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 :في الشعر ونقده، مجلة موازين

مة     
َّ

الشلف، ب حسيبة بن بوعلي بجامعةكلية اآلداب والفنون تصدر عن ، نصف سنوية دورية أكاديمية محك

 .العربية والفرنسية واإلنجليزية ؛باللغات الثالث ،ونقدهبفن الشعر  الرصينة املتعلقةالبحوث تهتم بنشر 

 شروط النشر في املجلة:

 بالنسبة للقصائد:

 .أن تكون القصائد غير منشورة من قبل  

 .أن تكون مستوفية ملعايير الكتابة الشعرية 

 .يمكن للشاعر ترشيح أكثر من قصيدتين، على أن يرجع أمر االختيار إلى اللجنة العلمية 
 بالنسبة للبحوث النقدية:

  النقدية الشعرية.أن يكون البحث في أحد مواضيع الدراسات 

  في املقال شروط البحث ومعاييره. أن تتوفر 

  على أن يرفق كل مقال بملخصين يكتب األول بلغة املقال ويكتب  ،باللغات الثالثتنشر املجلة البحوث

 ، وعنوان البحث.ةالكلمات املفتاحي ، معباللغة اإلنجليزيةالثاني 

  طرح اإلشكالية، منهجية وموضوعية يث الشروط العلمية )التقديم الشكليراعى في إعداد البحو ،

 التحليل، توضيح النتائج املتوصل إليها(.

 ( صفحة حجم20أال يزيد عدد صفحات البحث عن ) (A4) .بما في ذلك الهوامش واملراجع واملالحق  

  البحوث بخطتحرر (SAKKAL MAJALLA)  (16)حجم. 

 سم  في كل االتجاهات. 2  تكون حواش ي الصفحات 

 (1املسافة بين األسطر)سم 

  في نهاية البحث.آلية أن تكون الهوامش واإلحاالت 

  محولة إلى صور . -إن وجدت  -أن تكون الرسوم والخرائط التوضيحية واللوحات 

  التي اعتمدت أو نشرت سابقاأو القصائد ال تقبل البحوث. 

 في شكل ملف مرفق، عبر البريد اإللكتروني، إلى العنوان اآلتي: العملرسل ي 

(mawazyn@gmail.com) 

  للتحكيم والتقويم من طرف لجنة القراءة، وللجنة الحق في تصحيح بعض املعلومات  االعمالتخضع

 . واملصطلحات متى لزم ذلك

 موازينشروط النشر في مجلة 

 املعرفة
 

mailto:mawazyn@gmail.com
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  لسيرته الذاتية، في  -الشلف –إذا كان من خارج جامعة حسيبة بن بوعلي يرفق الباحث 
ً
الجزائر ملخصا

 .حدود صفحة واحدة

  إلى أصحابها، سواء نشرت أو لم تنشر. األعمالال ترجع 

 إلخالل بالشروط السابقة يتسبب في عدم قبول البحث.ا  
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 البحوث عناوينفهرس 
كرار في شعر محّمٍد األخضر الّسائحيّ  -

َّ
 07 .ظاهرة الت

  )الجزائر(الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  -جعفر زرواليد. 

 23 .عمود الشعر في ميزان النقد -

  )الجزائر(تيارت -عبد الرحمن بن خلدون جامعة  -يمينةفاطمة بن د. 

 32 .مقاربة أدبية في ثالثة نصوص من األدب الجزائرّي -البالغة الشعرية في األدب الجزائري  -

  )الجزائر(الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي  -محمد حراثد. 

 42 طلبة . ترجمة : سمر   .للورانس فينوتي (اختفاء املترجم)قراءة في كتاب  -

  )الجزائر(الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي -يوسف بن نافلةد. أ/

مرئي في اإلدراك الفني -
َّ

 61 -مقاربة وصفية - املرئي والال

  )الجزائر(سيدي بلعباس -جامعة الجياللي اليابس -عابد بن سحنون . الطالب

 القصائد فهرس عناوين
 70 إلى جاللة قبره. -

اعر: 
ّ

  )الجزائر(الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي – حراثد. محمد الش
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كرار في شعر محّمٍد األخضر الّسائحيّ   
َّ
 ظاهرة الت

 

 د. جعفر زروالي

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
Zerrouali113@gmail.com 

 20/03/2020: تاريخ اإليداع  01/06/2020: تاريخ النشر
 

الّساااي كغ ره اااشع اااال رااا فا  ال فئرااام ااااغ ا بوا ااافا ااأااايي رااا فع ومتااام، واااما ف   ااا مئرم ا أ  ااام  اأ م اااما   اااغ  

وما ف اغ حيلم رصد ي ثّم ،را تهي  أكشف الكث ش اال اس افار ا بليلرام ،ااان الاّ ّتا  الكال الاّدارن    الّ ي اد 

الااّدي غ الّ  اادّ د   ااد حي لاات رصااد الّأكاافار لد اا  ااال الم اام     ا ااأ ثي الكث ااش ااال الّ أااي   القاا   ااأ ش  ا   اان 

اي فاا  ل اات  كاار الّاا  الّ لااي   الكث ااشا ل ااي 
ّ
فم  ات   ااد ال د ااد ا ا   ئل أ ااف  رااايل ا  حثافا ه ل الااا اااغ  اادع الت

 ضلل ث ي ي نصمص ا بهرم المصمل إ ر نأي    طلئن ل ي الّدرن الّ  د د

ارم  ااغ رث اش اال است اين اس،ورام  ااغ راثث انألاّد  اال  اماث  فيلّأكفار وي فا لهميم اأاذ ،رتم  يلرام اال
ّ
الش

الّ اااينا    اااد  ر، ا ااا  الكث اااش ااااغ نصااامي ال ااافوا حقاااص  اااّد اااال  ااا جهيا  اااال اصاااي ت رثا اااي  لهتهاااي فاااث حاااف  إن 

 (  1«) نن ال فو الّأكفيف  اإل ي،ا إرا،ا الاثغ ولسب ال  ي م ويساف»ا أ  ص ي  ّن 

 ما  تم،ع ضلل الّ صمي املخأ  م فإّن آافيل  د  ّاامعا ف اد  اّدع ال و ي ا   ح ا ادح  مث الّأك
ّ
اال »فارا    

ااا ي م 2«) رااامو الكاااثث
ّ
اع  الش ع اكااافارن ا  اااف   انأ يرئااام املخاااير ا فّأكااافار »(ا  ن أااا  ا خّ ااايلغا وااايل ن اااان ااين   ح  ح ا كا

ا»(   ايل ااغ امضا  آااف:3«)الا لم ب رجهي   اع   ر   ِدح ااغ ال صايحم  ضهاّم اال هث أهاي  و اف  ااي   اف  را يي   ح

 (د4«)ال الّأكفار

ل ّأكاافار اماضااا   لسااال فاهااايا  اماضااا    ااااع » ل اان ااااذ َب اواااَل ررااارا ااااغ الّأكاافار  ااام   فاااا ا را  حراااا   ااامل: 

 ااا   ا
ّ
ن  اااص فاهاايا فاااأر ش ااااي   ااا  الّأكااافار ااااغ اسل اااي  ، ن ان اااينلا   ااام ااااغ ان اااينل ، ن اسل اااي    اااّنا فاااإ ا اكاااّفر ال 

 (د5«)تلر ي فذلك ا خذين ب ر  

بهاااذع ا   ر ااام   ااااغ اس،و ا  اااد ا  ان يصااافا راااي  الّأكااافار وصااامرا يفأااام لثنلاااايعا   اااد ا  شفااات نااايي  انث كااام

اااين »و مل ااااي:  اااا ف ا  كا
ّ
ينّراااام وأطااااّمر ا  اااام  اااااغ   اااايلرب الّأ ا ااااش الش

ّ
تي ا ااااي ال  ااااشا القاااا     ااااات ا  اااافو ال ينّراااام الث

 اااذع اس ااايلربا  فواااشي واااف يا    ااات ال تاااف  راح رااا فني ان يصاااف  ّأااااد إلرااا  ااااااي ه  ا ااا   حريناااي حاااد ،ا الّأكااافار  حاااَد 

 (د6«)اأطففمددد
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شر اال اااثل  ااذع الّدرا اام  كاار الّأكاافار  كاار اسااأم  الا اات  ال صااردا ي   ااشا سّن ،را ااأ   الّااا  آثاايرع 
ّ
 اا أم ال 

راايّ   لأااي  إ اار   اات ري اا   ت ااد  روااش   اام - كاار اأ أاا  - كاار اسااأم  ، اامان الااّد،    ادّ ناام وأرل  ااي  اام  لاان

      ال  ن  لرط و  االا    فصند

كرار في شعر الّسائحي:-
َّ
 أشكال الت

كرار اإلفرادّي:
ّ
   أ( الت

اا فيم سّ  ( تكرررار حررروع ايعررا  1-
ّ
: لاا م ااال ال ساا ش رصااد كاان حااف   ان ااينل  ا ففاام نسااةهي اااغ ا لاان اندّ ناام الش

ا    أراج  افات ام كان  لاك ل أثّأات  الّأأرادا  حنح  ري ف كينا سّن 
ّ
 لك  لأي  إ ر   ت  ت اد  اثايوفا  صاوشا رلاي  ن

 
ّ
اا فا  ال اافو ال اادااى اااجهم  امل اادث نا لكاال  ا ااى حاا 

ّ
اين الّ اايوم ا  ااغ )ا  ي اامو(  ااد كّسااف  لااك لكث ااش ااال الش كا

 إتاااافا  اطارااااا  كاااار تل اااام ااااال راااا فا  ا بوا ااااف ب رااااد ان اااايل اااااغ الم اااات الااااّفا لا لااااذلك  له ااااشع ا أرااااجص اّ اااا
ن
ي الالااااا

 ال صي د ن ففم نسام ادا ل حف   ان ينل ،اا  يد

( ثاّم ااأ ل و رتهايد   اد  تفي اي اطار اي  كار فري  مرن  البرا  ر ش حاف   ا باّف اادا ي   اد الّساي كغ  اغ: )*حروع الجّر: 

  لد ّر يت ا أ  م وصمرا  شما رم   ش ا صم،اا ن ففم اسأم   نسب  ذا الّأدا

 الحروع عدد األبيات الّصفحة الّديوان القصيدة

 من   البا  في 

  ل رنرك

  لسيت  صفايت

161 09 04 03 02 

 07 00 10 17 169 اغ ل ي  إ ا ق  امنم  ا بوا ف

 06 10 46 25 43 افحاي ويلّفئر 

 02 02 22 21 107 اصف  الا ان

 14 13 30 81 71 1975ا 29الث يفما :   ل المفي 

   ي،ار

 

 و ي ي    ريل

15 64 15 12 04 

 07 08 09 24 27 الهفيب

 03 02 12 23 43 حفو وث ا  ص

 03 04 12 32 53 الّدا  ي كذو

 02 05 09 25 121 حد ا لر م ال در

  الرم ا بوا ف

 تلف  راي،

13 32 11 05 10 

 11 07 15 30 07  صردا ان فتين

 07 08 23 60 09 ر يلم ررخ فثح

 01 05 15 16 72 رف  الشرخ  اد ا  لرد اغ 

   ني حّف 

  نيررد ال صف

20 10 11 02 01 

 05 02 01 09 5 وث، 

 02 04 03 10 7 نشرد نمفلوش
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 09 02 11 73 51 اعغ  حاي م ثمراالفّ   ني ا بوا ف

 04 27 40 120 39 حاي م ثمرا

 04 02 03 10 - اير  الّد مان ن لوش

شا ب: 
ّ
ا الاي (  كر نلم  ذا ال  ثثم )اغا الح

ّ
  ذع  ّر يت  و فت نسام ادا ل  حف  ا بّف الث

ا لكال وأ ااي ت اال  صاردا ساااف ا  اال ا ينرا  القاا  :   ام ااال  ر اش تاف   ا بااف اادا ي ااغ ال صااردا الّساي لرمفري -

ااافا  ملااا  ااااغ 
ّ
اااف  و م رااا  ا   ر ااال  املبااايي ا  انصااايحاما  اااال  اث ااام اكااافارع انكث

ّ
اااو   اهاااي ضااالل نصمصااا : الت

ّ
رر

 اّفا: 46ا الق  رفرع فاهي (7)(مرحبا بالّربيع) صردا 

 رثاينا في   ي، ا  مصا   في  كّن رال  في اااااااااشااااااااااى ويلّسااااااااااااف ر   

  ، ين  فيرنا ااااااااااااااااااالّس  فيا فيهاالّو ف الّضايحاااااااااااااك  فيالّفييض الهاااااااااااّ ي ا  في  

فاو اصااااااااااادح  في  
ّ
رااااااااااامر الط

ّ
افاشا  في  صاااااااااااينهيا  فيالط

َ
 ااا شان اااااااااااااااااااهاااا في ال 

اياااااااااااخا  فيال ضي  الّفحراااااااااابا  في  
ّ
  ط ين   في شااااااااااا ا   فيا بان الش

 رئين  فياااام  ال ااااااااااايوا اااااااااااااااااااااااااانفرااااااااااب الّسايوااااااااااااااع فاااا فيا خضااااااااااااّم انّما ا  في  

رااااامر  ا باااااااااالي، كهااااااااا  كن شج   حقص   
ّ
    ينا  في ي الي كيلط

 ف كيلّأاااهيريد  ا أف   فيب   
ّ
 يااااااين    ااين ددد في ي ا ي ا الش

 

رلااي  ّن  ااذا ا  ااف   للاان ،ييت ن ساارم  لر ااما ف اام  اامدغ واايسثف الااذ   حدثأاا  اتااي ف الّفئراا  ا بلر اام اااغ         

ي  اادل  كاار الّأه هاان  ال لااا  اينسااريو ال ااي،س واا ن اسحي اا م  انشااي فا القاا  ا ّ اافت فرلااي ِ تاادان الّسااي كغا رلاا

 ب د  صردا  وشي ا فئم  ام  ي ر في ن  كر  در را ش ال ا بليل  ا بي ورمد
 

ااااو   اهااااي وك ااااشاا اي ااااأ ينم  انصاااايحام البررررا  -
ّ
:  اااام ثااااينل حااااف  راااارم ي اااااغ  صااااي د الّسااااي كغا  ااااال ا ينراااا  القاااا  رر

ف   الّأأرردا  ال  اث م ادا ل    دع  مل  اغ  صردا:
ّ
 :(8)(في ذكرى الشيخ عبد الحميد بن باديس)  الت

 لافح ااااااااااااااااااااااااااااارلااااااااااااااااامن  ي يح  فرااااااااااااااا ي  ااا اث،اااااااااااااااااااااف ميع اي  ااااااااطاااااااااااااااا ت اغ الا  

   
ٌ
 افح اااااااااااااااااااااااااااااااي،  الّو اااااا ي افااااااااااااااا ّش و ن الِم ااااااااا ىااااااااااااااااااااااااااااا ك الّفئبر ي انهااااااااااااااااّن  رااااااااااااااا

را ي  الا  
ن
اااا فح بر  ير  م،ااا اااااااااااااااااااااا ي ا ااااااااااااااااا تح اغ  

ّ
  ي ا براااااااااااااااشن نلم الت

 ااشاى    ي رح اااااااااااااااااااااااااااا ك ا بااااااااااااااااااايل اااااااااااااااااااااابر ااام اغ كّن لرااااااااااااااااااااااااا اااااااّسام وي، اااااااااااااااا

 مرح اااااااااااااااااااااااوي، ااااااااااااااام ا ك الّصاااابرل يلت  مر  اااااااااااااااف م نط ت اغ ا بايل الصّ   

ااااااااااااما     ن
ن
 ااااااااااااااااااااطاما ل  حّ اااااا م  اااااااااااااااااااا   بر حن رياأم  نح ا

ن
رفح ااااااااااااااااااااااا  

ّ
 ااااا  اغ الاذ

ما الص م  إ ر ب ض    فح ااااااااااااااااااااااااغ اسث - كر  د   -   ش ا ا ياااااااااااااااااااااااااااااافص ُّ

( انمواااف ااااغ ا اااينل ا باااّف   راااد الاااّفئط  ال راااا الّألي اااك وااا ن انأأااايلر ن اااال اسل اااي  ا لاااي كينااات البرررا  حاااف  )      

هار تهليا كيلّفئط و ن ا ل ن    و ن ف ن  ا م    و ن  ،اا  ا م   كذاا   ذا الّفئط كس م بشان را ش اغ اافاوط 

ان 
ّ
ااغ ا  ضامر ال امّ  ل صايحب الاّ ّت ضالل  توا  الاّ ّت  ال راا الي اك   انمابيا ا رلاي لا  ،يلام ن ساّرم األث

ا  مياام نلمياام إ اار اصاايحام واا ن صاايحب الاا ّت  الااّ ّت ن ساا  اااال ث ي ااي نّصاا ا سّن انصاايحام اأ ااّد  كمنهااي ،يلاام 
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ت ما  ئ ن صيحب الّ ت  انأ  ل ال ت م ثينرما فاأّن اناد  اأماتاد  اايث انأ  ال لر امث واد ر الاّدلرن    انفراد 

 ،اان الّ ّتد
 

يلثااام اااال حراااا اي اااأ ليلا   اااد  ر، ول اااين ا أ  ااام كيوأااادا  الهي ااام  الّأ  رااان ِمرررن   -
ّ
:  ر،  اااذا ا  اااف  ااااغ انفااااام الث

 :(9)(بالدي)  ئرين ا بنما  ال نلي ت  اغ ر فع  مل  اغ  صردا:

 ينح اااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااّ م اس ها ي  ابح ااااااااااااااااااااااااا ي امهااااااااااااااااااااا   ا  اراااا   

ضك ا خص من     حس ك  ال ّأينح  من  ربح اااار ح

  تلااااااااان اسلامانح  من  رباااااااااااااااااطفتن اغ ال شا   

  ذع  اس  اينح  من  ارابح اااااااااااااااااااااااااااااا ِتيااااتن ويلعب   

( اينطث   ايوأدا ا   لي ود ر لي  لرثن إ ر ،ييت ن سارم  ب ادا فاين ط ا من  ل  وفي ،ييت حف  ا بّف )ا       

لاااي  ثأاات  تااام،ع ال اامّ  ااااغ ث ي ااي نّصااا  
ّ
ااف  اااذا ا  ااف  إن

ّ
   اناأاادس   أراااج  ا  ضاامر  الّأماتااادا فيناااد    ااام  مو

 ا   تاد صايحب الاّ ّت حيضافا وفف أا ا  كشاف لا   ال  اسأص اي انأ ّ ل اغ انطث أ   اوأدا  ا فينأ  ل    لاي
ّ
اا

 ااا  اااال المصااامل إ ااار إتيوااايت  د ااادا ااااامن  اااد ا  شضاااأ   ث اااي  
ّ
 ااا  نّصااا      لر ااا   كااار ااااأ يثت الك

ّ
  ااافارع القااا  وط

 اف رع وللطيت الّ ّت انأأيب م  املخأ  مد

هميااام الّصاااهف  ا اااأ ليي ااااغ    
ّ
اااما ف ال 

ّ
ساااين ال ف،اااّلا   اااغ  يلااااي ااااي   اااّمض  فلاااف   ا باااّف اااال  لااا ن    ااا ن الت

ّ
ال 

  رئلااي ااال 
ن
شا اان فرلااي ورجهااي ااال حرااا المور اام

ّ
ا  ااص كااياث ،اااان الّسااري  الّأ ا ااش ا إضاايفم إ اار  اا ملم الّأاادا ل  ال 

  اااي ااااغ ان  اااص الاااذ   فيااادا      اااد 
ّ
اااي ف  ن  مو

ّ
شا ااان كسااالع ل ش

ّ
حراااا ان  صافكث اااش اجهاااي ال اااي و ااااغ  لاااكا   اااذا ال 

  م  ف ضرم     أبا  م اي   ّسف ر شا ، رانهي ،اان ال صردا الّسي لرمدحيتأ  ل يص

  حاااف  ال طاااف » ()أو  ()الفرررا   الرررواو( ر اااش  حاااف  ال طااف اااادا ي ااااغ  صاااي د الّساااي كغ  ااغ: )حرررع الع:رررف: * 

ف الّأكثراف  ال ( 10«)ا مو  ل اكفار  يان ان طم    ر  ا  ان طم 
ّ
 تل  امف

ّ
فه  ا ل الّأ ا ش ال الّأكفار ال 

هفيااا اإل  اايي وي  ااذ ا   ااد  لاات وااإتفا  إحصااي   اال نسااام  ر ، ااي اااغ ب اام ال صااي دا ا أ بااي الطفي اام ن ساا ي 

 الق    كتهي ا  حف   ا بّفا  أرجهي ا بد ل ا  ل:

 الحروع عدد األبيات الّصفحة الّديوان القصيدة

 أو الفا  الواو 

 02 04 15 20 167  لسيت  صفايت يا ي،   

 04 04 38 36 16 تلف  راي، ن لوش

 00 01 36 26 24 ث ثل الفّ 

 04 03 64 64 15 و ي ي    ريل  ي،ار

 00 07 27 24 27 الهفيب
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 00 06 63 81 71 1975ا 29الث يفما :   ل المفي 

 05 07 21 32 53 و ي ي    ريل الدا  ي كذو

 02 05 39 52 77  ثل انملد ا 

 04 02 35 30 7 تلف  راي،  صردا ان فتين

ح
ّ
 01 08 53 60 9 ر يلم ررخ فث

 ( ،اان ال صردا الّسي لرمدالواو الفا  أو ذا ا بد ل  ّضح نسام ، ران  حف  ال طف: )
 

هم ال فئراما  اما   كار اساأم   يّاام الّ اين     كار اساأم  الواو: - 
ّ
 ر ش ا  ف   ررم ي  ا أ ليي اغ ال 

ااذ ل  أاااذان حكلاااي 
ّ
ال اامل ال صاارعا   ااذا لاااد رع ا خط ااش اااغ الااّفئط  اط اااا ا بلاا   انصاايحام واا ن انأ ااايهِ  ن ال 

ااما ف ن ساا ي  أاااذ 
ّ
ي اااغ راا ف الّسااي كغا  يك ااش اأأيلرااي  احاادا  كاار اسااأم  المور اام اإل فاوراام ،اااان ا بل ااما  الت

قصرريدة )   اادع  ااما   كاار اسااأم  الا اات الماحااد     كاار اسااأم   وراايت اأأيلرااما  ااال نلي تاا   ملاا  اااغ  صااردا:

 :(11()ايهرجان

  تاااااااااااااااادانلوت  ير     اااااااااااليقغ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتيو ااا اينلااااااااااااااااففراااااااااااااااااااااتن فااااااااااااام  ثفا  الرامث  تاااااااا  

 الاااااااااا اينلو ن ت ااااااااااااااااااااب ا  راااااااااااماقغ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ئ ااااااااد ااااااااااااااااايراك الرمث  ي اضااااااااااااافا  اغ راااااااااو  

 ااااااااااااااااااااااااااااا  
ّ
وااااااااااااا  اااااااااااااااااااي، ال ر  اااااااااااااااام ال 

ّ
 افايو اغ اسصااااااااااااااااااامات آ انلو   اااااااااااااااااااااااااا ر اااااري  اكاذ

لم ان   د   
ّ
 ا في   حااااااااااااضينلومن ااااااااااااااااااااااضّلت الكو  لم  درتن حل تن الش

رن  ل   ام ال  ف   ااااا يااااااااااااااا ر   ل م  صااااااااااصي اي كين  ر  اا  
ّ
 حّسينواغ ال 

 ااااااااااااااااااااداناااااااااا  حاااااااااااااااّساين ولرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي هاث ااااو اافرماااااااااااااااااااا الرمث ي ا ام ال ااااااااااااااا اف   ول ااا  

ا ي ب  اٌب اااااااااااااااااااااااااي  ضوي صاااااااااااااااااااالٌت ويالاّد و  
ّ
   ثيندددوم  نصااااااااااااااايو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااكأن

 

( ويإلضاااايفم إ اااار  ل راااام الااااّفئط  ا بلاااا  ف ااااد  اااايث ب ل راااام اإلضاااايفم  اإل  ااااي ا     ضااااي  الررررواوفلاااف  ال طااااف )    

    ااا ان طاام   كاار ان طاام    راا ا ول  ااص آاااف  اايث ب ل راام و ااي  اّأناات نساارَ  الااّ ّتا رلااي  ّن  ااذع اإلضاايفم    

حاد ، ايث ا نا رلاي  ام  اإل  ي ا    اثن انأ ّ ال  أ ي ان اا   ل رام الّأ ايهف ايّصام إ ا امالات نسامت ي  تاي يت

 اايمل واا ن ا اال ن )  لاايقغ 
ّ
ااشا،  الث

ّ
ث اال و ار، اااغ  ااذع اسوراايتا فيلّألاايثثت  ي لاام وما ااطم ال 

ّ
 ،اناال(    ال ااشا،  الث

شا،  الذ  ا ي ي  لك اغ اس الي  )ي
ّ
ي صالت والاّد  يو ي هثما و   اام و ن اسف يل )ففرتن  تيت  يرت(    ال 

 ي  ضب(دو
 

ااينل ااال حرااا الشااّرم   اي ااأ ليل لااد  الّسااي كغا لكّ اا    راان الّأأاايب  ضاالل و اات الفررا : - 
ّ
 اام اااغ الّصااف الث

شا ب  الّأ  راب اا  
ّ
: ال  هم ال فئرم   ح

ّ
 احد     ر ش إي ني،را تّداا   د  في،   دع ان ينل ن َس ي الق  ك ف  بهي اغ ال 

شاخغ و ن انأ يه  نا لكّل ا أ ليل  اأأيل
ّ
ري  كر اسأم  الا ت الماحد   رن ناي،را   ام  نادر اال  لاك شج   ال ال 

 (:12()يا ملتقى الفكر)  ال نلي ت   مل  اغ  صردا: اغ  وريت اأأيلرما

ااااااالمن -  دع حد ثي  
ّ
 –كيل 

ّ
  م  كعغ فر  ال دا م  ال   عرفر  يااااااااااااام 
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   لون ن سج   نح  صااااارخ     لااااااااااَ يفر ثيااااااااااااااااا صرااااخن إ ر كّن اإل ا يت  ويح  

ّف  اح  
ّ
يااااااااااااااااااااااااااااااااااا صاااااااااع اف ااااااااااااااااامني  صير افر داااااااااااااااااااث اى  كر ر   ال الش

َ
 ااااافّ  ا

يلم  اا راافر  اااااااااااااااااا سّفو كي باااااااااافثمث اغ كّن ام   
َ
 ااااوٌش لم   اااااااد فر  ام  ا

    اااااااا  دني إ ر انيضج  الا رد ب ل  
ّ
 َ يااااااااااااااااااااااااا ي،ني إ ر ا ا ص  ا  اااااااااااااريا  اطا 

  يصااع  ذا  ا برن وي خ ش املاَ ي ماااااااااااااااااااااااااااااااانصاع حّ ي ويلّأاااااا ي ن إافر  

ال ي    ي ومور م ال طف  الّفئط ون   ّدت  لك إ ار الّأمرراد  اإلصافارا اال ااثل ان  اص الاذ  الل ا   لم اكأف    

ااااو  كاااار اضاااالمنهيا   ااااغ الّألاااامل 
ّ
  نّااااا  انأ ّ اااال إ اااار ر اااايلم ااااايا  ي   اااا   فر

ا ااااك ان طمفاااايتا فاااااأّن الّسااااي كغ  را،  نح

 من - اي أ ايل ال ي،  )  دع حد ثي اينأ يل ال حيلم إ ر  اف  اثن اينأ يل ال ،رتم الّأ  ل 
ّ
 اي( إ ار -كايل 

ّ
ام 

 ض    كر   م الّأ  ل الماعغ)فسم  كعغ فر  ال دا م ال  عر(    اإلااير  اإل ثث ) سّفو كي بفثمث اغ كاّن ام ا ( 

 ( ال يه ام الفرا إ ر امررد ا خوش  الّألذ ف ا   )ف م  اا روش لم   د فر  ام  ي(   كذاا ف ام اكال  ور ام )
َ
الاّفئط

لي اينأ يل وينأ  ل ال  ض  إ ر آاف اهي ف    ال حيلم ن سرم ا ّر م إ ر حيلم اهي فاد
ّ
 ف ط  حن

ااّكا  اااغ راا ف الّسااي كغا   راان  كاار أو: -
ّ
 ا ااأ ليل    ااّن ااال  اايو ر ا  ي رااد الّأ ر ااش  يلاااي  اإلضاافاو  اإلبهاايث  الش

مي اام اجهاايا رلااي  اام  اضااح
ّ
 اااغ ا بااد ل الّساايواا  ااال نلي تاا   ملاا  اااغ  صااردا: اسااأم  ال صااي د حقااص اااغ ا ااك الط

 :(13)(الّدمع اليكذب  )

ف  اااااااااااااااال  يل لألر   
ّ
 اااااّأينياااااااااااااااااااا اااا  يل ل ّدااااااااااااااااااا  انهلف  أو اي،   ك ا ااااااااااط

  ااا ك لل   اااااااااااام، افاناياااااااااااااااااااا ّن  رااا أو ا لاااااااااااااال  ا  تّل وأّن  ت ك   أااا   

  د  يل ي انمت الذ     ر يني اّم،ا ياااااااااااااااااااااااااااااا ّن بسلاااااااااااأك  الق    أو   

ل أو   
ّ
 دال ب د اي  د حّد،ت افايني مح  أنأه اااااااااااااااا ّن نتفاك الط

 

ف الّسي كغ     
ّ
( اغ  ذع اسوريت   ط تّم ال ا  ون  اسسجصافسي م  ذا ا  ف  ااغ ا سارد أوحف  ال طف )  و

ا اااك الّصااامر الّفا اااام  ا  وي اااما اااال ااااثل  اااري يت   كااام ا  يلااام الّ  سااارم القااا  صااايحات تاااّم انمضااام ا   اااد ااااّم 

ااف دددالّأ اايهف واا ن ف اان ااال تاانم  احااد )
ّ
ااف اسراااي،  انهلااير الااّدا  ( فأ اايل ل ااّدا  انهلاافددد أو  اايل لألراااي، ا ط

ّ
 ط

صامراين   كسااين ا بااّم ا  ااويل الااذ   يرا  الّسااي كغ   اام  ف اال ف رااد ا بوا اف الااّف  م  اامار   ماااد لا  الااذ  يا، 

( انأصّدر ل بل أ ن ال   رأ ن ب د حاف  ال طافا   اد قالال في  رم  ذا الّأ يهف ا  فرم الق  ففض ي ال  ن )

اايت  اي اأ فار  كار  تا  الأأرراد لاد  امور ا  ل  يفا  ) ّن( ااغ انأ  ات ا اك ال ماهاف ا  وي ام اا
ّ
ل ا  افا  إ ار الث

 ّن بساالأك  ااد  يل ااي  أو  ّن  ر ااك لاال   اام، افاناايا أو تااّل وااأّن  ت ااك   أ االا  بلاان اي االرم اااغ اسوراايت انمالراام )

 اااي   ااالي    يه اااات لأصاااّمر ا  يلااام الّ  ساااارم  ّن نتفااااك  اااأنأه  أو انااامتا
ّ
( فيلمتاااا   ال ااا ن  الأسااالم  الّ تاااافا ك 

الكي ام الق   ض ت ثيوأم اساأ ّفا  ل ات وأث يل اي   لما اي  كار صادر الّساي كغ ااد ام ر اتهاي ااغ  ادث الّفحرانا رلاي 

سي  ،اان الّ ّتا كمنهي انأم  إ ر ح ن اع
ّ
 بم     ،ي غ  احدد ن  ذع اس لي   د ح  ت اينمبيث  اي 
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اام ا ااأ ليل الّسااي كغ سحااف  ال طااف اساااف  اي اادا الااما ا  ل اان  ااأب  
ّ
 ااا   لااك ف اا م   ااي     راان ل  

 لااك ك اام، إ اار  اادث ا ااأ يوم الِانراام اإل  ي راام لأ ااك اسحااف   الانراام انم اار رم ل اامين ال ف ضااج ا  و ااث  حااف   

سااااي  ،يلتهاااايا فاااايلمين ا بااااّف القاااا   سااااأ رب لااااذلك  ل ل  ااااص انفتاااام ااااال ا ااااأ ليل
ّ
 ي نتاااافا لأ ااااّد، ا ااااينل حف ف ااااي  ا 

ااي ف  نسااي ي امافااا ا يه اا    حاامايع انم اار رما   اام هاافح  صاا ح  ن  ااامن امضاام  ولااا ا ّلااا 
ّ
  اافض  كاار الش

 ل م لش ف الّسي كغ فلسب  لكل ل ش ف ال ف،ل تلرِ   حّقص  أم الّأأرد ال  ذا اي أنأي د

ي    ال يه ااااما ي ا أصااااف  ور تهااااي ،اااااان الااااّ ت  كاااار ا بينااااب الّ لاااام  فلسااااب واااان فااااي  ف    ااااما  ا باااايّرا اجهاااا    

(ا  لكالح  اأّم ا اأنايه ي اال ا باّم ال ايث 14اأ ّداع إ ر ا ييت ،يلّرم  ن سّرم رث شا   ش اضامهم و ي دا الاد،ا)

 مريم الق  ال كأ    م  أ ي ان اا  امضا
ّ
 ف  ل لاد   ا فئأ  الش

ّ
م      ام  ا  الاذ  ل لمضم   ال انم ف الش

 ا أ يو ل   ا ي ن ا  د

ل اااد  اااي لت  اااذع ا  اااف   و م اهاااي ااااغ ال راااا الاااّفئط  اي ساااي   اينمااابيث  اااما  وااا ن  تاااوا  المحااادا انفرويااام     

ل  صردا )الا ت(    و ن  توائهي الكوش  )ان يه     المحدات(ا رلي  ّنهي ادات انمضم  انأ ي ل فل  ات  حداا  

ساارمد رلااي  ّنهااي  ا لاااي كيناات  ّمااا  ان  مياام فإّنهااي ا ضااا  ل ااّما   اا طين الّسااري يت ) ف اايلا   ااالي ا ال ضااميم  ال  

ان ااغ هار ام 
ّ
سار  ال ايث ل اّ ّتا  اال تيناب ثاين  ضايفت ا ي ا ي آااف الث

ّ
 ، ات( الق     ت بهي للشاّن تلر  ي الن

  اادع انأ  اال اااغ   اااف ا فأااامن  ااد ا ااي يت ااايال ث اام واا ن انأ ّ اال  الااّ ّت ااال ت اام    و  اا   ئاا ن اناااد  ااال ت اام 

و اغ  يلب اسحرين  كر الموي ف الّ لميم فلسبد ( 15ا تمام الّ ليا)
ّ
 الق  افر

د  اكافار اي ام ،ااان    الا ليت اي لرم    الق  ادان اغ نطي  ي ال ص يت   حمال    ش لي( تكرار األسما : 2-

ااي ف لأل رااا  ي اام ااايا   كاام ن ساا أ   اشااي فعا رلااي  ّن  ااذا 
ّ
اا ف   ااي،   ور اام ،يلراام  فااال إلاهااي الش

ّ
الااّ ّت الش

 ااااي اايراااافا وأ ااااي  ال صااااردا ال اااايثّ »
ّ
ااااا    

ّ
ا  الّسااااي كّغ    اااان ااااال اكاااافار الا لاااام اي اااالرم ن طاااام (16«)الّأكاااافار  أ  

  اث م  ذا الّأكفار   دع:المريم  ّأاد   اهي اغ نّص ا  ال 

 الأكفارات اسوريت الص لم الّد مان ال صردا اس لي  انكّفرا

 09 24 103  لسيت  صفايت 1958  م  اسرض

م
ح
 04 25 29 تلف  راي، 1953 ال رد ال  

 04 38 15 إ ثاريت اغ  مث ال  م اول وي،كم

 05 22 127 إ ثاريت إ ر اس لم الّد ل

 05 64 15 و ي ي    ريل  ي،ار حي،ثيت

 03 32 61 و ي ي    ريل امنم ف سط ن

 04 32 61 و ي ي    ريل امنم اصف

 08 22 37 و ي ي    ريل   ث وكم فل

ل  04 32 61 و ي ي    ريل امنم حسح

 05 17 - اير  الّد ا يل الرم إ ر ا د  الش ف
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م  ر،  افات اأأيلريتا   مل: (17()1953العيد ) ف ل  صردا:
ح
 رّفر ك لم ال  

 اااااام،ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااا فضاااااااااانن   ي نرن ان يصاااااااااد ي  الّ ين نيٌن  كر ا وي،  ّلاااااااااااااااااااااااا من   

ت اااااااااأ  العلرررررررم ّت ااااااااااما     اااا ام،اااااااااااااا ااااااا العرررررررلماضاااااااااااااا معن ل م فا    فر    ش  ن

رّ  اضطفٌو   
ّ
 فر   كر الأااااااا فيب الااااد ، العلم   الامن اغ   دع الذ

 اللم،-العلم  د ضثل -في ب ن   فَللح ل  ب  ااااااااااااام، ا باااااااااااااااااا ن ثينرام  
  

ااين ل ّأأرراااد  كااار  رلتهاااي ان  مّيااام    لرتهاااي  انللتهاااي  ا ّف، اااي  الّ ل اااي ، ن  اااماعا فااايل  م العلرررمفأكااافار ك لااام )      ( كا

ا  ال أاام اس  ار نلام الّفقاغ  الّأ اّدثا  ا خاف   اال ،ا افا الّأ  اف 
ّ
ا مو  ن

ّ
  م  حضير  ا ّدن  ،ررات اساام  الش

ت   را  الاّد ينيت  الكأاب الّسالي يما  كاين امضا
ّ
م ي اصااي ل كث اش اال   لايل انااد  ن اال رأايو  ا ب نا رلي حث

  اجهم فمتادنيع   ّصات لا   صاي د ا  اف،ا     ضاّل    ااف  
ّ
 ر فا     ش م ال   ن ال  منا فيلّساي كغ لام كشاذ

 إ ر تينب امضم  ي الّف  مد

ينرم  ض اااام،   اهااااي  انثحاااا    ااااي  ّن الّسااااي كغ  ااااد نّااااا  إ اااار ا  ااااّد ا اااااف ل   اااام   اااام ا ااااأهثل  فرلااااي ي   اااا  اإلنساااا     

اّف ) ّت اما 
ّ
ينل    ارادان الش

ّ
ت أا (ا ) الاامن ااغ   ادع  العلرمويلّضفر  الّدايرا فأرير إ ر اطمرا حّدع الث فرا    اش   ن

رّ  اضااطفٌو  
ّ
  ااد ضااثل -فراا   كاار الّأ فيااب  الااد ،( اّلااي    اان ضااّدع )  :ا ب اان( اللاام، )في ب اان العلررمالااذ

 ا يي ال ا ّا  ي  كر اضٍمد   اللم،(  غ ا ير م عبرام ي -العلم

اااي فا  اراايهااا  انايراااف ( تكررررار األفعرررال: 3-
ّ
اكااافار اسف ااايل  كااار اااااأث   يا تهاااي ،لرااان  كااار ا  فررااام الّ  سااارم ل ش

 تاااام 
ّ
ااااا ال 

ّ
وي  ااااد     ا  فراااام القاااا  اّأصاااان وااااينم ف الااااذ  ا ي اااان ا اااا    اااام   ّ ااااف  صااااي دعا  اااااي    اااايع  اااال    

 تااام ال   راااما فيلّساااي كغ   ااام  كاااّفر ال  ااان اي ااالرم ويلا اااي  ال ااايّث ل  صااا
ّ
ردا  لكااال الّأأرراااد   رااا  حااامل اكااافار ال 

 ااا  ااااغ الّجهي ااام اااال 
ّ
،ااااان الا اااي  ال ااايث ل اااّ ّتا إنلاااي  فياااد  ن    ااان انأ ّ ااال  أ ي ااان ا ااا   ئاااأر ش حرميااام الك ااام الك

 ر: الألين الّداف  الّ  سج     ب دع   م  لس سن ،اان و ي  ا  ال  اث م  ذا الّأكفا

 التكرارات األبيات الصفحة الّديوان القصيدة عال ايكّررةفاأل 

 03 36 17 تلف  راي، ن لوش ناي غ ي

 03 26 24  ثل الفث ر  

  اغ ل ي  الّف  س ن     

 و ي ي    ريل

 

112 22 02 

 10 68 161 و ي م تي 

 04 17 73 اغ افأأيح امبد الامثف اييال

  حاي م ثمراالّفاعغ  الّفاعغ  اصغغ

 

33 342 02 

 02  29  ا ياغ ي

 تلف  راي، ن لوش   م،

 

11 36 02 

 02 36 11 ن لوش  ي رك
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 (  شف اّفات اأأيلريت   مل األّدثي  ل اي أ لير:جا الق  رّفر فاهي ال  ن ) (18)(بجاية)فلل  صردا 

عا جا فا  
ّ
 رفاوي اغ الاي نا   ي َري جا     ه اياي هّراااااااااااااااااااي نسأااااااااا ذ

 اااااااااااا اينَري جررررررا يا ثّم ااااااااااااااااااااااااااااارااااااااثا جا     اااااااراي م  جا ف اااااااااااامني ثّم  جا    

  ياااااااااااثيلارَ  جررررا اف يا   ي،اتا  اااااااااااااااا      اااااااااّصاي جا اثفايتا   جا    

رطين اغ كّن ايهف  
ّ
 اااا ي كي ااااااااااااااااااااااااري ثّم  يرَيياااااااااااااااااااااااااااإلراااااا جا فا   سّفو كيلش

 

لااي  اادل  كاار       
ّ
شاايا اااغ ادلملاا  ال اايّث فااإّن اكاافارع بهااذع الّصاامرا    به ش ااي إن

ّ
اين ال  اان  اادّل  كاار ا  فراام  الن إ ا كا

ا ينرااايددد   جرررا رثاااايا ثاااّم  جرررا  ري ااام    جرررا ف مناااي ثاااّم  جرررا رااافاوي   اااي ريددد   جرررا ه ياااايددد  جرررا ااااواحم اسحااادا  )

إلر ااي كي ااري ثااّم  يريااي( ل ااد   ااّد،ت صاامر ان ااغ   جررا اثيلراايددد جررا   صاااي   ف اايا   ااي،اتا   جررا اثفاايتا   جررا  

اااااأّن الماحاااااادا افيااااااد ا اااااالاي  اساااااااف ا فاااااااين ال  اااااان )تااااااي (   ااااااي  ر ااااااش  اااااادرا  كاااااار  الّأصااااااميف  ل لاحل ااااااي   سااااااير  ي كا

سير يت الّواينرم وأرايل ي املخأ  م
ّ
شخرت  الّأ ا ش  ل  ذع الل

ّ
 ي نف  ا  د  ايثث  ايث   رن يد  الل

ّ
 كأن

 

ركيبي:
ّ
كرار الت

ّ
 ب( الت

سااي  ان  ااص  اي، ااي،  ااما ،يلأاا   ا  اايعا ( تكرررار الجمرر : 1-
ّ
   اام ي  اام   اام  ااال اكاافار ان ااف،اا في سااي  ي ك  اا  ا 

لي  ام س،ا   ور ام هير ام  فياد يا   اد ا أواشت نايي  انث كام  اذا الّ ام  
ّ
 فا    تم،ع ضلجهي إن

ّ
كشر  اغ  صي د الش

 (   كر  ذا انذ ب  ر، اكفار ا بلن اغ  صي د الّسي كغد 19  ّن اغ ر فني ان يصف  يك ش   د ال داي )
 

 الجملة االسمية:-

 التكرارات األبيات الصفحة الّديوان القصيدة الجملة ايكّررة

 02 52 81 و ي ي    ريل ا   ثل انملد صّ ي  احدا

 02 64 20 و ي ي    ريل  ي،ار الهصل الّفهرب

 02 36 18 تلف  راي، ن لوش ال م  ال أرد

     

ااااايت  اي اااأ فار وما ااااطم الّصااا يتا      
ّ
فيلّسااااي كغ   ااام  كااااّفر  ااااذع فأكااافار  ااااذع ا بلااان اي اااالرما تاااي  لأأررااااد الث

ا واحررداا بلاان إنّلااي  را،  ن اااامن  ّاأاا  )
ّ
م-( الاايف   كاار ا ااك الَمحاادا رلااي افر ااي الّف اامل صررف

ّ
 -صااكر ع   راا    اا 

رلااي  صااف  ي ااير الااما،  املبااي را لاادارع )امه اا ( وأتلاان اااي ا اا   ف اال المحاادا  ااّما  الي ااك  ح ااي   كاار المتاام،ا

ايو  الر ي ام  ا بايا  املخأصاف ل ّ ضايرا  ا  سال  ا بلايلددد  ّااي الغصن الّرطيب  ر  ال  ن   م )
ّ
( انفا،  ل ش

ااا ب ا بوا ااافّ  الاااذ  لااام  عباااوع  لااام اف اااا    قاااص القررروّي العتيررردتل ااام )
ّ
( ف اااي ت ااااغ  اااري  ا  اااد ا  ااال  اااّما الش

كاال  ااذا ال اامّ  ال اام  اي ااأ ليريم  اال افأاااي  حفيأاا    ااري،ا ا واان اصااّد  ل ااي وااان  ااّما   اابي م  حرا،اا ف اام  

 (ددد  عندنا قويا عتيداال أرد )
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 الجملة الفعلية:-

 التكرارات األبيات الصفحة الّديوان القصيدة الجملة ايكّررة

ت اغ الّف ضم ا يم ه ح
ّ
  المر،ا الذ

  لسيت  صفايت

 

41 

 

10 02 

 02 اف   ي

 06 18 63  ي ا ص  حّاك

 و ي ي    ريل و ي م   ّ ت ل   نشم،ادد

 

157 68 02 

 04 28 135  نت  ي نمفلوش لم ك د  احد

 تلف  راي، رييلم ررخ نل ك  ذ ددد

 

10 60 02 

حرركمددد
ٌ
 04 20 39 الرم ايالف  دث اينلريي  

شااااياا   اااام اااااي  اااايرت   راااا   ااااذع ا بلاااان القاااا  رّفر ااااي      
ّ
اكاااافار ا بل اااام ال   راااام  اااادّل  كاااار ا  فراااام  ا  رمياااام  الن

رررر  لرررر  أ شررررودة  نملررررد هررررذي  اااااغ  صااااي دعا ايّصاااام الّدالاااام اجهااااي  كاااار اإلثااااايت ) الّسااااي كغ
ّ
رررر  فرررري الّروكررررة  أحّبررررد  ونن

 
طف

( فوياااي،ا  كااار الاااّدييت الّسااايو م فإّنهاااي اللااان انأ ّ ااال  كااار اإلثااايرا تررررى  لرررم يعرررد واحرررد ال(  ّااااي ان  رااام اجهاااي )أحيررريكم

يا، اااي إثااايرا   شااامي ي  ااام  رااايو ال ي ااان الاااذ  نااايو   ااا  الّضااال ش   الّأنّاااا   الي لااام ا ففااام  اااأب  اااذا الّ  ااالد  اّلاااي

سااا ش  ا اااي،  
ّ
)ا  يضاااف  الهي اااب(  ل اااّن  اااذا الهرااايو  لرااان  كااار ،ييت  ااااف : كيياأصاااير  الّأ ّ ااال  ايوأ اااي،  الل

 فا  إّاي اح شااي ل لأ ّ ل    ا ي،  إحفات  ل مددد    
ّ
 انمات مددد   غ ِ  ي يت   بأ إلر  الش

 

 .ف طا   م   رن ني،ر   دعا و  لي  ِهرب التففرم اجهي الياي ا أصف  كر ا بير  املبف رتكرار شب  الجم : ( 2-

 التكرارات األبيات الصفحة الّديوان القصيدة شب  الجملة ايكّررة 

 02 30 8 تلف  راي،  صردا ان فتين ال  تنددد

 02 342 30 الّفاعغ حاي م ثمرا الّفاعغ  كر اساتددد

ا امن  ف  ركم اد  ال ف نددد
ّ
 02 20 81  لسيت  صفايت  ّيهي الذ

      

 كاااار تل اااام ا باااايّر  املبااااف ر لاااامففا حااااف   ا بااااّف القاااا  اللاااان ا ااااينل اأ ااااّد،اا   ااااذع ان ااااينل  ا أصااااير الّسااااي كغ      

(    الأ أرا  مرن أجر ...ا ضي  إ ر ا ينل الا ليت الاينّرام ل بل ام ف ل اد اال رثيفتهايا رلاي ل اي ، ر الّأ  ران  الّأوش اف )

 ددد(ليكم مدى القرونفعدددا على األخ  ا أليلم املخيهب وإحثل  اننللم الق  ا را و  )
 

ااي ف اط  ااي اااي )حااف ا ك لااما تااو ( اوأااد  واا   صااردا ا اايراافا اااغ الا اات ج( التكرررار االسرريهاللي: 
ّ
  اام  ن  كااّفر الش

الثينل   كذاا   ذا الّ م    رن المر ، اغ ر ف ال دااى    امل يفت ن لكّ   راي    اد امل ادث ن  املباد، ل وصامرا 

 ّاااي حتاا    ااد الّسااي كغ ف اام   راان تااّداا  ا أصااف  كاار ( 20«) بااّم انم اار ل ل  صااي دأهرياام ا»يفأااما  الهي اام ا اا  

 الّ لي   ا ارم:

 الأكفارات اي تهثل انكّفر  اسوريت الص لم الّد مان ال صردا

  نصف ل  

  لسيت  صفايت

 02 ا ذ 16 55

 03  ني 15 45  ني
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 02   ي 20 135 إ ر ادر م  رايل الثمرا

 02 ِالح  17 169 اغ ل ي  إ ا ق  امنم  ا بوا ف

  ا ذرا  ي ا أ ى ال كف

 إ ثاريت

 02 الش ف 40 39

 02 تّن  34 69  ،ا  ري ف ا بوا ف

 02 ف يو 22 127 إ ر اس لم

 :(21()أناا تهن و   صردا ا  صردا ) فلل  وريا  الق  رّفر فاهي اي

 امح   شج   ددد  تام، ي أنا   
ح
رن ات

ّ
 فيرغ كيل 

امح  ل   ، ن ا ااااا ص أنا   
ّ
  اغ نشرد لم   ن اااه

ٌف لمح  لااااااااااد،ح  أنا   
ح
 ااتامح اااااااااااااا رثث لم    ااااا فك

 

اا   اادّل  كاار       
ّ
اكاافار )اسنااي( اااغ  ااذع اسوراايت  للاان ،ييت ن ساارم اأ ااّد،اا ف اام  اامدغ وي  ضاامر  الّأماتاادا رلااي  ن

ات(  ال  ااا رلاااي  اااف   لاااك   لااي  الاااّ  ما  
ّ
ااراام )الّأ  اااا الاااذ

ّ
 ي (22«)اأااامي  ل كااافا كيناات حيضااافا  كااار الاااّد اث»الذ

(  اينطااما   ال ااف و ااال 23 لكال الّأ ا ااش  جهااي به ااشعا  فكاافا الّسااي كغ   ااي  ااغ )احأ ااير( ن ساا   الّأ  راان ااال رااأنهي)

م اغ 
ّ
 ان  ييا ا  فش   اغ امات م  ا     ذادددالما  ا   دث  درا   كر الّسرطفا  الّألك

 

كرار ايق:عّي: 
ّ
  ي مث الشي ف ال اثل  وأكفار  احد ال الا ي ات الأيلرم: )الا تا الشطفا الثيام(:د( الت

اكاافار و اات الااد، ،اااان  صااردا   ااش راايم    اادعا  حن  تااد ف اام ا ااأ يوم   يلاام ن ساارم ي   ااشا ( تكرررار بيرر : 1-

اا  ب رااد  اال 
ّ
اس،ا  اإل  اايعغا فيلشااي ف   ااداي  كاافر و أااي ،اااان  صااردا ااايا   اام وف ااين  كاار اندايتاا  اااغ انم ااف سن

 الذ  اضطفع إ ر نتم  صردا ا  ال ال صي د الق  رّفر فاهي و أي ال  وريأهي:

 التكرارات البي  ايكّرر  األبيات الصفحة الّديوان القصيدة

  ض ي ي ال رن

 

 

 

 

 

 

 

  لسيت 

  صفايت

 

49 62 

 

 

 

 02 آع ال لركغ  كر ن سج  إ ا ال رن هيل

 02 لرن  كر الّف م ال ال ّم الث رن  ني  ي

ل م لم  در رثني اي ال بم 
ّ
 02  ني  الش

 02  ني  ف ص اغ   ي،    غ اذ    اذ و

 02  نت  يلرن  ام انمتا لم،   امن 

أي 
ّ
 02 نلل نداينك اغ اسحوان  يلرن الش

 02 ه ت ايرئت  لكل ف د آن اس ان

 02   ا شا ه   ال  ف ف م  اا وثث

 02 ااأل الدنري ر ي ي      ّيهي الّ مر ا  ا بح  50 117  ثل راضين

 02 ايع اغ وردائهي الّساير ا    ريع انس شح 

 02  ن ل ي  ل   د  انيضج اا  الّد ف الطمينح 

 02   ا ت  كر   شو ويل فض ا بد دح  ح ن

ف اسرض   م،ا    غ ال ا ش ال  م،ح 
ّ
 02  ر
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 02  يهي ا خيلد املبي دا يراو الّأالد   يصين  اسا ي، 29 26 تلف  راي، اغ  مث املبي د

 02  ّيهي الصي د ن نلم اساينل   انسيفيت ورن ي اأدانى 35 - اير  الّد ا يل الأ ر ي
  

ااا   فياااد       
ّ
فأكااافار الا ااات ااااغ ال صاااردا الماحااادا      اااي       ااان المحااادات فاهاااي الصااامرا كأّنهاااي وااا ن  م ااا نا كأن

ااااي ف الّأااااأث ش اااااغ 
ّ
ااأصااااير ا  ااااص ال صااااردا    امضاااام  ي اااااغ الاااامر ر اااا م  اااام الا تا ااااذا ويإلضاااايفم إ اااار الي لاااام الش

و  كر ان  ص ال
ّ
 ذ   دّل   ر د انأ ّ ل وما طم اياأصيرا ف م  مّت    ي      فر

 

ام لأ د اد الاّ  م ( تكرار ش:ر: 2-
ّ
 اذع الط

ّ
  م اكفار الد ، ال د، تّدا  ي كشان واي فا ااغ را ف الّساي كغا اا

  كر اسأم  انم ر ى ا خيرترم ل ّ ّتد
ه
 ي   شا إ  ي ن د ل   ثفا إ  ي ري حيّ،ا

:ر ايكّرر  األبيات الصفحة الّديوان القصيدة
ّ
 التكرارات الش

  رفيايلست 

 تلف  راي،

 02 ت م، اسا ش  ذ  الا ي ي  ي 44 50

 02  د  فف ي  اغ الّ د   امّي 

 02 لل اف   ي  ا ش   ش الّ  يح

لال
ّ
 02 األّد  ان من  مث الن

 ملم  رد ن لوش
ّ
 04  نت  رد  نت  رد 12 51  نيررد    ينل الط

 02  ّام الّأيريخ  ي  لك ال  د ف ل 09 149 د13الش يوا ث: حبُّ اضطفو

لااي تااي  ا ااأ يوم ل  اال انم اار ل ايّصاام  كاار اسااأم  اسنيراارد القاا  الأااي  إ اار 
ّ
فأكاافار الشااطف اااغ  ااذع ال لااي   إن

ي فاد
ّ
 اثن  ذع الت

 

 اااال  اس،ا  اإل  ااايعغ  انم اااار ل إ ااار الثيااااام  ّ ي ( تكررررار الزمررررة: 3-
ّ
 ح اااار  يك اااش  لااااك اااااغ اسنيرااارد   يتاااام كااان ااااال ال 

  امتم، اغ  صي د   ش إنشي، ما  ا بد ل الّأي غ  ّمضح  لك: اكفار ي آافاا
ّ
 رلي  ن

يام انكّفرا اسوريت الص لم انصدر ال صردا
ّ
 الأكفارات الث

 05  ي توا فدددا  م  10 141  لسيت  صفايت توا ف ا  م   ي

شرد 10 145 ح   ي    م،
ن
 05  يف سط ن  ث / ن رد  ن

 07   لم     د  ا بوا ف 16 147  لر يوث،  

 04  ني ونت  فئرم 08 151 نشرد ال أيا ا بوا فيم

 05  م   نسجص 10 157 ارذ،ل

 04 با   ّيهي ال يسج  ا  08 159  ،ا ي

نشاارد الااذرف  ال شاافيل 

 لث أ ثل

 كن صخفا كن  طفا  08 3  نيررد الّ صف

 كن  ّرا  غ حّفا  ي وث،             

03 

 03  ي وث،   ي وث،  09 5 وث، 

 05 ع  روش  ي نمفلوش 10 7 نشرد نمفلوش
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 05  ني حّف  10 20  ني حّف 

 39  ه    ي  ه    ي  ه   155 47 1970ا 09آايل  : نهضم ال  د ا بد د

 04 ع  روش 08 56 ، مان اسه يل ع  روش

  رض ي الرمث  ااااااااااااااثث      120 39 الّفاعغ  حاي م ثمرا حاي م ثمرا

 يان  ال  ش الّف رد                     

 في  ئ  ويل  ش فاهي      

 كن  مث لك   رد                        

 ر ت كيلهرا   ر ي     

 فيض وي خ ش اند د                     

04 

 04  لف  الهي غ فداع 08  اير  الّد ا يل  لف  الهي غ فداع

ن اكاافار الثيااام افاوطااي واا ن  حاادات ال صااردا  الي ااك ي ضاالل حّ اال إ  اايعغ  احاادا ن اادع  صاادر  اال ،يلاام      
ّ
كشااا

 ف  الذ  ك  ش د رلاي  ن اكفار اي  لايف  
ّ
 حَدعن الشي ف ر رن ويلّأ ا ش  جهيا  فا ا  يلم الّ  سرم    انم ف الش

سااا انم اار ل  اإل  اايعغ ال اايّث الااذ   ساا 
ّ
ش  ف اا  ال صااردا ا ااذ ان طاا  اسّ لا رلااي الاايف   كاار ا  ضااامر  كاار الن

ي ف   م  نأ ن ال  حدا إ ر  اف د
ّ
    الّدا م ل لأ ّ ل  اسي فا  ل ش

ّ
 الذ

 

كرار الّدائرّي )املحوري(: 
ّ
فراامن واذلك    يألثن اغ اد  نسام ، ران ال  مان    تو  ا   اغ ث ي اي ال صارداهر( الت

ال ضااي  امل اامر  الااذ  اااد ر اااغ ف كاا ا رلااي  ّن ال  اامان  اام  ّ ل و ااي  ندااجّ   أصااّد  ل  اايرس فد راناا  ،اااان الااّ ّت 

اااي ف( بهاااي»
ّ
م )الش

ّ
ف  اااذا ( 24«)كسااا ط الّضااام   كااار ن طااام حّسي ااام ااااغ ال اااايرا  يكشاااف  ااال ا ألااايث اناااأا 

ّ
  اااد اااامف

 ي غ  ا ن  ذا الّد ران:الّ م  اغ تل م ال  صي د الّسي كغا  ا بد ل الأ

  د، افّ،، ال  مان  د، اسوريت الّص لم الّد مان ال صردا

 16 70 49  لسيت  صفايت ض ي ي ال رن

 06 25 43  لسيت  صفايت افحاي ويلّفئر 

ا امن  ام ض ي ي
ّ
 02 20 81  لسيت  صفايت  ّيهي الذ

مرا
ّ
 07 30 87 و ي ي    ريل اغ  رف  ري ف الث

 08 24 30 تلف  راي، ا دث ال رد اغ

 05 15 58 تلف  راي،  خغ اغ الاميت

 05 16 56 تلف  راي،  مث امت الص يفر ن ا بوا في ن

 06 12 - اير  الّد ا يل و   ا بوا ف

نلاام اناااد ا  ااا   فاايلّأكفار الااّدا ف  كشااّد  ئدرتاام را ااشا ااال الاامعغ  انلااايع انأ ّ اال نلاام الااّ ّت  ر ااش ااال انشاادا،ع     

ساي ل  ال  اأب  اذا الّأكافارا   ال ، اعاغ 
ّ
 لك فإّن انشهيل انأ ّ ل ود ران ال  مان ضلل الّ ّت ي كشه    ال الل

ااااندفد ران  ضااالل ث ي اااي الاااّ ّت كااااج  اااال ت ااام ولأينااام ال ث ااام و  ااا   ئااا ن انمضااام     ال كااافا القااا  
ّ
، رانااا  بهاااذا الش



  

02: املجلد 01: العدد  ملجة )موازين(                               
 

  ه1441 شوال [20] م2020 جوان
 

ي ف إ ار الي لام ا   اي   كار ااماين نّصا ا  ك أاي ا  ايلأ ن  ففضت ن س يا  يدّل ال ت م  اف   كر
ّ
اد   عغ الش

  ا لأي بشااان را اش اااغ ال رااا المحادات الااثث : انمضاام رم )فكافا الااّ ّت(  ال ضااميم )الي اك الااّ ّت(  الّ  ساارم 

ااااي ف(ا اااااغ الت فاأهااااي املخأ  اااام: ال لم، اااام )و ااااي  الااااّ ّت(ا اسف راااام )اضاااالمن الااااّ ّت(ا ال
ّ
ّأ يه راااام    ) ماهااااف الش

فا ن الشي ف ا  انأ  ل(د
ّ
شا  رم )ا

ّ
 ال 

ل اد   تااد الّأكافار ل  ساا ا اايناام  انللام ضاالل  صااي د الّساي كغا  لاام  كال  ااذا المتاام،  ا راي    ا أايهراايا واان       

  فضا   تي  لمور م ،يلّرم اأايا م  ّ،ا ي ،اان الاّ ّتا حراا رااّن نّصاي ثينراي إ ار تيناب الاّ ّت اسصاكغ لريراّدع   

 كاار انأ  االا وصاامرا فاهااي  شااميا  تي وراام  شااج   ااال اإلثاايرا  الّأ ي اانا رلااي  كاام ا  يلاام ال  ساارم القاا  كااين   اهااي 

 ث اااي  نتلااا  ل صاااي دع  القااا  اضاااّل ت  اااذا الّأكااافارا ف اااد   تاااد ل  سااا  اااال اثلااا  اسااايحم  ا ااا م ل ّأ  ااا م  ااال 

ل لأ ّ ااال  صاااد إرااافار  فاهااايا رلاااي ن ااادع  اااد ا ي ي اااي  لماااا   الّأ ا اااش  ااال  فاااايرع  اشاااي فع   حي  سااا   ح صااايل ي 

شوراام 
ّ
 لااك إ اار الّأ ا ااش  اال  ففاحاا    اا ي،ا  ايّصاام اااغ  نيرااردع المه راام    ش ااي    ا ااك انمّتاا  لأله اايل بهاافض ال 

  الّتهذ بد 

ن    ا ان  اذرف   ام   ذا الّأكفار لم كسجئ إ ر الّ ّت اغ  ّ  حيل ال اسحامالاإ  ي كشا ف انأ ّ ل)ال ايرس( واأّ  ا ا     

اااا  لااام  ااااأت ل ساااّد ضاااا  ي ،ااااان الاااا ّت     صااامرا ا ففرااااي لاااد  الّسااااي كغ وااان   ااااى لِرااااي،  ، را 
ّ
ك ااايكش رريناااا ا رلاااي  ن

ي ي ِ ي،يهي  ماعد ي   ياًّ    ي ه

 اثصاااام ال اااامل  ّن الّأكاااافار ضاااالل ال صااااردا الّسااااي لّرم  ّ،   ور اااام ف ّراااام ،يلراااام اضاااايفف اااااغ  شااااكر  ي انعباااام     

هم 
ّ
 ي اغ ال را تليلرم الّ ّتدال 

ّ
 ّ   الّأ ا ش ال ّ    اإل  ي  انم ر ّل    لت ك 

ي فا امضم  الّدرا م: ايصادر:
ّ
   غ ، ا يل الش

شف  الّأميض ا ا بوا فا  د1
ّ
فرم المه ّرم ل ن

ّ
 د1981 لسيت  صفايتا الش

 د1981تلف  راي،ا الّدار ال فئّرم ل كأيوا لرأريا امنما  د2

 د1983انيّ سم المه ّرم ل كأيا ا بوا فا  نيررد ال ّصفا  د3

 د1984إ ثاريتا انيّ سم المه ّرم ل كأيا ا بوا فا  د4

 د1987و ي ي    ريلا انيّ سم المه ّرم ل كأيا ا بوا فا  د5

 ايراجع:

اإل ضيح اغ   مث الاث م: ا خطرب ال و ي  ا رفح     را  ا  رعا اللد  اد ان  م ا يلغا ،ار الكأيو  د1

 د1980ا 5ا اال ا ينل

 د1اول   ين ا خ يلغا ،ار الكأب ال  لرم و ش ت ا ف ال صيحم:  د2

  310ي:  1977الّصيحب :  حلد اول فيرنا ال را:  حلد ص فا اطا م الاي،ل ا   ب ا ال ي فاا د3
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 في ميزان النقد عمود الشعر   

 

 دة. فاطمة بن يمينة

 (الجزائر) تيارت – عبد الرحمن بن خلدون جامعة 
Fatimabenyamina14@gmail.com 

 19/08/2019: تاريخ اإليداع  01/06/2020: تاريخ النشر

 

 امللخص: 

      
 
سس محددة تمثلت في عمود أالشعر عند العرب صناعة كغيره من الصناعات، وعلى هذا حاولوا ضبطه  بمعايير و  إن

الشعر. الذي هو عبارة عن طريقة نظم الشعر على سمت العرب القدامى للحفاظ على شكل القصيدة النموذج. والذي 

املولدين الى قسمين: قسم محافظ وقسم  مجدد. وعليه ارتأينا  بسببه انقسم النقاد واألدباء في العصر العباس ي مع ظهور 

 الوقوف على قضية  عمود الشعر بين املحافظين واملجددين وما نتج عن الصراع القائم بينهما.

 الكلمات املفتاحية: الشعر، النقد، عمود الشعر، القصيدة. القديم، الجديد

Abstract ; 

      Arab poetry is an industry like other industries and on this tried To adjust it with specific criteria and 

fondations in the column of poetry,which is a poetry systemes on the old Arabs To preserve thé form or the 

poème, thats why critics and writers in the Abbasid era and with the emergence or the Mawlidis divided into two 

sections. A conservative   section and refurbished section. Accordingly, we considered standing on the issue of the 

poetic column between conservative and refubished and the resulting conflict between them.  

Keywords: poetry, criticism, poetry column, poem, Old, new. 

إّن الشعر هو التعبير الدائم واملستمر عن روح اإلنسان، لذلك يعتبر الشعر العربي التجسيد الحي لإلنسان           

بط الشعر بالنقد منذ القديم، وكانت بداية  فكان ديوان العرب وسجل حياتهم ومآثرهم. وقد ارت العربي األصيل،

م بدأ يجنح إلى ش يء من التعليل والتحليل في صدر اإلسالم، ثم في العصر األموي، وصوال  النقد فطرية ذوقية،ث

بدأ النقد األدبي يقوم على أسس علمية،  مسايرة  ي ازدهرت فيه الحركة النقدية .إذإلى العصر العباس ي الذ

 لتي صاحبت الشعر العربي .ملظاهر التجديد ا

كانت محاوالت التجديد الشعري، ومذهب الخروج عن القصيدة األنموذج، بادرة خير على الحركة  وقد       

وبعض الشعراء.  ،النقدية، إذ أسهمت في نضج وبروز عدة قضايا نقدية دونت في كتب نقدية ألفت حول الشعر

تناولت هذه الكتب قضايا مهمة لم يكن األدباء والشعراء يعيرونها أي اهتمام من قبل. مثل قضية عمود  كما

 الشعر، التي شغلت نقاد القرن الثالث هجري وما بعده. 

هـ( ليصل أوج تطوره مع أبي 167إن ظهور مذهب التجديد مع الشعراء املحدثين والذي بدأ مع بشار بن برد)     

هـ(،    هذا األخير  الذي تتلمذ على يد أبي تمام وتشبع من 284( ، الذي عاصر الشاعر البحتري)تهـ231تمام)ت
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ه  آثر أن يحذو حذو القدماء ويسير على نهجهم و يترسم خطاهم في قول الشعر وصياغته فالتزم 
ّ
مذهبه ،غير أن

ممثال للمذهب الجديد بابتكاره بعمود الشعر ، فعّده النقاد ممثال للمذهب القديم، في حين كان أبو تمام 

 لصياغة ومعاني وصور جديدة لم تألفها العرب في شعرها و هو ما عرف بالبديع.

وقضية عمود الشعر لتزال تشغل نقادنا اليوم  إذ نجد عّدة قراءات تتناوله في العصر الحديث ، مثل قراءة      

الناقد وليد إبراهيم قصاب في كتابة "قضية عمود الشعر عبد هللا الغذامي في كتابه "املشاكلة واالختالف" وقراءة 

 في النقد العربي القديم".

وقضية عمود الشعر مرتبطة ارتباطا وثيقا باإلبداع الشعري مما يجعل منها قضية حية صالحة للدراسة    

ن أهمية عمود وتتبعها عبر العصور األدبية ، للكشف عالخوض فيها   لذا ارتأيت والبحث األدبي في كل عصر . 

الشعر في بناء النظرية الشعرية العربية قديما وحديثا .وذلك بناء  على جملة من األسئلة البناءة الهادفة واملتمثلة 

 في :

 ؟ومكانته عند العرب ما مفهوم الشعر  -

 ما هي اإلرهاصات األولية لظهور املصطلح؟ -

 شعر؟هل يمكننا القول أّن املرزوقي هو املنظر الحقيقي لعمود ال -

 ما موقف النقاد املعاصرون من قضية عمود الشعر؟ -

وقد فرض علينا  املوضوع أن نعتمد املنهج الوصفي باعتبار قضية عمود الشعر قضية نقدية مدروسة في        

 ذاتها و لذاتها، واملنهج التاريخي  الذي ساعدنا على تتبع القضية في تطورها عبر العصور األدبية العربية القديمة.

أكبر »إّن للشعر والشاعر مكانته املرموقة عند العرب،إذ يعد الشعر : مفهوم الشعر ومكانته عند العرب -1

ْقَبل شهادته وتمتثل إرادته...مع ما للشعر من عظيم املزية، وشرف 
ُ
علوم العرب، وأوفر حظوظ األدب وأحرى أن ت

عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه كتب إلى موس ى وقد جاء في األثر أن  1«األبية، وعز األنفة، وسلطان القدرة 

ه يدل على معالي األخالق، وصواب الرأي، ومعرفة األنساب»األشعري 
ّ
وقد ذكر  2«ُمْر َمْن ِقَبلك بتعلم الشعر؛ فإن

يجب على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب »أن معاوية بن أبي سفيان أوص ى بتعليم األوالد الشعر  بقوله 

 . 3«األدب

أما بخصوص الشاعر فقد كانت القبلية من العرب إذا ما نبغ فيها شاعر أقيمت على شرفه األفراح واملعازيم،        

وجاءت  القبائل املجاورة مهنئة مباركة، وذلك الن الشاعر حماية ألعراض قبيلته، وذّب عن أحسابها ومخلد 

 . 4ملآثرها، ومشيد بذكر أبطالها

هذا؛ وألهمية الشعر ووظيفته صار الشعر ديوان العرب، والشاعر رسول أو نبي يتبع من طرف أبناء قبيلته،        

أّما في العصر العباس ي فأصبح الشعر مصدرا  للتقعيد والتنظير السيما مع تمرد الشاعر املولد على التراث 

ما أدى إلى ظهور تيارات أدبية نقدية متنازعة الشعري القديم، ومطالبته بالتغيير في بناء القصيدة النموذج، م
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حتذىفيما بينها؛ يسيطر على التيار األول 
ُ
.   مفهوم االحتذاء بالتراث، وأنموذجيته، وُيدركونه بوصفه املعيار امل

 ويمثله  بشار بن برد، والبحتري، وابن الرومي، ومهيار الديلمي. أما التيار الثاني الذي يقوده أبو نواس، فقد شكل

محور اإلحساس بالتمرد على التراث ونماذجه وزمنه، أما التيار الثالث  انطلق أصحابه  من تصور يرى إمكانية 

.  ونتج عن هذا الصراع بين هؤالء 5تجاوز التراث، والثقة في قدرة الشاعر العباس ي على تقديم إبداع أصيل مغاير

ثل قضية عمود الشعر التي طرحت بين املؤيدين وأولئك بروز قضايا نقدية شائكة تضاربت حولها اآلراء؛ م

 للقديم واملطالبين بالتجديد.

 :مفهوم عمود الشعر-2

هو طريقة نظم الشعر على سمت العرب، أي الحفاظ على طريقة فحول الشعراء القدماء وهي طريقة         

ثال أبي تمام، ومن تبعه في ما بعد.أو البحتري في العصر العباس ي، ال ما جاء به املحدثين و املولدين و املتأخرين أم

هو التقاليد والسنن التي اتبعها األوائل من الشعراء والتي  ينبغي على كل شاعر جاء فيما بعد االلتزام بها وعدم 

، وإن خرج أحدهم أو حاد عنها قيل عنه أنه خرج عن عمود الشعر وبالتالي فشعره مشكوك فيه 6املساس بحرمتها

وهو ما وقع فيه أبو تمام وأنصاره.  وعمود الشعر مصطلح نقدي يعني طريقة العرب القدماء في نظم الشعر أو 

باختصار هو النسج على منوال هو التزام منهج العرب في بناء القصيدة الشعرية واالحتذاء بالقصيدة األنموذج، و 

القدماء في قول الشعر. وجيء بمصطلح العمود تشبيها للقصيدة بالخيمة التي كانت تبنى وسط الصحراء 

يتوسطها عمود من خشب  متين، فإذا اهتز اهتزت كل الخيمة، وإذا مال مالت، وإذا انكسر  سقطت الخيمة 

ْعَمَد الش يء جعل تحته عمدا أرضا. وجاء في لسان العرب،أّن العمود هو: الخشب
َ
ة التي يقوم عليها البيت وأ

والعمود العصا، و العمود الخشبة القائمة وسط الخباء، والجمع أعمدة و عمد ... و عمود األمر : قوامه الذي ال 

ي يستقيم إال به ،وعمود السنان ما توسط سفرتيه من غير التاتئ في وسطه ... والعميد : السيد املعتمد عليه ف

. ورد في قاموس املحيط: أعمدة وَعَمٌد وُعْمٌد والسيد، كالعميد: ومن السيف شطيبته التي 7األمور أو املعمود إليه

في ثمنه، ورئيس العسكر أو عمود البطن: الظهر ومن الكبد عرق يسقيها،والعماد األبنية الرفيعة... و العمدة ما 

عنى املعجمي ال عالقة لها بالشعر. ولكن أدباء العرب استوحوها .وعليه نالحظ أن كلمة عمود في امل 8نعتمد عليه

من بيئتهم الصحراوية، كما استوحوا الشعر، والبيت، والقصيد، وغيرها من املصطلحات العروضية. وذلك ألّن 

ْعِر، ونظم الشعر  ال يستقيم للشا
ّ
عر إال العمود  هو الركيزة األساسية التي يعتمد عليها العربي في بناء بيت الش

بفضل استقامة العمود ومتانته. ونظرا لقيمة ومكانة هذا املصطلح بين الشعراء والنقاد راح الكثير منهم إلى 

دراسته، وشرحه، وتحديد عناصره. فكانت الخصومة بين الطائيين أولى املعارك النقدية، التي أثمرت لنا مصطلح 

هو األمر مع القاض ي الجرجاني في كتابه الوساطة بين عمود الشعر، ثم توالت حوله األبحاث والدراسات، كما 

 املتنبي وخصومه.ثّم املرزوقي الذي يعّده النقاد املنظر الحقيقي لقضية عمود الشعر. 
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 :عمود الشعر عند اآلمدي-3

ر شهد العصر العباس ي تطورا وازدهارا مس كل مجاالت الحياة، االجتماعية والسياسية ، ورافق ذلك ازدها          

املجال الثقافي والسيما الحركة النقدية التي انتعشت أّيما انتعاش في جو الصراع القائم بين مذهب التجديد 

الذي استجاب ملستجدات العصر" فمالت طائفة من الشعراء إلى العناية بالصورة اللفظية وإثقالها باملحسنات 

لف ، وعلى رأس هذه
ّ
الطائفة يقف أبو تمام ومسلم بن الوليد، وقد  البديعية و تعميق معانيها بالغموض والتك

ومذهب املحافظين الذين بقوا متمسكين بالطريقة التقليدية في نظم  9دعاها النقاد القدامى بأنصار الصنعة"

الشعر،فحذوا " حذو األوائل في العناية بعذوبة العبارة وانتقاء ألفاظها ... واألفضل إبانة مبتعدة  عن الزخرف 

ويمثله  البحتري.وقد عرف أصحاب هذا  املذهب بأصحاب الطبع عند النقاد القدماء.وقد وجد    10اإلضافي"

الناقد اآلمدي نفسه أمام تيارين اشتدت بينهما الخصومة ، تيار يناصر أبي تمام ويجعل منه شاعر زمانه، وتيار 

 " بغية إظهار مزية كل من الشاعرين. يناصر البحتري ويراه أشعر الشعراء ،فجاء بكتابه " املوازنة بين الطائيين

،أول مؤلف ورد فيه مصطلح عمود الشعر في قول )املوازنة بين شعر أبي تمام و البحتري(ويعّد كتاب     

وذكره على  11«البحتري أعرابي الشعر، مطبوع، وعلى مذهب األوائل، و ما فارق عمود الشعر املعروف»اآلمدي:

وَص على املعاني »وعن أبي تمام أيهما أفضل   فرّد البحتري كان أبو تمام: لسان البحتري حينما سئل عن نفسه
ْ
أغ

َوُم بعمود الشعر منه 
ْ
وحصل للبحتري أنه ما فارق عمود الشعر و » كما ورد كذلك في هذا النص: 12«مني، وأنا أق

 . 13«طريقته املعروفة، مع ما نجده كثيرا في شعره من االستعارة والتجنيس واملطابقة

وعليه؛  يعتبر اآلمدي أول من وظف  مصطلح عمود الشعر"  ليكون  عنوانا لطريقة العرب الشعرية، ومعيارا      

كما  وصف شعر البحتري باألنموذج الذي يستمد منه خصائص عمود  14للخصومة بين القدماء و املحدثين "

لشعر القديم ألن البحتري لم الشعر فجاءت" نظرية عمود الشعر عنده صورة لشعر البحتري، ومن ثم صورة ل

 .15يجانب كثيرا خصائص الشعر القديم"

وإذا كان مصطلح عمود الشعر ينسب إلى اآلمدي فإن كلمة العمود ليست جديدة على الساحة األدبية       

رأس الخطابة »هـ( يستعملها في كتابه "البيان و التبين"في قوله:255النقدية القديمة ؛ حيث نجد الجاحظ )ت 

وكل ش يء للعرب فإنما هو بديهة و ارتجال ، »وأيضا نلتقي بنفس اللفظة في قوله: 16«طبع، و عمودها الدربةال

 فكٍر وال استعانة...فما هو إال أن يصرف وْهَمه إلى جملة 
ُ
ه إلهام، وليست هناك معاناة وال ما بدة، و ال إجالة

ّ
وكأن

أرساال، وتنثال عليه األلفاظ انثياال، ثم ال يقّيده على  املذهب، وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه املعاني

 فمن هذين القولين  يتبين أن الجاحظ قد ملح إلى املصطلح في حين يعزى التأصيل و التأسيس لآلمدى. 17«نفسه

وليس الشعر عند أهل العلم به »ويبدو أن اآلمدي كان يرى في شعر البحتري األنموذج للشعر الجيد إذ يقول:    

 حسن التأتي، و قرب املأخذ، واختيار الكالم، ووضع األلفاظ في موضعها، وأن يورد املعاني باللفظ املعتاد فيه إال

املستعمل في مثله، وأّن مكّون االستعارات والتمثيالت الئقة بما استعيرت له وغير منافرة ملعناه، فإّن الكالم ال 

 . 18«وتلك طريقة البحتري  يكتس ي البهاء و الرونق إال إذا كان بهذا الوصف،
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ومن الواضح، ومن خالل ما سبق ذكره  أن اآلمدي ربط عمود الشعر بشعر البحتري الذي يراه لم يخرج على      

فإن شئت دعوناك »سمت العرب في نظم الشعر، وما يؤيد قولنا هذا تحامله على الشاعر أبي تّمام في قوله:

، هذه املقولة التي تثبت ميول اآلمدي إلى أنصار مذهب  19«ك شاعراحكيما، أو سميناك فيلسوفا، ولكن ال نسمي

املحافظين الرافضين الخروج عن منهج  التقليد والسير على خطى األوائل العرب، وهو ما جعل بعض النقاد 

وال  20«عمود الشعر عند اآلمدي ُوِضع خدمة للبحتري وأنصاره فأبعدت املوازنة عن اإلنصاف»يرون أّن 

 في العملية النقدية هو ما ُيعاُب على النقد العربي القديم بصفة عامة، وبصفة خاصة عند اآلمديموضوعية 

 :عمود الشعر عند القاض ي الجرجاني-4

من خالل الوساطة بين املتنبي و خصومه" هـ( إلى عمود الشعر في كتابه "392تطرق القاض ي الجرجاني)      

وكانت » تطرقه للكثير من القضايا النقدية املطروحة آنذاك، املتعلقة بالشعر العربي واملفاضلة فيه فيقول:

م 
ّ
عراء في الجودة والحسن بشرف املعنى وصحته، و جزالة اللفظ واستقامته، وتسل

ُّ
ما تفاضل بين الش

ّ
العرُب إن

زر، وملن كثرت سوائر أمثاله و شوارد أبياته؛ ولم تكن الّسْبق فيه ملن وصف فأصاب، وشبه فقارب، و بده فأغ

 . 21« تعبأ بالتجنيس و املطابقة، وال تحفل باإلبداع و االستعارة إذا حصل لها عمود الشعر،ونظام القريض

ما يالحظ من هذا القول أن الجرجاني وضع لنا أسسا عامة، فمن تجسدت في شعره حصل له قصب  السبق     

ها في كل زمان : قديما و حديثا، فمعظم » نه تحدث والتقدم، وذلك أل 
ّ
عن عمود الشعر بمقوماته التي يتوافر جل

العناصر التي تحدث عنها الجرجاني على أنها مقاييس املفاضلة بين الشعراء تكاد تكون عناصر عامة تتوافر في 

التي ينبغي أن »عمود الشعروبهذا رسم الخطوط العريضة ل 22«الشعر القديم مثلما تتوافر في الشعر الحديث

 الصالحة لكل زمان . 23«يكون عليها الشعر العربي لتتوافر له دواعي الجودة و اإلحسان

 :عناصر عمود الشعر عند الجرجاني -

جاء الجرجاني بستة عناصر مالئمة لكل األذواق واملتغيرات الزمنية ليفسح املجال أمام كل األفكار الجديدة  

األوصاف الخيالية التي يبدعها الشاعر وفق تصوره الذاتي  النابع من تجربته الشعرية  واملعاني املولدة، و

 الخاصة ، وهكذا يفتح الجرجاني مجاال للتنافس بين الشعراء املبدعين.

 وتتمثل هذه العناصر في:

 شرف املعنى وصحته. -

 جزالة اللفط و استقامته. -

 إصابة الوصف. -

 املقاربة في التشبيه. -

 البديهة.الغزارة في  -
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اردةكثرة األمث -
َّ
ائرة و األبيات الش  :ال الس 

إذا؛ قدم الجرجاني للمدونة النقدية العربية هذه العناصر خدمة  لإلبداع الشعري،  دونما تفضيل لشاعر ما        

ُيجمع النقاد الحدثيون على أّن القاض ي الجرجاني لم ُيعِط »عن آخر أو االنتصار لطائفة دون أخرى لذلك:

ق 354صطلَح أهمية بالغة كاآلمدي، ولم يربطه بأبي الطيب املتنبي)ت امل حّقِ
ُ
هـ(، فهو يكتفي بتلك العناصر التي ت

ه لم يشرح و لم يفّسر كل عنصر على حدة
ّ
، بل كان همه ضبط الصناعة الشعرية، 24«للشعر جماليته ، كما أن

 رديء. بوضع هذه األسس لتكون عامال حاسما في تمييز الشعر الجيد من ال

 :عمود الشعر عند املرزوقي -5 

"شرح ديوان الحماسة ألبي تمام"  هـ( في مقدمة كتابه421املرزوقي) لعمود الشعر أركان وعناصر أجملها          

و الجرجاني ليقول رأيه :" إنهم كانوا يحاولون شرف املعنى وصحته،  بعدما وجد الطريق معبدا من طرف اآلمدي

وجزالة اللفظ واستقامته واإلصابة في الوصف، ومن اجتماع هذه األسباب الثالثة كثرت سوائر األمثال وشوارد 

ستعار منه األبيات، واملقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن ومناسبة امل

للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما فهذه سبعة أبواب هي عمود 

  (25الشعر.")

ربط عمود الشعر بشعر البحتري معتبرا إياه  اختلف تصور املرزوقي لعمود الشعر عن تصور اآلمدي،الذي    

األنموذج  املحتذى لشعر األوائل، والذي ينبغي لكل شاعر أن يسير عليه لينال أحقية استحقاق الشاعر 

املفلق.حيث جاء املرزوقي بسبعة عناصر ال تتعلق بخصائص الشعر القديم فقط وإنما هي خصائص عامة 

لقاض ي الجرجاني في تصوره لعمود الشعر. وبهذه الرؤية االنفتاحية للشعر للشعر ،قديمه وحديثه وهنا يلتقي با

جعل تحقيق هذه العناصر ممكنا إذا ذهب الشاعر فيها »أسهم في اتساع  مفهوم املصطلح، والسيما عندما 

 مذهب الصدق والتزام الحقيقة، أو حين يذهب مذهب الغلو واملبالغة، أو حين يكون بين بين،يقتصد في قوله،

ويتوسط فيه، فذكر أقواال ثالثة يمكن أن تتحقق فيها عناصر الشعر، وهي: أحسن الشعر أكذبه، وأحسن 

الشعر أصدقه، وأحسن الشعر أقصده، ولم يفاضل بين هذه األقوال الثالثة، أو يقطع بصلة واحد منها بعمود 

وهكذا نظر املرزوقي إلى قضية عمود  26«الشعر، وإنما ذكر أن لكل قول منها أنصاره الذين يؤثرونه، يدافعون عنه

ْقص أي طرف من األطراف املتصارعة فيما بينها،مستجيبا ملتطلبات 
ُ
الشعر نظرة شمولية موضوعية، لم ت

 العصر الذهبي الذي كثرت فيه الخصومات والصراعات األدبية النقدية.

 :عناصر عمود الشعر عند املرزوقي-

ر، والتي من خاللها أخذ املصطلح صورته النهائية ومن ثمة أصبح هو جاء املرزوقي بسبعة عناصر لعمود الشع

 املنظر الحقيقي لقضية عمود الشعر، وتتمثل هذه العناصر في:

 : وقد خصه بالسمو و الرفعة و العلو و الشرف ألهميته ومكانته في نظم الشعر.شرف املعنى وصحته -
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: أن يختار الشاعر اللفظ الذي يكون قالبا للمعنى أو جسما لروح املعنى، مراعيا في جزالة اللفظ و استقامته -

اختياره نظام اللغة العربية؛أي ال يخرج عن املألوف من كالم العرب، و استقامة اللفظ يكون باالبتعاد عن 

 عيوب الفصاحة.

فأوصاف املمدوح ليس هي نفسها :أن يتوافق الوصف والغرض الشعري املراد النظم فيه اإلصابة في الوصف -

 أوصاف املهجو، كما ينبغي تجنب املجهول والغامض من املعاني والصفات.

:تقريب صورة الواقع بصورة شعرية فيها التلميح أكثر من التصريح لجعل املتلقي ينفعل مع املقاربة في التشبيه -

 الصورة الفنية املقدم له.

: إن البناء الشعري ال يستقيم أال إذا  كان بارعا في حسن تخير لذيذ الوزن التحام أجزاء النظم و التئامها على -

االستهالل واالنتقال من غرض الى غرض في القصيدة ، أو ما يسمى بحسن التخلص، وحسن الخروج، راكبا البحر 

 املناسب للقصيدة.

ية تقرب املتلقي من املستعار له : أن يكون املستعار منه يحمل قرينة داللمناسبة املستعار منه للمستعار له -

ليحصل التوافق التواصلي بين الشاعر و املتلقي ،و ذلك بمراعاة العرف اللغوي املتعارف عليه في مجتمع واحد 

 متجانس.

أن يختار الشاعر اللفظ املناسب  مشاكلة اللفظ للمعنى و شدة اقتضائهما للقافية حتى ال منافرة بينهما: -

للمعنى املناسب له، وان ياتي هذا التركيب بين اللفظ و املعنى في املكان املناسب في التركيب حتي يؤدي الغرض 

 الداللي املطلوب إيصاله إلى املتلقي.
 

ها بحقها، هذه خصال عمود الشعر، فمن لزم»ويختم أبو على املرزوقي كالمه حول عمود الشعر فيقول        

ُم ، ومن لم يجمعها كلها فبقدر ُسهمته منها  قدَّ
ُ
ْحسُن امل

ُ
ُم، و امل

َّ
َعظ

ُ
فِلُق امل

ُ
وبنى شعره عليها، فهو عندهم امل

بُع نهجه حتى اآلن. أي أّن تحديد قيمة  27«يكون نصيبه من التقدم و اإلحسان، وهذا إجماٌع مأخوذ به و ُمتَّ

 لهذه العناصر السبعة. الشاعر  مرتبطة بتوظيفة

 :عمود الشعر عند النقاد املعاصرين -6 

اهتم النقاد املعاصرون بعناصر عمود الشعر التي جاء بها املرزوقي، فتناولوها بعّدة قراءات مختلفة،        

 ومن بينهم عبد هللا الغذامي في كتابه "املشاكلة و االختالف"، و الطاهر بن عاشور من خالل شرحه ملقدمة

املرزوقي على شرح ديوان الحماسة ألبي تّمام، غير أن الذي استوقفتني قراءته الناقد وليد إبراهيم قصاب 

الذي اعتبر عمود الشعر نظرية استكمل أسسها املرزوقي باعتباره هو " الذي أوضح نظرية عمود الشعر 

كبرى،بحيث استوى الحديث ووضع لها عناصر وقوانين تشمل الكثير من دقائق الشعر وخطوطه الرئيسة ال

عن عمود الشعر على يديه واضحا مكتمل الجوانب، ولم يستطع أحد بعد املرزوقي أن يضيف شيئا جديدا 

 (. وبهذا الرأي يقر الناقد إبراهيم قصاب بأحقية املرزوقي بلقب منظر عمود الشعر.28إلى ما صنع.")
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 في أّن: ومن على شرفة ما قيل يكشف البحث على أن نتائج تتمثل   

الخصومة بين الطائيين أولى املعارك النقدية، التي أثمرت لنا مصطلح عمود الشعر ، وإن ارتبط هذا  -

املصطلح باملرزوقي فإّن اإلرهاصات األولى بدأت مع اآلمدي في كتابه املوازنة بين الطائيين  ثم مع القاض ي 

 الجرجاني في كتابه الوساطة بين املتنبي وخصومه.

إذا كان اآلمدي  اتخذ من شعر  البحتري األنموذج األمثل لعمود الشعر،فإّن القاض ي الجرجاني لم يعبأ لشعر  -  

املتنبي وال لغيره، بل تناول عمود الشعر من منطلق التجربة الشعرية لدى كل شاعر قديم أو حديث، دون 

 املفاضلة بين الشعراء القدماء واملحدثين في العصر العباس ي.

ومن خالل ما جاء في كتاب "املوازنة" يبدو انحياز  اآلمدي لشعر البحتري ومناصرته للقديم انحيازا واضحا على   -

 الرغم من أنه تعهد في مقدمته بأن يكون موضوعيا في موازنته بين الطائيين.   

ما هو استطاع أن ال شك فيه أن ما أورده املرزوقي، ليس بالجديد عن الساحة النقدية األدبية العرب مما-
ّ
ية، وإن

 يكيف ويصوغ هذه األركان السبعة في مفهوم مصطلح نقدي  التصق باسمه التصاق النظرية باملنظر. 

اكتفى النقد املعاصر بتتبع ما قيل حول قضية عمود الشعر قديما ولم يأت بجديد مغاير ، لكن بقراءته  -

 الحقيقي لعمود الشعر وتحديد عناصره. للقديم استطاع تزكية املرزوقي بوصفه املنظر واملؤسس
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 البالغة الشعرية في األدب الجزائري: مقاربة أدبية في ثالثة نصوص من األدب الجزائري    

 

 د. محمد حراث

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
momo.adab@gmail.com 

 19/03/2020: تاريخ اإليداع  01/06/2020: تاريخ النشر

 

مة ِّ
 : املقد 

هي قراءة أدبية، ونظرة تحليلية لثالث نصوص أدبية شعرية، لشعراء جزائريين، وهم على الّتوالي: النّص األول     

لشاعرنا وقائدنا األمير عبد القادر الجزائري والّنّص الثاني لشاعرنا الثائر مفدي زكريا، والنّص الثالث لشاعرنا 

ين من حيث الحجم، وتتمايز كذلك من حيث دراستي لكل املناضل صالح خبشاش وكلٌّ من الّنصوص الثالثة تتبا

 واحد منها، كما سيأتي بيان ذلك.

 

 النص  األول: األمير عبد القادر الجزائري )قراءة سيميائية تحليلية(. -/1

مان(:وهو مقطوعة من قصيدته املشهورة   )بنا افتخر الز 

 

ماكِّ   لنا رجاللنـا في كل  مكرمـٍة مجاٌل          ومن فوق الس 

 ركبنا  للمكـارم كـل  هوٍل          وخضنا أبحرا ولهـا زجال  

جال   احلون لها العِّ
 إذا عنها  توانى الغير عجًزا         فنحن الر 

: أال تعالوا
 
ا        ينادي املستغيث

 
 سوانا ليـس باملقصـود مل

نـال   ا ي 
 
ى        سوانا، واملنى من اس ليس لـه مسم 

 
 الن

 
 ولفظ

؟لن قال   ا الفخر العميم بكل  عـصٍر         ومصٍر، هل بهذا ما ي 

عـال   ها الفِّ
 
ق  رفعـنا ثوبنا عـن كـل  لؤٍم         فأقوالي تصد 

مأِّ احتمال  
 
زن يزري        لكان لنا على الظ

 
 ولو ندري بماء امل

 

حبرته، ويشهد اللقاء العزيز بين لئن يقف الرجل في ساحة الوغى، وميدان الطعان، ويحمل في الوقت نفسه م      

قرطاس ويراع، تدّبجه حركات البنان، لتولد كلمات، وتخاط بالكلمات أشطر وأبيات، فذاك األمر الذي ال يطيقه 

 كأنها رجاالٌت صناديد، كّل 
ٌ
إال أميٌر، هو األمير، وال َيْسِطيُع إتيانه إال عبٌد قادٌر هو عبد القادر، كلماٌت مصطّفة

الرجولة وتفوح بالعّزة، وتتضّوع بالكرامة، وتأتلق بنور اإليمان، وتّتقد بضياء اإلخالص هلل ثّم لهذا كلمة تعبق ب

 لنا في كل  مكرمٍة مجال؛الوطن، الذي أحّبه بجباله وأنهاره، وتالله وأغواره، وهوائه وبحاره، وذّراته وأسراره. 

االعتزاز بالنفس أطنانا وأوزانا، والتي ال يقولها إال تحمل من الفخر و  لنا شطٌر أْن يأتي به غيره محال، اللفظة
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ُد لنا ذلك فيعيُدها: 
ّ
نا به يؤك

ّ
ماكِّ لنا رجال؛املنتصر، وكأن مستخدما في هذا البيت كلمات قوّية،  ومن فوق الس 

ه يقصد كّل مكرم مكرمٍة ، وبعضدون  كل  وإيجابية، تراه مستخدما لفظة 
ّ
 وكأن

ً
ة، دون غيرها، وقد أتى بها نكرة

في حالة جمع  رجالالّدالة على العلّو، ولفظة  فوق مهما عظمت أو صغرت، إحًدى بإحدًى، ومستخدما لفظة 

كثرة، وهل يزهو الّرجل إال بالّرجال، وِنْعَمْت رجولة. وقد كان للتقديم والتأخير في هذا البيت معنى جليٌل، فالعرب 

را؛ ليحصل بذّياك التأخير تشويٌق وارتقاب.
َ
 ال تقدم إال األهّم، وال تأخر إال ما تريد أن تجعله منتظ

 

 خضنا أبحرا ولهـا زجال  ركبنا  للمكـارم كـل  هوٍل          و 

 

 هول ينتقل بنا األمير إلى بيٍت آخر، ويجمع ما أفرده من مكارم، ويمتطي لها ما قابلها من هول، ليسلك مع تنكير      

 وإباٌء جعالُه يخوض مكرمةما سلكه مع 
ٌ
وليس بحارا  أبحًرا، وكأّن كّل هول وحده يفرد له ذلك الّتحّدي شجاعة

د يقتض ي مئة بحر ليرتفع بالجمع إلى جمع كثرة، يقتض ي ألف بحر أو يزيد، ولتكون فقط، فلم يكتِف بجمع ق

ضنالفظة 
 
 ترسم ذاك العبور الوعر الخطير، واملجازفة الضخمة التي تصوُرها خشونة الخاء، وضخامة  خ

ً
صورة

 لباَس الشجاعة واإلقدام، ولم يكت
ُ
ْفَتِخَرة

ُ
لِبُسها نون الجمع امل

ُ
ف بالبحر وحده دون وصف، الضاد واستطالتها، وت

 حروف الجر وحروف 
ُ
فقد أزجل البحار من بعد أْن ركب األهوال، وأهّم ما مّيز هذين البيتين السالفين كثرة

 على رغبته في جعل هذه الكلمات وما تحمله من ِدالالت ومعاٍن، 
ً
العطف، وعوامل الربط األخرى كاإلضافة؛ داللة

، وذلك ما تفعله 
ً
 مترابطة

ً
 حروف الّربط وهذا ما سيرافقه إلى آخر األبيات.متماسكة

 

احلون لها العجال    إذا عنها  توانى الغير عجًزا         فنحن الر 

 

رطّية، فجاء       
ّ
رطّية وجملة الشرط التي إْن  بإذافي ذا البيت يقّرُر أمرا يقينّيا، وهذا ما تفعله األساليب الش

ّ
الش

حصلت وحصل من الناس تقاعٌس في الذود عن املكارم، وخوض املغارم، جاء الجواب تقوده الفاء، وتربطه 

َصّور األمير الذي لم يكتف بانتظار األهوال، وإنما بادرها راحال إليها، وما سكنت عاصفة 
ُ
بالحدث السابق، وت

ألمير، وكأنه أحب األهوال، ال أْن يخافها، ويبادرها ال أْن تبادره، وال ُيَعاَجُل إال إلى البالغة لديه، إال لتصور عجلة ا

، هو أّن الّتواني صفة لذاك الغير، والّرحيل في الراحلون و توانى املحبوب، وما نلحظه في املقابلة بين كلمتي: 

ق غيره بالفعل ا
ُ
ل
ُ
لّدال على الحركة، وكأن التواني منهم صفة عجل إلى األهوال من شيم األمير وقومه، فعّبر عن خ

 إلى املكاره، وال رحلة إلى األهوال، ثّم يعّبر عن 
ٌ
ر منهم هّبة

َ
َتظ

ْ
ن
ُ
تتحرك معهم أينما تحركوا، ترافق كل أفعالهم  وال ت

بات وعدم التغّير، أثبَت أّن هذه الصّ  الراحلون والعجال، نفسه وقومه بلفظة 
ّ
فة وكأن االسم الذي يدّل على الث

 ال تغّيرها املصائب، وال تبّدلها الّنوائب، وكانت 
ٌ
 ثابتة

ٌ
وصفا لها وكأني باألمير ما الراحلون بعد  العجالفيهم راسخة

ِه إلى تلكم املكاره. ّمِ
َ
 اكتفى بالرحلة إلى هاتيك األهوال، وإنما كان عجال في أ
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كرار األلف املّدية والتي تطلق معها إلى األعلى  وما يمكن أْن نالحظه فيما سبقنا من أبيات الزمة صوتية؛ وهي      
َ
ت

ا من الهواء، ال يعّبر بذلك إال من بلغ ذروة الفخر، وذؤابة االعتزاز بالّنفس، ومثاله:  ماك، لنا، كمًّ لنا، مجال، الس 

إْن - وهذه الالزمة الّصوتيةرجال، ركبنا، للمكارم، خضنا، لها، زجال إذا، عنها، توانى، الراحلون، العجال، 

اعر إلى آخر قصيدته. -الّتعبير صّح 
ّ
 أن نسّميها كذلك، سترافق الش

 

: أال تعالوا
 
ا        ينادي املستغيث

 
 سوانا ليـس باملقصـود مل

نراه في ذا البيت األكثر من رائع، واألجمل من بديع، قّدم ما حّقه التأخير، قّدمه على صورٍة ال يجب إال أْن تكون     

وقد  -من حيث األصل ال من حيث الوجوب-لها حّق الّصدارة ليس ؛ ذلك أّن سواناعليه، فكان األصل أْن تتأخر 

ُه ليس من املنفية بما بعدها؛ لينفَي املسألة قبل  سواناقّدم  ّك بساطع اليقين، أنَّ
ّ
أْن يشرحها، وليقطَع َحاِلَك الش

ليس منجد، وال مغيٍث وال معين وقتذاك سوى األمير وجنوده. ونراه حاول التأكيد أيضا بالباء الّزائدة في قوله: 

 ذلك أّن من معاني حروف الجّر الّزائدة التوكيُد. باملقصود،

طر الثاني من البيت:  كما نرى بالغة الحذف، وبراعة     
ّ
: أال اإليجاز، وبداعة االقتضاب، في الش

 
ينادي املستغيث

 كاملة، لحالة املستنجد تعالوا، 
ً
د أربع معاٍن فقط، بل وكأّنها تحكي قّصة

ّ
ذلك أّن األربع كلمات هاته، ال توك

 ينادي.عل املضارع املستغيث وهو ينادي ويستغيث استغاثة مستمرة متكّررة، دلت على ذلك استمرارّية الف

ويستمّر األمير في موازناته ومقارناته، بينه وما يّتصف به من شيم وخصال، وبين غيره ممن تنكبوا عن      

 االنتصار لهذا الوطن، وما يّتصفون به، ويقول في البيت الخامس:

نـال   ا ي 
 
ى        سوانا، واملنى من اس ليس لـه مسم 

 
 الن

 
 ولفظ

ن معناه، وفحواه، ومغزاه، ينّم ويدّل على إحاطة األمير بالعربّية وعلومها فلم يكن رجل بيٌت بغّض الّنظر ع

عا، بعد أْن كان 
َ
سيف فقط، بل كان عاملا مصلحا، ومتصّوفا زاهدا، ولغويا مفّوها، وخطيبا بليغا، وشاعرا ِمْصق

ويوم العطاء أجودا، وعند العجز للجيوش قائدا، وفي الحروب رائدا، وفي املعامع سائدا وعند املصائب أجلدا، 

 رافدا.

من استغراق شاسع،  الناسوقد استعمل في مقارناته االفتخارية هاته لفظة الّناس، وكأّن وما تحمله لفظة 

اسبلغ بذلك ذروة الفخر، مقارنا بينه وبين الناس جمعا، نافيا في الوقت عينه أْن يكون 
 
إال هو وقومه، وليعّبر  الن

نال ماني منهم جازمة الّتحقيق، واجبة الّنوال، جاء بالفعل املضارع املبني للمفعول أيضا على أّن األ  ه ال يهّم ي 
ّ
، وكأن

من كان املتمّني من قومه صغيرا أو كبيرا، فاألهّم أّنها تتحّقق، دون أْن ننس ى الالزمة الّصوتية التي ال تزال ترافقنا 

لة في األلف املّدية التي تتكّرر في ال
ّ
بيت الواحد أكثر من خمس مرات، مع كثرة حروف الربط التي حاول من واملتمث

 املعاني.
َ
 املباني ربط

ُ
 معانيه بربط مبانيها، فاستدعى ربط

َ
 خاللها األمير ربط
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؟ قال   لنا الفخر العميم بكل  عـصٍر       ومصٍر، هل بهذا ما ي 

 أخرى إلى لفظة 
ً
مها ويجزم بها امتالكه أمرا يكون مجهوال من قبل ، هذه الكلمة التي يقّد لناهنا يعود األمير مّرة

لدى الّسامع، وتذكرنا هذه اللفظة بشاعر مفخار، وبطل مغوار عمرو بن كلثوم في قصيدته ونونيته االفتخارية 

املشهورة؛ ذلك أّن األسلوب في كلتا القصيدتين متشابٌه إلى أبعد الحدود، وإال فبما نفّسر أّن األمير لم يجد 

ولنا أْن نحّمل هذا العنوان من الدالالت واملعاني القوّية ما بنا افتخر الزمان، ِعنوانا إال أْن يعنونها:  لقصيدته

 نشاء.

كان يكفي أن يقول: لنا الفخر؛ ذلك أّن التقديم جاء هنا لغرض الّتخصيص، وكأنه ال أحد لنا الفخر العميم؛ 

ُه، وما اكتفى بالفخر فخرا، ب
ّ
د له حّق االفتخار إال

ّ
ل أراده فخرا عميما، يعّم جميع املناحي وشّتى الّنواحي، ثّم يوك

أن، بتوكيٍد معنوي، فجاءت 
ّ
 ما قبلها مستغرقة في ما بعدها،  كل  ويفّصل هذا األمر وذاك الش

ً
دة

ّ
التوكيدية موك

الزمان، وعلى ، فكان له الفخر على طول عصٍر ومصرٍ مقرونة بالباء الزمنية واملكانية، واجتاحت مع األمير كّل 

نكرتين دالتين على جميع وحداتهما وأجزائهما، ذلك أّن كّل عصٍر مصر  ، واملكانعصرٍ امتداد املكان، وجاء الزمان 

على ِحدٍة،  دونما استثناء عصر وكّل مصٍر على حدة، دونما إغفال مصر، قد امتلك فيه األمير حّق االفتخار ، 

ّك،  فأذعنت العصور له واألمصار، وأعطته حّق 
ّ
االفتخار، وليردف األمير بعد ذلك توكيدا آخر، يزيل به الش

؟وينفي به الّريب، ويبعد به الحيرة:  قال  ي  هل بهذا ما ي 
ّ
ب، وكأن سؤاٌل ينفي به كّل سؤال، وتعّجٌب يقطع به كّل تعجُّ

 يتحّير. باألمير يقول: هذا أمٌر َبَدِهّي، فكيف بعاقل أْن يسأل، وبلبيب أْن يتعّجب، وبفاهم أْن 

عـال   ها الفِّ
 
ق  رفعـنا ثوبنا عـن كـل  لؤٍم       فأقوالي تصد 

يفتخر بالفعل املاض ي، وكأّن الكرامة التي تحّدث عنها، وتعّففه عن كل لؤم وساقطة أمٌر مقطوع في حدوثه، 

وب قبل 
ّ
ومجزوم في وقوعه، فالرفع قد وقع وال سبيل إلى تغييره أو تحويره وقد بلغ الفخر به نصابه، فتعّفف الث

ته لفظة 
ّ
 الّنكرتين، فقد سبق الحديث عن داللة النكرات. لؤمولفظة  كل  الجسم عن كّل لؤم، ناهيك عّما دل

اني: 
ّ
طر الث

ّ
؛وأّما في الش عـال  ها الفِّ

 
ق فكان الجمع في القول على وزن أفعال، وهو جمع أقل من  فأقوالي تصد 

ه أراد أْن يقول إّن الِفعال أكثر من األقوال، وإّن 
ّ
كّل  وزن ِفعال التي وزن بها األمير األفعال املصّدقة أقواله، وكأن

 قوٍل تصّدقه أفعال ال فعل واحد.

مأِّ احتمال  
 
زن يزري      لكان لنا على الظ

 
 ولو ندري بماء امل

أّن األمير  -أي حرف الشرط لو–الشرطية التي يمتنع جوابها المتناع جملة شرطها األولى، يوكّد  لوحرف 

ل، وإباء الّضيم، ما جعلهم قد يقبلون بالعطش
ّ
َمض العسير، إذا ما كان  وقومه بلغ بهم رفض الذ ديد، والرَّ

ّ
الش

ة،  -هي في الغالب مقصودة–قطر الغمام بالذّل واالزدراء نازال، بيد أّن الّصورة وما تحمله من مبالغة  تصّور ِعزَّ
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وترسم إباًء ُعرف بهما األمير وتمثلهما في الحروب بسيفه البتار، وجيشه الجرار، وفي ِشعره بفخره القاطع، وأفكاره 

قوية لتكون هذه القصيدة وغيرها من هاتيك القصائد التي جال األمير فيها وصال، وغيرها اآلخر من القصائد ال

ُّ لم يرضخ للّدخيل أو  ّّ عب الجزائري قطّ
ّ
ًما تاريخيا، وشاهدا حّيا على أّن الش

َ
األبّية، واملقطوعات الحّرة، َمْعل

 العميل.

ختار روّيها الما مرفوعة مضمومة لتحكي لنا الالم وضّمتها شّدة إباء كما نرى األمير في هاته املقطوعة الالمّية ا

ه اختار الّرفع والعلّو، على الّنصب واالنكسار، منحازا إلى إيقاع البحر الوافر، الذي رآه 
ّ
األمير، وعّزته، فال غرو أن

ا، أو نشر إليها، والتي هي مناسبا موضوعه، وهلّم جرا من بعض الدالالت، واإليحاءات واملعاني التي لم نقف عليه

 أكثر من أْن تحص ى.

ية(. -/2 اني: مفدي زكريا )قراءة تناص 
 
 النص  الث

هيد أحمد زبانة )
ّ
بيح الّصاعد، في يوم إعدام الش

ّ
 (:1955جويلية  18وهو مقطوعة من قصيدة الذ

 

ماء جنودا  يا فرنسا امطري حديدا ونارا         واملئي األرض والس 

م  
َ
عد ليب الحقودا سوف ال ي  ين فاستصرخي الص   الهالل صالح الـــد 

 

 على انطفاء شمعٍة ما      
ً
امن عشر من جويلية عام خمس وخمسين، وتسع مئة وألف شاهدة

ّ
لئن كانت ليلة الث

ْت تسّد على املحتّل منافذه، 
ّ
فتئت تض يء للشعب الجزائري طريقه، وما برحت تمّهد لكّل ثائٍر دربه، وما انفك

هيد املفّدى أحمد زبانة إلى ربه ومواله، فإّن الليلة نفسها شهدت مخاض مولوٍد  وموالجه،
ّ
وعلى لحظة انتقال الش

جديد، عرف الّنور بين ظالمات جدران بربروس الحالكة، التي سّدت على شمس الّسماء، وشمس الحّرّية كّل 

ل هاربا بين مسافات القضبان، وفجوا
ّ
ت األبواب، ليؤانس الّسجناء ويواس َي منفذ يلج منه ضوؤهما، إال ما تسل

اعر مفدي زكريا، في قصيدة أقّل ما ُيقال فيها وعنها، أْن ال 
ّ
الغرباء، هذا املولود الجديد الذي أبدعته أنامل الش

ع، 
ّ
م عنها منافحا ِعنوانها، الذي فاق كّل توق

ّ
 يتكل

ٌ
يقال فيها وعنها، تالفيا للتقصير، وتحاشيا للّتقليل، قصيدة

نائّية الّضّدّية تفتح للقارئ الباب على مصراعيه؛ ليجوب عنوان 
ّ
جمع بين شيئين ال يجتمعان، وكأّن هذه الث

ًرا، في سبر أغوارها، وصهر نفائسها، وهي ثنائّية  ا، متحّرِ بيحالقصيدة متجّوال حرًّ
 
بيح الذي  الصاعد،و الذ

ّ
الذ

اعر قال: 
ّ
عه كّل سامٍع ساقطا ال مرتفعا، إال أّن الش

ّ
ه تناصٌّ وتقابٌل مع قّصة املسيح عيس ى يتوق

ّ
بل رفعه هللا، وكأن

د حياته بقوله: 
ّ
اعدعليه السالم؛ الذي ُصّور لهم قتيال، مثلما ُصّور زبانة لفرنسا مقتوال، لُيَوك ومصداقا  الص 

هم يرزقون  لقوله تعالى:  الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا، بل أحياٌء عند رب 
 
[ 169ران: ]آل عم (())وال تحسبن

هيد عالقة مثير واستجابة حادثة زبانة أثرت في نفس مفدي فجاءت منه 
ّ
اعر والش

ّ
ولتكون العالقة بين الش

 استجابة، تجّسدت في قصيدة خريدة.
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هيد أحمد زبانة، أو قل رائعة أحمد زبانة، كان املحتّل يروم من خاللها، ويبغي من ورائها إرسال 
ّ
إّن حادثة الش

ورة ضّد 
ّ
ر بالث

ّ
رسالة مخفاة، غير صريحة، إلى كّل جزائرّي، أْن ذاك هو مصير ومآل ونهاية كّل من غامر بأْن يفك

عب 
ّ
الجزائرّي، وترهيبه، وقتل روح الّصراع واملواجهة لديه، الوجود الفرنس ّي، وبالّتالي فالقصد تخويف الش

 أّن هذه املحاوالت، وهاتيك الّتمثيلّيات 
ّ
ورية التي مازجت دم كّل جزائرّي حّر، وخالطته، إال

ّ
وإطفاء فتيلة العزم الث

ات وجموح الّنفس،
ّ
 إلظهار صمود الذ

ً
دت في دخيلة مفدي زكرّيا فرصة

ّ
اعر، وول

ّ
وخلّوها  أوجدت في نفسّية الش

 
ّ
ّدٍة إال

ّ
ه في بيٍت قد ال يقوله منا في حال العسرة والش

ّ
ى ذلك كل

ّ
من أّي ذّرِة خوٍف أو رجوع، أو وجٍل أو خنوع، يتجل

زر القليل، بيت يحمل من الّتحّدي واملجابهة ما ال يحمله غيره:
ّ
 الن

ماء جنودا  يا فرنسا امطري حديدا ونارا         واملئي األرض والس 

رهيب بما تطيق وتستطيع، بيٌت قد نجد له يتحّدى 
ّ
فرنسا حّتى فيما ال تطيقه؛ لتقطع جازمة بمستحيلّية الت

ه يذكر قوله تعالى الذي 
ّ
اني، حين عرض على فرنسا أْن تمأل بجنودها سماًء وأرًضا، وكأن

ّ
تناّصا خفيفا في شطره الث

 جنوَده:
ّ
))وهلل جنود الّسماوات واألرض، وكان هللا عزيزا  حسم في هذا األمر أْن ال جنود تحتوي املكانين، إال

 [07]الفتح:  حكيما((

 وإذا ما دلفنا إلى البيت الثاني، وعّرجنا على حيثياته نجد أّن قوله:

ليب الحقودا ين فاستصرخي الص  م  الهالل صالح الـــد 
َ
عد  سوف ال ي 

هيد أحمد زبانة، واغتصاب األرض الجزائرّية من قبل املحتّل الفرنس ّي الغاشم 
ّ
يتجاوز حادثة إعدام الش

ورة التي شكلها الّدين اإلسالمّي الحنيف، والتي هّزت أركان العالم في القديم، ويعّرج 
ّ
الم، ليصل إلى الث

ّ
والظ

نا ليستحضر صورة الحروب الّصليبّية اآلثمة والحاقدة التي اكتو 
ّ
ى بنارها العالم اإلسالمّي إّبان الن جانبه، وكأن

بمفدينا يطلعنا على حقيقة الّصراع الخفّي بين الّدخيل الفرنس ّي، واألصيل الجزائرّي، الذي تجاوز فيه مفدي 

والكفر زكرّيا أْن يكون صراعا من أجل أرٍض وفقط، دون أن َيِعَزُه إلى الّصراع األزلّي بين الحّق والباطل، واإليمان 

ال في صورٍة تناّصّيٍة لحادثة املسيح الكليم عيس ى عليه الصالة والسالم، وزعمهم قتله 
ّ
صليٌب ديدنه القتل متمث

لم، ويشجب االعتداء، ويمقت استيالب الحقوق.
ّ
 وصلَبه، وإسالٌم سمٌح ينبذ الظ

عاني املخفاة، منها رمز الهالل هذا البيت يختزن في ثناياه جمعا من الّرموز، واإلشارات التي تحيل إلى بعض امل

الذي يدّل ويرمز إلى األّمة اإلسالمّية، ورمز الّصليب الحاقد الّرامز إلى املسيحّية الحاقدة املحّرفة، وبين لفظتي 

ليبوالهالل  اعر في عنوان قصيدته، ويأتي اسم  الص 
ّ
ليرمز إلى مآل  صالح الدين ثنائّية ضّدية عرفناها عند الش

وخاتمته من باب أّن الّتاريخ يعيد نفسه، وهو تناّص مع الّصراعات البطولّية التي قادها صالح  ذلك الّصراع،

الّدين ردحا من الّزمن ضّد الّصليبّيين دفاعا عن بيت املقدس، لتكون نتيجة هذه الّصراعات نتيجة لبطوالت 

اعر بالّنصر، صنعها له صالح الدين 
ّ
عب الجزائرّي، وهي آمال لدى الش

ّ
في غابر األيام، وسيصنعها له صالح الش
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 مّتحدة ومراٍم متشابهة، بين صالح الّدين األّيوبّي، 
ٌ
له وتجّسده قواسٌم مشتركة، وأهداف

ّ
آخر في الجزائر، تمث

ائر، بيراعة مفدي زكرّيا.
ّ
عب الجزائرّي الث

ّ
لته إرادة الش

ّ
 وصالح الّدين الجزائرّي الذي شك

الث: صالح خبشاش )ق -/3
 
 راءة تحليلية أدبية(.النص  الث

 وهو مقطوعة من قصيدة )يا طائرا( لصالح خبشاش:

 

 يا طـائرا يبكي مساَء  صباحا        ويقيم ما بين  الغصون  مناحا

  وصياحا
ً
ة         ويثير  أخرى  ضج 

ً
ـر  تـارة

 
 ويظل   بالوادي يـفك

ي
 
 ورواحا؟ ماذا اعـتراَك؟ وهل أصابك ما        ينال  الجسَم من

ً
 بكرة

       وأنا وأنـت الفـاقدان جنـاحا
ٌ
جـون عريقة

 
 تبكي وأبكي والش

ائحان على الحمى       وأنا وأنـت  املثخنـان جراحا
 
 وأنا وأنت الن

 ونـواحا
ً
 وقتي حـسرة

 
عت ا       ضي 

َ
ا مل ا حـر 

ً
ق
َ
 مثـلك مطل

 
 لو كنت

ـٌم  ال أ  أرجـٍل      ومكم 
ـي يا طـير  موثـق 

 
ـداحالكن  ستطـيع ص 

 خرجت من ربوع الوطن، وحنايا الجزائر، قبل أْن تخرجها 
ٌ
يا طائرا ليست فقط ِعنوان لقصيدة، بل هي صرخة

اعر، وقبل أن تنبعث من جوفه وحلقه  شاعٌر لم يجد من يخاطبه إال طائرا، وجد فيه نفَسه ومعاناته، 
ّ
شفاُه الش

،
ٌ
 سبيكة

ٌ
ُه شكواه، وشاركه آالمه وقصيدة

َّ
  فبث

ٌ
أقّل ما عنها ُيقال، إّنها أكثر من رائعة، وأبهى من جميلة، قصيدة

جر 
ّ

وكفى بها دليال قاطعا، وبرهانا ساطعا، يدحض دعاوى من انتقصوا واستصغروا أدبنا، وهل ُيرمى إال الش

 املثمر.

ة: عري 
 
ورة الش عرّية والفّنّية، أو ذلك الجما الص 

ّ
ل الفّني في املعاني وإْن كّنا نبدأ أّول حديث بالّصورة الش

لت  واألفكار، فإّن الحديث يقودنا إلى اإلشارة والّتنبيه إلى ما زخرت به هذه األبيات من صوٍر شعرّية بديعة، تنقَّ

بين تصويٍر، وتمثيٍل، وتشبيه، وبين استعارات، وكناياٍت ومجازات، دّعمت املعنى، وجّسدته، وقّربته إلى األفهام، 

لته في األذهان، فه
ّ
ه صار يشّبهه باإلنسان الباكي والّنائح، وقد حذف هذا املشّبه وشك

ّ
 يخاطب طائرا يبكي، فإن

ْ
و إذ

ه ولوازمه؛ أال وهو البكاء، وهو تشبيه وتمثيل على سبيل االستعارة  -وهو اإلنسان–به  ورمز إليه بش يء من خواّصِ

 املكنّية

 دالالت وإيحا
َ
، ويقيم ما بين  الغصون  مناحاءات، حين يقول: ثّم يردف بتصويٍر بديع يحمُل في طّياته عّدة

ُرع الغصون سكنا ينوح فيه، ثّم تصويٌر آخر، ال يقّل عن األّول 
ْ
ف
َ
خذ له بين أ

ّ
لترتسم في أذهاننا صورة طائر قد ات

 جماال وإبداعا: 
ً
ـر  تـارة

 
ائر إنسانا حزينا مطرقا بائسا، أخذ الّتفكير ويظل   بالوادي يـفك

ّ
منه حيث جعل من الط

اعر وطائره، وهما حزينان مكلومان: 
ّ
ه. لتبدأ بعد ذلك املحاورة واملساءلة الحزينة بين الش

َ
وهل أصابك ما مأخذ
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ي،
 
تصويٌر جميٌل رقيق، وتشبيٌه ضمنّي دقيق، وإحالة إلى أّن املصاب بينهما واحد والضّر فيهما هو  ينال  الجسَم من

 الّضّر نفسه.

 
ٌ
جـون عريقة

 
تصوير في غاية الجمال، وقّمِة الّروعة، وتقابٌل لفظّي ومعنوّي خدم املضمون  ؛تبكي وأبكي والش

اعر 
ّ
أّيما خدمة، وأضاف فيه من الجمال والّرونق ما أضاف في أذهاننا حين نسمعه ونبصره، وقد التقى الش

جون العريقة، واألحزان املحرقة.
ّ

ائر ببكائهما ونواحهما، تطّوقهما أجنحة الش
ّ
 والط

ائر في بوتقٍة وأنا وأنت
ّ
اعر قد أصّر أْن يجتمع هو والط

ّ
تي تكّررت ثالث مّرات، تنّم بأّن الش

ّ
، هاته العبارة ال

ائر به فيقول: 
ّ
 يشّبه الط

ً
اعر هنا مّرة

ّ
، فيضيف له تبكي وأبكيواحدة؛ هي بوتقة األحزان واآلالم، ونلحظ الش

 يضيف نفسه إلى
ً
ائر، ويشّبهها به حينما يستعير منه جناحا، ثّم  صفة البكاء، حّتى يّتحدا في كّل ش يء، ومّرة

ّ
الط

ه حبس نفسه في 
ّ
 أن

ّ
ه فيما بعد يمّيز بينه وبين طائره؛ الذي كان حّرا، إال

ّ
 أن

ّ
ائر كذلك، إال

ّ
يفقده حين يفقده الط

ه لو كان مثله ملا استنزف عمره، وال استن
ّ
 أخرى،  ويرى بأن

ً
، وفي البكاء والّصراخ تارة

ً
فد وقته نحيبا الّتفكير تارة

 على املاض ي، واجترارا لألحزان واآلالم حين يقول:

 ونـواحا
ً
 وقتي حـسرة

 
عت ا       ضي 

َ
ا مل ا حـر 

ً
ق
َ
 مثـلك مطل

 
 لو كنت

ثّم يصف حاله وما يعانيه ببيٍت فيه من الّتصوير والّتجسيد ما تقف األلباب تلقاءه متعّجبة وتنحبس 

 األنفاس تجاهه مبهتة:

ـي يا طـير  
 
ـداحا لكن ـٌم  ال أستطـيع ص   أرجـٍل      ومكم 

 موثـق 

 على الواقع في تلكم 
ٌ
َم فاُه، ورّبما في الّصورة هاته إسقاط ّمِ

ُ
َدْت قدماه، وك  لرجٍل قد أوثقْت رجاله، وقّيِ

ٌ
صورة

 شروعة.الفترة؛ التي ُيمَنُع فيها الّرجل من شّتى الحقوق، حّتى من حّرّية الّتعبير، واملطالبة ببعض حقوقه امل

بيعة: 
 
اعر يتفاعل مع الط

 
بيعة املحيطة به، هو جعُل محور قصيدته الش

ّ
اعر مع الط

ّ
د تفاعل الش

ّ
إّن مّما يؤك

بيعة، وجعل نفسه 
ّ
ائر بل وغاص في الط

ّ
بيعة، أال وهو الط

ّ
يقوُم على شكل حواٍر بينه وبين عنصٍر من عناصر الط

ائر، فقد
ّ
اعر  جزًءا منها، حينما قارب بينه وبين الط

ّ
كانا معا الّنائحان املثخنان الفاقدان جناحا، كما استوحى الش

بيعة عّدة ألفاظ، من بينها: 
ّ
ه أراد أْن يستمّد من الغصون، الوادي، جناحا، يا طير، الحمى...الخ، من الط

ّ
وكأن

يالي.
ّ
بيعة رمزا لصموده وصبره وثباته أمام ُمدلهّمات األمور، وحالكات الل

ّ
 ثبات الط

:املعجم  عري 
 
عري لهذه القصيدة ألفيناه ثرّيا زاخرا، وخصبا  الش

ّ
إذا ما ألقينا نظرة خفيفة على املعجم الش

ورّية، وفي كّل حقٍل من حقول هذا املعجم نقف على حقيقة من الحقائق، لها 
ّ
بكثير من الّدالالت البطولّية والث

إبداع وثراء فّني وداللّي، وجانبها الّتاريخي الذي الذي يتحّدث عن هذه القصيدة، وما تزهو به من جانبها اإلبداعي 
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عب الجزائرّي املكافح في حقبٍة زمنّيٍة خلت، ومن بين 
ّ
دته هذه القصيدة ألحداٍث ووقائع عاشها الش

ّ
يشير إلى ما خل

عرّي، حقل داللة الوطن، والذي تقاسمته عّدة كلمات وألفاظ، حاولت هي األخرى أْن تعبّ 
ّ
ر حقول هذا املعجم الش

أما حقل  الغصون، الوادي، الحمى يقيم(عن هذا الكيان الذي يسكننا جميعا، من بين تلك املفردات نجد: )

ه عّبر عن املوت بما يلي: 
ّ
جون جراحا، املثخنان، الفاقدان، داللة املعاناة، فإن

 
، صياحا، الش

ً
ة )مناحا، ضج 

ائحان، يبكي، أصاب، تبكي(
 
م، ال أستطيع(.)يقوعّبر ثانيا عن القيد بـ:  الن ، موثق، مكم   يم  الغصون، يظل 

اعر عّبر عن الحّرّية بعّدة أسماء وأفعال، منها: 
ّ
ا، وأما عن حقل داللة الحّرّية، فإّن الش

ً
ر، مطلق

 
)طائًرا، يفك

ا، صداحا ، صياحا، أصاب( صطلحات التي تدّل على حقل داللة الثورة: امل(، ومن بين حر 
ً
ة وأما )يثير، ضج 

 اللة األخرى، فقد كان حضورها نوعا ما قليال، أو أّنها وردت في باقي األبيات األخرى التي تلي هذه األبيات.حقول الّد 

مار:  عرّي في هذه املقطوعة، هو تلك الّصورة التي وصف املأساة، ورصد معالم الد 
ّ
د املعجم الش

ّ
إّن أهّم ما ول

ت وتمظهرت، ترسم في طّياتها عوامل املعاناة، وتصف
ّ
في ثناياها صور املأساة، وترصد معالم الّدمار  تجل

اعر في تجسيد تلك الّصورة وتجليتها، فحين يقول: 
ّ
َق الش

ّ
فإّن في يا طائرا يبكي مساَء صباحا، والخراب، وقد ُوف

عب الجزائرّي ككّل وقتئذ، وما
ّ
اعر والش

ّ
 ذلك إيحاًء بطول املعاناة وعمقها، وأثرها البالغ والبليغ في نفسّية الش

اعر في وصفه املأساة والّدمار، فكثافة األزمنة
ّ
  كثرة األزمنة واألمكنة في القصيدة إال دليل آخر على نجاح الش

ة على الّزمن 
ّ
واألمكنة تعبير على أّن املأساة والّدمار قد احتوى كّل زمن ووقت ومّر بكّل مكان، ومن األلفاظ الّدال

 مثال: )
 
عت ، ضي 

ً
، بكرة ة على املكان: (وقتي...مساء، صباحا، يظل 

ّ
)يقيم، بين الغصون،  ومن األلفاظ الّدال

 أْن  الوادي، الحمى...(
ّ
اعر من ورائها إال

ّ
كما زخرت القصيدة أيضا بكثافٍة في األوصاف، ووفرٍة في الّنعوت، أبى الش

، الفاقدان يصف كّل حدث، وينعت كّل حادث، من تلك األوصاف والّنعوت قوله: )
ٌ
ائحان، املثخنان، عريقة

 
الن

م   ا، موثق، مكم  ا، حرًّ
ً
 (مطلق

: ص 
 
ة للن ذْيِن  البنية اإليقاعي 

ّ
فل عن الجانب اإليقاعي واملوسيقي الل

ْ
غ
َ
ويبقى كّل ما سبق معنا ال يجعلنا ن

حت بهما هذه القصيدة، مّما جعلها تبرز للمتلّقي 
ّ

 بثوٍب  -إلى جانب ثرائها في املضمون، وعمقها في املعنى–توش

خارجّيٍ بديع، وأنيق، جّسدته إيقاعات البحر الكامل التي سارت وفق أوزانه هذه األبيات، وقد ناسبها هذا البحر، 

وق وأصحاب الفّن –والءم غرضها؛  ذلك أّن البحر الكامل 
ّ
يصلح ويصدق على جميع  -كما يقول أهل الذ

عراء قديما وحديثا، ولم تكتِف 
ّ
ل موسيقى خارجّية  األغراض، ولذلك شاع في قصائد الش

ّ
هذه القصيدة بأْن تشك

ه تظهر لنا في ثنايا هذه األبيات موسيقى داخلّية خفّية، ترافقت مع املوسيقى الخارجّية 
ّ
ألشطرها وأبياته، بل إن

كرار في بعض أبياتها؛ كقوله:  ائحان على وأنا وأنت الفاقدان جناحا، لها، وذلك ما أفاده التَّ
 
وأنا وأنت الن

ونالحظ أيضا تكرار بعض املفردات ذات الوزن الّصرفي نفسه؛ مثل نا وأنـت  املثخنـان جراحا، الحمى، وأ

م، ) ائحان = املثخنان، موثق=مكم 
 
( ومّما ساعد أيضا على نشوء موسيقى وإيقاع داخل الفاقدان = الن

ها
ّ
اعر ألف التأسيس والتي حافظ عليها في قوافي األبيات كل

ّ
، وهي األلف التي تسبق القصيدة، هو اعتماد الش

انا، زاد من 
ّ
 الّروّي )الحاء( بألف اإلطالق، كّل ذلك أضفى نغما موسيقيا، وإيقاعا رن

َ
حرف الحاء، ثّم أتبع حرف
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جمال القصيدة وبهائها، دون أْن ننس ى ما تحدثه رخاوة الحاء وبحبوحتها من رخاٍء نفس ّيٍ ضمن جّوٍ عاطفّيٍ حزين، 

 الءم الغرض وواءمه.

ضاف إلى حّبات ِعقد األدب العربي  لنقول 
ُ
في األخير إّنها بحّقٍ رائعة من روائع صالح خبشاش، وجوهرة ت

 الجزائري.

 الخاتمة:

 عن صنوه األدب العربي عامة في اللحاق به في مجاالت عّدة من بالغة النص 
ّ
لم يتأخر األدب الجزائري قط

 ومعاٍن وألفاظ، وغيرها من جماليات الشعر العربي. وجماليات الكتابة الشعرية، والصورة الفنية، من تصوير

هذا ما غدوُت أحاوله من خالل هذه الورقة البحثية، من استشفاف مظاهر الجمال البالغي في نصوص 

 شعراء الجزائر، الذين قدموا نصوصا أشاد بها نقاد ودارسون داخل الجزائر وخارجها.
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 قراءة في كتاب " اختفاء املترجم " للورانس فينوتي  ترجمة : سمر طلبة .

 

 أ.د/ يوسف بن نافلة

 (الجزائر) الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة 
Youcef080@live.fr 

 04/02/2020: تاريخ اإليداع  01/06/2020: تاريخ النشر

 

ص: 
ّ
 امللخ

تتناول هذه الورقة  البحثية  الحديث عن ُسبل تحسين  مهارات  الترجمة  كما  فصل فيها  أهل االختصاص  ذلك أّن املترجمين      

ع  
ّ
 ،ّن  التدريب  ،واملراس  الّدائم،ومراقبة  اإلنتاج  الشخص ي  كما أالفوريين  يستخدمون  آليات ،واستراتيجيات  مثل  التوق

 واملستمر هو  الذي  يساعد املترجمين  الفوريين على فهم  ،واستيعاب االستراتيجيات املتنوعة. 

لبـــــــــــــــة بعدها  سأقوم  بقراءة تحليلية  نقدية   لكتاب )اختفاء  املترجم تاريخ للترجمة ( للورانس فينوتي ،ترجمة     
ُ
: سمر ط

،مراجعة: د/ محمد عناني  ،ذلك  أّن الترجمة  في رأي ) لورمان شابيرو( هي محاولة  إنتاج  نّص يبلغ من فرط شفافية حّدا  يبدو 

 .معه كما لو لم يكن ترجمة

 
Résumé: 

Cet article traite des moyens d’améliorer les compétences en traduction telles que décrites par des spécialistes. 

Les interprètes utilisent des mécanismes et des stratégies tels que la prévision, le contrôle de la production 

personnelle. C’est une formation, des points d'ancrage permanents et continus qui aident les interprètes à 

comprendre et à assimiler diverses stratégies. 

Je ferai ensuite une lecture analytique critique du livre : < La disparition du traducteur l’histoire de la 

traduction> , de Lawrence Venotti, traduit par Samar Tolba. 

 Révision: Dr. Mohammed Anani, car la traduction (de l’avis de (Luhrman Shapiro) est une tentative de 

produire un texte trop transparent pour apparaître comme s’il ne s’agissait pas d’une traduction. 

 

 املقّدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

كلمة  الترجمة تعني اليوم  النقل من نّص  لغة مكتوب إلى نّص لغة  من  املتعارف عليه لدى أهل االختصاص أّن 

قة  بالنقل الشفوي من لغة إلى أخرى ،فإن الكالم  هنا يتعلق بالترجمة  ،إما على 
ّ
أخرى ،وللعملية  نفسها  املتعل

م  املترجم  بعد املشافهة  ،فإنه يعتمد على  املالحظات ،وإما  في وقت 
ّ
م  املترجم  )عن  التوالي إذا    تكل

ّ
واحد  إذا تكل

طريق أو بصوت  مشوش  بجانب  سامعه(  في الوقت نفسه  مع املشافه بفارق  زمني يقّدر  بنصف جملة تقريبا  . 

وعندما  يتعلق األمر  باالنتقال من نّص مكتوب  )خطاب  ،خطبة  موزعة مسبقا(  إلى شكله  الشفوي األجنبي 

 مة الفورية أو العفوية  .،فيكون الحديث هنا  عن الترج

mailto:Youcef080@live.fr
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أما الترجمة في ُعرف اللسانيين  الحاسوبيين  فهي  نقل  معاني نّص من لغة إلى أخرى  مع  التنّبه ،ومراعاة  الدقة 

 ،واألسلوب  ،واملقصود بالدقة  مراعاة  املحتوى الداللي  أو مضمون  النص األصلي .

تب فيه النص  سواء أكان النّص شعريا  أم نثريا   أما  األسلوب  فاملقصود به  مراعاة  الجو  الدق
ُ
يق  الذي ك

 قصصيا  أم غير قصص ي ،وسواء أكان  النص  تقنيا أم  علميا .

 أما اإلشكال الذي أرغب في طرحه  في هذه الورقة  البحثية  فيتمثل في اإلجابة  عن اآلتي:

 من خالل  مدونته؟  Lawrence Finottiوما  املقصود باختفاء املترجم لدى  لورانس  فينوتي   -

 و ما داللة غياب املترجم في الخطاب األدبي لدى لورانس فينوتي؟ -

 و ما املنهج السديد الذي اتبعه املؤلف للتعبير عن اختفاء املترجم؟ -
 

الترجمة الفورية هي عبارة عن ترجمة   (:Traduction  instantatané/Immédiatحّد الترجمـــــــــــــــــة الفورية:)

شفوية للكالم أو لغة اإلشارة من لغة  إلى أخرى ،وتعتبر الترجمة الفورية  عبر الهاتف  ،والترجمة  الفورية أشهر  

أساليب  الترجمة  ضمن  دائرة  األعمال  التجارية . وتمتاز  الترجمة الفورية  عبر الهاتف  بأنها  تمكنك  من ترجمة  

 الكـــــــــــــالم  ،أو تفاصيل املحادثة  من لغة  إلى أخرى بسرعة  ،وكفاءة كلما كنت في حاجة إليها .  فحوى 

قّدم  الترجمة  الفورية  عبر الهاتف  لتحقيق  جملة من الخدمات   منها :
ُ
 وت

 الحاالت القانونية .-

 املساعدة  في األجرة.-

 التحضيرات  الطبيــــــــــــة.-

 لب اللجـــــــــــوء.حاالت ط-

 املؤتمرات التجاريــــــــــــــة.-

 أي حاجة عامة.-

 ويتم اختيار  املترجم  الفوري  عن بعد  وذلك قصد تحقيق  جملة من األهداف منها:

 التواصل السريع بين الناطقين بلغات  مختلفة.-
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 يمكن أن تتّم  من أي مكان  في أي لغة ،وفي أي وقت.-

 تحقيق جملة من املقاصد التي يريدها  املتلقي الهدف .-

ب  الحضور الشخص ي      
ّ
أما  ما يتعلق بالترجمة  الفورية الشخصية   فإّن هذا الضرب من الترجمة  يتطل

تقديم   هذا املجال  يتمي وف للمترجم  املحترف  في املكتب أو في قاعة  املحكمة ،أو العيادة  ،أو في أي موقع آخر .

 ترجمة  فورية دقيقة ،ومعتمدة  شخصيا للعمالء في املجاالت اآلتية : 

 العيادات  ،واملستشفيات ،واملراكز الصحية.-

 شركات األدويـــــــــــة  ،واملراكز الصيدالنية .-

 شركات التكنولوجية الحيوية. -

 شركات التأمين  . -

 شركات ،ومؤسسات  املحامين .)ُدور القضاء( .-

 شركات املحاماة املتخصصة بالهجرة .-

 املهاجرين إلى الواليات  املتحّدة األمريكية ،وأوروبا .-

 الطالب  األجانب . -

 املؤتمرات والندوات  التجارية .-

 ترجمة فورية ألغراض شخصية.-

ي  الترجمة  الفورية الجسر  الذي من خالله  تنتقل الثقافات  من مجتمع  إلى آخر حيث  تؤد"وُيعتبر املترجم       

دورا كبيرا  في تسهيل الحوار  بين املجتمعات  ،وتضييق الفوارق بين مختلف  الحضارات  ،والثقافات  ،وقد ازداد  

 االهتمام  بالترجمة  الفورية في خالل  السّت عقود األخيرة .

برمت  في بداية خمسينات القرن املاض ي العديد من  املؤتمرات  التي     
ُ
ــــاء قواعد  الترجمة  حيث أ تهدف إلى إرســـــــــــــ

الفورية  ،وأهم  صفات املترجم  الفوري ،والشروط  التي يجب توافرها  فيه. وتوالت  املؤتمرات  ،والندوات  
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 ،في املؤتمرات العامة  حتى وضع القواعد واألسس التي تقوم عليها  عملية  النقل ،والترجمة  الفورية   ملا يقال 

طب ،واملناظرات  من لغة إلى أخرى بسرعة  ،وبدقة عالية.
ُ
 1والخ

من  أشكال الترجمة  الشفوية ،حيث  تعتمد  الترجمة  على جلوس  املترجمين  وتعتبر الترجمة  الفورية شكال    

ويستمتعوا  إلى الخطيب من خالل سماعات  ،ويقوموا  بإعادة صياغة   الفوريين في مقصورة مخصصة لهم،

بارات  التي ينطقها  الخطيب  من خالل  امليكروفون  بالتوافق مع عملية  نطق العبارات من  الخطيب مع الع

وجود  فارق  طفيف  من الزمن  ،ولكنه  ال يتجاوز  ثواني  ،وتمثل هذه  الثواني في سماع املترجم  الفوري العبارات  

 2من  الخطيب  ،إعادة  صياغتها  للجمهور بشكل  فوري .

 ن هو املترجم الفوري؟م  

إذن هو  شخص يبذل نشاط  فكري  ،وإبداعي ،ويعتمد على نقل املضامين  الفكرية من  املترجم الفوري    

، تكون  الترجمة للمضامين  كاملة املتحدث  إلى  األشخاص املراد توصيل أفكار  هذه املضامين إليها ،ويجب  أن

 قيام بهذه  املهمة  الصعبة والدقيقة.فاملترجم الفوري  يجب أن يكون  مؤهال  لل

 ؟ ما هي صفات املترجم  الفوري

 يمكن  إيجاز أهم  مميزات  املترجم  الفوري  فيما يأتي :

ترجم إليها .-1
ُ
ترجم منها  ،وامل

ُ
تين امل

ّ
 يجب أن يكون  ُملّما باللغ

نه من  نقل الرسالــــــــــــــــــة  كاملــــــــــــة  بكل أمانة . يجب أن يكون  لديه-2
ّ
 الدقة اللغوية التي تمك

يجب أن يتمتع  املترجم الفوري بالجرأة ،والشجاعة التي تمكنه  من مواجهة  املواقف اللغوية  الصعبة  التي -3

 تحتاج إلى قرار  حاسم  من املترجم الفوري .

 3برة  ،وُمؤّهال  تأهيال جّيدا.يجب أن يكون ذو خ -4

 ُسبل تحسين  مهارات الترجمــــــــــة : 

في مقال  إلكتروني  لها كيفية  تحسين  مهارات   4(  Houly Meckelsonتذكر  األستاذة املتخصصة ) هولي مكلسون 

الذاكرة طويلة املدى   (  مفاده: أّن  تطّور  Alex Mcdonaldالترجمة الفورية  مشيرة إلى  قول ) أليكس  مكدونالد

 يحدث  على ثالث مراحل   هي:



  

02: املجلد 01: العدد  ملجة )موازين(                               
 

  ه1441 شوال [46] م2020 جوان
 

 اكتساب املعلومات .-1

 التوحيد في دوائر عصبية بغرض  التخزين  طويل املدى .-2

 االستفادة  بواسطة عدة  أجزاء من الدماغ تعمل مع بعضها .-3

إضافة ذكريات  جديدة  تعّد أمرا وأّن العملية املستمرة من التغذية  االسترجاعية ،والتعديل ،والتي تحدث مع      

م  ،وتعّد املرحلة الثالثة  أي االستعادة  هامة  بشكل خاص في الترجمة  الفورية.
ّ
 5جوهريا  في التعل

(  وهي    واحدة  من كبار  الباحثين في الترجمة  الفورية  Barbara Mouzir – Mersirميرسير -أما )باربارا موزير      

ز  بشكل خاص على الجوانب اإلدراكية في الترجمة الفورية فقد وجدت ،فقد  أجرت  الكثير 
ّ
من البحوث التي ترك

قة  
ّ
أّن املترجمين الفوريين يطّورون  ذاكرات إجرائية  تمكنهم  من اختيار ،وتنظيم ،وتخزين  املعلومات  املتعل

مع  تقّدم  املترجمين  الفوريين من مرحلة  بواجباتهم  في الترجمة  الفورية  ،وتتحّسن  هذه القابلية  بمرور السنين  

( اسم  Mouzir Mersirاملبتدئين إلى مرحلة  الخبراء  ،ولكن  شريطة  أن  يشتركوا في  ما تطلق عليه  )موزير ميرسير 

ف  للتمارين التي  تهدف خصيصا إلى تطو 
ّ
رر  ،واملكث

ّ
ير ) التدريب املتعمد(  ،ويشير هذا املصطلح  إلى  األداء  املتك

مهارات  الترجمة  الفورية بما يعّزز لدى املرء الوعي بترجمته الفورية من ناحية العملية ،والناتج .
6 

(  فإن  املترجمين  الفوريين الخبيرين  يستخدمون  استراتيجيات  Mouzir  Mersir واستنادا إلى )موزير ميرسير     

ع مثل  
ّ
ا ،ونظموها  عند استعدادهم  للواجب لكي يتنّبؤوا بما  ) االعتماد  على املعلومات  التي جمعوهالتوق

اقبة  إنتاجهم الشخص ي )سيقوله  املتحدث أثناء  الترجمة  الفورية ذاتها(  د  من أّن إنتاجهم  ينسجم ومر
ّ
التأك

مَّ تعديل ذلك النتاج  أو صقله  مع 
َ
تعمقهم مع النسخة باللغة الهدف ،والتي أعّدوها  في ذاكرتهم  العاملة  ،ومن ث

 في الحديث ( 

 كما أّن  التدريب  املتعمد  هو الذي  يساعد  املترجمين  الفوريين  على استيعاب هذه االستراتيجيات.

 ومن  املدهش أّن هذه  العملية  في الواقع تغّير  بنية  ،وتنظيم دماغ املترجم  الفوري الخبير .

ختام مقالها  األخير إنه على الرغم  من عدم  إجراء بحوث ( في  Mouzir  Mersir وتقول الباحثة )موزير ميرسير

  أنه من الواضح  أّن تخليق األنسجة العصبية  لدى 
ّ
كافية  بما يساعد  على التواصل إلى استنتاجات  حاسمة  إال

قنط  البالغين  أمر حقيقي  ، فدماغ  البالغين  قادر بالتأكيد  على النمو  املستمر ،لذا  ليس هناك داع ألن ي

 أولئك الذين  يقتربون من الشيخوخة .
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وثمة أمر آخر  ينبغي فعله  بشكل  معتدل  ،وهو  تناول  الطعام  ،فتبّين الدراسات  التي أجراها " ماكدونالد" أّن  

 غذائنا ،ونشاطنا  البدني يمكنهما  أن يؤثرا  على ذاكرتنا  .

ن الطاقة  التي يحتاجها  باملائة  تقريبا م 99اهم  بنسبة فعلى سبيل املثال  من الثابت أّن "الجلوكوز" يس     

)وهو أحد   impaired glucose   toleranceوقد اكتشف العلمــــــــــــــاء  اآلن  أن الخلل في تحّمل الجلوكوز  ،الدماغ

رتبط  ال يسمات  داء  السكري  ،والذي يمكن  أن ينجم  عن البدانة  ،والخمول  فضال عن  عوامل أخرى (

 والدورة الدموية  فقط، بل  تتدهور وظائف الدماغ. ،بمشاكل  في القلب

) منطقــــــــــة  في املّخ hippo Campus فما يحدث هو  أّن عدم  تحمل الجلوكوز  يسّبب إنكماشا  في الحصين       

ر الفوري ،واآلجل ،لذا فمن املحتمل أنه بزياد
ّ
ة  تحملنا للجلوكوز من خالل للمترجم(  الذي يعّد ضروريا للتذك

 7الغذاء ،والتمرين  فقد نتمكن  من تحسين ذاكراتنا .

لبة : تحليل  Lawrence Finottiكتاب )اختفاء املترجم تاريخ  للترجمة ( للورانس  فينوتي 
ُ
ترجمة : سمر ط

 ونقد: 

من     the Translator’s Invisibility (A Histort Of Translation)الكتاب : اختفاء  املترجم  )تاريخ الترجمة ( 

( ،والكتاب األصلي  صادر  باللغة اللغة اإلنجليزية  ،ويصدر باللغة  Lawrence Finottiتأليف لورانس  فينوتي )

العربية  بإذن خاص  . جميع  حقوق  الطبعة العربية   في العالم  محفوظة  للهيئة  املصرية  العامة للكتاب 

سم  )األلف كتاب  الثاني ( املترجم:    طلبة  24صفحة،  465م  ،يحتوي على 2009لغة العربية ،الطبعة األولى  بال

 سمر، املراجع :  عناني  محمد .

 و تتمثل محتويات الكتاب في  سبعة فصول  يمكن   التفصيل فيها على النحو اآلتي:

 الفصل األول: موسوم ب ) االختفاء (. ويشمل على املباحث اآلتية :

 لسالسة وسيطرتها .ا-1

 الترجمة والعنف . -2

 قراءة األعراض . -3

 الفصل الثاني : عنوانه)الدستور (  ويشتمل على املباحث اآلتية :
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 الترجمة  كمشروع لـاييد امللكية .-1

 تقليد  إنجليزي للترجمة . -2

 الفصل الثالث : األمة .

 ،ومنهجه التغريبي (Shlayer makher)شالير ماخر  -1

 النيوماني األرنولدي. الجدل   -2

 ،والترجمة  املعاصرة.  (Newmen)تغريب نيومان -3

 الفصل الرابع: التمـــــــــــــّرد . 

 . (Fantasia)استيراد الفانتازيا-1       

 (Mary Chley)السرقة األدبية  : تاركيتي في موجهة  ماري شلي -2       

 الفانتازيا  النسوية  والترجمة.-3       

 الترجمة كنقد  إيديولوجي -4       

 الترجمة  التغريبية والدستور األدبي.-5      

 الفصل الخامس : الهامش .

 الحداثة  والترجمة.-1

 الحداثة  ورّد الفعل  املضاد . -2

 التكوين  الفكري  لشاعر ومترجم  حداثي .-3

 الترجمة  الحداثية كمشروع  سياس ي  ثقافي.-4

 ترجمة حداثي.تاريخ  مشروع -5

 أشكال بديلة  للترجمة. -6

 الفصل السادس : اتفاق هوى 
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 دستور  الشعر اإليطالي الحديث في اإلنجليزية -1

 الترجمة  بشكل  مقاوم . -+2

 .(Anglofonie)األنجلوفوني  على هامش الشعر -3

 الفصل السابع:  دعوة للتحــــــــــــــــّرك 

  8الحواش ي .

(  أّن مصدر  كتابه )اختفاء املترجم تاريخ  Lawrence Finotti يذكر املؤلف )لورانس فينوتي منهجه في الكتاب: 

الترجمة( هو خبراته  كمترجم  محترف بدأ  عمله  في أواخر  السبعينيات  ،وأّن تلك  العناصر الذاتية  فيه ليست  

 جزًء من تاريخ  الترجمة  إلى اإلنجليزية  منذ  القرن  السابع  ع
ّ
شر  ،وحتى  وقتنا  هذا  ،فالكتاب حسب رأيه هو إال

ها  ،وذلك  من 
ّ
مشروع  قصد فيه  رصد األحوال،والظروف  التي  يقوم كّل مترجم  إلى اللغة  اإلنجليزية  بعمله في ظل

منظور  ناقد  لتلك األحوال  ،والظروف   ،ومعارض لها، وهو منظور  يرمي  بتبنيه  إلى  الدعوة إلى  تغيير تلك  

الظروف واألحوال ،وإيجاد  بدائل لها . ولتحقيق هذا الهدف  ،فقد استقى  أمثلته  من حقب   تاريخية  مختلفة  

  يغفل  شيئا  في هذا  البحث  ،فلم  يكن  هناك  
ّ
ومن ثقافات  متنوعة  متباينة  أشد التباين  ،ورغم  أنه  حاول  أال

بوسعه  سوى  التركيز  على أهّم  اللحظات  في تاريخ الترجمة  ،وقد   بدٌّ هناك  من االنتقاء  ،واالنتخاب ،فلم  يكن

بع  منهجا جدلّيا  صريحا  في دراسته للماض ي ،بهدف التشكيك  في مدى  شرعية  الهامشية التي فرضتها  الثقافة  
ّ
ات

 9األنجلو أمريكية  على الترجمة .

ف هذا الكتاب  سنة تاريخ الكتاب: 
ّ
م ،ولم تتغّير أهدافه  منذ  ذلك  التاريخ  تغّيرا كبيرا  ألّن 1994كتب املؤل

املوقف  الثقافي  الذي  وضعت  تلك األهداف في ضوئه  لم  يتغّير  تغّيرا  كبيرا ،وذلك رغم  نمو  دراسات  الترجمة  

في أنحاء  العالم  ،فال تزال  الترجمة  رغم  ذلك  ،وتطورها  كمبحث  علمي  ،وتشعب برامج  تدريب  املترجمين  

تجاهل  أهميته ،كما  لم تتحسن  الظروف  التي  التي يمارس  املترجمون  )إلى 
ُ
نشاطا  ُيساء  فهم  طبيعته ،وت

اإلنجليزية  أو غيرها( عملهم  في ظلها تحسنا  شديدا  ،بل  إنها  قد ساءت  في بعض األحيان. .وقد كان  التغّير  

م  هو  تغير  جمهور  القراء  ،ففي  التسعينات  لم 2008 -1994الحقيقي  الذي شهدته  السنوات املنصرمة  بين  

ف لورانس فكرة  واضحة  عمن  قد  يجتذبهم  كتابه  ،فكان  الجمهور  الذي  تخيله  هو صورة  
ّ
تكن لدى املؤل

،واملباحث  ،واملؤسسات  التي شعرت  بأنه  من الواجب  يوتوبية  ،إذ  عّدد في مقدمة  الطبعة  األولى  املجاالت  

التوّجه إليها  حتى  يتحّقق  التغيير  املطلوب  ،وعالوة على ذلك  فألنه  كان  حينها  ضمن   أعضاء  هيئة  التدريس  
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ز  في معالجته للترجمة  على  املوضوعات  ،واملجاالت
ّ
التي كانت    بواحدة  من جامعات  أمريكا  الشمالية  ،فقد  رك

 ،اإلبداع  ،والعالقة  بين اللغة أساس  الجدل  ،والبحث  في الدراسات األدبية،والثقافية  ،السيما  فكرة  أصالة

والذاتية  الفردية  ،واإليديولوجية  ،ومفاهيم  الجنس  ،والحرق ،والطبقة  ،والقومية  ،وكذلك املوضوعات  التي 

 قيات التمثيل الثقافي  ،وسياسته  ،والعالقة  بين العوملة والثقافة.تؤثر في املمارسات  الثقافية  ،وأخال

وقد أدت رؤيته للترجمة  في هذا السياق إلى إتاحة فرصة تخطي كتابه  لحدود  املؤسسات  التعليمية       

باه  إلى  الدور  املهم  ،والوصول  إلى  القراء  املنتمين  ملجاالت البحث اللغوي  ،واألدبي  ،وإثارة  الجدل  ،ولفت  االنت

الذي  تلعبه  الترجمة  في التبادل  الثقافي  ،بل  لم  يتخط تأثير الكتاب  حدود  املؤسسات  ،وحسب ،وإنما  تخطى 

الحدود  بين  الدول  ،فنوقشت  الترجمة  داخل  املجال  األكاديمي  ،وخارجه  ،إذ تناولتها  وسائل اإلعالم املختلفة  

ّتاب ،واملترجمون  في أنحاء العالم .،والجهات  الحكوم
ُ
 10ية  ،واملؤسسات  الثقافية  ،والك

ساع نطاق تداول  كتابه هي نفسها  التي أدت  إلى تعقيد  ردود  شهرة الكتـــــــــــــــــــــاب: 
ّ
غير أّن  األفكار  التي أدت إلى  ات

ى اختالفها  وتشّعبها (  هي  ما حّدد  طريقة  األفعال حياله ،فانتماءات  القراء  الثقافية  واملؤسسية  ) عل

ملية  في حين  أساء  فريق  استجابتهم  لألفكار  التي  يطرحها  الكتاب  ،فرأى  البعض أّن  للكتاب  قيمته  الع

،إذ  املباحث (  هجوما  صريحا  عليهوشّن  آخرون  )ممن  انتموا  إلى  مبحث  دراسات الترجمة أو غيره  من  ،فهمه

خذوا   كان
ّ
مثارا   للكثير  من الجدل  ،ومصدر  استفزاز  ألكاديميين  ،وباحثين  نقدوه في كتبهم  ،ومقاالتهم  ،وات

وتوضيحها.،وقد  شملت  مناهج  هؤالء  أشكاال   من ذلك  فرصة  لبسط  مناهجهم  ،والتوّسع  في  شرحها ،

خذ البعة  من التحليل اللغوي ،والخطابيمختلفة متنو 
ّ
 ،أساسا لنقدهعض من  نظرية  تعّدد  النظم  ،كما ات

وتظهر  ردود  األفعال  النقدية  املختلطة  تلك  أّن األحوال التي  دفعته  أساسا إلى الكتابة لم  تتغّير  كما  كان 

 ،تلك  الفرصة  لتحديث ا إحصائياتيأمل  ،لذا   فقد  قّرر  إصدار  هذه الطبعة الثانية من الكتاب  ،وانتهز 

رقام  ،وتوضيح  املصطلحات  الرئيسة  ،والبراهين  األساسية التي  لجأت  إليها  إلقامة  الحّجـــــــــة  على كالمه  في واأل 

الطبعة األولى ،كما ضّمت هذه  الطبعة  املزيد  من البحث  في مجال  النثر القصص ي  ،ذلك  املجــــــــــال  الذي  لم 

الشعر  في الطبعة األولى  ،كما أدخل  بعض التعديالت ،واملراجعات  التي   يلق االهتمام نفسه  الذي  خصص به

 هدفت  بها  إلى  الرّد  على تساؤالت النقـــــــــــــــاد.

ف نفسه أّن   مثل  هذا املشروع ال يمكن أن يكون   نتاجا  ملجهود  فردي  بل قد  شُرف  فيه  بمعونة   
ّ
ويذكر املؤل

ره  الكثيرين من أهل  الخ
ّ
برة  األدبية ،والنقدية  ،لذا  يسّره  إيراد قائمة  بأسماء  من مّدوا  له يد العون  ،إذ يذك

 مجّرد  ذكر  كّل من ساعده  )سواء بقراءة  ما كتب  ،ومناقشته فيه  ،ونقده ،أو حتى  
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 من : أنطوان  
ّ
  في  كتابته  لهذا الكتاب  ،و هو يشكر  في  هذا املقام  كال

ّ
بمجّرد التشجيع(  بما  حالفه  من حظ

، ،وآن   (Shely Brefik)،وشيلي بريفيك(Charles Bernsten)،وتشارلز برنستين (Antoan Bearmen)بيرمان 

، وبيليرينو داكيرنو (Tim Kourjin)،وتيم  كوريجن(Steve Cool)، ،وستيف كول (Ann Seaser)سيزر

(B.Dakirno) وجاي دافينبوت،(J.Davinbot) ودير ديفيد،(D.David)أنجيلس ،وميلودي (M.Angels)  وراشيل ،

 Jonathan)، وجوناثان جاالس ي(George Economo)،وجورج  إيكونومو (R.Blue Doublises)بلو دوبليسيس 

Galasy)ودانا جيوبا ،(D. Jyoba) برا هالو،  وبار(B.Halo)وبيتر هتشكوك،(P.Hetchock) وسوزان هاو، ،

(S.Haw) وسوزان  جيل  ليفيز،(S.Jel Lefis)وفيليب لويس ،(P. louis) وهاري ماثيوز ،(H.Matheus)  وجيرمي،

،ودوجالس  (T.Olson)، وتوبي أولسن D.Ohara)، ودانيال  أوهارا(S.Mitchel)، وسالي ميتشيل (J.Mawl)ماول 

 W. Fan)، ،ووليم  فان فيرت(E.Trip)،وإيفلين  تريب (S.Stewart)،وستيفن  ستيوارت (D.Robinson) روبنسن 

firt)وجستين  فيتيلو ،(J. Fitilo) ووليم  ويفر ،(W.Weiver)وسو ويلز ،(S.Wheels)وجون  زيلكو سكي ،(J. Zelki 

Sky)  . 

كر  إلى كّل  من أمّده بمعلومات  كان  لها  أكبر  األهمية في إثراء  مادة  هذا الكتاب  ،ومنهم   :     
ّ
كما يتقّدم بالش

،وإيميل (Brawn)، براون  (R.E)، وروبرت  إي(S. Blackburn)،وسار جولدن بالكبرن (R.Pentman)ريموند بنتمان 

،  (P. Glassgold)، وبيتر جالسجولد(R.Verman)فيرمان ، وروب(S. Courmen)،  وسدكورمان(E.Kaboya)كابويا

،و م.ل. (J. Scott Misami)،وجولي سكوت  ميسامي (A. Mc adam)،وأفريد مك  أدام (R.Kelly)وروبرت  كيلي

 .P)،وبيتر تاش (S. Tamenin)، وسوزانا تامينن (S. Stark)،وسوزان  ستارك(W.M.L Rosental)روزنتال 

Tash) ي ،وموريس فالينس(M.Valinsi)إليوت واين برجر،،(E. Wayn berger).  بع  ال يتحّمل  أّي  من هؤالء
ّ
وبالط

 11أدنى  مسؤولية عن أي نقائص ال مفّر من وجودها في هذا الكتاب .

كما يشكر  كّل من ساهم في وصول  الكتاب  إلى جمهور القراء سواء  داخل  الواليات املتحدة  األمريكية أوة      

،وسيدريك   (S.Basnet)، وسوزان  باسنيت(J.Bankiar)،وجوان بانكيار(K.Asmen)،وهم : كاري أسمان   خارجها 

 ،وغيرهم .(S. Brown)براون 

 ،هذا العمل  ،ملا  أبدوه  من صبركما يدين  بخالص  االمتنان  للقائمين  على  املكتبات  التي لجأ  إليها  إلتمام      

وَسعة صدر  في معاونته للوصول إلى ما يحتاج  من مادة  علمية  ،ويذكر من هؤالء  القائمين  على املكتبة  

البريطانية  أرشيف  الشعر الجديد  ،قسم ماندفيل للمجموعات  الخاصة ، جامعة  كاليفورنيان سان دييجو  

ومبيا  ،وأرشيف مدينة  نوتنجام،  وقسم )قسم الكتب  ،واملخطوطات النادرة (   ،ومكتبة  بتلر،  جامعة كول
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التبادل  بين املكتبات  بمكتبة بايلي  ،جامعة  تمبل  ،ومتبة  بينيك ، للمخطوطات ، ،والكتب النادرة  جامعـــــــــــــــــة 

 ييل.

كــــــــــــــر  إلى بيت  ميلـــــــــــر  من أرشيف  الشعر الجديد      
ّ
على ما يبذله  من جهد  خارق لتوفير   ويتّوجه  بمزيد  من الش

توك  القائم  على أرشيف نسخ  من العديد  من  الوثائق من مجموعة بول  بالكبرن  ،وكذا  إلى  أدريان  هنس

الع  على كتب )لويس هتشنسون (  ، كما يشكر  السيد فيليب كروننوويب نوتنجام 
ّ
،الذي أتاح  له  فرصة االط

وتعاونا  كبيرين  في إجابته  ،والذي  أظهر  سعة  صدر  ر تموث ،اصة بمكتبة  كلية  دارئيس قسم  املجموعات  الخ

عن أسئلته حول أوراق رامون جوثري ،وكذا  شكره  لألفراد  ،واملؤسسات الذين  سمحوا  له باالقتباس  من املواد  

 الخاضعة لحقوق النشر  منها: 

 عماله  غير القصصية  .مقتطفات من مراسالت بال كبرن  ،وترجماته ،وأ-1

مقتطفات  من مراسالت  موظفي  مكميالن ،مثل  خطاب  إيميل  كابويا  إلى  جون سياردي ،وخطابه  إلى رامون  -2

 جوثري  عن ديوان  الشعراء  التروبادوريين  الذي كتبه  بالكبرن  ...

 مقتطفات  من قصائد  من شعر  اليونان القديم  ،ترجمها : ديدلي فيتس.-3

 ،وترجماته بإذن من كليـــــــــــــة  دار تموت . (R.Jothery)مقتطفات  من شعر  رامون جوثري -4

 ،ترجمها  تشارلز  مارتن .(Catolos)مقتطفات  من قصائد  كاتولوس  -5

عيدت  طباعتها بإذن  من (Y.Montali)قصيدة  يوجيدو مونتالي -6
ُ
" ،وهي مجلة  Tutte    "Le poesie،،والتي أ

 .(G.Zambia)ية  يحررها  جورجيو زامبيا أدب

: ألف ياء  القراءة  كل الحقوق محفوظة  ،مقاالت أدبية ،الترجمات   (E.Pound)مقتطفات  منأعمال إيزرا باوند-7

.. 

لترجمة  "هذيان" (Jerox)،وجيروكس (Chtraws)،وشتراوس (Farar)مقتطفات  من العقود التي أبرمها مع فارار  -8

 ،بإذن من دار النشر.(B.Alberti)ا ألبيرتي بقلم : باربر 

،والتي ال يحق استخدام أي منها بأي شكل بدون إذن من  (S.Zokofski)كّل أعمال لويس   وسيليا زوكوفسكي  -9

 أصحاب  حقوق النشر .
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وأخيرا  يتقدم  بشكر  خاص للدوريات   التي ظهر فيها  بعض  من  مادة هذا  الكتاب في صورتها  األولية  ،ومنها : 

ملادة  ،ودورية املمارسة دورية النقد ،ودورية الدراسات  القروسطية ،ودراسات  عصر النهضة ، ،ودورية  ا

 12ها ....، ودورية  الشعر والنثر  والفنون  البصرية  وغير النصيىة

 1994/نيويورك  وبرشلونة يناير  Lawrence Finottiاختفاء املترجم للورانس فينوتي   مباحث من كتاب

 م2007،أغسطس 

(  : ) الترجمة في رأيـــــي هي محاولة   N.Shabyoيستشهد الكاتب  بقول )نورمان شابيو  مصطلح االختفاء :  -1

يبدو معه  كما  لم  يكن  ترجمة  ،فالترجمة  الجيدة  هي لوح  زجاجي ال إنتاج  نّص  يبلغ من فرط  شفافيته حّدا 

  إذا شاب نقاءه بعض  الشوائب ،كالخدوش  ،والفقاقيع ،وهو ال يجب أم يكون  ،فال ينبغي أن 
ّ
نالحظ  وجوده إال

 تلفت الترجمة النظر إلى نفسها ( .

ف : ) االختفاء  هو امل*السالسة وسيطرتها :  
ّ
تاب  لوصف صطلح الذي سوف أستخدمه  في هذا الكيقول املؤل

ونشاطه  في الثقافة  األنجلو  أمريكية املعاصرة  ،وهو مصطلح  يشير  إلى  ظاهرتين  تحّدد  ،وموقعه حال املترجم،

ترجم  نتيجة
ُ
ل  يوحي  به النّص  امل

ّ
  كّل منهما األخرى  في  عالقة  تبادلية  . أولى الظاهرتين  هي:  انطباع  مضل

لتالعب املترجم  باللغة اإلنجليزية  ،أما  الظاهرة األخرى  فهي  الطريقة  املّتبعة  في قراءة ، وتقييم الترجمات والتي  

ال  تسود ثقافة اإلنجليزية ،وحسب  بل  تسيطر  على ثقافات  أخرى .فمن  املالحظ  أّن معظم  الناشرين  ،والنقاد  

 
ّ
إذا  كانت  سلسة شفافة  تخلو  من أية  خصائص  لغوية  أو أسلوبية غريبة    ،والقراء  ال يقبلون الترجمة  إال

،وذلك  بغّض النظر عن نوع النّص املترجم  )فال فرق  هنا بين  الشعر والنثر والقصة(  ،ووهم الشفافية هذا هو 

ــــاء بأّن  الترجمة  هي انعكاس مثالي لشخصي ة الكاتب األصلي ،ومقاصده أو بعبارة نتاج  عمد املترجم  إلى اإليحـــــــــــ

أخرى  بأنها   نّص أصلي  ،وليست  ترجمة إذ يعمل املترجم  على إنتاج  نّص  تسهل قراءته  بااللتزام  ،واالستخدام  

اللغوي الشائع  ،والعمل  على  إتمام  الجمل الناقصة  ،واستخدام  التراكيب  التي توفر  الوحدة  العضوية  

ة  بناء  الجمل  ذات  البناء الغريب  أو امللتوي بما يّتفق ،وتراكيب  اللغة املستهدفة  ،واإلصرار  على  للنّص . وإعاد

وُيقصد بهذا الوهم  أن إزالة  الغموض  بالتركيز  على معنى واحد  مما  قد يوحي  به النّص  من معان  متعددة   . 

ها يكون  ستارا  يخفي  الظروف التي أدى املترجم  عمله  
ّ
ل املترجم الحتمي في النّص ،في ظل

ُّ
وعلى  رأسها  تدخ

األجنبي ،إذ  كلما  زادت  سالسة النّص  املترجم  زاد  اختفاء مترجمه ،وزاد  الكاتب األصلي ،وما  أراد  توصيله 

 13.من معان  ،ظهورا.....
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ً
هو نوع  غريب من انمحاق الذات  ...هو طريقة  لرؤية  الترجمة  ،وممارستها تقوم  على   فاختفــــــــــــــــاء املترجمإذا

تأكيد هامشيتها  في الثقافة األنجلو أمريكية بال جدال ،فبالرغم  من أّن  العشرين  عاما  األخيرة  قد شهدت  

 ،شأة  الهيئات  املعنية  بالترجمةا  نتأسيس  أقسام الترجمة ،وبرامجها  في الجامعات البريطانية ،واألمريكية ،وكذ

،وقيام املؤسسات األدبية  كجمعية "الكّتاب اللندنية"  ،ومركز  "بن "في نيويورك  ،برصد  جوائز ألفضل وبرامجها

 أقّل تقدير حتى  كان  نتاجه هو واحدة من تلك  
ّ
الترجمات  ،واملترجمين  ، فالواقع أّن عمل املترجم  ال يلقى إال

ثيرة للجدل ،أو لخضوعها  التي تكتسب أهمية  خاصة  ،إما لحصولها  على جائزة أو لكونها  م  الترجمات

  في إشارة  ثانوية  مقتضبة  للرقابة
ّ
،بل إنه في املقاالت  النقدية  التي تتناول  ترجمة  ما ال ُيذكر املترجم  عادة  إال

كر  املترجم  أصال .هذا  إن  تدور في أغلب الحيان  حول  مدى شفافية الترجمة
ُ
فاإلشارة  إلى املترجم  أمر نادر  ،ذ

 14الحدوث  بوجه عام .

ص في نجاحه  في التعتيم  على كّل العوامل  ،والظروف التي  اختفاء املترجموهكذا فإّن      
ّ
تكتنف عملية    يتلخ

ل  ما يّتخذه املترجم  من لك الترجمة  إلى اإلنجليزية ،وكّل اآلثار  التي تترتب عليها  ،فهو  يقوم  عل إخفاء

خاذ  قرارات  بالّتضحية  ببعض  األشياء  في سبيل اإلبقاء على  خطوات
ّ
،وإجراءات  ،من تحديد ألولوياته  ،وات

وهم تخلقه السالسة  فيخلق   فاختفاء املترجمأخرى وما  إلى ذلك ،والتي هي جزء  ال يتجّزأ  من  عملية الترجمة  .

للنّص األجنبي يخفيه في الوقت نفسه تحت  قناع  الشفافية ،إذ تتعرض النصوص األجنبية بدوره تدجينا  خبيثا 

لعملية  إعادة  كتابة  وفقا لقيم  اإلنجليزية ،بل  اختيار  نصوص بعينها  للترجمة  يتوقف على مدى  قابلية تلك  

ترجم  بطريقة  سلسة .واملحّصلـــــــــــة
ُ
واالستغالل املادي  الذي   ،التهميش الثقافيوالشّك هي ذلك  النصوص ألّن  ت

ذكر ،وال يحصلون  على  
ُ
يعاني  منه  املترجمون  إلى اللغة اإلنجليزية  منذ  األزل ،حيث ال ُيعترف لهم  بأي  مكانة ت

 ،كيةلدعم  الثقافة  األنجلو  أمرياملقابل  املادي  الالئق لجهدهم  ،بالرغم  من حيوية  الدور  الذي يقومون  به  

يقف افتقار إلى  التوازن  التجاري يعّضد سيطرة  تلك  الثقافة  ،ويحّد   ووراء اختفاء املترجموتعزيز هيمنتها  ،

 من رصيدها  من القيم  األجنبية إلى اإلنجليزية .

فرط عن الذات التي أصا اختفـــــــــــــــــــاء املترجم  هوإّن     
ُ
بت  الثقافة  األنجلو عرض من أعراض  حالة  الرضا  امل

أمريكية  ،وصارت  العامل األساس ي في عالقتها مع  ثقافة  اآلخر ،حالة  إذا ما  وصفناها  بأنها تعكس  نزعة  

 .15إمبريالية  تجاه الخارج وخوفا مرضيا من األجانب في الداخل فلن نكون مبالغين 

تشخيص  الوضع الثقافي  القائم  تشخيصا  فهوالهدف من طرح مفهوم  اختفاء املترجم لدى الكاتب   أما      

ناقدا     ،فهو  يمثل نظرة  إلى ذلك  الوضع  من  مسقط  ُسفلي ، من حيث يقف املترجم  املعاصر كفرد يدفعه  ما  
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يجري حوله من تطورات ثقافية  ،واجتماعية  على  املستويين : املحلي ،والعالمي إلى التساؤل عن مدى شرعية  

 16فروضة عليه .الظروف امل

ف قائال :"أما هدف الكتاب     
ّ
ق  بهدف هذا  الكتاب فيصّرح املؤل

ّ
فهو وضع  حّد الختفاء  أما ما يتعل

مارس الترجمة  ،وتصاغ نظرياتها  املترجم
ُ
،وإبراز  ذلك  املترجم  حتى  يقاوم ،ويغير تلك الظروف   ،واألحوال  التي  ت

ها ،والسيما  في الدول الناطقة
ّ
باإلنجليزية  ،وعليه  ،فستكون  أولى  خطواتنا هي وضع  الترجمات  في إطار   في ظل

نظري يسمح  بقراءتها  كترجمات  ،ال كنصوص أصلية  بل كنصوص مستقلة  قائمة  بذاتها  ،وذلك  حتى ينقشع 

 17ضباب الشفافية فال تبدو  الخيار الوحيد  ،بل  كواحدة  من عّدة خيارات ."

صّرح املؤلف في  هذا املوضوع  أّن  الترجمة  هي  عملية فيها  عن سلسلة  العالمات  الدالة   الترجمة والعنف:-2

صّدر  بسلسلة من العالمات  املنتمية  للغة  املستهدفة  التي يستخدمها  املترجم  بناًء 
ُ
التي يتكّون  منها  النّص امل

 الختالفات بين  تلك  العالمات  الدالة  التي تنتظم  فيعلى  تفسيره للنّص  ،وألّن  املعنى  هو نتاج  العالقات  وا

ناص ..الخ ،فهو  دائما   سلسلة  قد  تمتّد  بشكل  ال نهائي قوامها  تعّدد  معاني الكلمات  املفردة  ،والت

.وعلى ذلك  فإّن النّص  (  Dreda1982،وُمرجأ  ،وهو أبدا  غير  حاضر  ككيان  واحد  أصيل  )دريدا متفاوت

،والترجمة  كالهما  مشتقان  ،فكالهما  يتكّون  من مواد  لغوية  ،وثقافية  متنوعة  لم يخلقها  الكاتب نبي األج

األجنبي  ،وال املترجم  تقلقل املعنى ،وتزلزل استقراره  ،إذ  إنها  حتما  تتجاوز  مقاصدها  ،بل  ،وتتعارض  معها  

 أحيانا  ،ولهذا  فالنّص األجنبي  هو  مهد  الحتم
ّ
االت  داللية  كثيرة  ،ومتنوعة ال يثبت أّي  منها  في الترجمة  إال

بصورة  مؤقتة  على أساس  افتراضات  ثقافية  ،وخيارات  تفسيرية  متنوعة  في مواقف اجتماعية  ،وحقب 

الترجمة  تاريخية  مختلفة  .فاملعنى  هو عالقة جمعية  اعتمادية  ال جوهر واحد  ، ولذا  فال يمكن  الحكم  على 

في ضوء مفاهيم  رياضية  كالتعادل الداللي  ،والتقابل  املطلق .و ال يمكن  اعتبار  النّص  األجنبي األساس  األوحد  

دقة  الترجمة  ،ومفاهيم للحكم  على الترجمات  املختلفة  لذلك  النص ،واملفاضلة بينها .ومعايير  

على مّر األزمان  ،بل  مفهوم  إن مفهوم الخطأ  اللغوي  نفسه  ليس  ،واألمانة   ،والحرية في لترجمة  تتغير اإلخالص

بمنجاة  من التغيير ،واالختالف ،بما  أّن  الترجمات الخاطئة  ،وخصوصا  في  الترجمة  األدبية ال يمكن  أن تكون  

جمة تحددها  عالقة  مفهومة  ،وحسب  بل وذات  داللة  أيضا في  الثقافة  املستهدفة  ،فجودة  ،وصالحية  أية  تر 

قرأ  في ضوئها.  إّن العنف املرتبط 
ُ
تلك  الترجمة  بالظروف الثقافية   واالجتماعية التي تنتج  عنها  الترجمة  ،وت

ية  الترجمة  غير أنه  قد  بالترجمة  هو  عنف محتوم  ،ومحتمل  في الوقت  نفسه  ،فهو  كامن  ف يصلب  عمل

نتاج  النّص  املستهدف  ،وتلقيه  ،ويختلف  ف يمعناه ،ومبناه  باختالف  البيئات  في أية مرحلة من مراحل  إ يظهر

 18الثقافية  ،واالجتماعية  ،والحقب  الزمنية  " .
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ف أّن بإمكان  التغريب  أن يغّير  من طرائق  إنتاج  الترجمات  ،وتلّقيها  ،إذ يتبّنى   قراءة األعراض :-3
ّ
يذكر  املؤل

اإلنسانية يختلف  تماما  عن اآلراء  ا إنسانية  التي يقوم  عليها   التقريب  ،فهو  ال يرى  الكاتب  مفهوما  للذاتية   

فكرة  ما حول  الطبيعة  األجنبي  ،وال املترجم  كخالق  النّص  الذي  يضطلع  بمهمة  التعبير  بحرية  عن

مختلفة  ،ولكن  الذاتية  التي  يستند  إليها   ،وتوصيل  هذه الفكرة  بلغة  شفافة لقارئ  ينتمي  لثقافة  البشرية

ل  وفقا التجاهات  ثقافية  ،واجتماعية  متباينة ،بل ومتعارضة  تلعب دور الوسيط في  أي 
ّ
التغريب  تتشك

استخدام للغة . وتختلف باختالف  الزمان و املكان  .فالفعل  اإلنساني  يقوم على  القصد  ،والتعّمد ،ولكنه   

ّيم  ،وُيقاس  عن طريق  االستبطان  في ضوء القواعد  ،واإلمكانات  االجتماعية  ،والتي  يسمح تنوعها  محّدد   ُيق

م  في  مجريات  األمور بإمكانية  التغّير  مع كّل فعل استبطاني  . فقد يبدأ النّص من عند  منتجه  ال
ّ
،غير  ذي  يتحك

ك  رغم  ما قد يوحي  أّن  النّص  يقوم  على مواد  لغوية  ،وثقافية متنوع
ّ
ة  تجعله  منطقة  لعدم  الترابط  ،والتفك

 19به  مظهره  من  وحدة  أجزائه ."

"ويهدف املترجم  إلى جعل  كّل ش يء  بسيطا  عاريا من التعقيد  مع أنه ال   يلجا  إلى الحواش ي  بما أّن  ظروف 

الشاب  القراءة  في أيامنا  هذه  أقل  مالئمة  من القراءة  قد تغّيرت  كثيرا  ،وصارت  البيئة  الي يمارس  فيها  

  نطلب  من  القراء  
ّ
ابا ،وأال

ّ
قا جذ

ّ
تلك  التي كان  يقرأ فيها  والده  أو جّده  . لذا  يجب أن  يكون السرد متدف

 االنتباه  ،لذا  يجب على  املترجم  أن يوفر لهم  كّل ش يء  ،من  معلومات  ،ومعايير للمقارن
ّ
ة  الشباب  إال

 20مقدمة  مختصرة قدر اإلمكان. ،وخلفية  ثقافية  كالسيكية  ،من خالل اختياره للكلمات  أومن خالل

 األمــــــــــــــــــــــــــــــة: -4

 بقول جوته قائال:  Lawrence يستشهد الكاتب  لورانس 

"إّن املترجم  الذي  يلصق نفسه  باألصل  يفصل نفسه  بشكل  أو بآخر  عن أصالة أمته  ،وهكذا  تأتي أصالة  

 21ليفيفر( ثالثة  إلى  الوجود  ،ويكون  من الالزم  تشكيل  ذوق الجماعة  طبقا لها ")جوته ،ترجمة 

 التمــــــــــــــــــــــّرد: -5

في ترسيخه  الوضع الذي  يتصادف أن تكون  عليه  لغته  بدال  من  أن يسمح  بأن يكمن  خطأ املترجم   األساس ي  "

 22تصدم  اللغة  األجنبية لغته بقوة "

 الهامـــــــــــــــــــش: -6
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"إّن ترجمة أية  قصيدة  تتمتع بأي قدر  من العمق  تنتهي  إلى ش يء  من اثنين ،فهي  إما  أن تكون  تعبيرا عن 

في الواقع  قصيدة  جديدة  أو  تظل كما  هي ،أي صورة  تتطابق إلى أقص ى حّد ممكن  مع جانب  املترجم  ،أو  

 23واحد  من جوانب التمثال ."

فاق الهوى: -7
ّ
 ات

"كم من البشر يعيشون  اليوم بلغة  ليست  لغتهم ؟ أو لم تعّد لغتهم؟ أو ليست  بعد  لغتهم ؟بل كم  من البشر 

 القليل؟  هذه  هي مشكلة  يعرفون لغتهم وال يعرفون 
ّ
من  اللغة  العظمى  التي هم  مجبرون  على  خدمتها إال

األقليات ،مشكلة اآلداب املهمشة  ،لكنها  أيضا مشكلتنا  جميعا ،إذ كيف يمكن  نزع  أدب  هامش ي من لغته  

للمرء أن يصير بدويا  أو ،وجعله  يتحدى  اللغة  العظمى  بحيث يجعلها  تّتخذ طريقا ثوريا عقالنيا؟ كيف يمكن  

 24مهاجرا  أو غجريا بالنسبة  للغته ؟"

 دعوة إلى التحرك: -8

اللغات  ،ذلك االختالف  الذي ال ينبغي  علينا  محوه  ،بل  ينبغي  علينا   "إّن املترجم هو السيد السري  الختالف

استغالل ما  يمكن  أن  ُيحدثه  في لغته  من تغييرات  عنيفة أو لطيفة  ،وبهذا  يوقظ  فيها   حضور  ذلك  املختلف  

  25في األصل"

 الخاتمــــــــــــــــــــة: 

 دينا جملة  من النتائج يمكن إجمالها فيما يأتي :بعد هذه  الورقة البحثية   تتضح  ل  

يعدُّ املترجم   الفوري  الخبير  الجسر  الذي  من خالله تنتقل  الثقافات  من  أمة إلى أخرى   ،إذ تؤدي الترجمة  -1

 ات .الفورية دورا كبيرا  ،وفي تسهيل  الحوار بين املجتمعات  ،وتطبيق  الفوارق بين مختلف الثقافات  ،والحضار 

املترجم الفوري هو  إنسان يقدم خدمة جليلة ،وجهدا كبيرا  ،و ويبذل نشاطا فكريا  ،وإبداعيا   ،معتمدا  على -2

نقل  املضامين  الفكرية   من املتحدث إلى   األشخاص  املراد   توصيل  هذه املحتويات  ،واملضامين  إليها  ، إذ هو 

للمضامين  كاملة  ،واملعاني  دقيقة  أمينة ،دون  إخالل أو إهمال  يحرص أشّد الحرص على  أن تكون  الترجمة 

 موضوع منها.

من أهم  صفات املترجم الفوري أن   يكون مؤّهال للقيام  باملهمة  الصعبة والدقيقة  ،وكذا  إملامه باللغتين  -3

تمكنه من  نقل  الرسالــــــــــــــة  كاملة بكل املترجم منها  ،واملترجم إليها ،كما يجب  أن يكون  لديه  الدقة  اللغوية التي  
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أمانة  .،أضف إلى ذلك  يجب عليه  أن يتمتع  املترجم  الفوري بالجرأة  ، والشجاعة   التي  تمكنه   من مواجهة  

يال املواقف اللغوية  العسيرة التي  تحتاج إلى  قرار حاسم  من املترجم  الفوري،و أن يكون  ذو خبرة  ،ومؤهال تأه

 جّيدا .

( في كتابه )اختفاء Lawrence Finotti عرض الكاتب املتخصص ،واملترجم  األمريكي النابه  )لورانس  فينوتي-4

 يجعل املترجم  ألسلوبه  
ّ
املترجم  ،تاريخ الترجمة( قضية  ا ختفاء املترجم  ،وهو يقصد باملصطلح  الجديد أال

ن يجعله صورة صادقة للنص  ي النص  الجديد  املترجم  ،بل  عليه أالخاص ،وال  للغة  املترجم  إليها  أثرا  ف

،وهو يقابل إذن  بين  ظهور  املترجم   بأسلوبه  ،وخصائص  كتابته ، وبين  اختفائه خلف  أسلوب   الكاتب  األصلي

 األصلي .

النظريات  الحديثة موازنا  بينها  ،وشارحا لها  ،األمر الذي  يجعل الكتاب  يعرض الكاتب في هذا اإلطار  مختلف-5

تب في  باب  دراسات  الترجمة  في مطلع  القرن الحادي والعشرون  .والكتاب يجمع بين املنهج  
ُ
من أحدث ما ك

ة ترجمةمبحث  "دراسات الالعلمي الجاد ،واألسلوب األدبي الشائق ،وبذلك  يكتسب  مذاقا فريدا  في 

 .ترجم  دارس للترجمة  ،ويعتبر  مرجعا ال غنى  عنه لكل مالجديد

 قائمة املصادر و املراجع:

ترجمة: د/ساعد عبد العزيز (Edwin Gentzler)في نظرية الترجمة اتجاهات معاصرة ، إيدوين غينتسلر  -1

 2009مصلوح، املنظمة العربية للترجمة بيروت لبنان، الهيئة املصرية العامة للكتاب 

إشكالية ترجمة املصطلحات العلمية في املعاجم املتخصصة مصطلحات التسّوق أنموذجا، شرنان  -2

 2013سهيلة، دار هومة بوزريعة الجزائر 

اختفاء املترجم تاريخ للترجمة، لورانس فينوتي، ترجمة : سمر طلبة ، مراجعة د/محمد عناني، الهيئة  -3

 2009املصرية العامة للكتاب القاهرة 

 2009في اللسانيات التطبيقية د/صالح بلعيد، دار هومة بوزريعة الجزائر  دروس -4

اللسانيات و الترجمة، جورج مونان، ترجمة حسين بن زروق، ديوان املطبوعات الجامعية بن عكنون  -5

 2000الجزائر 

 2008اللسانيات النشأة و التطور، أحمد مومن، ديوان املطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر  -6

، أحمد حساني جامعة وهران، ديوان -حقل تعليمية اللغات–سات في اللسانيات التطبيقية درا -7

 املطبوعات الجامعية.
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، تنسيق د/حسن درير، عالم الكتب 04الترجمة و املصطلح اللساني سلسلة الترجمة و املعرفة العدد  -8

 2016الحديث، إربد األردن 

اتي، ترجمة د/أحمد كروم، دار الكتاب الجديد املتحدة، فرنسوا ريكان  Literal Meaningاملعنى الحرفي  -9

 2018بيروت الطبعة األولى 
 

 هوامش البحث:

                                                           
1 -emtiaz-translation .com ;july25 ;2019 

املوقع اإللكتروني السابق والتاريخ نفسه.- 2  

ينظر: املوقع نفسه .- 3  

تعمل أستاذة مساعدة  في مدرسة  الدراسات  العليا  للترجمة التحريرية  ،والترجمة  الفورية  ،وتعليم اللغة في معهد   -4

إنجليزي( مجازة  من جمعية  –مترجمة  )إسباني  مونتيري للدراسات الدولية ،وهي مدرسة تابعة  لكلية )مدلبيري( ،وهي

 املترجمين  األمريكيين  ،ومترجمة فورية مجازة  فدراليا في الترجمة  الفورية  باملحاكم .

عاما  ،لها العديد من الكتب ،واملقاالت ،وكتيبات  30وقد عملت  في تدريس الترجمة  التحريرية ،والترجمة  الفورية ملدة 

  جمة التحريرية ،والترجمة الفورية.التدريب في التر 

تحسين مهارات الترجمة الفورية(  بقلم: هولي مكلسون  ،ترجمة  غسان  أحمد نامق.  ر املقال اإللكتروني)ينظ- 5  

املقال نفسه ،للكاتبة نفسها.- 6  

املقال نفسه ،والكاتبة نفسها  على الشابكة .- 7  

. 2009طبع  في مطابع  الهيئة املصرية  العامة للكتاب  ،الطبعة األولى  ينظر فهرس  الكتاب- 8  

.7ينظر: اختفاء املترجم  ،لورانس فينوتي ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،ص - 9  

8اختفاء املترجم تاريخ للترجمة، لورانس فينوتي ، الهيئة  املصرية العامة للكتاب ،ص- 10  

9-8صينظر: اختفاء املترجم ،- 11  

وما بعدها  10ينظر : اختفاء املترجم ،ص - 12  

وما بعدها.13ينظر : اختفاء املترجم ،لورانس فينوتي ،ص - 13  

.22ينظر املصدر نفسه ص - 14  

31اختفاء املترجم ،ص- 15  

املصدر نفسه الصفحة نفسها  - 16  

.32املصدر نفسه ص- 17  

33-32اختفــــــــــــــاء املترجم ص- 18  

42اختفاء املترجم ،ص ينظر : - 19  

.49املصدر نفسه ،ص- 20  

.137ينظر املصدر نفسه ص - 21  

.196ينظر : اختفاء املترجم ،ص- 22  
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.254ينظر: اختفاء املترجم ،ص- 23  

369املصدر نفسه ،ص - 24  

.412ينظر: املصدر نفسه ،ص - 25  
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مرئي
ا

 -مقاربة وصفية - دراك الفنيال  في املرئي والَّل

 

 . عابد بن سحنون الطالب

 إشراف: أ.د/ قادة غروس ي.

 (الجزائر) سيدي بلعباس – الجيَّللي اليابسجامعة 
abbed1973@gmail.com 

 08/04/2020: تاريخ اليداع  01/06/2020: تاريخ النشر

 

 :ملخص
       

ا
ددددددد ص  عنددددددددما  دددددددر  الدددددددن ةن ينعابندددددددا شدددددددعور و د شدددددددة   دددددددو ن  ددددددد نا  يا األدب  رؤيتندددددددا لدددددددد تنعتدددددددي فدددددددي  ددددددددود رؤيتندددددددا إليددددددددن  ألول مدددددددرا

 
ا
  َّل يمكدددددددن فدددددددي  دددددددال مدددددددن األ دددددددوال  دددددددظرة والرؤيدددددددا تعوقددددددد   دددددددالن

ْ
بمكو اتدددددددد العمدددددددر الحا دددددددر ا  دددددددن ن أمدددددددام  ددددددد ن اا دددددددعخطأن

 بدددددددا لنا مع كمدددددد ن    دددددد
ح
دددددارا ددددددون أ بد

ا
دددددا  الح دددددديا ان لُيك دددددارة تشددددددو  مددددددن  نددددددا تبدددددددأ الدرا د رغددددددر الفددددددار  الواسدددددد   نتلددددددا األ بد

 املركزيددددددددة   دددددددداإنا ن بيننددددددددا وبدددددددد ن  دددددددد ا العمددددددددر
ا
ومنددددددددد  ت ددددددددا ل عددددددددن  لعمددددددددرنهدددددددد ا ال ئيددددددددةقراال ت ددددددددافددددددددي لحظ ن  فعاليددددددددةاتيددددددددة  ا   ال 

 
ا
ن ددددددا الاددددددور ال  نيددددددة   ومددددددا مددددددد    اعت ددددددا فددددددي جلددددددب كيفيددددددة تلقددددددي العمددددددر األدبددددددي فددددددي  ددددددر ال   

خزا
ُ
راكمددددددا  الدراكيددددددة ال ددددددي ت

مرئي 
ا

 الاور من  َّلل جدلية املرئي والَّل

مرئي؛  البلما  املفعا ية:  املرئي؛ 
ا

 .وصفيةالقاربة الفني؛ امل الدراك الَّل

 : مقدمة

من املعنى إلى , املحسوس إلى الحاس*إلدراك الحس ي يفاجئ األشياء من املخفي إلى املتجلي ,من ا

 , من الفكر إلى العين, الكينونة
َ
الَتعقيدات اإلدراكية  نتيجةتعّمدنا اإلكثار من الثنائيات ,  مريي إلى املرييمن الّل

 املخفي واملتجلي. التي نتجت عن 

هذا الَنموذج إَننا حين ندرك األشياء ال ندركها على املباشر؛ بل عن طريق استحضار مخطط سابق ل

هن, ليتحول  ِّ
ّ
املريي لبناء إدراك مثالي يقارب هذا املشهد املريي؛ حيث إَن ما نراه هو مشهد حقيقي يتسلل إلى الذ

إلى فكرة تقود صاحبها إلى بلورة فكرة أخرى لصالح دالالت ممكنة بعّلمات أيقونية, ولهذا حَدَد سعيد بنكراد 

  1مضمون العّلمة األيقونية لسببين:

 أ. إَن ما تدركه العين هو عّلمات ال موضوعات معزولة, والعالم تسكنه العّلمات وليس خزاًنا لألشياء.

قافية 
َ
بة الث ستحضار الَتجرِّ ب. إَن العّلمة األيقونية ال تدل من تلقاء ذاتها, فاملعنى داخلها يستدعي اِّ

 كشرٍط أولي لإلمساك بممكنات الَتدليل.

ذي نطرحه
َ
مريي,  والسؤال ال

َ
ما الذي جعلنا نتأثر وما الذي جعلنا نسترجع تلك املشاهد عبر املريي والّل

 ر بةوالجواب بسيط هي القوى اإلدراكية الباطنة والظاهرة والتجارب الشعورية والخبرات, أي إَن 
ا
اإلدراكية  الع
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هن من خّلل  ِّ
ّ
يكسبه اإلنسان من تجارب وخبرات غريزة تغتذي بما »الحسّية, هي فكرة  قد سبق أن مرت عبر الذ

, يجعل 2«وما تنقله إليه األخبار من معارف ومعلومات وما يدرسه من آداب وما يقوم به من نظر وتدبر واعتبار

 
ً
 من العقل عقّل

ح
  مك وبا

ح
 .3بفعالية عقلية وبمدى تعامل اإلنسان مع اللفظ /املعنىومو وبا

 

 :.جدلية العناقض املفارقاتي1

ساااااااؤال سااااااايظل يرافقناااااااا  اااااااي هاااااااذا  تنافياااااااان أال وهماااااااا املخفاااااااي واملتجلاااااااي هااااااال يجتمعاااااااان  هنااااااااك شاااااااي ان م

ااااااااا هاااااااااذا البحااااااااااث, الطااااااااار   ااااااااااي 
َ
ااااااااافالش

َ
ااااااااااذي يسااااااااااتطيع التَ اعر وحااااااااااده هااااااااااو ال ِّ

ّ
عر فرقاااااااااة بي همااااااااااا بفضااااااااال صااااااااااناعته للش

 , ستعمال املخيال وقوتهواِّ 
 
 نائية .وهو الوحيد الذي يوفق بين هذه الث

يحمااااااااال اإلدراك البصاااااااااري البشاااااااااري سااااااااامات عاملّياااااااااة  «:DanielChandlerتشدددددددددا دلر  دا يددددددددداليقاااااااااول 

ل
ّ
اااااااايميائية, أ هااااااااا تشاااااااا  عتباااااااار   ااااااااي الّسِّ

ي
فهااااااااومي  يمكاااااااان أن ت

ي
شاااااااايفرة إدراكيااااااااة. وهااااااااؤالء العلماااااااااء هاااااااام الااااااااذين صاااااااااغوا أ

باااااااااَرف" و"الخلفّياااااااااة"  ااااااااااي اإلدراك. يبااااااااادو أَنناااااااااا نحتاااااااااااج عناااااااااد تشاااااااااكيل صااااااااااورة بصااااااااارية, إلاااااااااى الفصاااااااااال باااااااااين هي ااااااااااة 
ي
"امل

َسااااااااااايطرة  باااااااااااَرف" محاااااااااااَدد املحااااااااااايط وماااااااااااا تدفعاااااااااااه اهتماماتناااااااااااا عنااااااااااادها إلاااااااااااى "الخلفّياااااااااااة"مي وهاااااااااااذا اساااااااااااتناًدا علاااااااااااى  4«"مي

اااااااااات حسااااااااااية بصاااااااااارية تناااااااااادرج ضاااااااااامن محاااااااااايط ثقااااااااااا ي مسااااااااااؤول علااااااااااى توليااااااااااد دالالت جدياااااااااادة ففعاااااااااال اإلدراك  إدراكا

تااااااي  تمتاااااااف بثقافاااااااة تلقااااااي 
َ
العمااااااال يبحااااااث عاااااان النتاااااااائا املحّصاااااال علنهااااااا, تتطاااااااابق مااااااع خااااااارائط مخّزنااااااة  ااااااي الاااااااذهن ال

 األدبي. 

عيااااااادي إنتااااااااج املعناااااااى بطريقاااااااة بّلغياااااااة 
ي
فالصااااااورة  اااااااي العمااااااال األدباااااااي عنصاااااااًرا باااااااارًفا ال يمكااااااان تجاهلااااااه, ف اااااااي ت

نزياحيااااااااة-وبيانيااااااااة  , وخاصااااااااة إذا تااااااااوفرت فنهااااااااا تمثاااااااايّلت أيقونيااااااااة مكثفااااااااة ك نتاااااااااج مريااااااااي ألشااااااااياء موجااااااااودة علااااااااى -اِّ

 علااااااااى تمثياااااااال تشااااااااكيلي بمااااااااا يعاااااااارف , وتساااااااات(بنايااااااااات, حيوانااااااااات, أ.ااااااااجار, جبااااااااال, شااااااااّلالت.. )طبيعتهااااااااا 
ً
ند أيضااااااااا

, هااااااذا ماااااااا يؤهلهااااااا لجلاااااااؤ انفعاااااااالت املتلقااااااي, وتجسااااااايد ر يتااااااه لألشاااااااياء ب نتاااااااج ثاااااااان, ألن (األلااااااوان, الخطاااااااوط..)باااااااااا

مااااااااا نشاااااااااهده ومااااااااا نتأملااااااااه لاااااااايس وجًهااااااااا وال يااااااااًدا وال وضااااااااعة, ولكننااااااااا نستحضاااااااار السااااااااياقات التااااااااي يسااااااااتعمل فنهااااااااا «

رة أخااااااارى, فااااااا ن الثقافاااااااة تحااااااادد كااااااال عضاااااااو سلسااااااالة مااااااان الساااااااياقات التاااااااي هااااااادا العضاااااااو أو هاااااااذه النظااااااارة, وبعباااااااا

, إننااااااااا كلمااااااااا اسااااااااتدعينا عضااااااااًوا, نسااااااااتدعي معااااااااه الساااااااايا ي الثقااااااااا ي, والبي ااااااااة التااااااااي 5«تحياااااااال علااااااااى دالالت مختلفااااااااة

 إظافة إلى الجنس والزمن. برو ع رتحدث ع ها 

ااااااااعر ملتاااااااا م بسااااااااياقه امل اااااااااني والزماااااااااني, وثقافااااااااة  ِّ
ّ
اااااااان الش أيديولوجيااااااااة, تجعاااااااال منااااااااه ماااااااان هااااااااذا املنطلااااااااق كا

 إال بمقاااااااادمات مخيلااااااااة ووفن ذي إيقااااااااا  متناسااااااااؤ » األيقونااااااااة املفتوحااااااااة علااااااااى الاااااااادالالت فاااااااااا
ً
الشااااااااعر ال يااااااااتم شااااااااعرا

  اااااااااي النفاااااااااوس ,يميااااااااال النفاااااااااوس إلاااااااااى املت ناااااااااات واملنتظماااااااااات التركياااااااااؤ ,وللمقااااااااادمات املخيلاااااااااة 
ً
لي اااااااااون أسااااااااار  تاااااااااأثيرا

لقاااااااول  اااااااي الاااااااوفن أولاااااااى بصاااااااناعة املوسااااااايقين. وأماااااااا لواحاااااااق وعاااااااوارخ لهاااااااا ,يتقاااااااوى تخيلهاااااااا وكاااااااذلك الاااااااوفن لكااااااان ا
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, الاااااااااذي مااااااااان صاااااااااناعة املنطاااااااااق فاااااااااالنظر  اااااااااي املقااااااااادمات املنطقياااااااااة ولواحقهاااااااااا وكيااااااااا  ت اااااااااون حتاااااااااى تصاااااااااير مخيلاااااااااة

فنقاااااااااول أن القاااااااااول الشاااااااااعري يتاااااااااأل  مااااااااان مقااااااااادمات مخيلاااااااااة وت اااااااااون تلاااااااااك املقااااااااادمات موجهاااااااااة تاااااااااارة بحيلاااااااااة مااااااااان 

لاااااااة ,وهاااااااي إماااااااا أن ت اااااااون إماااااااا  اااااااي لفظهاااااااا مقولاااااااة بااااااااللفظ الحيااااااال الصاااااااناعية نحاااااااو التخييااااااال وتاااااااارة لاااااااذواتها باااااااّل حي

البليااااااااااح الفصااااااااااي  بحساااااااااااؤ اللغااااااااااة أو ت اااااااااااون  ااااااااااي معناهاااااااااااا ذات معنااااااااااى بااااااااااديع  اااااااااااي نفسااااااااااه ال بحيلاااااااااااة قارنتااااااااااه مثاااااااااااال 

 :  6«االول 

  قال امر  القيس:

 م  و  
 
 ر  اذ

 
  

ْ
 يْ ع   ت

 
  اك  ن

ا
  ل  إ 

 
 ف   ا  يْ م  هْ    ي     ب  ب  ر  ضْ ع

 
 ي أ

 
  ار  عش

 
 ق
ْ
 مُ  ب  ل

ْ
ر  ب  ق

7 

 وأما املعنى الثاني قوله : 

 
 
  
 
  نا أ

ُ
 ق
ُ
  وب  ل

ا
   ر  الط

 وي  ر 
ح
 اب  طبا

 
    ل

ح
  ا

 
  يا د

ُ
 العُ ك

ح
 ر ا

 
 والح   اب  ن

 
 8يال  الب      ش

 Gestalt  الجاشعالتنرى أن  ي البيت األول تحققت املبادئ التنظيمية لإلدراك التي  حدد علماء 

   9عاملّيتها. وهذه املبادئ هي:

 اوز  -
ا
يمات القريبة من بعضها؛ فالبيت يمتاف بالوحدة املوضوعية  ي سلسلة مترابطة.الع  : يتم الربط بين الّسِّ

شابد -
ا
يمات املتشالهة؛ وتم ذلك من خّلل املقاربة  ي التشبيه.الت  : يتم الربط بين الّسِّ

عاب  -
ا
باغ  ن الع

ي
تة  ي االتجاه؛ األبيات تسير وفق : املعالم التي تستند إلى تتابع سلس مفّضلة على التغييرات امل

 نمط من األنساق الداللية, مع سيرورة دينامكية ل ل عّلمة.

 "مفتوحة"؛ وهذا  ي نظامها املحايث للعّلمات.الغَّل  -
ً
 "مغلقة" وليس أش اال

ً
نتا أش اال

ي
 : يتم التفسيرات التي ت

غر - برفات ذات خلفيّ الاا  ة واسعة.: نن   إلى اعتبار املساحات الصغيرة مي

ناسق -
ا
برفات, وخلفّياتها هي املساحات غير املتناسقة.الع  : نن   إلى اعتبار املساحات املتناسقة مي

برفاٍت؛ معنى هذا أن كل نسق من البيتين له ال اطة - حاطة بغيرها مي : نن   إلى اعتبار املساحات التي نرى أ ها مي

َولد   ع ها دالالت أخرى قابلة للمعاينة.مساحة مفتوحة الداللة, وبارفة العيان لتي

فالتنظيم اإلدراكي يجؤ أن يسير وفق نظام معين, ضمن وحدات مرئية دالة, بحروف تتآل   ي ما بي ها,  ي     

 جمل تركيبيةا تعد نظاًما عّلماتًيا .
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 اليلة القوة املتخباااااااا ولهذا كان الشاعر إنسان يمي  ويرى أشياء ال يراها غيره فهو يمتاف     
ً
غالبة  الشديدة جدا

« 
ً
قوية ال يبطل التفاتها إلى حتى إ ها ال تستولي علنها الحواس وال تعصها املصورة ,وت ون النفس أيضا

  ي نطاق صور العقل
ّ
,ويقبل العقل إلى انصبالها إلى الحواس" وإذا كان ذلك يعني أن مخيلة الشاعر ال تعمل إال

أن هذه املخيلة قوة غير عاقلة ال يمكن االعتماد علنها وحدها -باملثل-ف نه يعني, الحس التي تخت  ها القوة املصورة

إذا تغافل ع ها العقل أو منع من ,  ي صناعة الشعر ,ذلك أل ها يمكن أن تفض ي بصاحبها إلى الجنون والهلوسة

 يتم  ي رعاية العقل, ممارسة دوره الضابط لها
ً
 تخيليا

ً
 .10«وبذلك يصب  الشعر عمّل

خير عند العرب.ا2
ا
 :لقدرة على الع

     
َ
على أنه له الحق , اعر له امللكة والقدرة على التخييل بجمعه لألشياء والتألي  بي ها بشروط وضعها النقادالش

إن »فااااااب عادة تشكيل املدركات  ي صور فنية جديدة ليست مدركة للحسن من قبل وكما اصطلح عليه باالبت ار, 

 خيالية لم تعرخ للحس من قبل ,فيمكن لنا أن نتخيل فاعلية القوة امل
ً
يلة تبتكر لصاحبها أش اال

ّ
  –تخ

ً
 –مثّل

  ي هي ة الطير
ً
 ناطقا....القوة املتخيلة , رجّل

ً
 وأشّد روحانية من قوة الحس ,أل ها  –إذن  –أو سبعا

ً
ألط  جوهرا

وإنما تتخيلها , ها الجسمانية من خارجال تتقيد بما يتقيد ,وال تقتصر مثله على إدراك املحسوسات  ي جواهر 

 .وتتصورها  ي ذاتها دون تقيد 

يلة   
ّ
مع مسح من ذاكرته حدود الزمان وامل ان فيسب   ي , فب م ان الشاعر أن يصنع األعاجيؤ بقوة عقله املتخ

كما يجؤ  , وعلو السماء و  ي ما وراء العالم فيتخيل ما يحلو له أن يتخيل, أعماق البحر وشساعة الصحراء

فالتخييل أداة السترجا  املخيال لديه واملخيلة تتأثر ,والتخييل يستجيؤ  عليه أن يمافج بين املخيال والتخييل؛

 فتصبحان قوة متخيلة تتسم بخلق جديد يسمى االبت ار الذي يعّد واقعة  ي عصره.  له؛

 الحياة الجاهلية , واآلمر واملحرك لهاه الوحيد تحريك املشاعر ف ان هو الناهي ولهذا كان الشاعر هّم     
ً
فمثّل

فمخيلة الشاعر دائما مرتبطة لهذا الهاجس , كانت الحرب فنها الهاجس الوحيد الذي يقلق القبيلة والبدوي 

يوف,  صورات الذهنية ملي ة باملعارك لذا كل التَ  ,األليم بال الّسهام, الس  واآلالت الحربية وأدواتها مثل:  الّنِّ

جام, القنا, البنود,.. الّرِّما  ِّ
ّ
 والفتن وما شابه ذلك., األعنة, الل

ّمنا نت لم عن القوة املتخيلة للشاعر فّل ننس ى دور       العرب  ي طر  هذه القضية املهمة  ي الشعر   َّلسفةوما دي

 وتنقسم قوة محركة وأخرى مدركة.»العربي حيث جعل كل من الفارابي وابن سينا عن وجود قوتين للنفس: 

التي تدرك صور املحسوسات الخارجية ,نتيجة , األخيرة إلى قوة تدرك من خارج وهي الحواس الخمس الظاهرة

, انفعال على عضو الحس من الش يء املحسوس ,وقوة تدرك من باطن وتنقسم إلى خمس حواس أو قوة باطنة *

الحواس الظاهرة تنفعل من مؤثرات وتختل  ع ها  ي طبيعة العمل ف ذا كانت , تناظر الحواس الظاهرة  ي العدد

 عند حضور املحسوسات ذاتها ف ن الحواس أو القوى الباطنة تنفعل , خارجية
ّ
وال تدرك صور املحسوسات إال
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ألن املحسوسات ت ون  وتدرك صور املحسوسات حتى ولو كانت املحسوسات ذاتها غائبة؛ ,عن مؤثرات داخلية

 .                                11«ضورهاومن ثم فّل تحتاج إلى ح , مخزونة عندها

لتبدأ عملية اإلدراك الحس ي لذلك  نرى  ي هذا القول إن العين تنفعل بمجرد ر يتها لألشياء فينتالها اإلحساس.     

 لينقلؤ إلى ش يء ال مريي ويسمى باملؤثرات الداخلية ذات القوى الباطنية ., الش يء املريي

 ,فاألشياء املدركة بحاسة البصر هي العين يجؤ توفر قوتين "املحركة واملدركة"؛, اإلدراكول ي تتحقق عملية     

فالعين هي التي تكتسح الفضاء أمام القصيدة حتى العين الواحدة ال , فبحركاتها ترتفع درجات القراءة والر يا

 , تكفي بالغرخ املنشود
ً
الحس ي واتمام املعنى واملمارسة  لتحقق عملية االدراك, بل يشترط االشتراك االثنين معا

 النقدية على العمل األدبي . 

 :.القدرة على العخير عند الغرب3

املحاكاة  botcherفهم بوتشر: »التخيل عند الغرب يأتي بحسؤ فهم عالم األشياء وكيفية تلقنها لهذاأما      

مكن أن ي ون له ما يدعمه  ي أف ار وهو فهم ي, األرسطية على أ ها تعبير عن واقع العالم على مخيلة الفنان

 
ً
 مت امّل

ً
سورل  جون , ولهذا يعتقد 12«ال تنفصل أجزا ه أو موضوعاته, أرسطو لو نظرنا إلنها باعتبارها كيانا

John Searle  لها, والتعبير هذا ي ون بال لمات وامللفوظات, وتبقى  أن األشياء ال نستطيع التعبير ع ها دون ر تنا 

 هذه العملية  ي نظره فعل إنجافي نحو عالم املوجودات.

غاية الشعر  , إذن تكمن  ومحاكاة للعالم املحيط بنا على أساس سي ولوجي واضحقامت فكرة أرسطية  إ ها      

ي ون بي ها السلوك , بأقاويل مخيلة, بأقوال مباشرة وإنماال , من وقفة سلوكية ,يدفع الشاعر إلنها املتلقي»

يلة املتلقي مجموعة من الصور تستدعي من ذاكرته , املترجي عّلقة نفسية قوية
ّ
بمعنى أن القصيدة تقدم ملخ

مما يفرخ على , واالنفعالية مع صور القصيدة الشعورية طائفة من الخبرات املخت نة ,تتجانس محتوياتها

 املتلقي حال
ً
ة نفسية خاصة ,تجعله يق  ضد أو مع موضو  التخييل الشعري وبالتالي يسلك إفاءه سلوكا

 
ً
هذا يعني أن القوة املتخيلة هي قوة ذات خصوصية من قوى اإلدراك ذات دور فّعال  ي عملية الفهم ن 13«معينا

  ي عملية االتصال باألشياء املاورائية
ً
رتؤ ع ها من تخيّلت لصور  ي غاية وما يت ,والبناء ,كما أن لها الدور أيضا

 المثيل لها  ي الحياة الواقعية . , الكمال والجمال

 املرئي والَّلمرئي في الدراسا  املعاصرة:

  املريي والّلمريي ي حقيقة األمر إذا ذهبنا إلى الدراسات النقدية املعاصرة فنجد ثنائية     
ً
قد أخذت أبعادا

والتي تحدد الصورة الزمانية , فلسفية وفكرية تنير الطريق ملعرفة مراحل تطور الصورة  ي ثنائية املريي والّلمريي

كوصفه لديار والخراب والحروب عن صدقه بالخبر , آلية يستخدمها الشاعر ليؤثر  ي النفوس  املرئي وامل انية؛
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ص  عليه من الحالة املتجّددةبقي لنا ما تقتضيه الّر ية للموصوف عل»ولهذا علق الجرجاني علنها بقوله:  ,مع ى وي

 . 14«العلم بصدق الصفة

كاإلدراك والخيال والتخييل والحدس واال شعور الشخص ي ,والصور , وهو آلية تتصل باملحسوسات الَّلمرئيو    

 بعد التأنق  ي استحضار الصور . , الذهنية
ّ
 ف ي وسائل للتدليل على املخفي الذي ال ينجلي إال

إن الرو  هي الضوء » :bachelart باشَّلرعلى حد قول  ويمكن لهاته الثنائية أن تندما  ي بعضها البعض؛    

الرو  التي أضاءت  ؛بمعنى أن الشعر عنده يتجلى من خّلل تلك 15«الّلمريي والضوء بدوره هي الرو  املرئية

حدث بدورها تلك األحاسيس واملشاعر إذن نفهم من قول 
ي
الصورة الشعرية, وهي بدورها تصب  مرئية ,والرو  ت

وهذه الر يا تتفق مع منهج ابن , والصورة تجعل الرو  مرئية -والشعر صورة فنية  -باشّلر أن الرو  هي الشعر

من  فالشاعر والشعر هما اللذان يحرران تلك الرو , هي سكن لهاعربي  ي تجسيده للصورة من خّلل الرو  التي 

 متاعؤ الدنيا ومشاغلها.

 على هذه الثنائية      
ً
ما أوسع املسافة بين أن :»بقوله  Leonardo da Vinciليو اردو دا نتش ي كما يعلق أيضا

هذا يقصد الر ية املجردة قد , وهو ل16«نتخيل الضوء لهذه العين املظلمة وبين أن نراه بالفصل خارج الظلمات

 يحولها الفنان أو املبد  إلى ش يء مظلم متجل ال مريي بفعل التخّيل واإلدراك لتلك األشياء املرئية.

, وعليه يوجه الشعراء تتبعوا  أو العكس صحي  حين ي ون الّلمريي    
ً
الجمالي قد يجسد  ي حٍس ويصب  مرئيا

وإذا ما »طريقة الرسامين  ي التصوير الفني كي تنالوا مرتبتهم؛ فهم  ي لحظة واحدة يكشفون عن أسرار و أشياء: 

, واء الكثي تتوالى وقايعها  ي أجواء معتمة, ويحجبها اله, أقدمت أيها الشاعر على تصوير معركة دموية طاحنة

وإذا أردت أن تصور , وسط  هر من آالت املوت املخيفة التي تختلط بسحؤ الغبار املكفهرة التي تثقل الهواء

وسيفنى قلمك وتستهلك , الهروب الفز  للتعساء الذين أرعبهم املوت ,ف ن املصور سيتفوق عليك  ي هذا امليدان

  ريشتك حتى تستطيع بال اد أن تقدم ما يقدر املصور 
ً
, بعلمه على تقديمه  ي الحال سيج  لسانك عطشا

ما يستطيع املصور الفنان أن يكش  , وسيعاني جسدك الجو  والنعاس قبل أن تتمكن من أن تص  ب لماتك

 .17« عنه  ي لحظات

صحي  أنه أعطى األولوية للرسام  ي صناعة الصورة ,لكنه يحفز الشاعر على تتبع خطواته باستعمال اآلليات     

 دراكية لجعل من املشهد املريي ال مريي.اإل 

 كي  يتلقى اإلبدا     
ً
فالرسام بلمسات ريشته , وصحي  أن دافنتش ي أعطى األولوية للرسام ليحفز املتلقي أيضا

من األشياء الّلمرئية    ولهذا واجؤ على املتلقي أن يجعل من إدراكه وفكره وقلمه, يبد  أشياء تذهل العقول 

 لك الفجوات والبياضات التي تم ملؤها من قبله .بمل ه لت, مرئية
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من هنا نستطيع أن نقول أنه بفهمنا املريي والّلمريي سي يد من نسبة فهمنا للصورة الذي كان مفهومها وال يزال     

يستعص ي على التحديد ,أل ها املجال الذي تلتقي فيه اللغة والجسم و النفس, والذهن إ ها الرابط بين املريي 

مريي, وبين اإلدراك واملحسوسات. ولعل هذه االضطرابات الداللية  ي مفاهيم الصورة هي ما جعلت النقاد والّل 

 التعامل معها  ي ش ل عشوايي, قصد بناء ممارساتهم النقدية.

 من ال ش يء وال محتوى و ال ش ل وال متناه  الَّل مرئينفهم بأن     
ً
هو ذلك الش يء الذي يحرك العقل والفكر معا

 ذات خلق فني جديد, تعتمد على آليات الحدس والحس
ً
ل صورا

ّ
ش   , وهو الثابت واملتغير الذي يي

ً
كما نفهم أيضا

ر غير ثابت خاضع للتأويل بأنه كل ش يء يقبل القياس ويخضع للمعيار  ي الحكم على الش يء وهو متغي املرئيمن 

 عّلقة انع اسية بي هما. وهذه العّلقة ت ون وطيدة إذا 
ً
من قبل املتلقي ليتحول  ي ذهنه إلى الّل مريي وهذه أيضا

نبني على االنتظار املفتو  واألفق هو مرئية الّل » :Merleau-Ponty  مرلو بو  يولهذا قال , حدث أفق للتوقع فيي

وحيث كل , الرايي واملريي حيث تتداخل املنظورات وحيث يتعالق الحضور والغياب مريي أو هو التحاضن بين

لحظة من لحظات الزمن شهودها بقية اللحظات ,وحيث ال ت ون اإلدراكات الحسية إخفاقات متكررة لتحديد 

 .18«العالم بل هي مقاربات متدرجة له

 ليستجيؤ إدراك , بربط املريي والّلمريي ,إذن أفق يحدثه املبد  أو الشاعر من قوة متخيلة  الاورة    
ً
معا

 ت ون قراءة نموذجية ., املتلقي ليحدث مقاربة المتناهية متصلة أو منفصلة

هو  املرئي نوبأن اإلدراك هو  فني,املعنون باملخفي واملشهود  ي اإلدراك ال يةالبحث ه الورقةنستخلص  ي هذ     

 الَّلمرئي . وأن العالم الحس ي هو , القصيدة التي أمام أعيننا
ً
ويبدأ  ي , قبل أن يفكر, فالطفل يدرك األشياء مرئيا

اإلدراك الحس ي هو فعل اإلدراك يطال »: بو  ي مرلووعليه يقول  وضع أحّلمه  ي األشياء وأف اره  ي األخرين.

ه, الش يء ذاته
ّ
ه صنيعتنا ب املة وإن

ّ
وإن , امه شأنه شأن كل أف ارناعائد إلينا بتم فعلينا القول دون تناقض إن

 على الش يء ذاته
ً
 هو ذلك ذاته الذي , كان اإلدراك مفتوحا

ً
ه يظل مع ذلك إدراكنا ألّن الش يء من اآلن فصاعدا

ّ
ف ن

 . 19«وال يخرج اإلدراك الحس ي عن دائرة أف ارنا أكثر مما تفعل املخيلة التي هي كذلك فكر ور ية  نفكر أننا نراه...

إنه والدة متأنية يتّلف فنها املريي والّلمريي والذات والعالم » :بو  يفالصورة إذن مريي وال مريي على حد قول      

 .20«والنفس والجسد واللغة والفكر والضياء والظلمة والعقل والجنون وال هايي واال  هايي

  اتمة:

 املرئي يعتبر 
َ
  بنقيضه الّل يء املحدودهو ذلك الش 

َ
مريي الذي العالم الّلمحدود املليء , اليكتمل إال

 ووالكش  ع ها يتم عن طريق الَتجربة والخبرة , باألسرار واألشياء املوجودة فيه
ا
 املدركة.ا  ال 
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 شياء املرتبطة فاأل  
ا
 هي فس البشرية بالن

َ
 لها صلة بالشعور و تيال

 
  ,غةالل

َ
الَتفاعل تي بدورها تؤدي لغة ال

ا   الَّلمرئي  ولهذا يعتبر, مع املجتمعات واصلوالتَ 
ً
التي  واملعرفة الفكرمن الدالالت املفتوحة على   اال متناهيً عامل

 علم.     وال الضيا  هي بدورها الطريق نحوتفت  

 :الهوامش

                                                           
 .120, ص2012, 03سعيد بنكراد, السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها, دار حوار للنشر والتوفيع, سورية, ط 1
محمد عابد الجابري, بنية العقل العربي, دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة  ي الثقافة العربية, مركز دراسات الوحدة  2

 .107, ص2009, 09العربية   بيروت,ط
 املرجع نفسه, الصفحة نفسها. 3
 .257, ص2008, 01ط دانيال تشاندلر, أسس السيميائية, تر: طّلل وهبة, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 4
 .134, ص2012, 03سعيد بنكراد, السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها, دار حوار للنشر والتوفيع, سورية, ط 5

 * الحاس والحسوس هو عنوان لكتاب البن رشد  ي تلخيص كتاب أرسطو .
  106, ص2007.1:محسن صالح, دار الهدى, بيروت, ط ابن سينا, كتاب املجمو  أو الحكمة العروضية, ت  6
 .114, بيروت, ص2004, 05ديوان امر  القيس, ضبط: مصطفى عبد الشا ي, منشورات بيضون, دار الكتؤ العلمية, ط 7
 .129, صاملرجع نفسه 8
 .258, ص2008, 01وهبة, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ط دانيال تشاندلر, أسس السيميائية, تر: طّلل 9

 53, ص1992, 03جابر عصفور, الصورة الفنية  ي التراث النقدي والبّلغي عند العرب, املركز الثقا ي العربي, بيروت, ط 10

املنطبعة  ي الحواس الخمس, أي الحس املشترك, وهي قوة تقبل بذاتها جميع الصور -القوى الباطنة الخمس هي: قوة فنطاسيا * 

  .التي تصل م ها إلى الحس املشترك

الخيال والصورة: وهي قوة تحفظ ما قبله الحس املشترك من الحواس الخمس, وتبقى فيه بعد غيبة املحسوسات, قوة تسمى 

تركؤ بعض ما  ي الخيال مع  متخيلة بالنسبة إلى النفس الحيوانية, ومفكرة بالنسبة إلى النفس اإلنسانية, وهي قوة من شأ ها أن

  .بعض, وتفصل بعضه عن بعض

القوة الوهمية, وهي قوة تدرك املعاني غير املحسوسة املوجودة  ي املحسوسات الجزئية, كالقوة الحاكمة بأن الذئؤ مهروب منه, 

  .وأن الولد معطوف عليه

عاني غير املحسوسة املوجودة  ي املحسوسات الجزئية, الذاكرة, وهي قوة تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من امل-القوة الحافظة 

ونسبة القوة الحافظة إلى القوة الوهمية, كنسبة الخيال إلى الحس. انظر: عبد الرحمن بدوي الفلسفة والفّلسفة  ي الحضارة 

 .55ص 1ج  1987 -العربية املؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة األولى
 .28-27ية, صجابر عصفور, الصورة الفن 11

 2212.املرجع نفسه, ص 
 .  24-23املرجع نفسه, ص 13

 12614عبد القاهر الجرجاني, أسرار البّلغة, تع: محمود شاكر, دار املدني, جدة,  ص  .

Gaston bachelart.La terre et le reveries de la volonte . p29. 15 

 16 . 53, ص2005مكتبة األسرة ,ليوناردو دافنش ي, نظرية التصوير,  ترجمة: عادل السيوى,  
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 17املرجع نفسه, الصفحة نفسها. 

 18.  26بيروت ,ص 2008,2الوحدة العربية ,ط, مرلو بونتي, املريي والّلمريي ,تر:عبد العزيز العيادي ,مركز دراسات, 

 8719املرجع نفسه, ص 

 2320املرجع نفسه, ص
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 إلى جاللِة قبِرهِ 
موا ِّ

 
  يا ذاهبيَن إلى حبيبي َسل

اقِّ    الُعشَّ
َ
ة عطيَّ

ُ
ُه؛ أ

َ
 قلبي ل

ِّغوا
 َمر 

َ
  فإذا نزلُتْم أرَض طيبة

َتاقِّ  
ْ
ش
ُ
 امل

َ
ة
َ
عل  قلبي عليها؛ فِّ

هِّ  عالِّ نِّ ًئا لِّ ُق موطِّ ي أوافِّ ِّ
 
  َعل

ْعَتاقِّ    فأفوَز فوَز الَعْبدِّ باإلِّ

هِّ  َض رأسِّ افِّ
َ
بِّ خ لوا بالقلِّ

ُ
مَّ ادخ

ُ
  ث

ْعَناقِّ  
َ
ْفَضةِّ األ

َ
خ  بِّ

 فهو األَحقُّ

ي ذِّ
 
اكِّ ال بَّ

ُ
ي عنَد ش ؤادِّ

ُ
  وَضُعوا ف

َراقِّ  
ْ
 اإلف

َ
 َساعة

ُ
فاعة نه الشَّ  مِّ

كْم  ِّ
ب  ُه هذا رسوُل ُمحِّ

َ
  قولوا ل

اقِّ   فَّ
َ
هِّ الخ بِّ

ْ
ل
َ
تاُبُه في ق  وكِّ

َنْيُتهُ 
ْ
َد القلبِّ الذي أف   يا سي 

القِّ  
ْ
م أبًدا على اإلط

ُ
ك ِّ
 في حب 

ي  ِّ
 
يإن نِّ

تَّ
َ
َر( ف ن )َجَزائِّ   ُعَبْيٌد مِّ

ْن باقِّ   ْم ُيْبقِّ لي مِّ
َ
ي لكْم، ل وقِّ

َ
 ش

ْبُضهُ 
َ
ُم فهذا ن

ُ
ك
ُ
ْرت

َ
ك
َ
  فإذا ذ

اقي 
َ
ش

ْ
ن َدى اْستِّ

َ
ه ل

َ
 أنَت الهواُء ل

 
ً
ْفَرة

َ
ي ق يُج وأْوَدعونِّ َهَب الَحجِّ

َ
  ذ

ي  اقِّ
َ
ف بِّ رِّ

ْ
َرك  بِّ

شٌّ
َ
ي ق ْيَتنِّ

َ
 يا ل

 إلى جاللِة قبِرهِ 
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ي  دِّ بِّ
َ
ى ك

َ
ل َل البِّ

َ
َرى أك

َ
ي الك َرنِّ

َ
ك
ْ
  وأن

ي  َحاقِّ  واْسَتْعَبَرْت َعْيَناَي ُبْعَد لِّ

ْمَر الَهَوى 
َ
ْم أ

ُ
ُتك

ْ
ك
َّ
ي َمل دِّ   يا َسي 

ي  اقِّ
ُتُم ُعتَّ

ْ
ن
َ
يُر وأ ا األسِّ

َ
 وأن

ْم 
ُ
ُتُم، فُعَبْيُدك

ْ
ئ   فلتحكموا ما شِّ

اقِّ  
َ
يث ْم بالَعْهدِّ واملِّ

ُ
ك
ُ
وك

ُ
 َمْمل

َك قبل نفس ي والَوَرى ي أحبُّ
 
  إن

قِّ  
 
ال

َ
ْرَعةِّ الخ شِّ  بِّ

 فرٌض عليَّ

ب   نِّ
ْ
دي عن ُمذ ْفَح أْرجو سي    والصَّ

اقِّ   بَّ  السَّ
َ
َوة

ْ
ْحَوَك خط

َ
 ن
ُ
ط

ْ
 لْم َيخ

ي تِّ
ْقَبُل ُحجَّ

ُ
ْرُت فليَس ت

َ
  مهما اعتذ

قِّ  
َ

ال
ْ
 أوَجُب األخ

َ
يارة ِّ

نَّ الز   إِّ

ًحا ِّ
  ودعوا الفؤاَد بقبرِّهِّ متمس 

َل األْحَداقِّ   ًفا مسترسِّ  مستعطِّ

ي قِّ ِّ أدعو خالِّ
َك الُعلوي  جاهِّ   فبِّ

َح األْرَزاقِّ    مستمنِّ
ً
ال ِّ

 متوس 

هُ  َضاعتي يوم القيامةِّ ُحبُّ   وبِّ

ي  اقِّ
ِّ السَّ

 
ف

َ
ك ْرًدا بِّ  أرجو بها وِّ

 


