ّ
َّ 27تتمث

أّن مفهــوم الــّنص مــن مفهــوم الكــالم، فقــاد ملســت بكــّل جاّديــة فيمــا :أمــا الّنظــرة الثانيــة التــي يســتخغص منهــا       

ل إلاعجــاز ،فتعغيــق ألالفــاظ بعضــها بعضـا عــن طرةــق تغــك الخادمــة الجغيغــة التــي يقــادمها ذهـب إليــه صــاحب دالئــ

النحـــو ،والتـــي تـــربط املؤلـــف الكلـــي بعالمـــة الســـياق ،التـــي تعتبـــر املســـاس املهـــادي لغـــنص ،إن مالزمـــة الكـــالم لخادمـــة 

الخطـاب مكتوبــا أو تجعــل منـه قـوة  هادفـة تـؤدي الرســالة املـادعاة بـين طرفـي ، الجزئيـات املتضـمنة فـي النصـوص

والكــــالم فــــي هــــو تعغــــق ألالفــــاظ، بعضــــها بــــبعض عــــن طرةــــق العالقــــات  »:ََّّمنطوقــــا يقــــول عبــــاد القــــاهر الجرجــــاني

وأن النحـو موجـود فـي منظـوم كـالم العــرب .َّالنحوةـة، وأن هـذه العالقـات النحوةـة هـي التـي تسـغك الكــل فـي سـياق

 .28«ومنثوسه، والعغم به مشترك لادى العام والخاص

َّيةالتبغيغالّرسالة مفهوم بص مفهوم الن َّ ستباطا.2 

واصغية دون أن تتوفر عالقة الاتصال بين أطراف الخطاب،الذي يعغن ال يمكن أن تنعقاد العمغية الت َّ 

اهر أو الخفّي، بغية 
ّ
املتخاطبون فيه نية إلاعالن عن وحادة متكامغة بشأن ألاداء املسترعي لغمعنى سواء الظ

غبستحقيق املقصادية ودوا
ّ
بالرغم من بروز إلاسهاصات ألاولى في مجال الغغة، .م الاتصال برفع جميع أنواع ال

، املحكوم بادالالت التعاطي بين املنشأ 
ّ
كنظام حيوي ذو أثر فّعال في تماسك ألاحاداث الكونية وتآزسها الفذ

ات بادوسها انحصرت في واملنشآت، فإّن ما توصل إليه قادمائنا لم يرق إلى التنظير، لكون أّن طبيعة العالق

ية، لقيا  كّل التصّرفات الغسانية املنتجة لتغطية ألاحاداث 
ّ
ى الّنظرة الخط

ّ
نطاق ال يعادو أن يتخط

فت الجمغة بكّل غاياتها التواصغية، 
ّ
مت فيها املعايير التي أل

ّ
املختغفة،كما أّن تحاّديات فغسفة الغغة، تحك

تقابغت تشاكالتها املختغفة، إلبراز عناصر الحواس الّتحتية والفوقية  والتراكيب بتأليفها الخطابية البالغية، التي 

 .املقصودة دون عناء
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كّل هذه التصّرفات منشأها الربط بين النظام الحرفي لغغة وبين نظامها الّنحوي، الش يء  الذي ملسناه 

الحروف   :ّن الغغة عباسة عن نظام يشتمل على نوعين من الوحاداتأحيث ، بجادية في كتب قادمائنا

 (29).والكغمات

زت أساسا على الصوت، باعتباسه 
ّ
نشير أيضا إلى أّن املنطغقات ألاولى، التي اعتمادها عغماء الغغة ترك

ألاداة الفيزيائية املركزةة، لتحصيل الفعل الكالمي املنعقاد بين املرسل واملرسل إليه،  فبغياب هذه الوسيغة ال 

ه 
ّ
 بجرةانها في نستطيع تحادياد توّجه النص، ألن

ّ
بفقادان بالغة الكغمة، وتركيز أصغها ال يمكن بغوغ املراد إال

ألاسغوب املؤتغف من جمل تساناد بعضها البعض، وهذا ما ذهب إليه عباد القاهر الجرجاني وأسماه 

 (30).بالنظم

ات الفاعغة في حاّد ذا
ّ
م فيه وسائل متنّوعة، تنطغق من الذ

ّ
تها، نضيف أّن نظام الغغة املطّرد، تتحك

ومن الواقع باعتباسه عالقة تناظرةة، ال تتحّقق جمغها ووحاداتها الاداللية دون تزاوجها، أي بين منشأ الغغة وتغك 

         .الظواهر غير املحصوسة املتعامل معها

يات 
ّ
املصطلحات الغغوةة املنبعثة سواء من خالل التآليف الّنحوةة أو البالغية وكذلك  فاعغيةإّن تجغ

ير وألاصول، تبرز القوة الذهنية وإلادساك العميق لخصوصيات الغغة وكيفيات تعامل القادامى مع في التفس

مختغف ظواهرها وأقيستها الصرفية املحكية وغير املحكية، فالظاهر على أّن مختغف الادساسات القاديمة التي 

هادفه تحقيق البحث  صّبت جميعها في شّق واحاد، -بحسب ماداسك ومذاهب أصحابها  -تعامغت مع الّنصوص 

ن من الوظائف الّنصية املختغفة في تركيباتها وأداءاتها 
ّ
في مختغف ألابنية املتباينة، املنضوةة في إطاس التمك

 .وتأثيراتها

زت على دساسة الجماليات والاستادالالت املستنبطة من الّنصوص بغية 
ّ
كذلك فالبالغة العربية سك

م في استباط وتماسك النص، املؤدي في إطاس إلاقناع وإلامتاع، كان ذلك باستخادام 
ّ
آليات مختغفة، تتحك

بات املختغفة الطاسئة على 
ّ
م فيها الّنحو بالنظر إلى التقغ

ّ
مستقيم إلى سوح التواصل و التبغيغ هذه آلاليات،  يتحك

ركيبة إحاداثيات الجمل املؤلفة بادوسها لغنص، فكيف يستوي خطاب يصل أثره إلى املتغقي دون أن تنطبع الت

؟
ّ
 الغغوةة بالّصحة في النطق والخط

َّ أيضا عن كثير من خبايا أبانت إلاسهامات التي قام بها املفسرون لكتاب هللا عنه  كشفت ماَّفإن 

الادالالت الّنصية املبغغة، وبخاصة ما أطغق عغيه كشف املناسبة بين آلايات والسوس، هذه إلاشاسات تأّسست 

كانت الجمغة مصادسها النمطي في مختغف التعامالت البالغية والّنحوةة، التي على شاكغتها سؤةة وقاعادة عامة، 

م فيه ظروف الخطاب املحيطة وغير املحيطة 
ّ
تسعى إلى سبط  الاتصال بين البشر في إطاس تصّوس هادف، تتحك

 .بين املتواصغين
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َّ ي ألاولّي لّنحو الن َّالت َّ إن 
ّ
ي لغغةجل

ّ
املوضوع الذي نحن بصادد محاولة (31)ص، الذي يعنى بالوصف الكل

، تنّوع ذكر بعض معاييره لادى الجاحظ من خالل معالجته لظواهر بالغية ونحوةة -استادساكه من خالل قادمائنا

ه ال يمكن القول بغير
ّ
س  "كثيرة، بالّنظر ملا جاء به فيما يسّمى بالحبك والسبك، وكذا الوصل والفصل، فإن

ّ
تجذ

َّ.ية عناد العربهذه العالمات النصَّّ "وأقادمية

َََّّّالخطابوَّالّنص التجاذب املفهومي بين  -3.4

ص بالخطاب أثاست كثيرا من التسـاؤالت بـالنظر  لتقـاسب مفهـوم املصـطلحين، إن العالقة التي تربط الن َّ           

، بل هناك مـن يقـول بترادفهمـا ،يـذهب سوبـرت دي بوجرانـاد مبينـا الركـائز التـي علـى أساسـها تغـتمس هـذه العالقـة

فالخطــاب فــي تصــوسه مجموعــة مــن النصــوص تربطهــا عالقــات متنوعــة تشــترك فــي مضــامين التــي بــادوسها تخــادم 

القصــــاد املــــراد الــــذي يتجســــاد فــــي وقــــت الحــــق، أيضــــا فعــــالم الــــنص لاديــــه هــــو عــــالم مــــوازي لغمعغومــــات املنقولــــة 

امعين فــي إطــاس خطــاب معــين واملنشــطة بعــاد أن تمــر  بحركيــة النشــاط القبلــي فــي الــذاكرة ،و التــي تتوجــه إلــى الســ

َّ 32تتحكم فيه جماعة لغوةة أو مجتمع ما ،دون تخطي ألاعراف و القيود املتفق عغيها

َّوالجاحظ َّشافعيالَّبينمفهوم النص من مفهوم البيان 4.4َّ؟

لقاد سبق إلامام الشافعي بادساسات تناولت بكل جادية موضع البيان، غير أنه انفرد عنهم بنظرته َّ

لتفوقه الباهت في مجال الغغة و دسايته بحيثياتها وعغومها ،فرغم انشغاله ببحث املواضيع الثاقبة وذلك 

الفقهية التي تتجاوز بحث موضوع البيان الذي اعتبر لاديه جزئية من جزئيات البحث ،لقاد قام إلامام 

ابات يعرف باستنباط ألاحكام عن طرةق استقراء املضامين ،مما يعني أنه أشاس إلى كيفيات تحغيل الخط

َّالشافعي البيان بقوله البيان اسم جامع ملعان مجتمعة ألاصول متشعبة الفروع فأقل ما في تغك املعاني :

املجتمعة املتشعبة،أنها بيان ملن خوطب بها مما نزل القرآن،بغسانه متقاسبة الاستواء،عناده و إن كان بعضها 

33َّربأشاد تأكيادا لبيان من بعض مختغفة عناد من يجهل لسان الع

، لقاد انتقغت لفظة بيان من خالل بنائها املعجمي املتحمغة ملعنى مصادسها إلى مستوى التعبير املفهومي

الذي ذهب إلامام إلى الحاديث عنه على مستوى تشعب مضامينه وتفرعها بحسب السياق الخطابي ،أيضا 

لخطاب محمول على النغي أو إبقاء ألاصل ،ألنه تابع لضوابط تتحكم فيه بحسب منشوس الخطاب سواء أكان ا

فاملتغقي في نظره الباد أن يكون على دساية بما يغقيه صاحب الرسالة، كما أن لعنصر القابغية دوس ، إلايجاب

ال يتأتى ذلك بادون تبغيغ سسالة مفهومة بين طرفي الخطاب، لقاد استثمر ، أساس ي في تفكيك ألغاز الرسالة

قه في الغغة العربية لادساسة مفهوم البيان في القرآن الكرةم ووضع إلامام الشافعي أساليب التعبير وطرائ

34َّقوانينه وتفسيره وتحادياد مستوةاته ودسجاته
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إن النص القرآني تحادى العرب ملا امتغكوا من قادسات خاسقة في التأليف وحسن صياغة التعابير 

َّونسجها وكذا لفطرتهم على تصرةف القول وتوطين املعاني،يذهب إلامام إلى أن العرب تبتادئ كالمها من »

الش يء يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبتادئ الش يء يبين آخر لفظها منه عن أوله،وتكغم الش يء بالش يء تعرفه 

باملعنى دون إلايضاح بالغفظ ،كما تعرف إلاشاسة ثم يكون هذا عنادها من أعلى كالمها النفراد أهل عغمها به 

35َّ«باألسماء الكثيرة وتسمي الواحاد باملعاني الكثيرة دون أهل جهالتها وتسمي الش يء الواحاد

هذا النص يعتبر الادليل على أن إلامام الشافعي ،كان على وعي ودساية بما يادوس في الغسان العربي من 

تاداعيات في اتساع سنن العرب في كالمهم، الش يء الذي يقود إلى اتساع سقعة التحغيل والتأوةل الذي صادست 

َّ.مثال"َّتأوةل مختغف الحاديث"نه لهم كتبا تحت عنوا

منطغق هذا أن العقل العربي بياني أكثر منه برهاني ،وأن معجزة العرب تستظهر عن طرةق البيان 

وليس البرهان ،فالنص القرآني نص استغهم كل الادالالت التي أصابها العقل العربي بالتفسير والتأوةل،لذلك 

الخفية في أسراسه الاداللية ،التي ألفت ما يسمى بقوة الالتفاف شكل وحادة قوةة نبهت داللتها إلى تغك الروح 

تجسادت في وحادة انتظام النص القرآني،وتبيان معجزته،وإظهاس قادسة الخالق في امتالك ، وساء فكرة واحادة

َّ.صنعه

َّ:نسجل هنا ميزتين ميزتا حاديث إلامام عن البيان

ألاصول و الفروع التي تتشعب عن، ألاصول :َّفقاد استعمل فيها مصطلحين أساسيين هما:امليزة ألاولى 

وبذلك ال يكون الاختالف اهو التعادد في ألاصول ؛ألّنها ثابتة وإنما يكون في الفروع وةكون التأوةل تبعا لذلك 

َّ.عمل إلثراء و تنوع و تجادد في القراءة بما يحقق عامل التوحياد

فتتعغق بأساليب التعبير في الغغة العربية إذ الباد من معرفتها والتفطن لخواص تراكيبها :زة الثانيةاملي

َّ.لسن القواعاد والقوانين الخاصة بتفسير الخطاب املؤسس لتغك الصول املعّبر عنها

 إّنهما ميزتان مرتبطتان أسس عغيهما الشافعي لنظرةة أصولية بيانية تهتم بتحادياد أصول التفكيرَّ 

 36.ومنطغقاته وآلياته واهتماما بادساسة أنواع ألالفاظ والعباسات من حيث داللتها على املعاني

:َّلقاد اتجه الجاحظ في تصوسه لغغة على أن ماداس تفاعل شكغها و مضمونها يقترن بأسبع بادعائم هي

  37..ة الحاديثةال تختغف وما توّصغت إليه مختغف الادساسات الغساني .الصوت، التقطيع، التأليف والفصاحة

إّن التآلف الذي عقاده الجاحظ، بين الادعائم التي ذكرناها، بادا واضحا من خالل سبطه بين الصوت، 

كظاهرة فيزيائية، إذ تمر الكغمة عبر مساس هوائي لتصل ألاسماع مؤّدية سسالة تواصغية وأيضا فتقطيع الكغمات 

، حيث أوسد لذلك أمثغة كثيرة، تمحوست حول يسهم بشكل جادي في معرفة املعاني وتحادياد شرةفها من عيها

ثغة إلى 
ّ
عة وأد ائتها املحوسةة في عمغيات التبغيغ، لقاد توصل من خالل العيوب الصوتية، كالغ

ّ
الكغمات املتقط

م عنادما يقطع كغمة مضر، بقوله مض ي بإخراج الراء من مخرج  :دساسة التقطيع الوظيفي مثال
ّ
فال لثغ املتكغ

ن لغعاهة وةصّحح  .آلة النطق، وعجز في أداة الصوتالياء، لنقصان في 
ّ
فالسامع الذي يسمع مض ي، يتفط
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أما دعامتا التأليف والفصاحة فقاد حّقق من  38الخطأ الصوتي وةفهم كالمه باعتماده التقطيع املألوف

سانية املنعقادة من خالل الّنصوص املختغفة، حيث بحث مسألة انسجام الّنصوص عن 
ّ
خاللهما املزةة الغ

 39طرةق استعماله ملجموعة من الوسائل البالغية والّنحوةة، وهو ما أسماه باملطابقة الفنية واملطابقة الّنحوةة

ه أفرغ إفراغا )لّتبيين لقاد جاء في البيان وا
ّ
أّن الشعر ما سأيته متالحم ألاجزاء، سهل املخاسج، فتعغم أن

سان كما يجري الاّدهانَّواحادا، وسبك سبكا واحادا، فهو يجري على
ّ
، إّن لظاهرة التنافر في التركيب  40الغ

ية الّنصوص سواء الشعرةة أو ال
ّ
ه بتباعاد الّنص ي، أثرها القوي في إنشاء التالحم املستقرئ في خط

ّ
نثرية؛ ألن

الكغمات سواء من ناحية املعنى أو عيب الاستعمال، يفقاد الّنص حركتيه املؤدية إلى مقصادية املتواصغين، كما 

ه بتنافر الحروف من حيث تباعاد مخاسجها وتباينها، فإّنها تشّق على ألالسن، مّما ال يخادم التواصل 
ّ
ذا في ه)أن

روف؛ فإّن الجيم ال تقاسن الظاء وال الطاء وال العين  بتقاديم وال بتأخير، اقتران ألالفاظ، أما في اقتران الح

 41.(والزاي ال تقاسن الظاء وال السين وال الضاد وال الذال بتقاديم وال بتأخير

حة ألداء الرسالة 
ّ
هذا الذي ذهب املحادثين منهم جاكبسون بأّن تالحم ألاجزاء، املكّونة لغّنص ضروسة مل

، انطالقا من الصوت كوحادة وظيفية (42بين املرسل واملرسل إليه (..ية، سسالة ذات سموز برق )التبغيغية 

 .صغرى، ووصوال إلى تحقيق الفعل وانجازه

ذهب الجاحظ أبعاد من ذلك، حيث فرض ضروسة مقابغة املضمون ومجموعة العناصر املكّونة لإلباداع 

فظ أي الكغما
ّ
ت فقط، كما يضيف أيضا أّن السبك والصياغة، الشعري؛ ألّن هذه ألاخيرة ال تقف عناد الغ

َّ(43) .يجعالن التركيب الغغوي بكّل عالقاته الّنحوةة املتفّرعة يؤثر في توجيه خصائص في الاداللة

م في توجيه التأليف من ناحية إلايجاز والاستطـراد املبني على  مما
ّ
يفّسر أّن القادسة إلاباداعية تتحك

 .مـاداسات مماسسة امليزان الصـرفي والتأثير الّنحـوي وألاسغوب البالغي

ما أمغتها الضروسة العغمية
ّ
 كّل هذه املالمح املتناثرة في طّيات كتب قادمائنا، لم تكن بشكل اعتباطي، إن

والاجتماعية، وسياقات الحال، لتتجّساد فيها الّنصوص الباسعـة، فكانت الحقل املعرفي الذي تحّقق فيه بحث 

َّ.املعايير الّنصية، التي جمعها الغربيون في إطاس تنظيري، أطغقوا عغيـه نظرةة الّنص، أو نحو الّنص

رى، بل مصادسه التادّبر العقلي فأهّم ش يء توّصل إليه الجاحظ، لم يكن ولياد  نقل ومحاكاة عن أمم أخ

ات العربية، وعراقتها في التعامل مع مختغف العغوم، هذه التأمالت جعغت الّنص من أبرز 
ّ
والتعبير عن الذ

الظواهر، واملرتكزات التي اعتمادت لحّل كّل التعقيادات التواصغية، كان ذلك باعتماد البالغة والّنحو كأساسين 

َّاملختغفة لحّل مقفالت ألاساليب الخطابية

َّص من مفهوم الّنظم عناد الجرجانيمفهوم الن5.4َّّ
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تعتبر البادايات املمتاّدة من سيبوةه فالجاحظ، إلى القاض ي الجرجاني، املرجعية العغمية لعباد القاهر 

غز السائاد آنذاك بخصوص التعامل 
ّ
الجرجاني، الذي نحن بصادد سرد آساءه النّصية التي تعامل بها، لحّل الغ

لغّنحو في انتقاله من الجمغة إلى مع كتاب هللا، باعتباس تشّعب الفرق واملذاهب، حيث أعطى مفهوما جاديادا 

التركيب من خالل نظرةة الّنظم، التي تعتبر بحّق منطغقا خصبا جمعت فيه النظرات الّنصية، التي تبعثرت 

غت إلاسهاصات ألاولى لادى من سبقه، بخصوص التعامل مع الّنص كظاهرة 
ّ
بحسب املرجعيات املتباينة، التي مث

تعامغين بمختغف أساليب الخطاب، دون نسيان ما أسهم به املفسرون حيوةة، أنشأت حركية دائبة بين امل

لغقرآن الكرةم في ضبط بواعث الادالالت واستنطاق املضامين، هذه الظواهر اعتمادت في التفسير والتحغيل على 

زةن على حال املرسل واملرسل إ
ّ
ليه، الّضوابط الّنحوةة بأبنيتها املتنّوعة، فقاد ساعى أصحابها السياقات، مرك

حتى  /واعغم أّن من الكالم ما أنت تعغم إذا تادّبرته أن لم يحتاج واضعه إلى فكر وسوةة «يقول عباد القاهر 

انتظم، بل ترى سبيغه في ضّم بعضه إلى بعض، سبيل من عماد إلى آلل فخرطها في سغك، ال يبغي أكثر من أن 

نضاده ذلك أن تجئ له منه هيئة أو صوسة، بل يمنعها التفّرق، وكمن نضاد أشياء بعضها إلى بعض، ال يرةاد في 

 أن تكّون مجموعة في سأي العين
ّ
ذلك إذا كان معناك، معنى ال تحتاج أن تصنع فيه شيئا غير أن  .ليس إال

  » (44).تعطف لفظا على مثغه

، "الّنصوص"إّن املادة ألاساسية التي تّتفق حولها كّل العغوم، والتي تنبني عغيها البحوث املختغفة هي 

إذن فغي قاسم مشترك قائم بين كّل ألافراد والجماعات، فبعاد أن عّرجنا على بعض أعمال قادمائنا، وجادنا أّن 

هناك تقاطعات كثيرة، في مجال التعامل مع الّنصوص وألادوات املستعمغة في عمغيات التحغيل، القصاد منها 

 .إبراز املضامين وتحادياد سؤى أصحابها

ء على سأسهم الجاحظ، لم يكن ولياد صادفة وال نقل ومحاكاة عن أمم فأهم ش يء توصل إليه هؤال

ات العربية، وعراقتها في التعامل مع مختغف العغوم، هذه 
ّ
أخرى، بل مصادسه التادّبر العقلي والتعبير عن الذ

 التأمالت جعغت الّنص من أبرز الظواهر، واملرتكزات التي اعتمادت لحّل كّل التعقيادات التواصغية، كان ذلك

كما كـان لغبحث الّنص ي عناد َّ.باعتماد البالغة والّنحو كأساسين لحّل مقفالت ألاساليب الخطابية املختغفة

هذه التحّوالت التي شاهادتها الادساسات  العرب، قادم السبق على ياد عباد القاهــر الجرجاني املتأثــر بسابقيه،

غة في الّنص، الغغوةة، خغقت نوعا من الترّيض والحيرة في التعامل مع مختغ
ّ
ف ألاساليب الحواسةة والنقغية املتمث

بالّنص  -بالنظر ملحادوديتها في أداء سسالة التواصل املنعقادة بين البشر -حيث ببروز فكرة استبادال الجمغة 

فتحت منافذ البحث الغساني على مصراعيها لترتبط كّل دساسة جادة بمنابعها النفسانية والسوسيولجية 

  .يةوالفنية وإلاعالم

 أدوات، يتحّقق بها الّنص،كّل هذه النقالت الهادفة إلى تركيز 
ّ
فالّنص وحادة داللية وليست الجمل إال

الّنص قطبا أساسيا في البحث الغساني، لقيت العناية الكافية من التقّبل والاستحسان؛ ألّن الادس  الغغـــــــــوي 

َّ.َّثير الزمن و السياق العامكباقي العغوم ألاخرى تأثر بظاهـــرة الانتقال عبر مساس تأ

َّمفهوم الّنص عناد بعض املفسرةن.5
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الّنص القرآني يعتماد في سأي بعض املفسرةن التأوةل؛ ألّن املفسرةن يأّولونه سغم تفرةقهم بين التفسير 

والتأوةل، يذهب نصر حاماد أبو زةاد إلى أّن التفرةق بين املصطلحين، يعطي شأنا لغتفسير على أسا  من 

ِسهمَّ»:ول وذاتية الثاني يقولَّموضوعية ألاَّ
 
 إذا ذهب إلى أن  تفسير الصحابة أنفـ

 
خاصة ابن  -وال يبالغ الباحث

مان القرآن  إطاس التأوةل -عبا  الذی نظر إليه على أنه ترج 
45َّ«.ال يتجاوز 

مضمونيا لقاد مّيز املفّسرون بين املصطلحين حسب الوظيفة املفهومية لكّل منهما؛ ألّن املفهوم املنعقاد 

 في إطاس الزمن الغغوي و كذا استباطه بمجموعة من املعايير التي 
ّ
ـــن فرزه إال في مختغف املصطلحات، ال يمكـ

تجّساد حقيقة املتواصغين اجتماعيا ؛ أيضا الغاية من ذلك توفير خاصية التناغم وإجالء ما غمض على 

ة الاستقراء ال
ّ
تي تثير في السامع حجة الربط بين السابق و الالحق املتراسغين في الخطاب ؛يكون ذلك بترسيم عغ

ما ذهب إليه مفسرو كتاب هللا لم يخرج عن إطاس صرف آلايات إلى املعاني املترابطة الاّدالة ، من الكالم املسموع

»َّ:على معاني تتوافق بالتتابع؛ ألّن ألاولى توحي إلى الثانية باملضمون املختفي، توصيغه يقول إلامام الزسكش ي

الّسنِةَّ خالٍف ِلغِكتاِب و  ر م  ة، غي  تمغه  آلای  ادها، تح 
 
عـ ا ب  ا وم  غه  ب 

 
ا قـ

 
اِفٍق مِل و  نًى م  ع  ِة إلى  م   آلای 

 
ر ف  ِمن  طرةِق التأوةل ص 

اِطَّ تنب  46َّ«.َّالاس 

من هذا املنطغق فإّن العالقة املفهومية املوجودة بين الّنص واملفّسر ليست عالقة إخضاع من جانب 

47َّالقة خضوع من جانب الّنص، وألاحرى القول إّنها عالقة جادلية قائمة على التفاعل املتبادل املفّسر وع

ومّما يجب الانتباه إليه هو أّن ألفاظ الغغة تصاب بالتطوس على مستوى الحقل الاداللي،فكثير من 

أو معنى مخالفا ألالفاظ كانت تغطي عناد قادمائنا معان معينة لكّنها تطّوست فأصبحت تؤّدي إما معنى ثان 

تماما ،فكغمة إبل كانت تعني مجموعة من إلابل يربط بعضها مع بعض وتسير معا، وآلان أصبحت تعني آلالة 

سان ترتبط بعصرها
ّ
يقول الغزالی فی »َّالخاصة بالركوب ونقل البضائع،هذا الذي يوّجه إلى أّن  بعض ألفاظ الغ

َّ"َّسياق حاديثه عن التفسیــر بالرأی  القرآن من خالل معهود العرب فی الخطــاب، ومــن دالالت  الباد من فهم:

48َّ«ألالفــاظ كــما كانت عـنـاد العـرب

إّن الكغمات والتراكيب الغغوةة تتحّول بمنظوس البيئات الجاديادة، فالسياق الاجتماعي له الادوس الكبير في 

ه إذا كان أصحاب نظرةة الّنص  توطياد عرى الكغمات بتنقالتها املختغفة عبر الّنص،يذهب حاماد أبو نصر إلى
ّ
أن

العام يتصوسون أّنهم يستطيعون العودة إلى الّنص في مجال تاداوله ألاصلي؛فإّن هذا مستحيل ؛ألّن الغغة مثغها 

49َّمثل العمغة في تاداولها ال تصاب بالتغف كاألوساق املالية،وتاليا فغي تقوم بتحّوالت ملعنى و تتجاّدد

ه »َّ:ول بخصوص الّنصيذهب إلامام الشافعي إلى الق
ّ
ما بأن

ّ
"َّهو املستغنى فيه بالتنزيل عن التأوةل، وإن

 حمل سسالة
ً
وســواء كانت تغك العالمات .َّسغسغة من العالمات املنتظمة فی نسق مـن العالقات تنتج معنى كغّیــا

فی نسق يحمل أم كانت عالمات بغغات أخرى، فإّن انتظام العالمات  –ألالفاظ  -عالمات بالغغــة الطبيعية

َّ
ً
50َّ«سسالــة يجعل منها نصا
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ه مجموعة من العالمات تتابع فيما بينها بقصاد إيراد 
ّ
فالّنص حسب ما ذهب إليه إلامام ينّم على أن

املعنى املقصود تبغيغه عن طرةق تواسدها ،وتناغم بعضها بعضا، يحادث  ذلك عن طرةق التناسق الشادياد بينها 

َّ.وكذا لشادة الّربط املوجود بينها والحاصل عن طرةق ألادوات،من حيث تتابع مساسها في الجمغة 

لقاد حاّدد بعض عغماء ألاصول ألادوات التي يتم بها تفسير الّنص القرآني املتمثغة فيما ذكره الزسكش ي 

َّمن أّنَّ املفّسر لكي يكون مفّسرا يجب عغيه معرفة عغوم القرآن وعغوم الغغة والصرف والاشتقاق والّنحو »

51َّ«ني وعغم البيان وعغم الباديعوعغم املعا

في حين يرى نصر حاماد أبو زةاد أّن التأوةل يتجاوز هذه املعطيات ليجعل العقل أداة يتم بها تأوةل 

الّنصوص؛ألّن هذه العغوم تصبح غير قادسة على استنباط الادالالت العميقة منها،ينبه أيضا إلى أّن كثيرا من 

لتادّبر الذهني من أجل تفكيك غامضها، هذه ألابعاد من شأنها أن ألابعاد الاداللية العميقة تحتاج إلى ا

52َّ.تستخادم التأوةل بعاد استنفاذ كّل ألادوات العغمية في بحث الادالالت البعيادة التي لم يتوصل إليها

يتوجه  إلى أّن القرآن حاديث نفس ي كما جاء على لسان ألاشاعرة وترجم إلى الغغة البشرةة ،حيث 

عالمات وسموز قابغة لغتأوةل،ثم تصبح ألفاظه مثل الصّوس التي يراها النائم صّوسا مادية في  تجّساد فيما بعاد في

حاجة إلى اكتشاف املعنى الذي تحمغه في كنفها،بهذه الطرةقة تنتقل الغغة في مجال الاداللة إلى أن تكون سموزا 

َّ.لحقائق متوازةة مستكنة في عالم املعاني و ألاسواح

في نظره نص باملعنى الحاديث،مادته الغغة،كما يتكّون من عالمات لغوةة تخضع إّن القرآن الكرةم 

لنظام نص ي، والعالمات ال تادّل على ش يء دون أن تغقى التأوةل الالزم من القاسئ الذي يحاوس  كّل معطيات 

َّ 53.الّنص حسب ثقافته

:خاتمة  

أن  حاولناص والخطاب ،مصطغحي الن َّبعاد أن وفرنا بعض املفاهيم لغرض توضيح الفروق املوجودة بين َََََََََََّّّّّّّّّّّ

ص  نجيب عن املراد من الاشكال والذي ينحصر في فك الغموض الذي سيطر فترة طوةغة بإلحاق تاسة الن 

ه بعاد املعالجة ملا وسد م ص ،حيث أن  َّ:ن مقوالت متباينة توصغنا إلىللخطاب وتاسة أخرى اعتباس الخطاب هو الن 

َّ ص عناد قادمائنا العرب كان موصوال بكّل حمل جملي ،تتقاطع فيه كل أنواع الخطابات لتنتغي في آخر _ الن 

ه أيضا بالرجوع ملا وسد عناد 
ّ
خبر ،كما أن

 
ر على يقين بما كان يجول في خاطر امل املطاف إلى تحصيل ما يجعل املخب 

ه استبط أشاد  الاستباط مفسرةنا وكذا البالغيين وا
ا ملحناه بخصوص التعبير عن لنقاد ،يظهر أن  بالخطاب ،مم 

هما يهادفان إلى مبتغى واحاد وهو بغوغ  القرآن بالنص القرآني وكذلك الخطاب الرباني،الش يء الذي يفض ي إلى أن 

َّ.مقاصاد التواصل وتحقيق الفعل التواصلي

أما عناد الغربيين فقاد اتضح جغيا من خالل املفاهيم الكثيرة املتباينة ،أن  الخطاب أخذ لاديهم منحنى _

واصل ،فقاد أولوه عناية مغفتة والسيما بعاد الالتفاتة  تصاعادي من حيث الخوض في مسألة فك شفرات الت 
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ي لها شأنها فيى حقل املعبرة التي جاء بها دي سوسير بخصوص اعتماد املنطوق من املوضوعات الت

التواصل،فقاد اعتمادوه فكانت معظم العناوةن املؤلفة في هذا الحقل ،تصب مثال في تحغيل الخطاب وليس 

ص،مهما يكن فقاد عادوا فيما بعاد إلى ما ذهب إليه العرب حيث ،سايروا املصطلحين بروح بحث جاديادة  الن 

وجراناد وكذا النص والسياق عناد فان دايك وما ،افضت إلى ظهوس كتاب النص والخطاب والاجراء عناد دي ب

َّ.دون ذلك من املؤلفات الجاديادة

كادت في كثير من التادخالت،فما كان لنا في 
 
إن  الضروسوة الحتمية ملشغكة ألالفة املوجودة بين املصطلحين ،أ

ه   أن نؤكاد العالقات املوجودة بينهما،فال حجة لنا في هذا الحقل ؛ألن 
ّ
مهما حاولنا يبقى املنطوق هذا السياق إال

ذاك الكائن املتحول إلى مكتوب ؛كما أن  املكتوب كذلك يتحول إلى منطوق،فالعالقة بينهما طردية،ومقاصاد 

َّ.واصغين بهما واحادة وهي بغوغ املراماملت
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  الحديثة واللسانيات  العربيةمن منظور التفكير اللغوي للسانيات العربية مقاييس تعليمية اللغة 

 دراسة مقارنة تقابلية 

 

 أحمد مداني :  الدكتور 
madaniprof@hotmail.fr 

 الجزائر - الشلف -حسيبة بن بوعلي  جامعة
 

 :خلص  امل

العلمية لطرائق التدريس و تقنياته و ألشكال تنظيم مواقف هي الدراسة " sdidactic"إذا كانت التعليمية 

التعليم التي يخضع لها املتعلم قصد بلوغ ألاهداف املنشودة على املستوى العقلي و املعرفي أو الوجداني أو 

و اللغوي الحس الحركي املهاري، فإن دراستها هذه تحتاج إلى ضوابط وأسس نظرية تنطلق من التفكير اللساني 

الدراسات اللغوية عند علماء التراث أو ذلك التنظير العلمي للغة والذي جاء إثر ظهور ألافكار الذي أفرزته 

الذي ساهم . "  f. de-ssausure" أفكار اللساني فرديناند دي سوسير ال سيما ، اللسانية الحديثة في أوروبا

د كبير من دعولم يكن هو الوحيد في هذا الاتجاه بل هناك ، بقسط كبير في بلورة نظرة علماء اللسان إلى اللغة

صارت بعد ذلك نظريات لسانية ال يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها في ، وا إلى فكره أفكارااللسانيين الذين أضاف

  سة لغويةكل درافي أي بحث يمس اللغة أو يتعلق بأحد علومها، حيث نجد تلك املقوالت اللسانية حاضرة 

ر بتعليم اللغة نفسها، وعليه فإن معلم اللغة يجب عليه أن يستعين بما قدمته الدراسات كيف إذا تعلق ألامف

  اللغوية العربية القديمة واللسانيات الحديثة، كما ال يسعه أن يتجاهلها أثناء أداء دوره التعليمي مع املتعلمين

 و ألافكار اللسانية التي قررها علماء اللسانيات العربية وأن يحاول تطبيق أو على ألاقل مراعاة تلك النظريات أ

ويربط بينه وبين ما أنتجه علماء ، كأمثال الجاحظ أو ابن جني أو عبد القاهر الجرجاني  أو ابن خلدون وغيرهم

ن الرواد املؤسسي يعتبرون، غوي القديملال تراثالعالم اللسانيات العربية في أ خاصة أن ، اللسانيات الحديثة

، لقة بنقد الشعر و النثراملتع، لعلوم ألادبية أو النقديةألامر با تعلق أسواء ، منذ القدم للعلوم اللغوية 

قدية طرح قضايا ن وأ، بين فنون الشعر وفنون النثر واملفاضلةكاملوازنة بين أنواع الشعر وطبقات الشعراء 

لفكرة النظم التي مهدت  مكطرحه، مر مرتبطا بأفكار لسانية صرفة، أم كان ألا املعنىو كقضية جدلية اللفظ 

كما أن أفكارهم تميزت ، قائمة بذاتهالها نظرية أمام عبد القاهر الجرجاني ليتبنى هذه الفكرة ويجع السبيل

 
 
استطاع ا مل مثال  لوال أفكار الجاحظف، ق به من نقصبالترابط حيث إن كل فكر يخدم الفكر السابق ويتمم عل

 إذ نجد، إلى عصر اللسانيات الحديثة متجاوز عصره، غوي هذالال مولعل تأثيره، ع شيئاالجرجاني أن يصن

ثون إذ وجد الباح، والت اللسانية التي نوصل إليها علماء اللسانيات الحديثةاللسانية تتقاطع مع املق ممقوالته

على مما يدل ، التي توصل إليها اللسانيون املعاصرون مقوالته تتقاطع مع تلكفي حقل علم اللغة الحديث أن 

كان يفتقر إلى  لم يكن تعوزه الفكرة اللغوية الصحيحة بقدر ما، لعلوم اللغة بصفة عامة همأن منظور 

ظائرها لدى اللسانيين الحداثيين نقضايا لغوية يمكن مقارنتها ب واومن ثم فقد طرحح الدقيق،املصطل

 . ل تعليمية اللغات عامة وتعليمية اللغة العربية خاصةوالاستفادة منها في حق
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علماء للساني للتنظير اللغوي عند نظور ااملهو  ما: يمكن طرح إلاشكال آلاتي ، استنادا إلى هذا السياق

وما هي إمكانية  تلك التقاطعات اللسانية بينه وبين التفكير اللساني الحديث ؟ هي وما؟ اللسانيات العربية 

 حقل تعليمية اللغة العربية من ذلك التفكير ؟ استفادة

عن البحث املوجز  اهذ في اهألتحدث من خالل، الاستهال ابالطرح وحقيق أن أجعله ةجدير  تإلاشكاال  هلعل هذ   

 :املباحث آلاتية 

 .و اللسانيات الحديثة  لسانيات العربيةحقيقة اللغة من منظور المقاييس وضوابط   -1

 . ةالحديث ياتوعلماء اللسان علماء التراث العربي غة في التفكير اللساني عندأنواع الل مقاييس  -2

 . الجاحظ و النظريات اللغوية اللسانية الحديثة اللغوي عند  ريفكالتوظائف اللغة بين ضوابط   -3

 . و اللسانيات الحديثة  لسانيات العربية اللغة من منظور الحقيقة   مقاييس وضوابط  -1

يمكن الاستدالل بها على وجه  ال، إن ألافكار اللسانية عند علماء اللغة العربية القدامى كثيرة ومتعددة

تسهيال للبحث والسير مع مستلزمات ، لذا كان لزاما على أي باحث أن يأخذ نموذجا لسانيا واحدا، التفصيل

  رواد الذين تفطنوا للمسائل اللسانية املتعلقة بماهية اللغة العربيةوال شك أن الجاحظ من ال، الطرح العلمي

وعالج قضايا تختص باللسانيات الاجتماعية والنفسية وغيرها، وطرح مقاييس تتعلق يمكن أن تستفيد منها 

ميدان من املسلمات في ول بأن وهكذا يمكن الق، كأمراض الكالم وامللكة البيانية، تعليمية اللغة العربية

هذا  وعلى الرغم من ، بمختلف فروعها في عصره ن أنتجوا املعرفة اللغويةمأن الجاحظ ماملعرفة اللسانية 

أو في ، له وحده دون سائر جهابذة اللغة في عصره لم يكن خالصافإن هذا السبق ، ق إلى إنتاج املعرفة السب

 (171ت)والجرجاني ( ه392ت)وابن جني ( ه182ت)أمثال سيبويه ، العصور التي خلت قبله أو جاءت بعده

و سهلة في دفحينما نأتي إلى علماء التراث نجدهم طرحوا إشكالية تب، وغيرهم ممن يضيق حيز الكتابة عنهم

ألنها تمثل املنطلق الذي يحدد املرتكزات ، تحديدهاإذ يصعب ، في الباطنوصعبة في هر لكنها عويصة الظا

ما هو : متمثلة في السؤال آلاتي ، وهذه إلاشكالية، اللسانية التي تنبني عليها كل نظرية لسانية قديمة أو حديثة

 ة ؟ مفهوم اللغ

هذا الطرح قد أدى إلي اختالف في التعريفات وكان ، هذا إلاشكال حرصت اللسانيات الحديثة على طرحه أيضا

وفي هذا املجال نجد تعريف ابن جني في صدارة هذه ، ومن ثم خلق تباينا بين املدارس اللسانية، املتعلقة باللغة

" أصوات  يعبر بها كل قوم عن أغراضهم : " إذ يقول عن اللغة  إنها ، التعريفات
م عن هي عبارة املتكل: " ...طرح هذه القضية  قائال ، رن الثامن الهجري ، ونجد ابن خلدون  وهو من علماء الق1

وفي كل ، فال بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها و هو اللسان، نيامقصوده وتلك العبارة فعل لس

وكانت امللكة الخاصة للعرب من ذلك أحسن امللكات وأوضحها أبانة عن املقاصد ، أمة بحسب اصطالحهم

فعال إلى لداللة غير الكلمات فيها على كثير من املعاني من املجرور أعنب املضاف ومثل الحروف التي تفض ي باأل 

وهذه الحدود الدقيقة التي وضعها ، 2" وليس يوجد إال في لغة العرب ، الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى 

وفي ، حين وضع للغة  حدا جعله ال يتجاوز مفهوم البيان، هؤالء العلماء  للغة نجد الجاحظ  قد سبق إليها

، الذي سمعت هللا عز وجل يمدحه ويدعو إليه ويحث عليهوالداللة على املعنى الخفي هو البيان : " ذلك يقول 
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وإذا حققنا في هذا القول نجد ، 3" وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت أصناف العجم ، بذلك نطق القرءان

إذ يراها مظهرا إنسانيا تشترك فيه فئات املتكلمين ، الجاحظ  ينبه إلى مفهوم أبعد من اللغة في حد ذاتها

وعلى ، وبها تتحقق مقاصدهم املختفية في صدورهم املتصورة في أذهانهم، بمختلف أجناسهمبجميع لغاتهم و 

، تتفاوت درجات لغاتهم في تأدية املعاني، حسب تفاوت قدراتهم على إلابانة عن املعاني املختلجة في نفوسهم

ها معلم اللغة يتي يمكن أن يراعوال، وبذلك يمكن تلخيص أهم ألافكار اللسانية  التي ركز عليها  في هذا القول 

 : هي، العربيى في مهمته الديداكتيكية

 .وهي مرادفة ملصطلح البيان ، اللغة ظاهرة إنسانية تشمل جميع ألالسنة البشرية - أ

 ".نى الخفي هو البيانعاللة على املالد" وذلك في قوله ، اللغة أداة لبيان مقاصد املتكلمين بمختلف أجناسهم - ب

وتفاضلت أصناف : " وسيلة للتفاضل بين أنواع اللسان البشري من حيث إلابانة عن املعاني، لقولهاللغة   -ج

 ".العجم 

تفاخرت : " ، لقوله جتماعية و الدور الوظيفي للغةمراتب اللغة في إلابانة تتحكم فيها الظاهرة  الصوتية والا   -د

 "  .العرب  وتفاضلت أصناف العجم  

، ولنأخذ مثاال على ذلك، بعدهقد تبناها علماء اللسانيات العربية ، سانية اتجاه اللغةوبعض هذه ألافكار الل

ال يمكن أن يتغافل عنها ، حيث نجد ابن جني يقرر ثالث حقائق لسانية حول اللغة، تعريف ابن جني للغة

 :وهي ، رجاالت التعليمية

 :   صوتية اللغة  - أ

ركز ، وهذا ما يقصده الجاحظ بدليل أنه، والبيان ال يكون إال باللسان أوال، أكد الجاحظ على مصطلح البيان

هي إال تعبير عن تلك ألاصوات الدالة على معنى معين عند  وكلمة نطق ما، "نطق " يشكل واضح على لفظة 

فإن ، "أصوات " بصفة مباشرة بكلمة وإن كان ابن جني عبر عن هذه الخاصية ، املتكلمين بشتى أجناسهم

وذلك بتنبيهه على ما يؤوله إليه الصوت أو ، ذهب يشكل أعمق من  إعطاء ألاهمية إلى مجرد ألاصواتالجاحظ 

ذات معان ودالالت متفاوتة ، ما يتحول إليه كل صوت من مجرد حروف خالية من الدالالت إلى أصوات دالة

 .يجعل الكالم متفاضال بين كل صنف بشري ، في حسن البيان

ومن الذين أكدوا على هذا ، الجانب املهم من خصائص اللغة ،هو ما تؤكد عليه اللسانيات الحديثة هذا

لذا فاللغة ، وذلك حين جعل أفكار املتكلم ال تكون إال بواسطة ألاصوات ) h . sweet)الجانب هنري سويت 

  4" ن الكلمات هي التعبير عن ألافكار بواسطة ألاصوات ألاصوات الكالمية املؤلفة م"عنده 

 :اللغة ظاهرة إنسانية  - ب

حيث إنهم نظروا إلى اللغة ، الشك أن هذه الخاصية منحها اللسانيون  في الدراسات الحديثة  أهمية خاصة

ففكروا في إيجاد علم يدعى ، فقرروا دراستها من هذا املنظور العام، على أنها صفة مشتركة بين البشر

واملوضوعية اللسانيات هي الدراسة العلمية ( : " André martinet)، ي مارتينييقول أندر ، اللسانيات العامة

  5" للسان البشري 
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 :علم وظائف الصوت  -ج

والشك ، مبينة لتلك الدالالت الخفية لدى كل متكلم أصواتالم يعتبر الجاحظ اللغة مجرد أصوات بل اعتبرها 

وهو ما اصطلح عليه ، الاهتمام بوظيفة الصوت إلىحيث دعا / أن هذا هو ما انتبه إليه علم اللغة الحديث 

 .علم وظائف ألاصوات ، ((phonologieبالفونولوجيا  

 :اجتماعية اللغة -د

وأن ، فكأنما يريد أن اللسان الذي يكون فيه التفاضل في الكالم، عندما أشار إلى الجاحظ إلى  العرب و العجم

، يلحقه بصفته لسانا مستعمال ال، ذلك اللسان عندما يعتريه التفاوت في درجة البيان العالي وألاسلوب الرفيع

، ى استعمالهاوأن هؤالء املتكلمين إنما يستعملون ألفاظا اصطلحوا عل، إنما يعتري طرائق التعبير عند املتكلمين

وبالتالي فإن اللغة هي اصطالح من قبل أفراد ، ومن ثم فإن ذالك اللسان أو ذاك هو من وضع أفراد املجتمع

في أحضان املجتمع تكونت اللغة ووجدت اللغة : " عندما قال  (  vendrais) فتدريسوهذا ما نبه عليه ، املجتمع

فاللغة وهي الواقع الاجتماعي بمعناه ألاوفى تنتج من ... يوم أخس الناس بالحاجة إلى التفاهم فيما بينهم 

وصارت واحدة من أقوى العرى التي تربط الجماعات وقد دانت بنشوئها إلى وجود ، الاحتكاك الاجتماعي

 .6"اجتماعي احتشاد

فهي ، لذا يجب على كل من تصدى لتعليمية اللغة العربية أو أي لغة أخرى أن يأخذ بهذه الحقائق اللسانية

 .  صالحة للتطبيق،ومن دونها ال يمكن الوصول إلى ألاهداف التعلينية املنشودة

 .علماء اللسانيات الحديثة عند  و   علماء التراث العربي لدىواع اللغة في التفكير اللساني أنمقاييس   -2

من النظريات اللسانية التي توصل إليه ولنأخذ أيضا  في هذا املبحث فكر الجاحظ أنموذجا ،حيث إن  

من خالل كتابه البيان  أشار  أنه هو، ية بصفة خاصةستغاللها في تعليمية اللغة العربوالتي ينبغي ا، الجاحظ

، وإنما تتعدى إلى أنواع يستعملها أفراد املجتمع اللساني الواحد، واحد  نوعتقتصر على  والتبيين إلى أن اللغة ال

، خمسة أشياء ال تنقص وال تزيد، وجميع أصناف الدالالت على املعاني من لفظ وغير لفظ: "نصه  يقول ما

تقوم مقام تلك  أولها اللفظ ثم إلاشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة و النصبة هي الحال التي

، ومن هذا القول ندرك أن الجاحظ وضع اللغة ذات وظيفة داللية، 7" ألاصناف وال تقصر عن تلك الدالالت 

: " وذلك حين يشرحها قائال ، ومن خالل هذه الدالالت بين أن اللغة ال تنحصر في نوع واحد من حيث الداللة

يد و بالرأس و بالعين و الحاجب و املنكب إذا تباعدا الشخصان فأما إلاشارة فبال، فد فلنا في الداللة باللفظ

وقد يتهدد رافع السيف و السوط فيكون ذلك زاجرا ومانعا رادعا و يكون وعيدا و تحذيرا ، وبالثوب و السيف

وأما العقد و هو ...بمنافع الكتاب  ألانعاموأما الخط فما ذكره هللا عز وجل في كتابه من قضية الخط و ..

فالق إلاصباح " فالدليل على فضيلته و عظم قدر الانتفاع به قول هللا عز وجل ، حساب دون اللفظ و الخطال

وأما النصبة فهي الحال الناطقة ...، "وجاعل الليل سكنا و الشمس و القمر حسبانا ذالك تقدير العزيز العليم 

و جامد ونام ومقيم  وناطقألارض وفي كل صامت وذلك ظاهر في السماوات و، و املشيرة بغير اليد، بغير اللفظ

فإن ، ثمارك وجني، وغرس أشجارك، وغرس ثمارك، سل ألارض فقل من شق أنهرك:  ألاول ولذلك قال ، وظاعن

 . 8" لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا 
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وذلك أنه قسم ، يستطيع أن يطلع على فكر الجاحظ ونظرته إلى أنواع اللغة، إذا تفحص الباحث هذا القول 

 :   اللغة إلى ألانواع آلاتية وهي 

 .اللغة املنطوقة :   اللفظ  -1

 .اللغة املكتوبة :  الخط  -2

 .لغة الحساب  :   العقد -3

 .لغة العالمات  : إلاشارة -1

 .للغة الدالة على الحال ا : النصبة -5

اليبعدون عما قاله الجاحظ في هذا في أنواع اللغة نجد هم ، وإذا تأملنا ما قاله علماء اللسانيات الحديثة

وأن ألاهمية اللسانية متوجهة إلى اللغة ، لغة منطوقة ولغة مكتوبة، فهم يركزون على أن اللغة نوعان، املجال

كما أن الظواهر الصوتية كالتنغيم و التبر و إلادغام وإلاشمام ، ألن أصل اللغة منطوق وليس مكتوبا، املنطوقة

وهذا ، لذا جعلها الجاحظ في مقدمة الدالالت، غيرها ال يمكن إال أن تظهر في اللغة املنطوقةو الروم والغنة و 

ألن القاعدة عندهم أن أصل اللغة ، ما تبنته اللسانيات الحديثة حين اهتمت باللغة املنطوقة دون املكتوبة

لقديمة التي يتحدث بها أهلها دون لذا اهتمت باللهجات واللغات ا، منطوقة وأن الكتابة جاءت في فترة متأخرة

، حين أشار إلى ثنائية ) f. désaussure)ومن اللسانيين الذين اهتموا بهذا الجانب فرديناند دوسوسير ، كتابة

: " ووافقه في ذلك فندريس الذي يقول ، وأكد بأن اللغة هي نظام من العالمات اللسانية، املنطوق و املكتوب

و الواقع أنهما ال ، ل مع التقاليد في تأكيد اختالف اللغة املكتوبة عن اللغة املتكلمةوهكذا نرى أن الاستعما

 .9  "ومن الخطأ أن نظن أن املكتوب يعتبر تمثيال دقيقا للكالم، يختلطان أبدا

ومن هنا يمكن ، هكذا يتقرر لدى الجاحظ وغيره من اللسانيين أن الغة منطوقة في أصلها وليست مكتوبة

طق استغالل هذا املبدأ بأن يبدأ في تعليم اللغة بإتقان مخارج الحروف وصفاتها ثم ينتقل النتعلم إلى ن

وهذا ما أكدت عليه ، ولم بكتف الجاحظ بهذا بل أشار أن للغة وظائف، الكلمات و الجمل والعبارات

  .اللسانيات الحديثة 

  :و النظريات اللسانية الحديثة  الجاحظاللغوي عند ر يفكالت وظائف اللغة بين ضوابط  -3

كشف لك قناع املعنى وهتك الخطاب دون  ش يءوالبيان اسم جامع لكل : " يقول الجاحظ  في هذا املوضوع 

ومن أي جنس كان ، ويهجم على محصوله كائنا ماكان ذلك البيان، الضمير حتى يفض ي السامع إلى حقيقته

فبأي ش يء بلغت ، ألن مدار ألامر والغاية التي إليها يجري القائل و السامع إنما هو الفهم وإلافهام، ذلك الدليل

وحينما نتأمل هذا القول نعلم أن الجاحظ  ، 10"املعنى فذلك هو البيان في ذلك املوضعإلافهام فذلك وأوضحت 

، أنها ذات وظيفة اتصالية وذات وظيفة تعبيرية، ومن تلك الوظائف، منح اللغة ميزة تتمثل في أن لها وظائف

يقوم بين املتكلم الذي يجب أن  وأن التعبير عن املعاني بينهما، ألنه يتصور عالقة تواصلية بين القائل و السامع

ثم بين ، يكون كالمه مقيدا بعملية إلافهام واملتلقي الذي ينبغي أن يكون تلقيه للخطاب مشترطا بعملية الفهم

إنما الشأن فيها أن تكون مبلغة للخطاب مؤدية ، أن كل وسيلة تعبيرية يسلكها املرسل للرسالة الخطابية

من املبادئ التي يجب اعتبارها من منظور اللسانيات ، غة أنها ذات وظيفة تواصليةواعتبار الل، للمعنى املقصود
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وظيفتها ألاساسية هي : " حين يقول (  h.paul)ومن اللسانيين الذين اعتنقا هذا املبدأ هيرمان بول ، الحديثة

ر منظوره إلى وظيفة لكن  محمد السعران ال يقتص، 11"  ألاشياءكونها دائمة وسيلة لنقل أو توصيل ش يء من 

إنما هو صورة من صور التوصيل اللغوي أيضا ، أو املونولوج النفسأن حديث "مبينا  ، اللغة بهذا الرأي  فقط

ويرى ،  12"في شخص واحد يمكن أن يقال عنه أنه يتصل بنفسه  يتفقانحيث إن املتكلم و السامع هما 

التوصيل أي أن التعبير عن ألافكار وما إليها من و  التعبير للغة وظيفتان رئيستان "  اللساني برتراند رسل أن

 .13"توصيل هذه ألافكار إلى آلاخرين 

 :نتائج البحث 

على معلم اللغة العربية أو غيرها أن يستعين بما تقدمه اللسانيات العربية القديمة أو اللسانيات   -1

 .الحديثة 

ومن تلك الخصائص صوتية اللغة و ، وجوب معرفة خصائص اللغة العربية لدى معلم اللغة العربية  -2

 . أن اللغة اجتماعية وأنها تتميز بخاصية التعبير عن ألافكار

ة منطوقة في أصل نشأتها وليسن ي ألن اللغم اللغة العربية من املستوى الصوتنطالق في تعليالا  -3

 .وبةمكت

، حين يباشر تعليم طبقة ذي الحاجات الخاصة، واع اللغة لدى معلم اللغة العربيةاستغالل نظرية أن -1

 .حيث يمكن أن يستغل تلك ألانواع في إيصال املعنى للمتعلمين ، أو أصحاب العاهات أو أمراض التكلم

وعدم ، على معلم اللغة العربية الاعتداد بما توصل إليه اللسانيون في الدراسات العربية القديمة  -5

ألن في فكرنا اللغوي القديم أفكار تعين على تعليم أو ، الاقتصار على نظريات علماء اللسانيات الحديثة

  .نعلم اللغة العربية  خاصة لغير الناطقين بها

 :البحث هوامش
                                                             

 33، ص1، ج 1951،  1محمد علي النجار ، دار الكتب القاهرة ، ط: ابن جني ، الخصائص ، تح 1  

 201ط ، ص ، د ألارقمابن خلدون ، املقدمة ، دار 2  

 71، ص 1، ج3، القاهرة ، ط  ،مطبعة التأليفالجاحظ ، البيان والتبيين 3  

 12، ص1912ت ، القاهرة ،  دور الكلمة في اللغة ، ترجمة كمال بشر ، دط ، داوملان ،  ستيفان4  
5  André martinet  élément linguistique générale. 5 édition Mehdi tizi     ouzou 2013 p 137 

 35، ص 1950واخلي ، و محمد القصاص ، القاهرة ، الد عبد الحميد: ، اللغة ، تر فتدريس6  

 115، ص 1البيان و التبيين ، ج7  

 70املرجع نفسه ، ص 8  
 10، اللغة ، مرجع سابق ، ص  فتدريس   9

 117، ص  1البيان والتبيين ، ج   10
 12ستيفان اوملان ، دور الكلمة في اللغة ، ص   11
 71/77، 1912املعارف ، القاهرة ، محمد السعران ، علم اللغة ، دار    12
 12ستيفان أوملان ،دور الكلمة في اللغة ، مرجع سابق ، ص   13
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 التداخل اللغوي بين الفصحى والعامية في الشعر الجزائري 

 (قصيدة املبروك زيد الخير عن الثورة التحريرية الجزائرية)

 

 عمامرة كمال :الدكتور 
kamal@univ-chlef.dz 

 الجزائر - الشلفجامعة حسيبة بن بوعلي 
 

 :توطئة

 هده  ،اوكءند حتد اععد   إلاسدم مجد  ا قبد   العربيد االجزيدر  فد  سدءد   كءند  التد  لهجدء مد اال بندء  العربيد  اللغد  تعد 

 .وال اللي  والصرفي  الصوتي  نظمهء ععض ف  تلتقي اللهجء 

 الدبعض كثيدة ،اللتقدي بيئدء  علد  تشدم  التد  الواسدع  العربيد  الجزير  أنحء  شت  ف  موزع  متع د  قبءد  العرب كءن ولق 

  .حيءتهم ألوان وتنوع لهجءتهم تع د إل  أدى ممء وثقءفي ،اوحضءري  جغرافي  ععوام  البعض ع  آلاخر البعض فيهء،اويفتةق 

مجدء ا ف  وال ارسين البءحثين ععض هل تطرق  ب ،االعصر ولي  ليس بءلفصح  وعمقتهء العءمي  اللهجء  صل  ع  والح لث

 واللغ  الجزادري  العءمي  بين القراب  معرف  الضروري  م  هأن  رأل أهمي  م  وضوعامل هاله ءومل .السءبق  العصور  ف  والتءريخ ألادب

 .قصي  ااملبةوكازي االخيةاع االثور االتحريري االجزادري اف  الفصح  العربي 

 :ه   اخل امل ه ه ف  طروح امل إلاشكءليء  أّمء

هج  اللغ  بين الفرق  مء -
ّ
 .؟ والعءمّي  الفصح  بين العمق  ومء .؟ والل

 .؟ العءمي  اللهجء  نشأ  أسبءب  ه مء -

  فيمء -
ّ
هج  تشك  عوام  تتمث

ّ
 ؟ خصءدصهء أبرز   ه ومء .؟ف االوسطاالجزادري  العءمي  الل

 .اللغ ؛االلهج ؛االفصءح ؛االشعراالجزادري : الكلمات املفتاحية

 :تعريف العامية

ق االعدددددء ا:" جددددء افدددد اتهددددهلمااللغدددد ا مدددديامنصددددوراألازهددددري،امددددءالددددأتي صددددري،افددددءلع 
 
قدددد اورجدددد اق لقددددء ارجدددد اع 

صدرياتعيدد االخددء  ،اوجددء افدد السددءناالعددرباالبدد امدد الفددعاالعدء ااملقءبدد ال خددء لفظدد االعءميدد امددأخو  اف 1"والق 

اأيااللغددد االعءميددد ،اوبمدددءاأنااللغددد امصنثددد اأصدددب القدددء اعءميددد ابددد  االعءمددد ،ا2"والعءمددد اخدددمصاالخءصددد : " منظدددور 

وسددد ةىافيمدددءاللددد افددد االتعريدددصادصدددطمة امدددءااملقصدددودابءللغددد االعءميددد ابءلضدددبطالددد ىام تلدددصاالعلمدددء االعدددربا

 .الق امىامنهماواملح ثيناوعن اععضاعلمء االغرب

 : اصطالحا

ويت دها لجدرياههدءاالحد لثااليدومي،االلغ االت اتست   اف االشصوناالعءدلد ،اوالتد " ه اتلكاااللغ االعءمي 

" وا" الدددد ار  الشدددك االلغدددوي "و" اللغددد االعءميدددد " يددد اأسدددمء اعدددد  اعنددد اععدددضااللغددددويينااملحددد ثيناكددددمصدددط لاالعءم

العربيد ا"وا" اللهجد االعءميد " و" اللهجد اال ارجد "و" اللهج االعربيد االعءميد "وا" اللغ ااملحكي "و" اللهج االشءئع 

 .3الخ"...الشعم لغ "وا" الكم االعءمي"وا"  اال ار الكم "وا" ال ارج  اللغ "وا" العءمي 

ا مددءاشدددءعااسددتعمءلهااعنددد االعءمددد علددد امددءالقءبددد االفصددح ،او عندددونابدددهاالفددعاالعءميددد " ومعبددءر اأدقالطلددد ا

ا أثدددءراالتطددوراالصدددوتياوالددد الل فهدد اإ نااللغددد االفصددح افقددد  اجددز اامددد اخصءدصدددهءاالنحويدد اوالصدددرفي ابفعدد ا
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ام تلفد طدرقاسدءلر اأوضدءعهءاامل تلفد ،اأمدءااللهجد افهد الغ االعءم اأنشأتهءامل:" أناالعءمي اه اابءلقو   لصاون

 4"لعءمي ا تصدىاههء

تبءل اتعريصاالعءمي افمنهمام الراهءالغ اقءدم ابهاتهءاوهنءكام الراهدءامدأخو  اأنهاهنءكا ويمك االقو  

 .ع االفصح اأوامرتبط اههءاوتن ر امنهءاولك اهصال ارأياخء ابه

قءدم ابهاتهءاحي امتطور انءمي ،اتتميزابجميعاالصدفء االتد اجعد امنهدءالرىاأنيسافرحي اأناالعءمي الغ ا

أدا اطبيعيد اللفهددماوإلافهدء اوللتعبيددةاعد اخددوالواالدنفس،اوإنالهددءاقواعد هءاوأصددولهءاوإ ااشدهاعنهددءاشدء افكأنمددءا

 .خر اع اطريق امقرر 

العءميد اعشدرافيعتبدةاا اومرتبط اههء،اأمدءاكمدء اويقراكمء الوسصاالحء ابأناالعءمي امأخو  اع االفصح

أواال ارج الغء اغيةانءمي ابينمءااللهج اه االتنوعا واالقراب ابء ص اواملتول اع اأص اعء 
5. 

حتدد اأناهنددءكاععددضا. كمددءاالبدد اأنانشدديةااألضددءاإلدد اأنامصددط لاالعءميدد اقدد التدد اخ امددعامصددط لااللهجدد 

البدددءحثيناوال ارسدددينالطلقدددوناعلددد اتسدددمي االعءميددد ابلغددد الهجدددء ااملحءدثددد االتددد االات ضدددعاإلددد اقدددوانيناوضدددوابطا

قو ابتح لدددد اسدددنالرؤيدددءاأك دددةااتحكمهدددءا  هدددءاتلقءديددد اتتغيدددةاتبعددددءالتغيدددةاألاجيدددء اوالظدددروصااملحيطددد اههددددء،اولتوضدددي 

 .مصط لااللهج املعرف ام ىات اخ ااملصط حينام انءحي ااملفهو 

 :تعريف اللهجة

 :لغة

اوألهدددواكممهمدددءاأياأولدددعابدددهاواعتددد دددو ه ،اولهأ
م
ءد ،افدددءللهوابءلءددد   اأيااللهجددد امددد الهدددو،انقدددو الهدددوابدددء مرالهجدددء

ج ا،الولوعابه جه اطرصااللسءن،اواللهأ هه
َّ
ج اوالل ج اجرساالكم ،اوالفت اأعل الله   .واللهه

جبددد اعليهدددءافءعتءدهدددءاونشدددأاعليهدددءاالقدددء افدددمنافصدددي االلهجددد اأيافصدددي االلسدددءن،اواللهجددد اهددد الغتددده،االتددد 

غريابهافثءبراعليه: وقء االجوهري 
 
،ابءلكسر،ابهاللهوالهجءاإ ااأ   6.لِهوه

 :اصطالحا

لهجددد ،اوأقدددرباالحددد ودامندددءالاهدددواأنالصدددعماوضدددعاحددد ودامضدددبوط اتمدددء االضدددبطاالمتددد ادامددد لو اكلمددد ا

إندددهاإ ااكءنددد امجموعددد امددد االلهجدددء ات تقددد اإلددد الغددد اأ اوكءنددد اهددده االلغددد األا انفسدددهءامدددءاتدددزا اعلددد اقيددد ا: لقدددء 

الحيدددء ،اشدددءئع ادسدددتعمء ،افددد ناألددد اواحددد  امددد افروعهدددءاغيدددةاجددد لر ابدددأناتسدددق الغددد ،اإلددد اأناتمدددو االلغددد األا ا

مد افروعهدءالهجد ،اومد ا لدكااللهجدء االعربيد ،اومنهدءاقد لمامدء ابينمدءاانفسهءافحت ا لكاالوق ايسق اك افرع

اللغ امءزال احي اوح لثاهواهه االلهجء االعءمي االت اتعيشابجءنماالعربي االفصح 
7. 

دتةكافيهدءاأفدراداكمءا"
م
لطل امصط لااللهج اعل امجموع ام االصفء االلغوي ات تق اإل ابيئد اخءصد او ش

جدددز امددد ابيئددد اأوسدددعاوأشدددم اتضدددماعددد  الهجدددء ،الكددد امنهدددءاخصءدصدددهءالكنهدددءاتشدددتةكااالبيئددد ،اوبيئددد االلهجددد اهددد 

جميعددءافدد اجملدد امدد االظددواهرااللغويدد االتدد اتيسددرااتصددء اأفددراداهدده االبيئدد اععضددهمابددبعض،اوفهددمامددءاقدد الدد ورا

 8"بينهمام اح لثافهمءالتوقصاعل اق راالرابط االت اتربطابيناهه االلهجء 
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اهدد او   لثاالتدد انسددت  مهءافدد اشددصوننءاالعءدلدد اويجددرياههددءاالحدد لثااليددومي،لغدد االحدد"كمددءالقصدد ابءللهجدد ا

بيندءا فدءم اخت عد االفصدح اتد ات تلدصهدءااله الندءطقينألسدن افد اضدراءحلالوق اااف وصل اإليهءااللغ ااالت الصور ا

 .9 ..."ءه األفءظهءاوأسءليبهءاوقواع اللودتهءاءاومفرداتهراأصواهم امظءاثية كاف 

صد ورهء،افءلدهيالفدرقااصوا اوطبيعتهءاوكيفيد ألا "جء االلغ االواح  اععضهءام اععضاهلاز لميوأبرزامءا

 11 .بينالهج اوأخرىاهواععضادختمصاالصوتياف اغءلماألاحيءن

وصدددفو االكددددم المكننددددءاأنانعتبددددةااللهجددددء اشددددكءالامحليددددءاللكدددم ايسددددتعم افدددد امحدددديطاواسددددعاوإناكددددءنامدددد ا

ولكددددد اتوجددددد اسلسدددددل امددددد ا،...كبيدددددة اعلددددد اأسدددددءسامددددد اسدددددمءتهءاالعءمددددد املمكددددد اأناتصدددددنصااللهجدددددء اإلددددد اوحددددد ا ا

الخصددءدصااملحليدد اغيددةااملتنءهيدد امددعاععددضامممدد امشددتةك امدد انءحيدد اومممدد امتبءلندد امدد انءحيدد اأخددرى،اوعلدد ا

 11.أسءسام االحقيق اف ناك ام لن اأوابل  اأواقري الهءالهجتهءاالخمص 

 : العامية اللهجات نشأة وعوامل أسباب

 ووصدصااملظدءهر بدهكر اكتفدوا حيدث عدءبر  إشدءرا  العربيد  إلد االلهجدء  ولغدوههم العدرب مصرخدو أشدءر لقد 

 اللهجدء  نشدأ  أسدبءب أك دةهم ردّ  وإن نشدأتهء أسدبءب  كدر دون  اللهجدء  مد  عد اهء عمدء لهجد  كد  تميز الت  اللغوي 

 .ألاخرى  بءللغء  واحتكءكهء ألاصل  موطنهء م  العربي  اللغ  إل اخرو  العءمي 

 كءند  وال ل يد  ودجتمءعيد  إلاقليميد  الظدروص بدءختمص فد م تل جدء هل ندءكه أن إلد  إلاشدءر  لجدم كمدء

 12.غيةهء دون  معين  بيئي  فئ  ههء تتعءم 

  :وه  اللهج  ف انشو  تسءهم أسبءب ع   الراجح  عب   ال كتور   كر وق 

 : جغرافية أسباب

 ملكدءن مكدءن مد  فيهدء الطبيعد  ت تلدص واسدع ، جغرافيد  فد ابيئد  يعيشدون  الواحد   اللغد  أصدحءب كدءن إ ا "

  لدك فد ن مجموعد ، عد  ملجموعد  انعدزا   لدك عد  ل شدأ بحيدث أخدرى  عد  بقعد  تفصد  ودلدءن أو جبدء  توج  كأن

 زراعيد  بيئد  فد  يعيشدون  اللغد ،اوالدهل  إلد انفدس ت تقد  ثءنيد  لهجد  عد  ت تلدص لهجد  وجدود إلد  الدزم  مدع لدصدي

 13.بءدل  بيئ اصحراوي  ف  يعيشون  الهل  لتكلمهء الت  غية لهج  لتكلمون  مستقر 

 فد  انتشدر  التد  العربيد  فءللهجدء  اللغدوي، دحتكدءك أو الصدراع أثدر تبدين كثيدة  شدواه  توجد  التدءريخ وفد 

 آلاثدءر مد  مظدءهراكثيدة  فيهدء الحدءل  الوقد  غيةهدءافد  أو العءميد  ولهجءتندء ،عليده دليد  الفدت  ععد  إلاسدممي  الدبمد

 .اللغوي  بءلصراع عليه لطل  مء أو دحتكءك ع  النءجم 

 : فردية أسباب

م ومد  لتكلمو هدء، الدهل  ألافدراد بتعد د متعد د  فهد  واحد   كءند  إ ا اللغد  أن املقدرر  الحقدءد  مد 
ّ
 بده املسدل

 .تفتةق  ال بصور  شخصءن لتكلم ال أنه

  ممحظتهء يستطيع ال ه ن الصوتي العءلم عن  الفرد بح ود مح ود  واللغ 
ّ
 وليس الفردل ، خصءدصهء ف  إال

 إلد  ألضدء يسدى  مد  فد ن الفردلد  رالظدواه دراسد  علد  اللغدوي  البحدث لقصدر أن الوصدفي ألاصدوا  علدم عيدوب مد 

 رظدواه ءهدبءعتبءر  هعيند أمدء  ألاشديء  ه هد تبد و اللغد ، فد  منعكسد  وائهدءوأه وانفعءالتهدء الدنفس عواطدص اكتشدءص

 14.أخرى  جء هل نشأ  إل  أو اللهج  تطور  إل  الزم  مرور مع لصدي النط  ف ااألافراد واختمص فردل ،
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 فد اانقسدء  الرديسد   السدبم أن " "اللغد  علدم" كتءبده وافد افد  الواحد  عبد  عل  ال كتور  لقو   الص د وف اهها

 الفرصد  لتدي  بد  مبءشدر، عشدك   لدك إلد  لدصدي ال السدبم هدها أن غيدة انتشدءرهء سدع  هدو ولغدء  لهجدء  إلد  اللغد 

 جغرافيد ، عوامد  إلد  أسدبءههء ترجدع اللغد  ظدواهر أن ألضدء ثدمالبدين النتيجد ، هده  إلد  تدصدي أخدرى  عوامد  لظهدور 

 
م
 15.فردل  نفسي  أو فيزلولوجي  جسمي  عوام  إل  أسبءبه كبيةااترجع وقسمء

 الدنظمادجتمءعيد  فد  فدروق مد  املندءط  هده  سدكءن بدين فيمدء تتمثد  والنفسدي  دجتمءعيد  كمدءاأناالعوامد 

 .التعبية أدا  ف  ص ا  لتةدد ألامور  هه  ف  دختمص أن الواضل فم   لك، إل  ومء ...والعءدا  والتقءلي  والعرص

 واسدتع ادهء ب يتهدء فد  ت تلدصالنطد ا عضدء أ أن املقدرر  فمد  الشدعوب، بدءختمص النطد  اخدتمصكمدءاأنا

  تطورهء ومنهو
م
 مد  الوراثد  بطدرق  ت تق  والت  شعم ك  ههء املزود الطبيعي  الخوا  وتنوع الشعوب الختمص تبعء

 16.الخلص إل  السلص

 الشعبي الشعر مفهوم

 تعبة الشءعر، ببيئ  كلمء امرتبط  م  مجموع  فهو املعءش، الواقع تعكس صءدق  مرآ  الشعب  الشعر إن

 ال ارج ، الشعبي  والتةاكيم بء صوا  حءفل  بلهج امحلي  نفسيته ف  ل ت و مء ك  وع  املجتمع، وآال  آمء  ع 

 فهدو ومشدءعر ،  وقده عد  و عبدة بروحده ويفديض طبقءتده، اخدتمص عل  م االشعم مءيستوة  هو الشعب  فءلشعر

 عمديمطدءععاإناالت عليهدء يغلدم بصدور  والسيءسدي ، دجتمءعيد  الجواندم مد  الحيدء  طقدوس الدهيالصدور  الشدعر

 .ألاخمق  وال زوع

 تتدوفر أن يشدتة  وال لثقءفد وا واملعرفد ، واللسدءن، واللغد ، وألاحءسديس، بءلتدهوق، تدرتبط كلمد  الشدعر إن

 أفكدءر مد  داخلد  هدو عمدء تعبيدة الشدعر أن فد  تجتمدع أ هدء إال ألاحيدءن، ععدض فد  تتبدءل  بد  العنءصدر، هده  كد  فيهدء

 لنطد  أن قبد  املشدءعر بده وتفديض الصد ر بده ل دت و مدء" فءلشدعراهدوااللغد ، مفدردا  بءستعمء  و لك  ،راوتصو 

 17» اللسءن به

 املواطن  شيوع بءلعءم  ويقص  الشعر، هها عل  عءمي  كلم  إطمق سر أن بحكم بءلعءمي، سمء  م  فهنءك

 و عتبدة جمءعيد ، مصد ح  تحقيد  علد  بيدنهم فيمدء لتفقدون  واحد  مكدءن ف  امللتحم الجمءع ا وتعي  جمءعي ، بصف 

 لده واجتمدءي اكونده سيءسد   مصدط ل هدوف شدعري ، ظدءهر  أي سد را د فد  املهمد  العنءصدر مد  مصدط لاالعموميد 

 روح  اة تفدءل العموميد ، املدرورابمصدط ل دون  الشدعب  ةا التد عد  التحد   لمكد  فدم د،راألافد لمءرسده بمدء عمقد 

 التقسيم طري  ع اصطنعا بحيث،االزج  سمء  م  وهنءكوالثقءف ،ا دجتمءي  املورو  ع  تنفص  ال العمومي 

 .الت ايعبةاههء وألافكءر املعءني طري  ع  ثم لطرقهء، الت  املوضوعء  طري  وع  لألبيء اومجزدءتهء، والتةتيم

 معدروص كدءن سدوا  بءلعءميد ، منظدو  شدعر يشدم اكد  إ  الشعب ، الشعر م  أعم فهو امل حون، الشعر أمء"

 كدءن أو للشعم، ملكء فأصب  الشعم حيء  ف  دخ  وسوا  املشءفه ، الكتماأو م  روي وسوا  مجهو ، أو املصلص

 انده أي فد اكممده، ل حد  لحد  مد  فهدو بءلعدءمي، وصدفه مد  أولد  امل حدون  الشدعر فوصدص وعليده شعراالخوا ، م 

 إلد  لنصدرص وقد  لغتده، عءميد  إلد  هده االكلمد  معيد  لنصدرص فقد  بءلعدءمي وصدفه أمدء معربد ، غيدة عءمي  بلغ  نط 

 18"للعءم  نسبته
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 الشعبي الشعر مميزات

 :اللغة -1

 الشدعب ، ألادب تح لد الغد  فصدعم العءميد ، للتدز  لعدءمياو  الفصديح ، اللغد  للتدز  الرسدق  ألادب كدءن إ ا

 :ه  مجم  ثم  ف  الفصح  ت ءلص فءلعءمي 

 ثبءتهدء، وعد   فد االقواعد  التبدءل  املحليد ، واملصدط حء  ألاسدمء  علد  دعتمدءد ب،رابدءعع دهتمدء  عد  

 إلد  قريبد  لغد    هدء الشدعبي ، إلد  لمكد انسدبتهء كمدء نفسده، عد  للد فءع يسدتعملهء الشدعم، ألد ي فد  وسديل  فءللغد 

 فعد   وعواطفده، أحءسيسده عد  ههدء عبدة التد  لغتده وهد  الندءس، ترعدرعاههدء التد  ال ارج  اللهج  ههء املراد و الشعم،

بد ا سدطحي ، عسديط  لغد  أ هدء علد  دلديم لديس الفصدح ، العربيد  بءللغد  الخءصد  بءلقواعد اوإلاعدراب دعتندء 

 .اللغ ات   ااملجتمع وهه  الشعر هها ن   لقء ، مء ك  وفهم النءس م  التقرب عغي  الشعرا  استعملهء

 :املجتمع -2

 أالمهدم، عد  يعبدة واملجتمدعا نده بدءلفرد مدرتبط انده بحيدث الشدعب ، ألادب ولغد  موضدوع بدين تشدءبه هندءك

 .متمدمءن فهمء معه تطور  تطور  ف  ا ههاااملجتمع م  قوته ك  يستم  فهو ومشءعرهم، وأحءسيسهم، وأمءلهم،

 :الشكل-3

 الشعري ، القص  شك  لت ه ألاحيءن ععض وف  والن ة، الشعر بين وحتةال فهو الشعب ، ألادب أشكء  تبءل  

 املعدءش الواقدع مد  نسدتقيهء التد  ألامثدء  املثدء  سدبي  علد  اسدتعمءلهء، بمد ى الشدعبي  ألاشدكء  هده  أهميد  وتدرتبط

 أه افده ل د   الدهي الشدك  ألاشدكء  هده  مد  الشدءعر في تدءر الدخ،... والقصد  ألالغءز ععكس اليومي ، حيءتنء وم 

 .ومبتغء 

 :املضمون -4

 كد  لمدس انده بحيدث صدف االشدعبي ، اكتسدم الهي املضمون  م  ومكءنته، قوامه الشعب  ألادب استم  لق 

 ومء  للمجتمع الحقيقي  الصور  إعطء  ف  ص قء أك ة ألادباالشعب  إن أحءسيسه، عل  فيصثر املجتمع، داخ  فرد

 :همء للشعبي  أسءسيين معلمين تح ل  لمك  السمء  هه  م  انطمقء مرواغء ، تكلصاوال ب ون  حوله م  ل ور 

 .دنتشءراوالت او االشفوي  واسع لكون  وههها بءملجتمع، املتعلق  الطبقء  ك  يشم  الشعب  ألادب بأن -

 الخلدود صف  جعلهالكتسم مء وهها الحيوي ، بنفس عصر ك  مع لتمءش   فهو جي ، ع  جي  التوار  -

 .دنفعء اوالتأثية بنفس جي  ك  مع للتقي فهو مراالعصور، وعل  الزم  م ى

 زيد الخير عن الثورة التحريرية الجزائرية املبروكقصيدة للدكتور 

 وارمىاالزمءنابك ام اأخي اواشكأ ا******داراالزمءناوادارادوالباالفلكا

 خءض اغمءراالحرباوسطااملعتةكأ ا*******واجزادراالتءريخاف اأمجءدهءا

 ريءن األاحم اتركضاف االفلكأ ا*****واتألق اشمسءاتسءفراف األ نءا

 انظرالشعب امءاأراداوامءاتركا******التءريخاف اإشراقهالءاقءرئا

 كما،اواالاخءصاالع واواإنافتكا*******لمالب الومءاللغزا اتنءزالا

 الفرنسييناالشبك... لرمياعل اجيشا*******ب اطءراف اأف االجهءدامقءومءا
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 حل اعسءكرهماتصو اواتأتفك* ****والهلقهمام االهزيم األنمءا

 واتأل ايسمواوايسح اك اشك** ****لءاشعماأن ابطول االاتنقض  ا

 واروال اتحكيامسءلكام اسلكا*****واتوهوايسب االوجوداجملها

 بفصءح اأعل اص ا افمءاارتبكا******وابمغ اتقيااللسءناسمس ا

 ف امعمعادب اعالركضاوااشتبكا*******واتسنماف اك اف اراد ا

 غن اتبءري االزمءناوامءاتركا******ف اك ارابي احكءل اأم ا

 بجمءلهءاألاخء اتغريام انسك** ***واأعءد ادشراقام اومضءتهءا

ام اهلكا******لءاثور اأسر ابمعرا ااملي ا ِلكه هأ
 
 أحي اأمءنينءاواأ

 وا ن اصرخ اأمت ام اك افكا******فألن اأص ا االضميةاعشعبنءا

وإ ااانتقلنءاإل االشعرا االشعبييناالهل اواكبوااالثور اوتغنواابأمجءدهءااوانتصءراتهءا،اثماعءشدواافتدة امدءا

املبدةوكازيد االخيددةاعد االثدور االتحريريدد اععد ادسدتعمءرا،انأخدهاالنمددو  االدهياأشدرنءاإليددهامد اقبد اوهدواالشددءعرا

 .حا،اثماتغي ابءلثور الهياتغي ام اقب االثور اب عوا ارجء اإلاصم االجزادري ،

دعم علد ارفدض قطعيد  داللد  ودال  موحي  الصور  بأّن  لقتنع لألبيء  واملستقرئ 
ّ
 لمسدتعمءر، الجزاددرّي  الش

 فعد   وعواطفده، أحءسيسده عد  ههء عبة الت  لغته فه  الشعم، إل  قريب  لغ  الشءعراالعءمي اا  هءوق ااستعم ا

بد ا سدطحي ، عسديط  لغد  أ هدء علد  دلديم لديس الفصدح ، العربيد  بءللغد  الخءصد  بءلقواعد اوإلاعدراب دعتندء 

 .اللغ ات   ااملجتمع وهه  الشعر هها  ن لقء ، مء ك  وفهم النءس م  التقرب عغي  الشعرا  استعملهء

ا ا،وأوقفدوااعطدء هماالشدعرياعليهدءوالاخمصابديناالبدءحثيناكدهلكاعلد اأناالشدعرا اواكبدوااالثدور ااملسد ح            

تمجي االهءاوت لي ااملمحمهءاوتغنيءابءنتصءراتهءاوازدهء ابمءافتحتهام األابواباالعراضالآلمء ااملعسول وانتشء ا

بمءارسمتهام األامءنياالحءمل 
19 

،اوالشددبءباالددهياتددركاألاصددءل اوبءعهددءااولهددثاورا األافكددءرافعدد اطريدد االشددعراالشددعب اقددءمواابءلتن لدد ابءلسءسدد اا

 .املستورد 

ناسددددددبماظهددددددوراالعءميدددددد اكمشددددددكل افدددددد االعصددددددراالحدددددد لث،اهدددددد ادعددددددوا انددددددءدىاههددددددءاععددددددضاقددددددو اأويمكدددددد اال

املستشدرقيناومعدضااملسدتغربين،اممد اوجهدوااسدهءمهماطءعند انحدواالفصدح ،افقد اكدءنااملستشدرقءناالفرنسديءنا

امءسدددي يون،اوب يدددءراردددديساالبعثددد االعلمءنيددد اإلددد االشدددرق،اقددد انبدددحءاأصددد قء همءاالعدددربابكتءبددد الغدددتهمابدددءلحروص

 21المتي ي ،اوتركاالفصح 

إناالعدددزوصاعددد االفصدددح اوظهدددوراالعءميدددء ابقدددو اعلددد اسدددءحتنءاالعربيددد اهدددوانتيجددد امنطقيددد التمدددزقاألامددد ا

ا. وتشدر مهءافدد اعصددوراانحطءطهدء،اوتقطددعاألاواصددرابينهددءافد االسيءسدد اودقتصددءد
م
امسددتقم

م
لتصددب اكد ادويلدد اشددعبء

الدهلك
م
دتصدء االفكدرياودجتمددءي ،اوتتقوقدعاكد ادويلد اعلد انفسددهءاالبءعد االدزم ابيندهاوبديناأشدقءده،اويقدد اتبعدء

  ف ابيئتهءاالضيق ااملح ود ،اويتول ام ا لكاتفككااجتمءي التبعهاتفككالغويامنح ر

 :الهوامش
 .121،ا 1عب االسم امحم اهءرون،اال ارااملصري اللتأليصاوالتةجم ،اد ،اد ،ا : أبوامنصوراب اأحم األازهري،اتههلمااللغ ،اتحقي : لنظرا 1
 .431،ا اا12أبواالفض اجمء اال ل امحم اب امكر ااب امنظور،السءناالعرب،اداراصءدر،ابيةو ،اد ،اد ،ا ا 2
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 ومءاعع هءا97 ،ا ا1989،ا1دراستهء،اداراالجي ،ابيةو ،ا أنيسافريح ،االلهجء اوأسلوبا: لنظرا 5
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 .341،ا ا12 
 .122 ،ا ا1999،ا2القلم،ادمش ،اال اراالشءمي ،ابيةو ،البنءن، احس اظءظء،االلسءناوإلانسءن،ام خ اإل امعرف االلغ ،ادار : لنظراا 7
 .16إبراىيماأنيس،االلهجء االعربي ،امكتب األانجلوااملصري ،االقءىر ،ا اا 8
 .153 ،ا ا2114،ا3عل اعب االواح اواف ،افقهااللغ ،اداراالنهض ،امصر، ا 9

 .17إبراىيماانيس،االلهجء االعربي ،ا اا11
 .81 ،اا ا1998،ا8مر،اعءلماالكتم،االقءهر ، أحم ام تءراعا11
 .17 ،ا 1985،ا1  السعودل ، العربي  اململك  امل ني، دار وب ي ، أصوا  سيبويه كتءب ف  اللهجء  غنيم، آ  غنيم راش  صءلح  :لنظر 12
 51   ، 2118 . ألاردن،  عمءن، ال يسر ، دار القرآني ، القرا ا  ب   العربي  اللهجء  الراجح ، عب   13
 .295 ا اللغ ، فن ر س، :لنظرا 14
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