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  تم     
 
تثمين  متضافرة من أجلثمرة جهود  أدبياتمن مجلة  ثانيال ته إصدار العددبحمد هللا ومن

بحثية لتناولت عديد القضايا اأبحاث نوعية جاد الباحثون في تقديم ، حيث أألاكاديمية العلميةالبحوث 

 .في الدراسات اللغوية وألادبية

            ونحن كلنا عزم على املض ي قدما لدعم املجلة بالبحوث الرصينةهذا العدد  وقد أصدرنا     

 .اللغوية وألادبية والنقديةتثري مستجدات البحوث التي 

 .وهللا نسأل أن يوفق جميع الباحثين في سبيل تطوير اللغة العربية وتعليمها

 رئيس التحرير                                           

 الدكتور إسماعيل زغودة                                  
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 دراسة في نماذج شعرية لعبد املجيد فرغلي –املقاربة اللسانية في الخطاب الصوفي 

 

ــــور  ألاستاذ  دريم الدين نور : الدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

ل الخطاب الصوفي بشقيه الشعري والنثري معينا ال ينضب للدارسين، الذين أعملوا فيه فكرهم،  
ّ
ممتطين صهوة مث

لت القراءة املتعددة منطلقا لها، فتعددت أفهامهم، وتكاثرت تأويالتهم له، ولكن على الرغم 
ّ
آلاليات التحليلية املتنوعة التي مث

، فلم يلق العناية التامة من قبل الدارسين -نوعا ما  –من تعّدد القراءات للخطاب الصوفي، بقي الجانب اللغوي غفال 

 .، ولم يقرأ الخطاب الصوفي على املستوى اللغوي بجميع جزئياته وتمظهراته إال نزرا(اللغوي )الجانب املحدثين في هذا 

سأحاول من خالل هذه الدراسة أن نستشف دالالت الخطاب الشعري الصوفي، باالستعانة بآليات لغوية، ألّن  

بكثرة، والوقوف على دالالته ال يكون إال بتضافر  الشاعر عبد املجيد فرغلي عمد في بعض قصائده، إلى استخدام الرمز الصوفي

جملة من آلاليات الكاشفة للمعنى، حيث سيتم استقصاء جزئيات البحث اللغوي بجميع أشكالها الصوتية والصرفية 

والنحوية والسياقية في الخطاب الشعري الصوفي، باعتبارها موّجها من موجهات املعنى، تقف جنبا إلى جنب مع املوجهات 

 .خرى للوصول إلى الداللةلا 

 .الخطاب؛ فرغلي؛ املقاربة اللسانية: الكلمات املفتاحية

 مفهوم الخطاب -

ل وهو  العربي، التراث من جزءا الصوفي الخطاب يعّد        
ّ
 تجارب عن اللغوي  التعبير  أشكال من شكال  يمث

 .والجمالية الفنية خصوصياته له إلابداعية الكتابة من ضرب وهو  وجدانية، وأخرى  عرفانية

 ال  املثال سبيل على ومنها والغربية، العربية الدراسات في الخطاب تعريفات تعدد :اصطالحا الخطاب مفهوم

 :يلي ما الحصر،

 :الغرب عند

ه تودوروف عنه يقول  
ّ
 التأثير  الراوي  نية وفي مستمع، أو  راو  وجود يفترض كالمي فعل أو  منطوق  أي "  إن

ه أي ،1" ما بطريقة املستمع على
ّ
 إقناعه أو  الثاني في لاول  تأثير  والهدف واملتلقي، امللقي دعامتين على يقوم أن

 .الوسائل بشّتى

 بنائها ونظام كلماتها مجموع تعطي كما ولاقوال النصوص " هو عنده فالخطاب فوكو  ميشال أّما 

 شولتر  ويرى    .الخطاب أنش ئ أجلها من التي يةوالغا البنية يراعي بهذا فهو  .2"البنائي تنظيمها أو  املنطقية وبنيتها

 الجوانب مقابل في أي ما، نص في البالغية أو  إلاقناعية أو  والتقديرية التقويمية الجوانب تلك " هو الخطاب أن

ه أي ،3"فقط تنقل أو  تشخص أو  تسمى التي
ّ
 .جوانبه مختلف في إلاقناع على قائم نص إن

  :العرب عند

  وخطاب إعالمي، وخطاب أدبي، خطاب فيقال إليهن ينتمي الذي املجال على تنبني تعريفاته إّن  

 .الخطابات أنواع من ذلك وغير  ...رياض ي وخطاب سياس ي،
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ز  يجدها السابقة التعريفات في املتامل إّن        
ّ
                                      لاطراف إهمال دون  – واحد طرف على ترك

                          املقصد يفهم أن بّد  فال  بالخطاب، معنيا كونه ذلك، في السبب ويرجع املتلقي، وهو  ،- لاخرى 

ل إلى يعمد وأن إليه، يصبو  الذي
ّ
 تواصلية وظيفة يحمل الخطاب ألّن  يجملها؛ التي الداللية الرسالة تمث

 شكل في معنيا مضمونا تحمل لغوية وحدة " الشاكلة هذا على  فهو ،(والنص واملتلقي، امللقي، ) الثالثي بجهازها

 بين مباشر  تفاعل فهو  الرسالة بمضمون  إقناعه قصد فيه التأثير  نية له متلق إلى باث من موجهة متوالية جمل

     4" إلاتصال طرفي

ه لاخرى؛ لادبية الخطابات إطار  عن الصوفي الخطاب يخرج ال      
ّ
 جملة يمتلك كالمي، فعل مجمله في ألن

 الانسجام له تضمن ومتنوعة، مختلفة أبعاد خاللها من فيكتسب النصية، له توفر  التي والشروط آلاليات من

  .املهّمة الخطاب عناصر  فيها تتوفر  لغوية بيئة في التواصل  معايير  خالل من الاتصال له وتحقق والاتساق،

 تحصيال  حصلت نصوصا "  أنتجوا الزمن، عبر  وامتدادها فة،املختل بيئاتهم في املتصوفة به تمّيز  ما بفضل

فأمكن ذلك . 5"والتبليغ التعبير  في وأساليبها ألفاظها دالالت وأوجه النحوية وقواعدها الصرفية، لصيغتها كافيا

.... الصوتي، والصرفي، والنحوي ) من مقاربتها لسانيا من خالل الوقوف على لغتهم في مستوياتها املختلفة 

 (.غيرهاو 

وما يمّيز الخطاب الصوفي استخدامه للرمز بصورة موّسعة، فال يكاد نص صوفي يخلو من رمز، وخاصة 

لين ذلك بأّن هذا لاخير يتيح لهم التعبير  عن عوال
ّ
     هم املختلفة، بخالف اللغةالنص الشعري منها، معل

 ذات أشكاال  يتبنونها التي الدالالت تجسد حيث ازدواجيا، منحنى تتخذ الصوفية التجربة في، فاللغة ةالعادي

 وضعها في لاخيرة هذه عليها تدّل  تكن لم للكلمات ودالالت معاني ذلك فينتج إليه، تومئ ما تعكس إشاري، بعد

ما عليه، املتعارف
ّ
 ذات الكلمة فتصبح جديدة، صوفية بداللة وتشحن لاولى داللتها من الكلمة تفّرغ فكأن

 التجربة في  الشعر  لغة تتخذ ولهذا " ، - التعبير صّح  إن – صوفية وداللة عليها، متفق وصعية داللة داللتين

 داللة من تحمل كانت ما غير  فيها الكلمات تكسب لغة اصطناع على يعتمد الذي إلاشاري  الرمز  منهج الصوفية

   الداللي البعد هذا أساس الفنية والرؤية السياق يكون  جديدا بعثا ليست الدالالت هذه لكن وضعية،

 شروح من الصوفيون  قدمه ما طريق عن باآلخر  طرفيها أحد تستبدل لفظية معادلة أصبحت إنما الجديد،

 .6"وتفسيرات

وفيين تعّد حدود اللغة وتحديداتها من أهم القضايا التي أعيت كاهل الشعراء واملبدعين، وبنسبة أكبر لدى الص

لم يعد بإمكان اللغة العادية أن تصّور "  في تجاربهم الشعرية حين أرادوا التعبير  عنها والبوح بما يعانون، إذ 

                الدقائق الصوفية التي يوّد أهل الطريق البوح بها، وتفاقم ذلك إلاشكال التعبيري حتى صار بمثابة 

 .بها، على مستوى اللغة التي سيعّبر 7"أزمة 

           يقول  العامة، من املتلقي أو  باآلخر  له عالقة وال  وحده، الشاعر  بذات الصوفييتصل الرمز  

 يستعملونها ألفاظ لهم العلماء من طائفة كل إّن  " :الرمزي  الشعر  نشأة سبب عن متحّدثا  ( هـ564ت) القشيري 

 الصنعة تلك أهل على تسهيل أو  الفهم، قريبت من فيها لهم ألغراض عليها وتواطأوا سواهم، عن بها انفردوا

               الكشف بها قصدوا بينهم فيما ألفاظا يستعملون  الطائفة وهذه بإطالقها، محاسنهم على الوقوف في



122112  

 

نور الدين درمي                             3 

 أهلها غير  في تشيع أن أسرارهم على منهم غيرة طريقهم في بينهم ما على والتستر  وإلاجماع ألنفسهم معانيهم عن

"8. 

                   مد املتصوفة الستعمال الرمز  في نصوصهم الشعري بشكل واسع، ويعود سبب ولذلك ع 

  الصوفية فاضطر  عليه، ويشنع آلاخر  يناوئ  فريق كل فأخذ املتصوفة، على الفقهاء شنها التي الحملة"  ذلك،

الحقيقي إال مريدوهم؛ فسعيهم فأنتجوا مصطلحات خاصة بهم ال يدرك كنهها . 9"كالمهم في والتعمية الرمز  إلى

كان دافعا إلى صوغ مصطلحاتها وفق آليات لغوية مختلفة " إلى البعد عن املألوف لبناء دالالت صوفية، 

كاللجوء إلى املعنى اللغوي، ونقل املدلول الحس ي إلى املدلول املعنوي والعكس، وقلب صيغ الجمل، وإضافة 

وتقطيع الحروف وترتيب املعاني واملقابلة بينها، هذه آلاليات اللغوية اللفظ إلى نفسه ونقله إلى نقيض معناه، 

، فهذا  10"املختلفة لتوليد املصطلح الصوفي جعلته ينفرد بشدة التناسق بين عناصره وبقوة التعالق بينها 

لت صعوبة 
ّ
النوع من املصطلحات بنى لغة خاصة لدى املتصوفة، حاولوا من خاللها البعد عن املألوف، شك

لدى القراء ومنعتهم من فهم نصوصهم، ويظهر ذلك جلّيا لكل متطلع على الخطاب الصوفي، فمعاجمه 

الشعرية تكاد تكون متماثلة من حيث مصطلحاتها اللغوية، فال يكفي مع ذلك القراءة السطحية لها، بل ال بّد 

خفية التي من أجلها ابتدع من قراءة فاحصة متأنية عميقة لتلك النصوص للوقوف على مكنونات دالالتها ال

 .الصوفية هذا النمط من الكتابة وهذا لاسلوب اللغوي الذي مّيزهم عن غيرهم من املبدعين

 :إلايقاع

أبرز خاصية يتميز بها الشعر عن النثر، هي املوسيقي، ملا تثيره من شعور وتحريك للوجدان، فنستشعر  

خالل انتظام لاصوات في القوالب الشعرية املختلفة، وهو ما من خاللها الجمال الفني للعبارة اللغوية، من 

، مّما يجعل 11"وحدة النغمة التي تتكرر على نحو الكالم أو في البيت " اصطلح عليه أهل الصنعة باإليقاع، وهو 

 .لاذن تطرب بسماع النصوص الشعرية

ق املشاعر  تتالقى أنغام القصيدة في البناء املوسيقي أو تتنافر ؛ فيلجأ                    الشاعر إلى إلايقاع الذي ُينّسِّ

حيوية نغمية موسيقية ترتبط ارتباطا حميما " و لاحاسيس و لافكار في شكل موسيقي محدد ، لكونه يمثل 

          بموسيقية اللغة و تركيبها إلايقاعي من جهة، و بطبيعة التشكيالت املوسيقية التي نمتها الفاعلية الفنية 

 . 12"ن جهة أخرى م

وملا كان الشعر هو التعبير باإليقاع عن عمق أسرار النفس، وفق التجربة التي يخوضها الشاعر املرتبطة       

بالحدث الذي يلتحم مع هذه التجربة، فإن كل قصيدة شعرية، تمتلك نغمة خاصة متفقة وانفعاالت الشاعر 

     نه يتوجب على الشاعر أن يختار ملنظومته الشعرية لذا فإ. املنش ئ، بحيث تستولي على آذان املستمعين

ولكن التجربة الشعرية عند . إيقاعا، يتناسب وموضوعه، تبعا النفعاالته، لكي يجسد تجربته وموقفه

املتصوفة تتميز بطبيعة خاصة، كونها ال تركز على التواصل والتوصيل باملعنى املتعارف عليه، بل دافعها 

 .  عن معاناة من نوع مالاساس ي هو التعبير 

    فهناك صلة حميمة بين الشعر واملوسيقى، يكون محورها انفعال الذات الباطنية لدى شعراء        

قائمة على استنفاد الطاقة الشعورية التي تغوص في أعماق النفس، لتصحيها " الصوفية؛ ألن وظيفة إلايقاع 
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             لها، قبل أن يتجه انتباهها نحو فك مغالق لالفاظ من غفوتها بشعور خاص، وتجعلها جديرة الانتباه 

           يعتمدون ( املتصوفة)ولكن الغالب على لغة القصيدة الصوفية أّنها لغة رمزية، وأصحابها. 13"في السياق

 .في وصف أحوالهم على الاستبطان الذاتي

لذا فإن الاختيار إلايقاعي الذي يتبناه الشاعر في خطابه الشعري ، البد أن يكون دقيقا من حيث          

الانتقاء، فهو ليس مجرد زينة تضاف إلى الخطاب الشعري من الخارج ، وإنما هو عنصر داخلي يلتحم وينصهر 

ينطوي على كالم كثير التعقيد " ه يكون الغرض منه تكثيف الدالالت، ألن. مع العناصر الشعرية لاخرى 

   وهذا ما يصبو إليه الشاعر . 14"والتماسك؛ مما يؤدي حتما إلى تعقيد في التفكير و الدالالت املجازية 

 من من كان مريدا التجاهه
ّ
 . املتصوف، بأن ال تدرك دالالت ألفاظه الشعرية إال

القصيدة    ارتباطا بالوزن الشعري في تشكيل  ولعل اللغة في نطاقها إلايقاعي من أبرز الوسائل الفنية 

                             ، بل هي عنصر في اللغة، ال يمكن أن تتحقق ليست عنصرا مضافا إلى اللغة" نا ، و لاوزان ه

إذا بمعنى أنه  ،عة اللغة و قيمتها، و ليس العكسإال في داخلها، و لاوزان التي تكتسب طبيعتها وقيمتها من طبي

، أي إذا كانت الرؤية جديدة فاألوزان حتى لو كانت مما استعمله القدماء تتحول في إطار كانت اللغة جديدة

، وهذا ما ابتدعه الشعراء املتصوفون بأن نقلوا اللغة من إطارها 15"اللغة الجديدة و تصبح عنصرا جديدا 

 .شكون منه مطلقاالعادي، إلى إطار آخر يصرحون فيه بمعاناتهم وآالمهم، ومّما ي

 . إلايقاع الداخلي وروافده: لاول يتضمن إلايقاع الداخلي وروافده، والثاني: ويتحقق ذلك بورود نمطين

 إلايقاع الداخلي 

تؤدي املوسيقى الداخلية دورا هاما في إبراز فنية الخطاب الشعري ، ويعود السبب في ذلك إلى تقديمها 

        الصورة الفنية على وفق تجربة الشاعر من جهة ، كما تعد مقياسا دقيقا للتميز بين الشعراء و القصائد 

موسيقى خفية تنبع من اختيار الشاعر ووراء هذه املوسيقى الظاهرة :  " من جهة أخرى ، يقول شوقي ضيف 

لكلماته، و ما بينها من تالؤم في الحروف و الحركات ، و كان للشاعر أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل 

 .16"شكلة وكل حرف ، و كل حركة بوضوح تام ،و بهذه املوسيقى الخفية يتفاضل الشعراء 

جية موسيقى داخلية خفية عجيبة، وهي كامنة في حسن فقد أشار الناقد إلى أن خلف املوسيقى الخار  

 . اختيار لالفاظ و تالؤم حروفها، وهي مناط التفاضل بين الشعراء 

فاملوسيقى الداخلية املوجودة في الشعر أوسع من الوزن و النظم ، و هذا راجع إلى وجود عالقة وطيدة 

خلية ، فكلما كان الشاعر منفعال و كانت عاطفته صلة وثيقة بين التجربة الشعورية و موسيقى الشعر الدا"و 

 .17"كانت موسيقى شعره سريعة ، سواء أكان شعره وصفا أم مدحا أم غزال . ثائرة 

              ذلك النظام املوسيقي الخاص الذي يبتكره الشاعر دونما الارتكاز " ويقصد باإليقاع الداخلي 

فهو كل موسيقى .بتدعه الشاعر و يتخيره ليناسب تجربته الخاصة على قاعدة مشتركة ملزمة تحكمه ، و إنما ي

تتأتى من غير الوزن العروض ي أو القافية  وإن كانت تؤازره وتعضده لخلق إيقاع شامل للقصيدة يثريها و يعزز 

 .18"رؤيا الشاعر 
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 التكرار 

ا إذا حالفه التوفيق في تأدية يعد التكرار من الوسائل لاساسية التي يبنى عليها إلايقاع ، خصوص          

و قد . ة ال تكاد تفارق عنصرا من عناصرهالداللة املرادة، وهو من أهم خصائص الشعر قديما وحديثا، وسم

 .حاز على اهتمام النقاد باختالف ثقافاتهم لكونه يشكل في القصيدة جوا تناغميا له أثره على الصعيد املوسيقي

استطاع الشاعر " ، إذا ما لوالتها في القصيدةن لاساليب بإمكانيات تعبيرية لها مدويتمتع التكرار كغيره م        

أن يسيطر عليه سيطرة كاملة ، و يستخدمه في موضوعه و إال فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار نفسه 

 .    19"بالشعر إلى اللفظية املبتذلة 

أن يأتي املتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء " توياته بـ ويتحدد مفهوم التكرار في أبسط مستوى من مس         

، أو يأتي بمعنى ثم يعيدهأ
ً
و هذا من شرط اتفاق املعنى لاول و الثاني، فإن . كان اللفظ متفق املعنى أو مختلفا

كان متحد لالفاظ  واملعاني فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك لامر و تقريره في النفس و كذلك إذا كان املعنى 

، ف
ً
، و إن كان اللفظان متفقين واملعنى مختلفا

ً
      الفائدة في إلاتيان به الداللة على املعنيين متحدا

 .، وحين يدخل التكرار في املجال الفني فإن قدرته على التأثير في هذا املجال تتجاوز هذه الفائدة20"املختلفين

. كما يعمل على إنتاج فوائد جديدة داخل كيان العمل الفني ليشكل نظاما موسيقيا ذا ميزة غنائية  

إلحاح : " الصورة ، و جعلها تتحرك في النص بحيوية جذابة ، أو هو كما تقول نازك املالئكة  تفيد في تقوية

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة ... الشاعر على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها 

   ، و تمييزه املكرر أو التلذذ بذكرهايته على ويركز عن.  21"حساسة في العبارة و يكشف عن اهتمام املتكلم بها 

               ، الرتباط معناها بشكلهالكشف عن القوة الخفية في املفردة، إلى جانب قيامه بمهمة امن غيره

          الصوتي، و هذا كله نابع من صميم التجربة الشعورية الشعرية التي تفرض وجودا معينا و محددا 

ي توجيه تأثيره و أدائه بالقدر الذي يجعل من القصيدة كيانا فنيا خاضعا لنظام تكرار وهي التي تسهم ف. للتكرار

 .معين

 :22و يدرس التكرار من عدة زوايا كما ترى إيمان الكيالني        

و يخلق . يحدث أثرا موسيقيا –سواء أكان تكرار كلمات أم أبيات بأكملها  -زاوية موسيقية ترى أن تكرار: لاولى 

                                     ة من املحاور أو املرتكزات التي تغير من شكل التجربة، و تدور بها بضع دوراتمجموع

                    و قد يكون لهذا لاثر املوسيقي الذي يحدثه . أو منقوصة، على صعيد إلايقاع املوسيقي كاملة،

على املسافة املمتدة من الدور . كما يمكن أن يؤدي إلى العكس. ها يفالتكرار ، دور بنائي في بلورة التجربة وتكث

البنائي و نقيضه ،يقف منهجنا الجديد ليحدد مدى توفيق املشاعر أو إخفاقه في اللجوء إلى التكرار من هذه 

 .الزاوية

، إذ يشير إلالحاح هاه دور في إضاءة التجربة وتعميق، ألن تكرار كلمات معينة لأما الزاوية الثانية فهي لفظية -

                           تستطيع التجربة الشعرية ، إلى أشياء ال ة، أو متغيرةعلى بعض الكلمات داخل تراكيب ثابت

، دون هذا التكرار، وعلى املنهج الجديد أن يحاول التعرف على مدى توفيق الشاعر في تكراراته أو إلايماء

 .    إخفاقه فيها من هذه الزاوية
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أّما الزاوية الثالثة فهي قاموسية ، فالتكرارات تشارك في صياغة هذا املنهج إلى نقطة جديدة هي طبيعة البناء  -

. هذا البناء الذي الحظنا ميله إلى التراكيب والتعقيد ، و جنوحه ، إلى التركيز و التثقيف. في القصيدة الحديثة 

وهو الذي دفعه إلى اعتماد . بالطريقة التي تناولناها من قبل هو الذي جعله يميل إلى استخدام الكلمات 

 .الصورة بنية عضوية أساسية لبناء تجربته الشعرية 

 :ويضم التكرار إلى جانب وظيفته إلايقاعية وظيفتين اثنتين 

املستوى لم ينس الشاعر القديم املستوى الداللي للتكرار أيضا إضافة إلى " الوظيفة الداللية، حيث : أولها 

، و تقوم هذه الداللة في إثراء 23"الصوتي فما من شك في أنه كان يكرر الكثير من الكلمات لداللة معينة

لالفاظ املكررة ، و إكسابها بعدا  معنويا له وقعة في النص الشعري ، و هذا ما يراه صالح فضل من خالل 

تجر هذه الوحدة . تتولد عنه متكررات داللية  إن الاعتماد املسرف على املتكررات الصوتية البد أن: " قوله

 .24"الشعرية إلى منطقة لانظمة الفنية التقليدية 

             أما الثانية فإنها وظيفة نفسية مرهونة بموقف معين لتجربة خاصة للشاعر ، ومن شأنها أن تضع       

   لاضواء الالشعورية التي يسلطها الشعر  في أيدينا مفتاحا للفكرة املتسلطة على الشاعر ، و هو بذلك أحد" 

و ال يمكن أن تقف وظيفة التكرار عند حد من هذه الحدود . 25"على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها 

 .  ، بل تمتد إلى مساحات النص كله ، ألنه يمثل حلقة وصل بين جميع الوظائف 

فهو من لاسس .م على إلامكانات التي يتيحها النظام اللغوي وللتكرار خيارات عدة، و صور مختلفة تقو          

     التي تقوم على تمتين الوحدة العضوية في القصيدة وتكثيف التماثل الصوتي الذي يحقق إلايقاع ، و تسهم

فق يجيء في القصيدة على و " لذلك فإن التكرار الشعري البارع الذي ينم على وعي فني متقدم، .  في إبراز داللتها 

 لتأدية داللتها بأسلوب يضفي على التشكيل عناصر إبداعية جديدة تحقق له 
ً
أشكال مختلفة موظفة أساسا

 .26"شعرية أكبر

يتميز التكرار بدور هام في إلايقاع ، فهو يحقق توازنا موسيقيا في النص يؤثر به على املتلقي، و لكي  

 :عبد املجيد فرغلي قصيدة نورد لامثلة آلاتيةنوضح هذه الظاهرة و نبرز دورها في بعض قصائد الشاعر 

 

 : التكرار الصوتي -أ

وهو يشمل تكرار أصوات القافية مثل الروي والوصل، وغيرهما مما يرتبط بذلك من أصوات تنجذب            

مثل  تتفاعل في السياق مساهمة منها في التعبير عن جزء من املعنى، سواء تجسد ذلك في ظواهر " إلى بعضها، و 

املوازنات : الجناس أو تجسد في مجرد تراكم يظل ناتئا في السياق، وهو ما يمكن أن نطلق عليه مفهوم

 .27"الصوتية

أصغر الوحدات التي يشعر بها على أنها " وال يشكل الصوت لذاته أي قيمة داللية و إيقاعية لكونه يمثل         

ردة، و التي تجعل له خاصية ما لم يدخل ضمن املف 28"غير قابلة للتقسيم أكثر عن طريق الشعور اللغوي 

في أي كلمة يمكن أن يؤدي وظيفتين إحداهما إيجابية و لاخرى سلبية أما لاولى فحيث يساعد " ، ألنه خاصة
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، و أما الثانية فحيث يحتفظ بالفرق بين هذه الكلمات و الكلمات ديد معنى الكلمة التي تحتوي عليهفي تح

 .29"لاخرى 

 :صوت القاف في قصيدة مقلة خمرها الهوى  تكرار 

يعّد العنوان أول عتبة تواجه القارئ الذي يريد سبر أغوار النص الشعري، فهو بذلك معلم مهم  

                  ويركزها الشاعر في هذه العبارة " لتحديد هوية النص، وإبراز معانيه التي يمكن أن يختصرها، 

فقد احتل العنوان اهمية خاصة في الدراسات النقدية املعاصرة،وخاصة في  املوجزة، وهي العنوان، ولذلك

، فالعنوان وسيلة للكشف عن دالالت النص، باعتباره نصا مختزال ومكثفا 30"الدراسات السيميائية 

     بالدالالت، وتسقط عنده مقولة اعتباطية الدليل اللغوي، واملتأمل في هذا العنوان، يجده يحيل مباشرة 

، فاختيار الشاعر (النص) ى موضوع النص، ويعلن عن نسبته إلى البعد الصوفي، ويفتح عالقة خصبة معهعل

عبد املجيد فرغلي لهذا العنوان، ينم عن استراتيجية واضحة، ألّن العنوان هوية القصيدة كما عّبر بعض 

ويتحرى في ذلك أن يكون  النّقاد، فالعنوان آخر ما يكتب الشاعر حين يخرج من حالة املخاض إلابداعي،

 . خالصة مضمون النص

أّما عن حروف القصيدة فقد غلب عليها حرف القاف بداية من عنوانها، وقد تكّرر في القصيدة اثنين  

، فاملشقة التي تصاحب (لهوي ) ، ومن خصائص هذا الحرف الجهر والشدة، وبعد املخرج (22)وعشرين مرة 

           لتي يحّس بها الشاعر، وما يصبو إليه، وهو الانتقال من الحياة الدنيا إنتاج هذا الحرف، تشبه املعاناة ا

 ...(.الشهادة، القتل) إلى الذات العليا، ولكّنه لم يصّرح بذلك، بل استعمل ما يدّل على ذلك

ف رمز الخمرة في قوله 
ّ
 :        كما استخدم الشاعر أيضا الرمز في هذه القصيدة، فوظ

 31لة خمرها الهوى         وإن كان مقتوال بها دون دّيةأما قتلته مق

               فالخمرة لدى الصوفية معادل موضوعي للخمر املادي، تحقق لهم الوصول إلى الحضرة  

 .إلالهية، ألنها تعّبر عن مرحلة الحضور، فالخمر املجّرد باصطالح الصوفيى يعني ذوق  املحبة إلالهية

  :تكرار املفردات  -ب 

نجد الشاعر عبد املجيد فرغلي يكرر ألفاظا بعينها بأغراض شتى مالئمة للمعنى، فمرة يكرر اللفظ   

              فقد اختاره عنوانا لقصيدته، وتكّرر فيها مرتين، ومثلها لفظة القلب التي تكررت ( جؤذر الحب) نفسه

                                                                      املشتقةفي القصيدة خمس مرات، أو قد يكرر اللفظ بصيغة من صيغه 

وقد يتبادر إلى الذهن أنها في كل مرة تحمل ( عشقي، يعشق، تعشقتها، عشق، أعشق في قصيدة جؤذر الحب) 

 .نفس املعنى، إال أنه مع إمعان النظر نجدها تكسب داللة أخرى 

لها موقعها، و كلٌّ له  –في كل صورة أو في كل بيت  -و الكلمة املكررة :"  يقول علي صبح في هذا الصدد 

 .  32"موقعه من الصورة الكلية

وهذا النوع من التكرار يحمل بعدا تأكيديا في السياق، فالشعر في مجمله يتكون من كلمات، والقصيدة           

                                   ملا يروم الشاعر أن يبرهن هي تجميع أللفاظ على نحو ما، لكن لافضلية تظل في السياق 

                       إنه يكرر ألفاظه  –في عملية ال شعورية –أن الشاعر  –و أحسب في ظاهرة التكرار " على أهميته،
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نفسه، و تكتمل  أو حتى لو أدرك ذلك فإن املعنى في نفسه لم ينته بعد، لذا تجده مستمرا في تكراره حتى تمتلئ

صورته ، و التكرار قد يكون للربط بين لابيات أو فرصة ليستقص ي الشاعر صورته ، أو يؤكد معانيه، أو يبين 

 .33"أقسام لاشياء

            ويحقق هذا النوع بعدا إيقاعيا ،إذا ما جاءت املفردات املكررة باعثة للحيوية ومغنية في الداللة

           ، وهذا ما يؤكده عبد الفتاح صالح 34"تكرار مهما كان عدد مرات هذا التكرارألن إلايقاع يتحقق بال" 

إن التكرار في تفاعيل الشعر ال يبعث امللل أو الفتور في النفس ، بل هو طبيعي يرتبط بها ارتباطا : بقوله 

 .35"وثيقا

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمقل رة        لدى رشاء منه رمانيـــــــــــــوإن كان لي من جؤذر الحب سك

 يــــــــــــــــــــــــــــــة        تمش ي بأعماقي فأيقظ فكرتــــــــــــــــــــــتلقيتها في القلب عـــــــــــــــــــــــــــــــــطر محب

 وكنت أخا ودي وعشقي وصبوتي     ري   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيا مالكا قلبي ملكت مشاع

 تــــــــــــــــوال خال من أي الجهات أهل    تعشقتها من حيث ما القلب ما درى     

 تـــــــه        وفي خطرات القلب كيف أحلــــــــــــــــــــــــــويعشق عشق الروح في صبوات

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلفتة عينيه وأقتل رشق       ي ـــــــــــــــــــــــــــفقلت أهذا جؤذر الحب صادن

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهيم بغزالن الفالة وسح
ّ
      36يـــرها        وأعشق طعم الحسن رام تحل

        بؤرة الانطالق الداللي و عصب الحياة الرئيس تمثل ( جؤذر الحب، العشق، القلب)  تمثل املفردات       

فاملفردات  التي يتشكل منها الوقع إلايقاعي في البيت، و هي مؤطرة بملمح كنائي ناجم عن بداية الحركة والحياة،

تعكس الداللة على مدى إصرار الشاعر على إبراز ما يكتم في قلبه من عشق، محاوال الثالث ذات رابط مشترك، 

         ز عبوديته، وهذه املفردات مستقاة من معجم الغزل، الذي يمثل معين شعراء الغزل حين يعبرون تجاو 

عن الحب إلانساني، ولكنها تفترق عنها في هذه القصيدة؛ ألّن جاءت في استخدام صوفي، واللغة الصوفية 

 . تشاكل وتشابه تتسم بالرمزية واملجاز، والعالقة بين الحب إلانساني والحب إلالهي عالقة

 :تكرار بنية تركيبية-ج 

                                 وهذا النوع من التكرار في الشعر أكثر أهمية، ألن قدرته على ضبط إلايقاع قدرة               

            كبيرة، و ألنه ليس مفترضا أن يغفل عنه املتلقي، و ذلك لقرب تأتيه وسهولة استقباله ،كما هو الشأن 

 :في لابيات آلاتية وهي من قصيدة تائيتي وتائية ابن الفارض

 ةـــــــــــــــــــــــلدى علمها إذ خّصها بمزيّ   وإن يك فيه الشرق والغرب واحدا       

 ةــــــــــــــــــــــــــــــدا       ملوس ى بمغشاه لعلوي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإن يك هذا كان فهو كما ب

 
ّ
 رةــــــــــــــــــــــــــــــة       وجاور للبيت الحرام لفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإن يك قد جاب الفالة ملك

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       تمادت بلهو ثم ثنت بتوبــــــــــــــــــــــــــألم تك عبت خمرة إلاثم حقب

 ةــــــــــــــــي       رضاك بال نار وال نيل وال جنـــــــــــــــــــــوإن تك قد قالت عبدتك أبتغ

 ه       وإن كان في أرض املعادي بعدوةــــــــــــــــــــــــــــفإن يك في يرنيس أمس ى مكان
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 م      
ً
    ، ليكثف التركيز (في بدايتها ووسطها ونهايتها) نتشرا على ساحة القصيدة وقد ورد هذا التركيب مكررا

              على الداللة تارة، ويعطي حركة موسيقية هادئة للبيت تارة أخرى ، مبتعدا بذلك عن دائرة امللل والفتور 

                     بالعلم الصوفي  من الشاعر كانت عن وعي منه، متأثر (  إن يك) فتكرار عبارة . التي تميت الصورة 

ابن الفارض، وال عجب في ذلك فقد عارضه بتائيته، فهو يرى نفسه وتجربته، وإيقاع حياته الروحية 

 .والاجتماعية والسياسية في شخص ابن الفارض الصوفي

       
ً
في تثبيت " ربما بلغت ظاهرة التكرار في القصيدة العربية أقص ى تأثير و حضور لها، إذ أسهمت كثيرا

 يشعر لاذن باالنسجام و التوافق و القبول 
ً
 صوتيا

ً
ألن التكرار .   37"إيقاعها الداخلي و تسويغ الاتكاء عليه مرتكزا

 لنظرية القافية هو أساس إلايقاع بجميع صوره، فنجده في املوسيقى بط
ً
           بيعة الحال، كما نجده أساسا

  -و السيما الشعرية منها –في الشعر غير أن طبيعة التجربة الفنية 
ً
 و محددا

ً
 معينا

ً
        هي التي تفرض وجودا

 لنظام تكراري 
ً
 فنيا

ً
 .معين له، و هي التي تسهم في توجيه تأثيره و أدائه بالقدر الذي يجعل من القصيدة كيانا

 إلايقاع الخارجي 

الوزن العروض ي و القوافي الذي يشكل قواعد أصيلة عامة  و يقصد بها املوسيقى املتأتية من نظام        

 . يخضع لها جميع الشعراء في نظم قصائدهم فهي قاعدة مشتركة يبنى عليها النص الشعري 

 الوزن 

إّن الوزن في شكله لاساس ي املجرد هو الوعاء أو املحيط إلايقاعي الذي يخلق املناخ املالئم لكل الفعاليات           

إلايقاعية في النص، و هو في ذلك كاألرض الصالحة للزراعة التي ال تكتسب شكلها إال من خالل النوع املزروع 

 مادة و إي" فيها، و هو يخلق منها صورة على نحو خاص تتغير 
ً
 . بتغير النوع" قاعا

               إذ يحد من تبعثر القصيدة باالعتماد ،القصيدة الشعرية و يعد من العناصر الجوهرية في بناء        

                     ، و ما ينشأ تولد من ترديد التفعيالت الشعريةعلى التناسب الصوتي املتوافق من حيث الزمن امل

          إلى كل تلك التوقعات التي يتألف منها إلايقاع، نمطا أو نسقا " ، كما يضيف عنها من موسيقى خاصة

حينا، بحيث أن لكل ضربة من ضربات الوزن تثير وتبعث فينا موجة من التوقع، و ذلك لكوننا قد تحقق فينا 

 .38"نمطا معينا أو تنسقنا على نحو خاص 

وإنما نابع من صميم يمكن الاستغناء عنه بوصفه شيئا زائدا و يمثل الهيكل الخارجي لإليقاع، فال        

، بل إنه 39"وسيلة تعين الشاعر على استجالء حسه الفني وتدفعه لتنبل بواسطته أفكاره " ، فهو القصيدة أوال

               وسيلة إضافية تملكها اللغة كي تستخرج ما تعجز داللة لالفاظ في نفسها و التركيب عن استخراجه 

 .   من النفس البشرية

الطريقة " املتولد عنها فينتمي إلى املجال النفس ي مشكال  و ينتظم الوزُن إلايقاَع من جهة البنية الذهنية        

املتنوعة جدا و لحفظها فهو أساس الدينامية الحية و الدينامية  الوحيدة لضبط الطاقات النفسية

الذهنية ينتمي إلى مجال موسيقى اللغة، و ذلك بتمظهره بصورة صوتية من هذه البنية  و بتوليده. 40"النفسية

  .سمعية قوامها الحروف و الكلمات -
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            تنوعها فحسب، و إنما له قيمة تعبيرية عن الحالة  و ال يضبط الطاقات النفسية و ينظم         

بها أحد علماء النفس إلى قياس مدى تأثير الوزن فقد بينت تجربة عمد "   .النفسية، و قيمة تأثيرية منبثقة عنها

التعبيرية  أن الوزن أكثر العناصر تعبيرا عن الحالة املزاجية يليه النسيج الصوتي بقيمه و النسيج الصوتي

و لذلك يكون التنوع في الاستخدام تابعا للحالة الانفعالية و التوتر النفس ي الذي يشعر .   41"املتعددة و املختلفة 

، لذا فهو بحورا طويلة ، و العكس خالف ذلك الشاعر الصوفي، فكلما كان هادئا و متزنا اختار ملنظومته بهما

الوزن املعين نغمته الحزينة أو الراقصة ، و هو الذي يخلع مشاعره " املسؤول عن طريق انفعاله بإعطاء 

 .42"خارجية للقصيدة الخاصة على الوزن ، و يحاول إيجاد التوافق بين حركة نفسه و الحركة ال

النفسية وفق نظام محدد؛ و وزن يحكم توالي املقاطع  فموسيقى اللغة هي باألساس توقيع للطاقات         

للقصيدة على املستويين النفس ي واللغوي، والشاعر عبد املجيد فرغلي  الطويلة و القصيرة مشكال عامل تجانس

              لكامل والبسيط، والطويل؛ ملا تمّيزت به هذه البحور جاءت قصائده من البحور املشهورة املتداولة كا

أضف إلى ذلك أّن الوزن له عالقة . من اتساع تمنح الشاعر استخدام كميات كبيرة من السواكن واملتحركات

ه أ
ّ
ول ما مباشرة بالسماع والصوفية يولون اهتماما كبيرا به ويعولون عليه كثيرا في تحريك وجدانهم الديني، وأن

 . -حسب اعتقادهم–صدر عن الوجود 

 القافية          

تشكل القافية في الشعر العربي القديم ركنا من أركان إلايقاع الخارجي ، التي تأتي على وتيرة واحدة       

                    . 43"وحدة القصيدة    و تحقق املالءمة بين أواخر أبياتها " من بداية القصيدة حتى نهايتها ، لتتم بها 

 يدخل في عدد أحرفها و حركاتها ، فهي عند 
ً
و هي مصطلح يتعلق بآخر البيت، يختلف فيه العلماء اختالفا

         آخر ساكنين في البيت و ما بينهما و املتحرك قبل أولهما، و هي عند لاخفش آخر كلمة " الخليل بن أحمد 

 .        44"في البيت 

ا على الحروف و الحركات التي تختم اللفظة الواقعة في نهاية البيت، و الحرف لاخير وتعتمد في أساسه

و هو الروي، و خصوصيته ( دالية مكسورة  –سينية مضمومة ) الذي تسمى القصيدة في ضوئه فيقال مثال 

حضورها عند تكمن في كونه يمثل ثباتا إيقاعيا يربط أجزاء القصيدة بنهايات موسيقية خاصة ، لها وقعها و 

 . 45"ال يستمعون إلى شعر فحسب، بل يستمعون إلى موسيقى "املتلقين حيث تجعلهم

                               عدة أصوات تتكرر في أواخر لاشطر أو لابيات "و تتشكل بنية القافية في لاساس من   

 من املوسيقى الشعرية 
ً
 هاما

ً
ل املوسيقية يتوقع ،فهي بمثابة الفواصمن القصيدة، و تكررها هذا يكون جزءا

   ، و يستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق آلاذان في فترات زمنية منتظمة ، و بعد عدد معين السامع ترددها

 فيصال بين الشعر و النثر ألنه قد يقع الوزن . 46"من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن
ً
وتعد القافية حدا

 في الكالم
ً
 حتى يقفى الذي يكون شعرا

ً
 .وال يسمى شعرا

 على أساسها، فهي بما تمتلكه من تعادالت صوتية 
ً
و للقافية جملة من املهام الوظيفية التي تشكلت بنائيا

 من التناسق والتماثل يضفي عليه طابع الانتظام النفس ي واملوسيقي والزمني"تعطي القصيدة 
ً
، كما أنها 47"بعدا

 في اتساق النغم العام"تحقق 
ً
 لقانون إيقاعي 48"الذي يهيمن على فضاء القصيدة  دورا

ً
، و تجعله خاضعا
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 .منتظم، وهي في إحداثها لهذه القيمة ال تتقدم في القصيدة بوصفها زينة مجردة

      فهي تؤدي دورا مهما . و هناك وظيفة داللية فنية تكمن في كونها وعاء تصب في املعاني و العواطف    

 . 49ءت منسجمة مع السياق بوصفها النهاية البارزة للوزن في تأكيد املعنى إذا جا

 يدخل في صميم العملية الشعرية من الخارج، كما أنها ليست  
ً
 مكمال

ً
 منفصال

ً
و بهذا فإنها ليست جزءا

، و ما دامت قيق اللغة الشعرية ال يسمح بذلك؛ ألن دورها في تحبلة للحذف و الاستبدال و التعديلأداة قا

 داخلي
ً
 فليست عنصرا

ً
و بذلك فإن القافية . 50"هي التي تحدد نهاية البيت، بل نهاية البيت هي التي تحددها"ا

ومن الناحية الشكلية النظرية يمكننا أن نعد القافية . تسهم في تدعيم حركة إلايقاع الداخلي في القصيدة

كنات، و أنها لذلك لها طابع وحدة موسيقية لها أشكال مختلفة، أي أنها تنسيق معين لعدد من الحركات و الس

 .التجريد لألوزان

أدرك الشاعر عبد املجيد فرغلي أهمية القافية وتأثيرها في بعض قصائده ذات البعد الصوفي، وذلك ألّنها 

    ارتبطت بالغناء وإلانشاد، الذي يحرص عليه الصوفية للتعبير عن مواجيدهم وأحوالهم، والغناء ال بّد له 

 .ا تنبه السامع إلى املقاطع والنهاياتمن القافية ألّنه

خلي الذي أهواه، جؤذر الحب، هو العشق من روحي، مقلة ) إّن املالحظ على أغلب قصائد الشاعر  

     جاءت قوافيها بروي واحد هو حرف 51...(خمرها الهوى، قتلت وأحياني الهوى، إحساس نفس ي ملك ذاتي

ة املقيدة والقافية الحرة في قصائده، وفي ذلك داللة على نفسية التاء، وقد مزج الشاعر بين استخدام القافي

وربما اختار الشاعر  استعمال حرف الروي . الشاعر التي تكون مرة صريحة مطلقة، وفي أخرى دالا على الكتمان

   صوت شديد مهموس ال فرق بينه وبين الدال سوى أن التاء مهموسة والدال نظيرها " التاء؛ ألّن التاء 

املجهور؛ ففي التاء ال يتحرك الوتران الصوتيان، بل يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم، حتى ينحبس بالتقاء 

من خالل فالشاعر  ،52"طرف اللسان بأصول الثنايا العليا فإذا انفصاال فجائيا، سمع ذلك الصوت الانفجاري 

من صدود من معشوقته؛ أي من الذات  هذه القصائد، يصف حالته التي تعج باأللم والحزن، ملا تعرض له

وهذا الحرف يناسب الغناء، خاصة إذا علمنا أن الصوفية يهتمون ، "التاء" العليا، وهذا كله ينسجم وحرف

 .بالغناء وإلانشاد، فهم يغنون وينشدون فضائل الذات إلالهية

 :خاتمة

 :ّين لي ما يأتيبعد هذه الدراسة لنماذج شعرية للشاعر  عبد املجيد فرغلي تب       

           امتازت بعض النصوص لعبد املجيد فرغلي ببعد صوفي، وقد أكثر فيها من استعمال الرموز، وقد سار  -

 .في توظيفها على نهج شعراء املتصوفة

ال ينكر دارس أهمية إلايقاع بنوعيه لدى شعراء التصوف، فاإليقاع يكمن في الصوت واختيار الكلمة ودالالت  -

 .لالفاظ وإيحاءاتها، وتكرارها، في نسق لغوي، وارتباط وثيق بعاطفة الشاعر 

فه الشاعر عبد املجيد فرغلي في بعض قصائده، في نقله من داللته  -
ّ
تكمن جمالية الرمز الصوفي الذي وظ

بمعنى املتواضع عليها، إلى دالالت أخرى يمكن الكشف عنها باستخدام جملة من آلاليات اللغوية وغيرها، 

 .مراعاة مستويات التلقي والقراءة، وإعمال مبدأ التأويل داخل الخطاب الشعري 
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           إّن الخطاب الشعري الصوفي لعبد املجيد فرغلي، ال يختلف عن املوروث الشعري العربي، بل هو جزء  -

 .     ال يتجّزأ منه، فلغته كلغة غيره من الشعراء ترقى إلى مستويات رفيعة

 :مشالهوا
                                                             

 .54ص ،3991 بيروت، العربي، الثقافي املركز  الغانمي، سعيد :ترجمة ، تودروف تزفيطان :لادبي الخطاب في ولادب اللغة 1 

 .13ص ،3941 البيضاء، الدار  العربي، الثقافي املركز يفوت، سالم :ترجمة ، فوكو  ميشال: املعرفة حفريات 2 

 .54ص ،3991 بيروت، الثقافي، املركز  الغانمي، سعيد :ترجمة ، شولتر  روبرت :والتأويل السيمياء 3 

 .50ص ،2004 ،3ط القاهرة، للجامعات، النشر  دار  ، عكاشة محمود :الاتصال نظرية ضوء في تطبيقية لغوية دراسة السياس ي الخطاب لغة 4 

 .39ص ،2002 ،3ط الاختبلف، منشورات ، بلعلى آمنة :املعاصرة النقدية املناهج ضوء في الصوفي الخطاب تحليل 5 

 .219ص ،2001 ط،.د الاسكندرية، املعارف منشأة ، عيد رجاء :-املعاصر العربي الشعر  في قراءات-الشعر لغة 6 
 .  34، ص3994ية اللبنانية، القاهرة، الطبعة لاولى، املتواليات دراسات في التصوف، يوسف زيدان، الدار املصر   7
 ط،.د لبنان، العلمية، الكتب دار  لاسكندراني، ومحمد عناية أحمد :تح ، القشيري  الكريم عبد القاسم أبو  :التصوف علم في القشيرية الرسالة  8

3/393. 

 .221ص ت،.د ط،.د الجزائر، للكتاب، الوطنية املؤسسة ، السيد صالح فؤاد :ومتصوفا شاعرا القادر  عبد لامير  9 
 .321، ص2033أدبية النص الصوفي بين إلابالغ النفعي وإلابداع الفني، محمد زايد، عالم الكتب الحديث، لاردن، الطبعة لاولى،   10
 . 14، ص2006لاردن، الطبعة لاولى،، دار الفارس، "دراسة في شعر الحسين ابن منصور الحالج"أماني سليمان داود، لاسلوبية و الصوفية   11
 . 210، ص  3941،  1في البنية إلايقاعية للشعر العربي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط : كمال أبو ديب  - 12
 . 315، ص  2033،  3شعر ابن الجوزي دراسة أسلوبية ، دار غيداء للنشر و التوزيع ، عمان ، ط : سامي شهاب الجبوري  - 13
 . 46ص .  3914حياة شرارة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، : لافكار و لاسلوب ، دراسة في النص الروائي و لغته ، ترجمة : تشيتشرين . ف . أ  - 14
 .  54، ص  3944، مؤسسة العروبة ، لندن ،  193أحمد عبد املعطي حجازي ، مجلة الدستور ، العدد  - 15
 . 91لادبي ، ص في النقد : شوقي ضيف  - 16
 . 326، ص  3965،  3، س  5موسيقى الشعر ، هل لها صلة بموضوعات الشعر و أغراضه ؟ ، مجلة لاقالم ، ج : أحمد نصيف الجنابي  - 17
 . 214إيمان خضر الكيالني ، بدر شاكر الساب ، دراسة أسلوبية لشعره ، ص  - 18
 . 213، ص  3964،  2قضايا الشعر املعاصر ، مطبعة دار التضامن ، بغداد ، ط : نازك املالئكة  - 19
 .110، 3أحمد مطلوب ، معجم النقد العربي القديم، جـ - 20
 . 252قضايا الشعر املعاصر ، ص : نازك املالئكة  - 21
 .  245لشعره ، ،ص بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية : إيمان خضر الكيالني : ينظر - 22
 . 305، ص3994، 21مجلة آداب الرافدين ، ع  –دراسة في املوسيقى و إلايقاع  –في قصيدة أبي تمام البائية في فتح عمورية : ماجد الجعافرة  - 23
 . 93ص ،  3999،  3دار لادب ، القاهرة ، ط  –دراسة سيميولوجية في شعرية القص و القصيدة  –شفرات النص : صالح فضل  - 24
 . 302 – 303دراسة في املوسيقى و إلايقاع ، ص  –في قصيدة أبي تمام البائية في فتح عمورية : ماجد الجعافرة _  25
 .351، ص3942، 2مجلة الكرمل، العدد ( خطوط عريضة في البحث عن هوية القصيدة العربية الحديثة ) يمنى العيد، مقال  - 26
  33،ص  3990،  3الشعري ، البنية الصوتية في الشعر ، الدار العاملية للكتاب ، الدار البيضاء ط محمد العمري ، تحليل الخطاب   - 27
 . 354، ص  3916دراسة الصوت اللغوي ، عالم الكتب ، القاهرة ، : أحمد مختار عمر  - 28
 . 342دراسة الصوت اللغوي ،ص : أحمد مختار عمر  - 29
 .215، ص2004يات التحويل، موفم للنشر، الجزائر، عبد الحميد هيمة، الخطاب الصوفي وآل 30
 . 254، ص2031دموع تائب، عبد املجيد فرغلي، تحقيق عماد الدين، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  31
 .  41، ص  3996،  3البناء الفني للصورة لادبية ، عند ابن الرومي ،مطبعة لامانة ، القاهرة ،ط: علي صبح  - 32
 . 320ص   2000الصورة الفنية في شعر علي الجارم ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، : إبراهيم أمين الزرزموني  - 33
  44، ص  3990، مارس  244ظاهرة إلايقاع في الخطاب الشعري، مجلة البيان، الكويت ، ع : محمد فتوح أحمد  - 34
 . 60 – 49سيقى ، ص عضوية املو : عبد الفتاح صالح  - 35
 .256دموع تائب، عبد املجيد فرغلي، ص 36
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 .4، مطبوع بدار الحرية للطباعة بغداد ، ص 3949عبد الرضا علي، إلايقاع الداخلي في قصيدة الحرب، بحث مقدم إلى مهرجان املربد العاشر  - 37
 . 394 – 395مطبعة مصر ، القاهرة ، ص مصطفى بدوي ، لويس عوض ، : مبادئ النقد لادبي ، ترجمة : ريتشاردز  - 38
 . 9، ص  3914دار الثقافة ، القاهرة ،  –دراسة في موسيقى الشعر  –الشعر و النغم : رجاء عيد  - 39
 . 343، ص 3942،  3باشالر غاستون ، جدلية الزمن ، ترجمة خليل أحمد خليل ، املؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، بيروت ، ط  - 40
 . 590 – 549جيلفورد ، ميادين علم النفس ، ترجمة يوسف مراد ، دار املعارف ، القاهرة ، ص  - 41
 . 334، ص  3943،  3الشعر بين الرؤيا و التشكيل ، دار العودة ، بيروت ، ط : عبد العزيز مقالح  - 42
 . 1، ص  3956أصول النقد لادبي ، القاهرة ، : أحمد الشايب  - 43
 ..242، ص 3945، 2معجم املصطلحات العربية في اللغة وآلاداب، مكتبة لبنان، بيروت ، طمجدي وهبة،   - 44
 . 302، ص  3966،  2في النقد لادبي ، دار املعارف مصر ، ط : شوقي ضيف  - 45
 .256، القاهرة ، ص 3943، 4إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة لانجلو املصرية، ط  - 46
 . 31،ص 3944، 3لعربية، دار آلاداب، طأدونيس، الشعرية ا - 47
 .319، ص  3919، 3صالح أبو أصبع، الحركة الشعرية في فلسطين املحتلة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط - 48
 . 364ت ، ص .، د 3كمال مصطفى ، مطبعة السنة املحمدية ، مصر ، ط  : نقد الشعر ،تحقيق : قدامة بن جعفر : ينظر  - 49
 .15، ص 3946، 3محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة - 50
 وما بعدها. 255ينظر نص هذه القصائد في ديوان دموع تائب، ص 51
 .23، ص3919الخامسة، إبراهيم أنيس، لاصوات اللغوية، املكتبة لانجلومصرية، القاهرة، مصر، الطبعة  52
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 ثالثية الزمن في إرهابيس أرض إلاثم والغفران لعز الدين ميهوبي

 

 حيزية كروش: راضية بن عريبة           الباحثة: ةدكاــــــور تساا  اللا                                                  

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف                                                                       
 

 :امللخــص

الرواية هي الترجمان الحكائي للواقع املعاش، حيث يعمد املؤلف إلى محاكاة الواقع بتوظيف املتخيل السردي الذي ينظم       

ويجعله يسافر بين الكلمات التي تحمل في ثناياها التاريخ  الوقائع وألاحداث بأسلوب أدبي يذهب بالقارئ إلى عالم آخر،

 .الحقيقي ألمة ما

التي جعل منها " إرهابيس" عز الدين ميهوبي أخذ دور اللسان الناطق عن الشعب الجزائري من خالل روايته املعروفة      

 .تمنصة يعلو من خاللها صوت الحقيقة الدموية التي  عاشها الجزائريون في التسعينا

لم تمثل إرهابيس ترجمة للعشرية السوداء فحسب، بل هي الوعاء الحامل آلالم شعب برمته، فعز الدين ميهوبي استطاع      

أن يشحذ كل لفظه بزخم من املشاعر التي حملها إياه الجزائريون، فقد أفرغ فيه املكبوت الوطني الذي طمسه التاريخ، وصرح 

                لتاريخية بدمويتها املطلقة، فقد حكى عن املجازر عن القمع عن ألالم عن الظلم به عالنية من خالل سرد الوقائع ا

الدم ) جمع كل ش ي غزا الوطن الجزائرية في عشريته السوداء باسم إرهابيس ...عن الصراعات السياسية عن الهموم الوطنية

 (.الساري في شرايين قوى الفناء التي اضطهدت الضعيف

ثية الزمن تمثل العنصر ألاساس ي في تشكيل رواية إرهابيس، فهي سرد صريح لزمن تاريخي، وتمثيل مباشر لزمن أدبي ثال      

                أتى في لحظة إلالهام الحاضر في الوعي الشعوري، واملكبوت املغيب في الالوعي، والزمن الاسترجاعي  فالكاتب يتحدث 

     ومعايشة  واضحة لواقع مليء بالحسرة، وتأقلم دامي مع التوقيتات الشعورية عن استرجاع مسبق لذكريات أليمة، 

 .النفسية، هذا التمازج والتالقح الزمني هيأ املناخ الروائي املناسب لخلق إرهابيس

تمكن  هل يمكن القول أن إرهابيس استطاعت أن تترجم العشرية السوداء بكل ما فيها من دم وموت؟ وإلى أي مدى: إلاشكالية

 الروائي عز الدين ميهوبي من صنع ثالثية الزمن وتفعيلها  تفعيال حكائيا يتواشج مع سرديات الرواية؟

 ...إلارهاب، الدم، الزعماء، عز الدين ميهوبي، الزمن، النفس، إلابداع: الكلمات املفااحية
 

 : ملخص الرواية/1

ملحمة إرهابية عبثية ترسم معالم كارثة إنسانية بكل تفاصيلها، حيث امتزج الدم  تمثل رواية إرهابيس       

باملاء والتربة، يعرض فيها ميهوبي قضية عاملية وصراعا إيديولوجيا حول السياسة والدين والسالح، ويسلط 

تزج فيها الضوء على ذهنيات متوحشة ال تعرف معنى إلانسانية، وهي تنفتح على أشكال كتابية متنوعة تم

 .ألاحداث التاريخية باإلبداع

ما يميز محتوى هذه الرواية أنها كونية إرهابية، من أرشيف التاريخ تبحث في الهوية والوطن، في الذات      

 .وآلاخر

تدور أحداث الرواية عن رحلة بحرية على متن السفينة، قام بها مجموعة من الصحافيين من جنسيات     

      ، جاؤوا في بعثة استطالعية الكتشاف "مانكو" سيا، أفغانستان، البرازيل، مرشدهم الجزائر، رو : مختلفة

هذا العالم الافتراض ي وهذه الجزيرة الخيالية، التي جمعت الكثير من إلارهابيين والزعماء، والقادة 

 .الديكتاتوريين، والحكام املجرمين
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الفتات التي حملت أسماء الزعماء بألوان مميزة يجمعها أول ما لفت انتباه هذه املجموعة الصحافية تلك ا    
ّ
لل

الثوار والقتلة والدكتاتوريون وزعماء املافيا وتجار السالح، والكوكايين، كلهم هنا يعيشون " الدستور إلارهابي، 

 .1"في وئام، ويتعاملون باحترام، وكلهم أكثر ديمقراطية

ارة عن قطعة قماش بيضاء تتوسطها وردتان حمراوان وسيف عن علم إرهابستان أنه عب" مانكو"يقول         

 .ومدالالتها للقارئ " إلارهاب" أبيض، وقد حاول الروائي عز الدين ميهوبي أن يوضح فكرة 

            القارئ لكلمة إرهابيس ينتابه نوع من الرعب، والورع الروحي، ألنها كلمة لطاملا ألفها املتلقي       

الوثيق باملوت والدماء، فهي تحمل في ثناياها الكثير من الخوف، والكثير من القسوة  مشوهة، الرتباطها

 .والرعب، والكثير من القتل والدمار

 :قراءة شكلية لرواية إرهابيس/2

           إن أول ما يثير املتلقي في رواية إرهابيس هو نوع الغالف، ونوع الكتابة، وعدد الالوان، فلون الغالف     

بخط عريض أحمر، امتزاج ألالوان مابين " إرهابيس" هو أرضية سوداء تحمل اسم املؤلف بلون أبيض، وكتابة 

أسود وأحمر دالالت سيميائية مذيلة ألابعاد تثير في النفس انفعاالت متعددة تعطيه فكرة بدائية عن مكنونات 

 .الرواية ومضامينها

إلانسانية تحمل دالالت متعددة لأللوان، فاللون ألاسود يمثل حقال دالليا له عالقة وطيدة بالحزن  الثقافة     

، أما ألاحمر القاني هو لون الدم واملوت والقتل، في حين يمثل اللون الابيض ...وألالم، والخوف والهم والدمار

 .2...هو الطهارة والسالم وألامان واملحبة

ألاسود يحيل إلى قتامة الوضع وتأزمه، أي العشرية : ألاسود فيقول املبدع/اللونين ألاحمر وإن أولنا ثنائية     

السوداء أو الحمراء، وهو رمز الظالم الدامس، الذي يحجب عن الرائي الطريق، ويدخله في  دوامة من الهم 

 : والغم كما يقول امرؤ القيس

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم ليبالوليل كموج البحر أرخى تسدوله       علّي بأنواع اله

ى بصلب
ّ
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       وأردف أعجازا وناء بكلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقلت له ملا تمط

  بأمثلي        بصبح فما إلاصباح منك ــــــــــــــــــــــأال أيها الليل الطويل انجل

                      وعليه فإن اللون ألاسود هو إشارة مباشرة إلى ليل طويل، عانى فيه الشعب من لحظات قهر       

                        ال تنس ى، وغالبا ما يكون الليل هو فرصة إلارهابيين للقيام بجرائمهم البشعة التي أودت بأرواح 

 .، وأغرقتهم  في بحور الدماءألابرياء، وسلبتهم حق ألامان

الكيان السياس ي إلايديولوجي من قبل شخصيات   ، لعز الدين ميهوبي "إرهابيس " يؤول عنوان الرواية      

ستالين، هتلر، كارلوس، فرانكو، هوسيليفي، بن الدن، إيسكوبار، صدام ) تؤمن بتغير العالم بالقوة والدم 

 .، أرض إلاثم والغفران"إرهابيس" كل هؤالء وغيرهم هم زعماء وكبار  ،...(افي، بول بوتذحسين، الق

                    أو باألحرى نشوء هذه الجزيرة " إرهابيس" يحاول املبدع والكاتب ميهوبي أن يعرفنا بجزيرة       

                               لالحقة ، أما إلاضافة ا"إلارهاب" مجازا، أما في الحقيقة فإنها تمثل كيانا سياسيا مفتقا روحه 
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     ، فهي نسبة إلى قارة أتالنتس التي غرقت تحت املاء، حسب ما ترويه ألاساطير، وإرهابيس حلت (إيس) 

 .3محلها، حيث أعطاها ميهوبي إحياء الجانب التاريخي الكالسيكي ألاسطوري، إذ إلارهاب هو عمق تاريخي

اجتماعيا وسياسيا ونفسيا موجودا فعال قبل الكتابة، واقع حافل بالتوتر والصراع  فالرواية تنقل لنا واقعا     

       ، لتكون نقطة تالق بينها وبين القارئ عامة، والقارئ الجزائري "إرهابيس" أسقطت معامله إلابداعية على 

 .على وجه الخصوص

 ":إرهابيس"الزمن وأشكاله في /3

من حيث هو وعاء وجودي، يفصح عن الرؤية التاريخية للكاتب،  وعن رؤيته  يعيش الروائي تجربة الزمن       

 .4لإلنسان

ال ألادب يوصف كأدب، ولكن في عمقه تجد :" وقال ميهوبي في إحدى لقاءاته الصحفية بالقنوات الجزائرية      

ع أن يقيم عالقة بين كل ، واملبدع البارع هو الذي يستطي...كل املعارف، ألاسطورة العبثية، التاريخ، السياسة

كيف ينجح في توظيف : هذه املعارف، وهي الطبعة ألاكثر تعقيدا، ألن إلاشكال املطروح بالنسبة للمبدع، هو

 .معلومات تاريخية بأسلوب سردي روائي

   (:الزمن ألادبي)زمن إلابداع -أ

فضاء نص ي، تتقاطع وتتصادم  رواية عز الدين ميهوبي ممارسة إنتاجية، إنها تحوير للنصوص وتناص في     

 .5فيه ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى 

نالحظ أن الزمن إلابداعي في إرهابيس يتمثل في ربط الواقع بزمن الكتابة التي ال حدود لها بين أنامل      

 .    ميهوبي

                   مستويات  إرهابيس في نظر الناقد الدكتور عثمان بدري ألاستاذ بجامعة الجزائر أتت بالجديد في

عدة، فهي تتميز ببنية ال يمكن فيها الفصل بين الحامل واملحمول، بين الشكل واملضمون، أو بين ألاسلوب 

 . 6نوع من التماهي في خصائص الرواية بين أسلوب الكتابة، ومحمول الكتابة"واملادة املقدمة، وبرأيه هناك 
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تتعامل الكتابة الروائية مع املركب الزمني كمكون تقني ومعرفي، يدمج مع عوامل تخييلية ضمن مبنى 

سردية تعيد تشكيل  حكائي، يزاوج بين سلطة التاريخ كخطاب مهيمن عايشته الجماعة البشرية وبين إرغامات

 .الواقع تشكيال رمزيا له فضاءاته الانزياحية

ومنه هذه الرواية، حيث يلتقي الخطابات التاريخي والروائي في ساحة مشتركة، أساسها رسم الواقع وإعادة      

لرواية ، فزمن إلابداع يرجحه العالم الخيالي ل7تمثيل الحياة، وها ما يجعل عمل املؤرخ قريبا من عمل املبدع

 .8الدرامية التي يقع فيها هذا الزمان، فيكون الحدث إطارا زمنيا ثابتا يوزع دائما

 .بنيت حداثتها عبر فنها إلابداعي، فاستكشاف الهوية، وتصوير الاقع في العشرية السوداء      

 ":إرهابيس"  الاتسترجاع والاتستباق في  -2

 :الاسترجاع/1 

ال تسر الرواية بخط زمني واحد انتقاال من املاض ي إلى الحاضر ثم املستقبل، بل يتراوح بين الوحدات       

املاض ي، الحاضر، واملستقبل، ألن الاحداث في الرواية ال ترتب كما حدثت على أرض الواقع، وإنما : الزمنية

                إلى املاض ي والاستباق أي القفز  يكسر الخط الزمني من خالل استخدام تقنيتي الاسترجاع أي العودة

 .9إلى املستقبل

فالعودة إلى املاض ي رواية إرهابيس استرجاع لزمن املاض ي واستذكار ألحداثه، وما وقع في العالم من وقائع       

 .إرهابية وما حدث في الجزائر من أحداث جرائمية ال يزال يشهد لها التأريخ

، عندما استطاعت الجبهة إلاسالمية لإلنقاذ  هزيمة 1991الجزائر بدأت منذ ديسمبر عام قضية إلارهاب في     

حزب جبهة التحرير الوني في الانتخابات الوطنية، فتوالت املذابح  والجازر، سنة بعد ألاخرى، بل فترة بعد 

وساسة يمتهنون الكذب  إننا نحن الين أعلنا الحرب على عالم مزيف، وشعوب  خنوعة،:" ألاخرى، تقول الرواية

قررنا هجرة هذا  العالم املوبوء، وبناء عالم ...والنفاق، وعلى أفكار تقتل حق إلانسان في أن يرفض، ويقول ال

مختلف أسميناه على بركة هللا إراهبيس، يلتقي فيه القاتل من أجل لقمة العيش، واملؤمن من أجل فرض 

سدة، والديكتاتور الذي يرى القوة، سبيال لالستقرار، واملتاجر شرع هللا، والثوري من أجل اقتالع أنظمته فا

 .10"بالسالح، املخدرات لتحقيق أمنية املوت في الجحيم

 :نالحظ أن زمن الاسترجاع في هذا املقتطف، أخذ بعدين    

 .بدأ بسرد واقع ما قبل الرواية، وسبب نشوء الجزيرة: استرجاع خارجي/ 1

ج ببداية رواية إرهابيس في بحث الصحافيين عن اكتشاف هذه الجزيرة ماض امتز : استرجاع داخلي/ 2

 .الغامضة

 :الاستباق/ 2

وتنوع . 11الاستباق مخالفة لسير زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكاية، وكر حدث لم يحن وقته بد        

ان هذا الاستباق في رواية  الاستباق  بشتى أشكاله من استباق خارجي، واستباق داخلي في رواية إرهابيس إال 

 .إرهابيس أخذ أبعاده  إلايديلوجية والنفسية
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، فيما هي آخر املطاف إال عائلة تجمع منظمات وحركات "إرهابيس" عند عز الدين ميهوبي في تصوره لجزيرة      

 .ي الروايةف"   إرهابيس" شعارها القوة، ودستورها الدين والسالح هو مذكور في املادة الخامسة من دستور 

  :الزمن النفس ي/ 3

وهو  ما يطلق عليه أيضا بالزمن الداخلي أو الزمن الذاتي، وها الزمن يرتبط بالشخصيات الروائية ارتباطا      

 .وثيقا، وكأنه بذلك يعيش أحداثها فيدخل في نسيج حياتها الداخلية

           ن عز الدين ميهوبي قد تعب كثيرا نجد، من منظور البحث في سوسيولوجيا الكاتب، أ" إرهابيس" وفي     

في  كتابة الرواية، تعب ذهنيا وجسميا، وأصابه ألارق، وتصارخ في فكره الشك واليقين، لقد تعب وأتعب 

القارئ معه، وهذا هو املبدع في أن يتعب القارئ في مالحقة البنى السردية، ويدخل دوامة فكرية نبحث فيها 

 .12ل الثوريعن مالمح إلارهابي ونضا

وأيضا حينما " أ إلارهاب هو الوجه ألاكثر بشاعة للعوملة: "الحظ قلقه الفس ي في حديثه للجزيرة ت في حوار     

ماذا لو أن إلارهاب والقتلة باسم الدين والسياسة واملال والعرق والديكتاتوريين الذي غيروا :" يتساءل قائال

 ".اجتمعوا واتفقوا على بناء دولة في مكان ما من العالم مجرى التاريخ بالقوة،

              هو استفهام مرجعية الخوف، من املستقبل الذي يغيب فيه ألامن والسلم، وقد بدأت معامله ألاولى      

 .في الجزائر، في التسعينيات، وحدث اغتيال الرئيس بوضياف

ميهوبي، ككاتب مبدع وكرجل سياسة مثل الحركة إلايديولوجية هذه النفسية املتعبة عاشها عز الدين     

الجزائرية، ألنه عانى من انفعاالت كثيرة ولدت لديه الشعور الفاعل للكتابة ألادبية التي تمثل املتنفس الوحيد 

وعي، فنجده يحمل القلم النازف للكلمات النفاذة املعبرة
ّ

عن ما  له في لحظة إلالهام، املتضارب بين الوعي والال

يسمى بالذعر البشري باعتباره إنسانا له أحاسيس، وبالجرأة الوطنية التي تحثه على رفع صوت الخوف والكالم 

 .الرواية " إرهابيس" بطريقة أخرى مليالد 

 (:زمن الواقع)الزمن الااريخي 

   ما هو  موجود  -أمكنإن –وسيلة ملمارسة فعل الوجود لتغيير " الكتابة السردية عند عز الدين ميهوبي        

في الساحة الفكرية، يكشف زيف ما هو واقع، وفك سننه، وتعرية شفراته، ليعاين املتلقي التجربة الفنية التي 

تدين ألاحداث واملمارسات الواقعية الخاطئة، التي أفرزتها امليكانيزمات املتناقضات لصيرورة الفعل الحضاري 

 .13"فترة إلارهاب "في فترة من تاريخ الجزائر الحديث 

        تجد  الفعل إلارهابي تتعدد أشكاله ومرجعياته وأدواته، فقد تحالفت فيه السياسة والدين والسالح       

 .في ثالثية دموية، ثالثية القتل، وثنائية الاثم والغفران

الية كبار الساسة واقع دموي عاشه العالم عامة والجزائر خاصة في التسعينيات، فجمعت الجزيرة الخي      

والزعماء، والثوار  والقتلة، والديكتاتوريين وزعماء املافيا وتجار السالح والكوكايين كلهم هنا، يعيشون في وئام 

 .14ويتعاملون باحترام وهم أكثر ديمقراطية
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يطلق نالحظ أن الروائي ينجز ملحمة إلارهاب عبر دالالت التناقض بين مواقف إلارهابيين والثوار، حيث     

في سياق سردي ملحمي يكشف الكثير من املعلومات وألافكار وألاخبار ...املبدع أسماء الشوارع واملحالت وألاغاني

 .15والوقائع من املاض ي والحاضر، ومن التاريخ البعيد والقريب، من حضارات ودول الشرق والغرب

والثورات، وإذا ما  والسياسات، والانقالباتتحول بذلك النص امللحمي إلارهابي إلى وثيقة تؤرخ ألافكار        

في نصه نجد أن اللغة واملعنى يأتيان من زمن عوالم أسطورية ودينية " إلاثم والغفران" تأملنا ما يسميه السارد 

يتفاعل فيها الروحي واملادي، السماوي وألارض ي، الغيبي مع الحقيقي، وكأنها نصوص من الزمن الهندي أو 

 .16ي  القديم البعيدالصيني أو الفارس 

أنها منفتحة على أشكال كتابية متنوعة، ففيها حضور للشعر  وحضور للتأريخ، وحضور " إرهابيس"ما يميز       

  للوثائق وألارشيف، والرواية إلى جانب ذلك تحمل حشدا من املعلومات التي تثري صفحات الرواية، وتتعمق 

الذي تبناه عز الدين ميهوبي،، إذ نجده يحكي مستجدات  في تفاصيل السرد الحكائي ملقتضيات املوضوع

وتفاصيل دقيقة جدا تحمل من الوثائقية الش يء الكثير، فهو يعبر عن قضية سياسية دخلت في الشعور 

 .البشري الذي يأخذ كل ش يء بنوع من الانفعال النفس ي املفعم باالختالجات الذاتية

  :خاتمة 

 :تمخضت هذه الدراسة عن جملة من النتائج      

 .الرواية تمثل أحد الجسور التعبيرية التي يسلكها  املبدع لتوصيل رسالته إلى آلاخر .1

 تشكل إرهابيس أحد ألالسنة املعبرة عن حال ألامة الجزائرية التي مرت بعشرية سوداء دموية  .2

فهو يتعامل مع زمن إلابداع وزمن ) العادي يتميز ألاديب بمعايشة أزمنة تختلف عن أزمنة الشخص  .3

 (.التاريخ، وزمن العقل الذي يأتي مساوقا للزمنين السالفين

نقل الواقع التاريخي بقالب أدبي إبداعي    عز الدين ميهوبي من بين أهم الروائيين الذين تمكنوا من .4

 .متميز

 .نية أضفت عليها صبغة التميزإرهابيس رواية مذيلة تحمل في طياتها توثيقا تاريخيا وجماليات ف .5

 .   ثالثية الزمن تحتاج إلى حنكة أدبية كحنكة عز الدين ميهوبي  .6
 :قائمة املصادر واملراجع

 .14/22/2214إرهابيس محاولة روائية  لتفكيك إلارهاب الديكتاتورية،  ياسين بودهان، الجزائر،   .1

 .2213رفة، الجزائر، نوفمبر إرهابيس، أرض إلاثم والغفران، عز الدين ميهوبي، دار املع .2

 .2211، 21:، محمد بوعزة، منشورات دار الاختطاف، الجزائر، ط(من النصية إلى التفكيكية)إستراتيجية التأويل  .3
، مقال محمل 16:إشكالية التأويل وعملية الفهم في التداوليات املعرفية، رواية إرهابيس، أرض إلاثم والغفران، عز الدين ميهوبي، ص .4

 .http ll manifie-ourgla.dz ، على الرابط 13:22، الساعة 2212/ 15/22بتاريخ 

 .عبد القادر القط، الدار املصرية، القاهرة، دط، دت: إبراهيم الصيرفي، مراجعة: تر -موير إدوين –بناء الرواية  .5

 .2221، 1:تشكل املكونات الروائية، املصطفى املوسيقن، دار الحوار، الالذقية، سوريا، ط .6

لعز الدين ميهوبي متخيل إلارهاب أو تحالف قوى الفناء، وليد بوعديلة، مسؤول ماستر ألادب العربي، جامعة سكيكدة، " إرهابيس"رواية  .7

 .2214-22-24مقال نشر في النصر، 
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الرزاق بن دحمان، دراسة تحليلية تفكيكية، عبد –الرؤية التاريخية في الرواية الجزائرية  املعاصر، روايات الطاهر وطار أنموذجا  .2

بودربالة الطيب،  كلية آلاداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، : أطروحة دكتوراه، إشراف

(2212- 2213.) 

، على موقع 21:51 :، في الساعة12/22/2212: الزمن في سرد سهيل إدريس، يهام السرور، مجلة عود الند، بريطانيا، مقال محمل بتاريخ .9

 http ll www.oudnad.net/spip.phpاملجلة إلالكترونية، 

الثة شعرية العنوان في رواية إرهابيس لعز الدين ميهوبي، عمارية حاكم، أعمال امللتقى الدولي الثاني عشر، الرواية العربية في ألالفية الث .12

 .ركز جيل البحث العلمي، م2216أوت/ 21/22ومشكل القراءة في الوطن العربي، الجزائر، 

 .2215، جوان 27صوت املوت والحياة في رواية التوابيت لعز الدين ميهوبي، كواري مبروك، مجلة دراسات، ع .11

 .معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، دار النهار، لبنان، دط، دت .12

 :الهوامش
                                                             

 .29، عز الدين ميهوبي، ص-أرض إلاثم والغفران-إرهابيس -1
الثة شعرية العنوان في رواية إرهابيس لعز الدين ميهوبي، عمارية حاكم، أعمال امللتقى الدولي الثاني عشر، الرواية العربية في ألالفية الث: ينظر - 2

 .213: ، مركز جيل البحث العلمي، ص2216أوت/ 21/22العربي، الجزائر، ومشكل القراءة في الوطن 
، مقال محمل 16:إشكالية التأويل وعملية الفهم في التداوليات املعرفية، رواية إرهابيس، أرض إلاثم والغفران، عز الدين ميهوبي، ص: ينظر - 3

 .http ll manifie-ourgla.dz ، على الرابط 13:22، الساعة 2212/ 15/22بتاريخ 
 .34:، ص2221، 1:تشكل املكونات الروائية، املصطفى املوسيقن، دار الحوار، الالذقية، سوريا، ط: ينظر  - 4
 .33:، ص2211، 21:، محمد بوعزة، منشورات دار الاختطاف، الجزائر، ط(من النصية إلى التفكيكية)إستراتيجية التأويل : ينظر - 5
 .14/22/2214لتفكيك إلارهاب الديكتاتورية،  ياسين بودهان، الجزائر،   إرهابيس محاولة روائية    - 6
دراسة تحليلية تفكيكية، عبد الرزاق بن دحمان، أطروحة –الرؤية التاريخية في الرواية الجزائرية  املعاصر، روايات الطاهر وطار أنموذجا : ينظر - 7

، (2213 -2212)، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنةن الجزائر، بودربالة الطيب،  كلية آلاداب واللغات: دكتوراه، إشراف

 .14:ص
 .62: عبد القادر القط، الدار املصرية، القاهرة، دط، دت، ص: إبراهيم الصيرفي، مراجعة: تر -موير إدوين –بناء الرواية : ينظر - 8
، على موقع 21:51: ، في الساعة12/22/2212: ة عود الند، بريطانيا، مقال محمل بتاريخالزمن في سرد سهيل إدريس، يهام السرور، مجل: ينظر - 9

 http ll www.oudnad.net/spip.phpاملجلة إلالكترونية، 
 .22: إرهابيس، أرض إلاثم والغفران، عز الدين ميهوبي، ص - 10
 .15:دط، دت، صمعجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، دار النهار، لبنان، : ينظر - 11
 .إرهابيس، لعز الدين ميهوبي، متخيل إلارهاب أو تحالف قوى الفناء، وليد بوعديلة: ينظر - 12
 .59:، ص2215، جوان 27صوت املوت والحياة في رواية التوابيت لعز الدين ميهوبي، كواري مبروك، مجلة دراسات، ع: ينظر - 13
 .29:، ص2213يهوبي، دار املعرفة، الجزائر، نوفمبر إرهابيس، ٍأرض إلاثم والغفران، عز الدين م - 14
لعز الدين ميهوبي متخيل إلارهاب أو تحالف قوى الفناء، وليد بوعديلة، مسؤول ماستر ألادب العربي، جامعة سكيكدة، " إرهابيس"رواية : ينظر - 15

 .2214-22-24مقال نشر في النصر، 
 .متخيل إلارهاب أو تحالف قوى الفناء، وليد بوعديلة رواية إرهابيس لعز الدين ميهوبي،: ينظر - 16
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 تجليات التسامح والتعايش في حياة ألامير عبد القادر من خالل تراثه ألادبي والسياس ي

 

ــــور   القادر شريفعبد : الدكتــ

 أبو القاسم سعدهللا2الجزائر جامعة 
 

 :امللخــص

هكذا . رجل العبقرية يجمع ألامير في شخصيته الفروسية البدوية وإلهام إلاسالم وديناميكية القرن التاسع عشر،إنه

اعتراف الخصوم بقوة شخصيته وإلتزامه ،ومواقفه تجاه وطنه وشعبه الذي وضع .وصفه الجنرال بيجو ،واملؤرخ جاك بيرك

اعتراف بإنسانيته تجاه أعداءه ،وتسامحه وتعاطفه مع من يختلف معهم في الدين .فيه الثقة وبايعه على املوالاة ،والدفاع

 .والعقيدة

 .الفروسية؛ العبقرية؛ املساواة؛ إلانسانية؛ التسامح ؛ألاميرعبدالقادر: تفتاحيةالكلمات امل
 

 :مقدمة

ال يختلف اثنان على أن شخصية ألامير عبد القادر من بين الشخصيات التي اجتمعت فيها صفة 

حياة ألفه بعض أعالم الغرب من سير وتراجم نالت  وهذا باعتراف الخصوم خاصة ما السماحة والتسامح،

وقد وقفوا مبهورين إزاء الطابع  .واملاريشال سولت أمثال شارل تشرشل،والجنرال سكوت، البطل التاريخي،

                                       وخصومه  إلانساني الذي انصبغت به معامالته تجاه عدة حوادث،شملت أسرى العدو،

 .وحتى ألاقليات في بالد الشام في الداخل،

وكان وراء تجسد السماحة في شخصية  امح ال يرقى إليه سوى كبار النفوس من أسوياء البشر،فالتس

السلم والسالم ويقف حريصا على تحقيق هذا  ألامير تكوينه الديني خاصة وأن الدين يحمل في عنوانه معاني،

 .البعد

وهي صفات  وصوفيا، وأديبا كاتبا، فكان فارسا شجاعا، إن شخصية ألامير جمعت العديد من الصفات،

وألامر آلاخر الذي البد من إلاشارة إليه هو تمتعه بالبعد السياس ي حيث .قل ما نجدها في شخصية واحدة

            اتسمت بأبعادها إلاسالمية وتنظيماتها  استطاع أن يؤسس لدولة في مدة قصيرة رغم الصعوبات،

 .الاستعماريةتي حققها في نضاله ضد السلطات بحيث اعترفت بها فرنسا نتيجة النجاحات ال الدقيقة،

والبحث فيها  تتكرر إال في فترات زمنية طويلة، يخامرنا الشك في أن ألامير يعد شخصية عاملية نادرة ال ال

وهو الذي كان مشتغال  يزال سطحيا فهو لم يأخذ حقه الكافي من الدراسة املعمقة في جميع جوانب حياته، ال

هذا الذي دفع العديد من املثقفين  واشتغل بالكتابة والتأليف والقراءة، ينس مقاومة القلم،باملقاومة لكنه لم 

واملستشرقين ودعاة املاسونية طمعا في معرفة نوازعه ومواقفه إزاء الحرية وألاديان وإلانسان والفلسفة واملرأة 

 .ونظم الحكم

هذا يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤالت حول شخصيته وأعماله ومواقفه وتصوفه وإنسانيته  كل

 .وتسامحه
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مظاهر وتجليات التسامح في حياة ألامير النضالية؟  وما هي منطلقات السماحة في شخصية ألامير؟ فما

 هي انعكاساتها على صورة الجزائر؟ وما

 :النسب واملولد-1

 :النسب-أ

القادر بن محيي الدين بن مصطفى بن محمد يرجع في نسبه إلى إدريس ألاكبر بن عبد هللا هو عبد 

املحصن بن حسن املثنى بن حسن السبط بن علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت سيد الخلق محمد رسول 

 .هللا صلى هللا عليه وسلم

فقد كانت أسرة ألامير عبد القادر تعتز بامتداد حلقاتها إلى هذا املعدن الشريف، ففي القرن الثامن 

هاجر إدريس بن عبد هللا الكامل بن الحسن املثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت 

 من بطش العباسيين، وأنشأ 
ً
     دولة ألادارسة وعاصمتها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى املغرب، هاربا

وبعد أن سكنت بعض سالالت العائلة الكبيرة . فاس، ودام حكمها حتى النصف الثاني من القرن الثاني عشر

                              ألاندلس، انتقل أحد أجداده عبد القوي ألاول في نهاية القرن الخامس عشرـ بعد سقوطها 

 1.ة بني حماد قرب سطيفواستقر بقلع ،(م2941)عام 

أما جده مصطفى فقد أسس الزاوية القادرية، نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيالني، بعدأن زار مدينة 

واشتهرت أسرته بالورع، وكانت قدوة للناس في الجهاد والعلم، وتوفي جده مصطفى بعين (. م2942)بغداد عام 

عند عودته من الحج، ودفن في نفس املكان ( م2949)عام  غزالة، قرب مدينة درنة في إقليم برقة شرق ليبيا

 حتى آلان وما
ً
 2.يزال قبره معروفا

، ودرس على يد أبيه مصطفى، وورث عنه مشيخة (م2991)ولد والده محيي الدين بقرية القيطنة عام 

ئري منذ عهد علي الزاوية القادرية، واشتهر والده بسداد الرأي، وغزارة العلم، وقاوم ظلم بايات الغرب الجزا

                ( م2119)وآخرهم حسن بن موس ى الذي حكم من (. م2129)إلى ( م2121)قارة الذي حكم من عام 

 3(.م2181)حتى 

 :مولده ونشأته -ب

في قرية القيطنة، وأمه السيدة بنت عبد القادر ابن خدة، وهي تنحدر من ( م2119سبتمبر  12)ولد في 

  بيت علم وتقوى، من أوالد سيدي عمر بن دوحة، تلقى دروسه الابتدائية في مسقط رأسه تحت إشراف 

للغوية والشرعية، ونال والده؛ وختم القرآن الكريم قبل أن يبلغ الحادية عشرة، وتعلم مبادئ شتى العلوم ا

 4.درجة الطالب، وكلف بتحفيظ القرآن لألطفال، وإلقاء الدروس والتفسير في الزاوية

     إلى مدينة أرزيو الساحلية؛ التي تقع شمال مدينة ( م2112)ومن أجل إتمام دراسته سافر عام 

، وذلك على يد القاض ي الشيخ أحمد
ً
بن الطاهر البطيوي؛ الذي كان  معسكر، على بعد حوالي سبعين كيلو مترا

 بغزارة العلم وسعة الاطالع، وبعدها رحل إلى مدينة وهران إلى مدرسة العالم الفقيه 
ً
                         مشهورا

، وتوسع في املعارف اللغوية والفقهية والنحو "وهران  در ألاعيان في أخبار"أحمد بن خوجة، صاحب رائعة 

          نطق وصقل ملكاته ألادبية والشعرية، واجتهد في حضور حلقات العلم لعلماء والبيان والفلسفة وامل
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وهران، مثل الشيخ مصطفى الهاشمي والشيخ بن نقريد، وقض ى عامين كاملين في هذه الرحلة العلمية، وعاد 

 5.معلًما وأقام في القيطنة( م2118)إلى مسقط رأسه وتزوج بابنة عمه آلانسة خيرة بنت أبي طالب عام 

وكانت له رحالت علمية للقرويين والزيتونة، وكانت البيئة التي عاش فيها بيئة إسالمية وتربوية إيمانية 

واجتماعية متماسكة، وفي ظلها تكونت شخصيته، وهي التي أثرت في تكوينه النفس ي والجسماني والفكري 

 :والاجتماعي والسياس ي، وهذا التكوين يعود إلى عوامل منها

 .العامل الوراثي والبيولوجي والعقلي لألمير -

 .البيئة الثقافية والاجتماعية التي نشأ في ظلها وعاش فيها -

لقد سمع ألامير عن ذلك التصوف من والده الذي ال شك قد ُحفر في ذاكرته، وهو محاربة والده ألصحاب 

 6.الطرق الصوفية الشاذة

 :ألامير عبد القادر والصوفية-2

   ر بشخصيته الصوفية التي استمدت تعاليم ومبادئ إلاسالم من الزوايا ،والتتفق فلسفته اشتهر ألامي

استمع إلي  لو:"في الحقيقة مع العنف بل هو إنسان محب للسالم راعيا للمحبة والوئام كيف ال وهو من قال

 7."املسلمون واملسيحيون لجعلت منهم إخوة

حياته ليست عنصرا مكتسبا،بل هي جزء من حياة أسرته فقد كان ألامير فارسا صوفيا ،والصوفية في 

فوالده الحاج محي الدين صوفي راسخ القدم اذ لبس الخرقة القادرية .تربى منذ الصغر في الجو الروحي الصافي

           ".إرشاد املريدين"من نقيب ألاشراف السيد محمود ببغداد وألف والده كتابا جليال في التصوف سماه 

سافر ألامير مع والده في رحلته إلى الحج فزار قبر النبي صلى هللا عليه وسلم،كما زار بيت املقدس ثم ذهب وقد 

ضريح الصوفي الكبير عبد القادر الجيالني،فكان لذلك كله أثره  العميق في نفسه  إلى بغداد ووقف على

 8."كنت مغرما بقراءة كتب القوم"واتجاهه في الحياة،وكما يذكر ألامير

ويعد تصوف ألامير عبد القادر نموذجا  لكن هذه الصوفية هي صوفية العرفان التي تعظم شرع هللا،

ألنه جمع بين السبق والفضل في تأسيس .حيا لتجربة روحية وفكرية ثرية فريدة من نوعها في العصر الحديث

 .به من أهل العرفانالذي يقر  وبين البحث عن اليقين والكمال، الدولة الجزائرية والتصدي للعدوان،

                 بل وورثا ملعارفه الكشفية وإشاراته  فاألمير يعد تلميذا للشيخ محي الدين بن العربي،

كاإلنسان " املواقف"يعكس ذلك هو حضور بعض املصطلحات العرفانية الصوفية في كتابه  وما العرفانية،

 9.بيالكامل مثال وإجالله الكبير لشيخه محي الدين بن عر 

للغزالي وتأثر به ونقل عنه ،وهو ينتقد املتكلمين والفالسفة وينصح لنا " إلاحياء"كما درس ألامير كتاب 

جميع  فقد كان العارف املتصوف الذي خير السهل والوعر في .أن نسلك طريقة ألانبياء في التعرف على هللا

فتحت له املجال لإلطالع على كتب العلم مع شغف كبير باملطالعة  ميادين الصنوف السلوكي والعرفاني،

 وأشرب التصوف  والفهم من كتاب هللا وسنة رسوله، الاستنباطعلى  قدرة عالية وقد أظهر ألامير والفلسفة،

الشفاق  "وقرأ كتاب " إلابريز في مناقب سيدي عبد العزيز"وكتاب "إلاتقان في علوم القرآن "من خالل كتاب 
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للقاض ي عياض والصحيحين ،كما جلس للتعليم في دمشق حيث اجتمع إليه " في تعريف حقوق املصطفى

 10.الطالب والعلماء

 :مظاهر التسامح في حياة ألامير عبد القادر-3

ساهمت عدة عوامل في تشكيل وصقل شخصية ألامير وجعلته النموذج املقصود بالوصف وارتسمت 

الواقع في بني جلدته وتعدى ذلك إلى أعداءه فيه صفة السماحة والتسامح،ألامر الذي عكس ذلك فى أرض 

 .وغيرهم

                     شملت أسرى العدو وخصومه  إن الطابع إلانساني الذي انصبغت به معامالته تجاه عدة حوادث،

الذي جعل العديد من ساسة  يءالش  .باإلضافة إلى مواقفه مع ألاقليات املسيحية في بالد الشام في الداخل،

 11.ومثقفين يعترفون ويقفون مبهورين بمدى سماحته وإنسانيته قادته،الغرب و 

 :معاملته لألسرى -أ

              يضربه إال بشرف الخصومة فال يمثل  وال يحتقره، يستهين بخصمه وال لقد كان ألامير فارسا ال

نراه في قادة الفتح ألاوائل الفروسية عند ألامير هي خلق جهادي عالي املستوى يمكننا أن 12.يحقد يتشفى وال وال

،ورغم البشاعة التي يمارسها الصليبيون ضد ألابرياء من املسلمين،نرى أن ألاميركان شديد الحرص أن يطبع 

كل حركته الجهادية بأخالق إلاسالم السامية،فال يقتل أسيرا وال يمثل بقتيل وكان يأمر باإلحسان إلى ألاسرى 

 13.لهمويدعو لهم بالفرج والعودة إلى أه

إن العناية الكريمة "لقد أكد على هذه إلانسانية في ألامير ألاعداء قبل ألاصدقاء،يقول هنري تشرشل

فكبار الضباط ؛ والعاطفة الرحيمة التي أبداها عبد القادر نحو ألاسرى ليس لها مثال في تاريخ الحروب

والواقع أن كلما كان عبد ...املعاملة في النحطاطهماملسيحيين عليهم أن يجلسوا عند قدميه ،وأن يمسحوا بها 

يرسل  القادر حاضرا كان الفرنسيون الواقعون في قبضته يعاملون كضيوف ال كأسرى حرب فكان كثيرا ما

إليهم سرا كميات النقود تختلف قيمتها من خمسة إلى عشرون دوالرا من جيبه الخاص وكان يوص ي بهم أن 

            ادر إلى أبعد من ذلك فمكنهم من تلبية حاجاتهم يكسوا ويطعموا جيدا بل لقد ذهب عبد الق

 .مع أعداءه في السراء والضراء هذا الذي عكس قمة التسامح في شخصية ألامير ،14."الروحية

القادر كان حريصا على تأمين حياة ألاسرى وساهرا على أوضاعهم وهو ما تؤكده  يظهر أن ألامير عبد

   فسوف أرسل قسيسا إلى معسكري،" :ف الجزائر ،بشأن أسرى الحرب جاء فيهاالرسالة التي بعث بها إلى أسق

وهي أنه رجل دين  .وسوف أعمل على أن أكون محل احترام وتبجيل ألنه له وظيفة مزدوجة ،يءيحتاج إلى ش  ال

الحصول وبذلك يكون واسطة في  ويواسيهم ويتراسل مع عائالتهم، وسوف يصلي يوميا باملساجين، .وممثل لك

لهم على النقود والثياب والكتب ،وبعبارة أخرى كل ماقد يحتاجونه أو يرغبون فيه مما يخفف عنهم شدة 

         يتعرض في رسائله  يتغير بأن ال عند وصوله لدينا أن يعد وعد شرف ال سوف نطلبه منهم، وكل ما .ألاسر

 15."وحركاتي العسكرية إلى الحديث عن معسكراتي،
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 :في دولة ألامير عبد القادر ألاسرى -ب

إن من يقرأ بعض تفاصيل مسيرة ألامير عبد القادر واختياراته السياسية ومواقفه الانسانية يكاد يجزم 

أنه أحسن من طبق تعاليم الشريعة إلاسالمية في زمانه وأنه جسد التعاليم املحمدية في حياته فكان رحمه هللا 

سنة من القتال والحروب واملواجهة مع أعتى  سبعة عشر16.ي الوقت الحاضرإمام وقته بال منازع ومثال لغيره ف

قوات عرفتها الانسانية قوات اجتاحت كامل اوربا وروسيا، ثم اجتاحت الجزائر وشمال افريقيا نعم إنها فرنسا 

 17.إلاستعمارية

واجه ألامير عبد القادر هذه القوات ببسالة وشجاعة بطولية وقوة وعزيمة تاريخية فخاض الحروب                

التي وصفت حسب شهادات الفرنسيين  الاحتاللودوخ الجيوش وفرق الجموع وأسر الجنود، وقد عامل جنود 

ة املحمدية، ألامر الذي أنفسهم بأنها ظروف مثالية تجسد أسمى القيم إلانسانية وتمثل روح التعاليم إلاسالمي

اضطر الفرنسيين انفسهم في تقاريرهم وصحفهم وكتاباتهم لشن حملة شعواء على هذه التصرفات النبيلة 

    ينبغي لنا أن نخفي هذا ألامر ونكتمه : " بغيت تشويه صمعة ألامير عبد القادر يقول أحد القادة الفرنسيين

، أدرك هذا القائد في خضم "ن نحارب عبد القادر بالترتيب املناسبعن العسكر ألنه إن علموا به ال يأتي لنا أ

ما كان يعانيه الجيش الفرنس ي في بدايته من سوء التموين وقلة الزاد فتخوف من فرار الجنود الفرنسيين 

ر ولجوئهم لرعاية الحاكم العادل عبد القادر، ويشير الكولونال سكوت في مذكراته وهو شاهد عيان وليس الخب

والطريقة التي يعامل بها ألاسرى في أراض ي ألامير عبد القادر تبعث في نفس ي :" لعيان إلى هذه الحقيقة فيقول كا

الرض ى والغبطة وهي تثبت زيف التقارير التي تزعم بأنهم ال يلقون أية عناية أو رعاية من العرب فإن هذه 

                                                                                                                                    18". ألاقوال مخالفة للحقيقة تماما

مظاهر اعتناء ألامير بأسره وحرصه على حياتهم وسالمتهم أنه ضرب أحد جنود الجيش املحمدي  ومن

   . جلدة ألنه قطع راس أسير وجعل مكافأة لكل جندي يحضر أسير على قيد الحياة حرصا منه على سالمتهم 121

وأنه بلغه أنهم وقد حاول أحد ألاسرى قتل نفسه خوفا من العرب وبعض تصرفاتهم أثناء الحرب خاصة 

لقد كذب عليك من قال لك هذا ، إلانت من آلان حر طليق عد : " يذبحون أسراهم، فبلغ ألامير ذلك فقال له 

 19. "إلى قومك وقل لهم أني معجب بشجاعة جنودهم وأني لست كما يظنون من شاربي الدماء

وهما حصن تازة بسعيدة وحصن لقد خصص ألامير حصنين من حصونه يجمع فيهم أسرى الحرب               

تاقدامت بتيارت ووفر فيهما كل ضروريات الحياة الكريمة، بل أكثر من ذلك أمر بإعفاء ألاسرى من الخدمة يوم 

عطلة املسيحيين، كما كان ألامير يرفض وبشدة اجبار الاسرى على اعتناق إلاسالم عمال بقول ربنا سبحانه 

الحوار الذي دار بينه وبين أسيرين أحس أنهما أكرها على أن يصبحا  ، وإليك"ال إكراه في الدين: "وتعالى

إن كنتما فعال تريدان ذلك من طيب خاطر فأهال وسهال بكما ولكن إن كنتما تفعالن ذلك شعورا :" مسلمين

 منكما بالخطر أثناء الحالة التي أنتما عليها فإنكما مخطئان فلو ظليتما مسيحيين كما أنتما آلان فلن يحدث

أما بالنسبة لألسيرات فقد أوكل ألامير أمرهن للشريفة  20. "ي ازعاج ولن تمس شعرة من رأسيكماألكما 

العفيفة السيدة الزهرة بنت سيدي بن دوبة والدته الحكيمة، حيث خصص لهن خيمة قرب خيمة أمه 
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املريضات منهن يحرسهن زنجيات، وفي كل صباح تهديهم الزيت والزبدة واللحم، كما أولت عناية خاصة ب

 21.بمنحهن ما يحتجنه من الضروريات بل حتى الكماليات

 :ألامير ومبدأ إلانسانية-4

سجل التاريخ لشخصية ألامير صورة من صور التسامح وإلانسانية مع املسيحيين ،حيث قدم لهم يد 

( الدروز)وتتمثل أحداثها في أن بعض السكان من  م،2111املساعدة أثناء الفتنة التي حلت بهم في الشام عام 

 الامتيازاتقاموا بتدبير مؤامرة احتجاجا على فرض الدول ألاوروبية على الدولة العثمانية منح بعض 

 22.للمسيحيين في الشام

  لكن هذه ألاحداث تحولت بصفة متسارعة إلى مجزرة حقيقية،
 
ل ألامير وأرسل الرسل إلى بعض فتدخ

في بداية الحرب ألاهلية ،داعيا اياهم إلى الحلم والعفو،ثم ذهب إلى العلماء  "الدروز"مشايخ أصدقائه من 

بعدها تدخل على رأس فرسانه .وطلب منهم أن يتدخلوا لدى ألاهالي للتخفيف من حدة ألازمة ووقف تطورها

ؤالء في بيته ويقوم وكان يجمع ه.وأنقذ حياة خمسة عشر ألف نسمة ينتمون إلى الكنيسة الشرقية من املوت

من ماله ويواسهم ويخفف من أحزانهم ،ويعدهم بالتقليل من كربهم ويهدئ من روعهم،على الرغم  بإطعامهم

 23.من صعوبة املأمورية إال أن ألامير استطاع بحنكته أن يحافظ على سالمة هؤالء املسيحيين

لك ألابعاد وأثبت بذ واقف الصعبة،لقد أظهر ألامير في هذه النكبة أنه من طينة الكبار وأنه رجل امل

 24.وأكد كذلك على تسامحه الديني ونبذه للحروب والتعصب والصراعات ،إلانساية لشخصه ووطنه

عكس أسمى ألنه  ،ديد من امللوك والشخصيات الدينيةهذا العمل الذي أقدم عليه ألامير أثنى عليه الع

على أن ألارض لم تقفر من الكرام :"أثنوا عليه قال أحدهمومن شهود العيان الذين  ،قيم التسامح وإلانسانية

        قد وجد  .يخلو زمان مهما كثر توحش أهله من بقية تبقى من أهل الفضل واملروءة وال .في ذلك الزمان املر

     كثير التمسك بفضائل  عالي الهمة، رفيع القدر، ،الوحوش الظاملين رجل عظيم املقامفي وسط أولئك 

وينهي عما يحرمه دين  وكان يكره قتل الضعفاء بالدسيسة والغدر،...شريف في الحسب والنسب م،إلاسال 

   وعلت نفسه علوا كبيرا  .فظهر بين تلك الجموع املنحطة مثل لؤلؤة في وسط حجارة صماء سوداء .املسلمين

 :والبطل ألاوحد ألامجد،هو السيد السند والفرد .وأفعال املتوحشين عن دسائس ألاتراك ومكايد املفسدين،

ورحمه ألف  صاحب بالد الجزائر ،طيب هللا ذكره، وامللك الخطير عبد القادر الحسني الجزائري، ألامير الخطير،

 25."وأكثر هللا من أمثاله بين آلادميين رحمة،

وامتاز  إلى من اشتهر بين الخواص والعوام،" :في رسالة شكر جاء فيها( شاميل)كما أثنى عليه إلامام 

 سمعت أنك خافضت...واستأصل شجرة العدوان...الذي أطفأ نار الفتنة باملحاسن الكثيرة عن جملة من ألانام،

 ..."جناح الرحمة والشفقة لهم وضربت على يد من تعدى حدود هللا

 :رسائل  الثناء بعد الحادثةومن امللوك الذين بعثوا له 

ر، اقتضت رغبتنا أن نشهر التفاتنا إليكم بشهامتكم وعملكم بما إلى ألامير عبد القاد" :رسالة قيصر الروس-

             ، الذين وجدوا في خطر اذ ألوف املسيحيين من أهالي دمشقاقتضته إلانسانية، واجتهادكم في انق

  ."عظيم، اقتض ى الحال أننا سميناكم من أعظم فرسان رتبتنا إلامبراطورية املشهورة بالنسر ألابيض
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إن عظيم تصرفكم في أمر املسيحيين في الحوادث الشامية قد أثبتت أمام أوروبا أنكم " :ملك إيطاليارسالة -

ممن حاز املزايا الحربية العظيمة، خصوصا في الحادثة الدمشقية التي أنقذتم فيها النفوس الكثيرة، فكان ذلك 

العزيز مواصلة أفرح بذكرها وهي محبة  حلية لنفسكم الكريمة املصطفاة، ثم إنه يوجد بيني وبينك أيها ألامير 

 ." الحرية التي تجعل تابعيها محافظين على العدالة الحقيقية

                     من جاللة ملكة اململكة املتحدة بريطانيا العظمى إلى صاحب السمو ألامير " :رسالة ملكة إنجلترا-

  26."2111ين في دمشق سنة عبد القادر، تذكارا للمساعدة الخيرية املبذولة للمسيحي

م، أي قبل اتفاقية جنيف بكثير، فيكون بذلك قد حدد 2189إن ألامير عبد القادر قام ابتداء من سنة 

مفهوم حقوق املستضعفين واملغلوبين وألاسرى وجرحى الحرب والسجناء و قام بتقنين هذه الحقوق التي كانت 

 ."غير معروفة

 :إحترامه لشعبه-5

هي احترامه لشعبه وحرصه  التي يقف عندها كل دارس لحياة ألامير عبد القادر ، الاجتماعيةمن القيم 

ن دولته انبثقت عن إرادة إنسجله لألمير هو  يءولعل أول ش  على تحقيق العدل واملساواة واحترام آلاخرين،

ان الجميع يناصره فك ية،بحيث تميزت هذه الدولة بالتزام رأي الجماعة أو برأي ألاغلب .وبيعة شرعية شعبية،

بحكم القانون  الالتزامكما أن مبدأ  .مع وجود أقلية أخرى من خصومه ومنافسيه تعارضه ،ويقف إلى جانبه

في اطار الشريعة  ،"سأحكم والقانون في يدي:"لتزاما عمليا لم يحد عنه وهو القائلا ،مهما كان بسيطا

 27.إلاسالمية

                              مير هو جبهة البناء الداخلي للدولة واعتبرها ومن جهة أخرى كان الشغل الشاغل لأل 

              وكانت املعاهدات الحربية واتفاقات الهدنة التي أمضاها  أهم حتى من الجبهة الحربية ضد الفرنسيين،

اشرك مجلس  وقد.بل ليتفرغ أكثر لتمتين دعائم دولته الناشئة مع الفرنسيين ليست عن ضعف عسكري،

 .يمكن من الجماعة في الحكم وفي اتخاذ القرارات حتى يكون حكمه ممثال ألوسع ما العلماء

وأكد ألامير على رحابة صدره واتساع فهمه ،فكان يرد على خصومه ومعارضيه بكل حكمة حيث 

الكم مطمئنين على إن الغاية في قبولي لتقلد هذا املنصب أن تكونوا آمنيين على أنفسكم وأعراضكم وأمو :"قال

وال يمكن أن أبلغ مرادي من ذللك إال بمساعدتكم ماال ورجاال وبهذا .بالدكم متمتعين بوظائفكم الدينية

 28."تعلمون أن املنافع الحاصلة منكم عائدة إليكم

 .وكان هذا الحوار يجري بكل شفافية وحرية ال يستعمل فيه ألامير سلطته لكبت أصوات املعارضين له

 :خاتمة

ذين ناضلوا وكافحوا وجاهدوا لتنال شعوبهم 
 
ضال وأحرار العالم ال ألامير عبد القادر رمز من رموز الن 

والكرامة، لقد أثار كفاحه البطولي ضد  فرنسا الغازية إعجاًبا كبيًرا في كافة أنحاء العالم والدول   الحرية

 .ألاوروبية

 إن  تاريخ ألامير عبد القادر تاريخ عظيم ومشر ف، و 
 
شكيك فيها إال

 
هذه حقيقة ال يستطيع إنكارها أو الت

ص في تاريخ ألامير عبد القادر يخرج بحقيقة واحدة هي إيمانه باإلنسان . جاحد ومكابر اظر واملتفح               فالن 
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جاع عند
 

مه لإلنسانية، إذ يشهد التاريخ لألمير عبد القادر مخاطرته بحياته وموقفه الش ما وما يمكن أن يقد 

ل سنة 
 
تي وقعت بين املسلمين  2111تدخ

 
ائفية ال

 
راعات الط                          في دمشق ليضع حًدا للص 

وقد مدح قيصر روسيا ألامير عبد القادر لعمله . مسيحي 22111واملسيحيين، حيث أسهم في إنقاذ أكثر من 

اقتضت رغبتنا أن نشهر التفافنا : عبد القادرنحن إسكندر جميع الروسيين، إلى ألامير “: إلانساني هذا فقال

ذين 
 
إليكم لشهامتكم وعملكم بما اقتضته إلانسانية، واجتهادكم في إنقاذ ألوف املسحيين من أهالي دمشق ال

لمي وألامن . ”وجدوا في خطر عظيم عايش الس  سامح والت 
 
م ألامير عبد القادر لإلنسانية دروًسا في الت قدَّ

حقوق إلانسان، فهو يعتبر بحق  رجل إلانسانية جمعاء وشعوب العالم أينما كانت وأينما  والاستقرار واحترام

سين ألاوائل لفكر وثقافة ” هنري تيسييه“وجدت، حيث اعتبر أسقف الجزائر  ألامير عبد القادر من املؤس 

عوب والحضارات
 

يانات ولحقوق إلانسان واحترام الش سامح ما بين الد 
 
 .الت

ر بعمق ويطلق العنان لفكره إلى ألاعلى فكان مفكًرا ل            
 
م يكن ألامير عبد القادر بالر جل العادي، بل كان يفك

ن يأتي 
َ
تي كانت تعيشها الجزائر آنذاك، ورسم طريًقا مل

 
نويري املرحلة ال م فكره الت                           تنويرًيا، بل تقد 

ذين كانوا يحيطون به ل
 
م يستوعبوا نظرته للمستقبل، وحاولوا إجهاض محاولة بناء الدولة بعده، لكن ال

  الجزائرية، فقد وضع ألامير عبد القادر ألاسس ألاولى لدولة جزائرية محدثة ومعاصرة، حيث أنشأ إدارة 

رائب، ملغًيا الامتيازات القديمة  .مهيكلة، وأقر  مبدأ املساواة في الض 

ياسية على   الس 
ُ
فة ين الحسني، فال نكاد نجد في الكتب وقد غلبْت الص  ألامير عبد القادر بن محي الد 

لمية ورحالته   وهو مرتبط بثورته ضد  فرنسا، ومساعيه الس 
 
ًرا لهذا ألامير إال

ْ
ك هضة العربية ذِّ خ للن  ِّ

تي تؤر 
 
ال

ياسية  .الس 

ه–والحق  أن  عبد القادر الجزائري                 
 
نيا رجل فكر م –إلى جانب هذا كل ر في علوم الد  ِّ

                  تبح 

ين ف، ما يجعله ُيدَرج في عداد رجاالت . والد  صو  غة والت 
 
وقد كانت له آراء خاصة في قضايا العقل وألاخالق والل

ه رجل سياسة وفكر في آن
 
هم بأن ِّ

 
هضة املبكرين، على تمايزه عن جل  .الن 

عب الجزائري وتوع
 

يته، وإلحاقه بركب العالم املتقدم، وبناء دولة تجمع وكان ألامير ينشد توحيد الش

وكان الهدف ألاسمى وألاشمل لعبد القادر هو جعل عرب وأمازيغ الجزائر شعًبا . بين إلاسالم وحاجات العصر

امة على دينهم، وبعث روح الوطنية فيهم، وإيقاظ كل  قدراتهم الهامدة، سواء  واحًدا ودعوتهم للمحافظة الت 

عليمللحرب أو ل راعة أو لألخالق والت  جارة أو للز   .لت 

فيعة والقتالية املحترفة، فقد أثار   للخصائل ألاخالقية الر 
ً
             وكان ألامير عبد القادر نموذًجا ومثاال

فاني وإلاخالص في خدمة القيم واملبادئ، والحرص على  اطه ومواطنيه صوًرا رائعة للت  في نفوس جنوده وضب 

ه كان يملك تحرير الوط
 
ه كان نزيًها، وأن

 
اب سيرته، بمن فيهم الفرنسيون، أن ت 

ُ
زاة، ويقر  كل  ك

ُ
ن من املحتلين الغ

ها  تي كان يعلم أن 
 
ه لم يعرف سوى خدمة القضية ال

 
عور بمكانة وقيمة ألاموال العامة، وأن

 
أقص ى درجات الش

جاعة الخارقة
 

فاني والش  .عادلة، ضارًبا بذلك أسمى مثال للت 

ة، وأظهروا إعجابهم باألمير، مثل املارشال و 
 
لقد اعترف خصومه القادة العسكريون بعبقريته الفذ

 .”خصم صنديد نخش ى بطشه“: ، وقد قال الجنرال بيجو عن ألامير«شاغارنيه»و« المورسيير»و« بيجو»
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ز بها هذا القائد العظيم، فقد تعر ض لحمالت ت تي تمي 
 
زة ومع كل  هذه الخصال العظيمة ال

 
          شويه مرك

سب 
ُ
ا ن ليل والُبرهان بطالن الكثير مم  ره بفكر ابن عربي، وثبت بالد 

 
هموه بوحدة الوجود وتأث        ومنظمة، وات 

 .إليه، وبراءته من عقيدة وحدة الوجود والانتساب إلى املحافل املاسونية

اس بنزعته إلاسالمية، وا ي إن  ألامير عبد القادر اشتهر بين الن  ن  ف الس  صو  ة والت  ن  هتمامه بالقرآن والسُّ

لف، من أمثال ابن تيمية وابن القيم  ذي أثنى عليه علماء الس 
 
يخ عبد القادر الجيالني ال

 
الر شيد على نهج الش

 .وغيرهم كثير

هامات أعدائه الباطلة  إن  حياة ألامير صفحة مفتوحة للباحثين ناصعة البياض نقية طاهرة، وات 

ها زبد، وسيرته العطرة تبقى  تتساقط أمام الحقائق الر اسخة وتتالش ى مع الحجج الدامغة، وتذهب جفاء ألن 

اس ها تنفع الن  بد القادر وإنجازاته وخدماته لهذا الوطن وإن  مواقف ألامير ع. خالدة في معانيها وقيمها ومبادئها ألن 

ام  ذي نفتقده في هذه ألاي 
 
شر، فهو نموذج للقائد القدوة واملجاهد املخلص ال

 
راسة والبحث والن

لجديرة بالد 

تنا العربية وإلاسالمية تي تمر  بها أم 
 
 .العصيبة ال

  :الهوامش

 
                                                             

م،تحقيق،محمد الصغير بناني وآخرون،شركة دار ألامة،برج الكيفان 2194مذكرات ألامير عبد القادر،سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة 1

  .19،ص2449،الجزائر،

.11نفسه ،ص  2  

.نفسه  3  

.81املصدر السابق،ص: مذكرات ألامير  4  

  5 221،ص2.معركة إلاسالم والصليبية في الجزائر،الزيتونة لالعالم والنشر،باتنة ،الجزائر،ج:صالح عوض 

  6 .221نفسه ،ص 

.44،ص2411عبدهللا شريط،مع الفكر السياس ي الحديث واملجهود إلايديولوجي في الجزائر،املؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر  7  

. 221صالح عوض ،املرجع السابق،ص  8  

.228نفسه ،ص  9  

.191،ص1،2419.ألامير عبد القادر،املواقف،دار اليقظة،دمشق،سوريا،ج  10  

.98،ص1119فؤاد صالح السيد،ألامير عبدالقادر متصوفا وشاعرا،وزارة الثقافة،الجزائر،  11  
 .221،ص2.ة لالعالم والنشر،باتنة ،الجزائر،جمعركة إلاسالم والصليبية في الجزائر،الزيتون:صالح عوض  12
 .222ص:نفسه   13
 .211-212حياة ألامير عبدالقادر،ترجمة ،أبو القاسم سعدهللا ،ص: شارل هنري تشرتشل  14
 .وما بعدها 211،ص2.،ج8،2441.أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر،دار الغرب إلاسالمي ،بيروت ،لبنان،ط:سعدهللا أبي القاسم   15

.28-21،ص1121حنجار،النضال ألاميري بين السيف والقلم،أبحاث لالتصال والنشر وإلاشهار،دار الثقافة،تسمسيلت، غانم  16  

.12م ،ص1121.  2.أحمد توفيق املدني،أبطال املقاومة الجزائرية،عالم املعرفة للنشر والتوزيع،الجزائرط  17  

. 92م،ص2412وتعليق،اسماعيل العربي،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،ط.الكولونيل سكوت،تر سكوت الكولونيل،مذكرات  18  

. 211،ص2.سعدهللا أبي القاسم،املرجع السابق،ج  19  

. 21غانم حنجار، املرجع السابق،ص  20  

.28نفسه ،ص  21  

.  84،ص2412،الجزائر،1.لجامعية،طضيف هللا محمد ألاخضر،محاضرات في النهضة العربية الحديثة ،ديوان املطبوعات ا  22  

. 91نفسه،ص   23  



122112  

 

عبد القادر شريف                             30 

  

.92-91نفسه ،ص  24  

.28غانم حنجار،املرجع السابق،ص  25  

.114هنري تشرشل،املصدر السابق،ص  26  

  27 .44عبدهللا شريط،املرجع السابق،ص 

.نفسه  28  



122112  

 

حممد بلعباسي                             31 

ّ  ّفي شعر عثمان لوصيفّشعرية إلاخبار ، الحكي والقص 

ّ
ــــوّر  محمد بلعباس ي:ّالدكتــ

ّالجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
ّ

 :امللخــص

وإن نكتة الالتذاذ البالغي في ألافعال  تستمّد الشعرية أوثق مقوماتها من بالغة داللة إلاخبار والحكي والقّص،ّّّّّ

الثالثة وارد من جهة كون الذات البشرية مولعة بتلقي الحديث لذلك ، كما تنزاح الشعرية العربية وربما شعرية ألامم ألاخرى 

 أن تلك النماذج ا
ّ
لخطابية إلى صيغ لغوية وأساليب تعبيرية هي قد ال تتوافر على شروط القصيدة أو الخطاب الشعرّي، إال

شعير
ّ
 .قمينة بأن تستحوذ على بعض شروط الت

يء :"... وقد ألفينا هذه الفكرة النقدية ثابتة في مختلف تداوالت النقاد العرب القدامي مثلما قال الجاحظ   
ّ

ألّن الش 

م
ّ
ما كان أبعد في الوهم كان أطرف ، وكل

ّ
ما كان أغرب كان أبعد في الوهم ، وكل

ّ
ا كان أطرف كان من غير معدنه أغرب ، وكل

ما كان أعجب كان أبدع 
ّ
تنبني في جوهرها على مستويات توقيعية متفاوتة في درجات  وهو ما جعلها 1."أعجب، وكل

 .الجمال والفّن 

 .الشعرية؛ النقد ألادبي؛ الشعر؛ عثمان لوصيف:ّالكلمات املفتاحية
 

عرّي هي التي تحفر مجاريها الّداللية، فالكالم في خضّم تعالقه 
ّ

غة في سياق الّتعبير الش
ّ
تداعي فصول الل

ركيبية الالزامية إلى أن يطرق الهواجس والانفعاالت 
ّ
بكات الت

ّ
مع الحكي والقص وألاخبار يتهّدى وفق تلك الش

 
ّ
عرّي  متواشج آلانية التي من شّدة توقيعها تكون سابقة لآللية التي يتطل

ّ
ب الّتفكير؛ لذلك فالّتمعين الش

ّ
بها ترت

غة منبجس منها ومتفّجر معها
ّ
 . مع الل

وليس مستغربا أن نجد مناقشة البدائل التشعيرية وافرة في شعر شاعرنا عثمان لوصيف، إذ ملا ثبتت 

، وبين الشروط عالماته ومظاهره ثبت إلاقرار بتلك الحميمية بين كل كالم فني جميل على اختالف جنسه

 الانفعال بما هو قابل لحمل 
ّ
عرّي إال

ّ
الشعرية الرسمية، فليس في متناول الحّس املتذّوق إليقاع الجمال الش

عرّية 
ّ

ات املبدعة مهما تحامت إنشاء الغامض املستعص ي واملحال من املعاني الش
ّ
الّتأثير الجمالي، إذ ال يمكن للذ

 أن يقع ناتج انفعالها ذاك في إط
ّ
تلك التي : ار الّتقّبل القرائّي القابل لحمل الّدالالت واملعاني الاستبداعية، أيإال

عرية 
ّ

يتّم إنتاج داللتها بإعادة بناء املتلّقي لغنائية خاّصة إسقاطية ارتدادية يعيد بفضلها إنتاج الّدالالت الش

 عن معطيات الخطاب املعجمية 
ً
ة  .التي قد تبدو ُمْنَبتَّ

عر في 
ّ

مرجعياته الانفعالية نشاطه الانتظامي من الحوافز النفسية التي يشترك فيها مع يستمّد الش

غوية للتعبير ألادبي، أين يتحّدد منهج ضبط الداللة الشعرية 
ّ
       انفعال الذات املبدعة في إنتاج الصياغة الل

      ة الوظيفة من خالل توثيق ألاواصر العاملة على تقوية املقدرات املوظفة من حكي وقص بغية خدم

             الشعرية، وتعزيز آلاليات املوضحة ملا تنبني عليه من التركيب والتداخل في قواها املؤثرة في بلورة املعنى 

 .أو الداللة

   فخالل انتقال اللغة من املكتنف النفس ي إلى حّيز الانتصاص تصطبغ بالكيفيات الحسية التي تعانيها 

         عرة، فاملعاني مثلها مثل اللغة أصواتا وألفاظا وجمال وعبارات تحتاج إلى ضروب أو تخامرها الذات الشا
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من النظام والتنسيق والتأليف، وال تجد القوى الناظمة آلة تستعين بها على تأدية تلك الوظيفة مثل استعانتها 

ه الوظيفة الحاسمة في صياغة القيم بالقوى الغريزية، واملتقلي بطبيعته البشرية مهيأ لالستجابة الانفعالية لهذ

وذلك ما يجعلهم يحيطون  2الفنية ومنها القيم التشعيرية ألّن الناس دائما هم أطوع للتخييل منهم إلى التصديق

بالصيغ وألاساليب وصنوف إلانشاءات تقديرا ، يتوقعون كل أشكال املبالغات والتبعيدات املجازية وهي ألاجواء 

 .فيها الداللة الشعرية بامتياز التي تنجع

             ترجم شاعرنا عثمان لوصيف حالته الصوفية الداخلية في توجهها ورغبتها في تجاوز الاغتراب 

عن الذات والواقع والالمرئي، بطريقة الحكي والاخبار، مما تحيلنا إلاحالة على الذوق في فهم الكون الشعري 

ية التي تشكل عوامله املعرفية بامتياز، ومحاولتها إلغاء الحدود بين ألانا على املرجعيات النفسية والفلسف

 : واملطلق إذ يقول بطريقة حكائية

ْيل ّ َعْسَعَسّ
َّ
ّ َهَجَعّ َوّ الل ّالَجِميع 

ّ
َّ
ا ِإل

َ
ن
َ
م ّ أ يَّ

َ
ت
 
ّ امل ول  ب 

ْ
خ

َ
 امل

.............. 

ّ
 

ت
ْ
ّ َماِزل ب  ر 

ْ
ش

َ
ْيِكّ َعَسِلّ ِمْنّ أ

َ
 َعْين

ّ َرب 
ْ

ش
َ
ول ّ أ

 
ق

َ
هّ  : َوأ

َ
ّ َيا ....آ ب   ح 

ّ
 

ت
ْ
ّ َما ِزل ْهِمس 

َ
ْيَكّ في أ

َ
ن
 
ذ

 
ّ: أ

ِكّ ِحب 
 
ِكّ .. أ ِحب 

 
 .. أ

....................... 

ي ِ
 
َصل

 
ى أ

َ
ْيِكّ َعل

َ
َبت

ْ
ك ْيِنّ ر 

َ
اِهَرت

َّ
 الط

مَّّ
 
ّ ث ِمض 

ْ
غ

َ
يَّّ أ

َ
امّ  َعْين

َ
ن
َ
 َوأ

............... 

ّ
 

وت م 
َ
 ِفيِكّ أ

هّ 
َ
ّ .. آ

َ
ّ َحَماَمِتي يا

ْ
ة

َ
 .! الَعاِشق

.............. 

ّ َهْلّ َحد 
َ
ْبِلي أ

َ
ْرّ  ق

َ
 َسك

ْبلَّ
َ
ّ ق

ْ
ن

َ
َرَبّ أ

ْ
َكّ ِمْنّ َيش

ْ
ِسّ ِتل

ْ
أ
َ
 الك

ِتي
َّ
ّ ال

َ
ِبهّ  ل

ْ
ش

 
وَسّ ت

 
ؤ

 
 الك

ّ َهْلّ َحد 
َ
ْبِلي أ

َ
هّ  ق

 
ت
ْ
َوق

َ
َصاَحّ ِذَراَعاِكّ ط

َ
 :ف

ّ
 

ِرَيِتي َوَجْدت ّ.. ح 
 

ِرَيِتي َوَجْدت  .3ّّ ح 

عرّي حفر مجاريها الّداللية بحكم تداعي فصولها ، فالكالم في خضّم 
ّ

غة في سياق الّتعبير الش
ّ
تتخذ الل

ركيبية الالزامية إلى أن يطرق الهواجس والانفعاالت آلانية التي من شّدة 
ّ
بكات الت

ّ
تعالقه يتهّدى وفق تلك الش
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ب الّتفكير؛ 
ّ
بها ترت

ّ
غة منبجس منها توقيعها تكون سابقة لآللية التي يتطل

ّ
عرّي متواشج مع الل

ّ
لذلك فالّتمعين الش

 . ومتفّجر معها

يرتكز الشاعر على إلاخبار في تجربته الصوفية عن طريق الرمز إلاشاري، الذي اصطناع لغة تحمل 

الدالالت املحسة شكوال ذات بعد إشاري تجاه ما تومئ إليه مما يكاد  «شحنا داللية جديدة، حيث تجّسد 

يرا جديدا لم تعد اللفظة أو الكلمة لها نفس الداللة التي نعرفها بل تصطبغ دالالت أخرى خلف يمثل تفس

ألالفاظ مما يكاد يكون تفريغا ملعنى الكلمة وصب معنى آخر بها حيث تزدوج الداللة بما يتجاوز الحد الوضعي 

  4.»لها

وتتداخل في مناخ رؤيوي حكائي جديد، من خالل  تتطور في مثل هذه التجارب الطاقات التعبيرية للغة،

وضوح وتجلي الذات الشعرية، وبهذا فذات الشاعر هي مصدر إلابداع، و أن الظواهر وألاشياء تنصهر في ذاته 

        فيتوحد الكون به، هكذا تظهر املفارقة بين الصوفية كتجربة روحية تفنى الذات، وتغيب أثارها بآثار 

 الكينونة في البشري  الوجدان طريق تالش ي عن الروحي التسامي من طاقتها مصدرّ«صوفية ال غيرها، وتستمد

 .وهذا ما يبرره توحد املرأة وهللا في شعرهم. 5»املطلقة إلالهية

        تجنح هذه القصيدة إلى استحداث صيغة املحادثة الحكائية الروحية مع آلاخر الذي يتلون 

بوصفها تجليات لفظية ومعنوية تتردد في لغة ....ر  وإلانسان والطبيعة ويتعدد، بين هللا والحبيب وألا 

 .املتصوفة، لتفتح لغتها على هذه املعاني الكثيفة، لتستل منها شعريتها

مستثنيا نفسه متعاليا عنهما، فاتحا أفق الذات [  الليل والحبيبة]تنطلق لغة الشاعر بوصف طبيعي 

غة الخطاب، وهي تخضع لحركة شبكة ألافعال التي تعمل في هذا السياق على حرارتها ورؤيتها التي تتضمن ل

 \أقول  \اشرب \هجع \عسعس:) الصوفي، لتعلن عن بدء الشروع في والدة جديدة للغة، وهذه ألافعال هي

، إنها مجموعة منتقاة من ألافعال التي تشتغل .(وجدت\طوقته \يشرب \أموت \أنام \أغمض\أصلي \احبك

 .إلاخبار والقص الصوفي على صنع شعرية

تتضح طبيعة اللغة الصوفية وحساسيتها كثيرا عبر معالم هذه القصيدة، ولعل املعجم الصوفي يتضح 

، فالحب هنا، حب صوفي صادر عن صفة ( \الكأس \اشرب  \املتيم \احبك املكررة) جاليا من خالل ما يلي

           يفسد وال الحب بفضل إال يصلح ال التصوف إنّ«الجمال إلالهي وهو من معجم اللغة الصوفية بامتياز إذ 

من الحب ألارض ي مجرد إطار فني للداللة ّ«حديث الحب عند الصوفية الذي يتخذ ّوكذلك  6.»الحب بسبب إال

 .7»على الحب إلالهي

يبتعد الشاعر املعاصر في تلبسه الحالة الصوفية عن الواقع املرئي في ظاهره ليغرق في الرؤيا والخيال 

      املعاناة الشعرية ّ«والحلم ويعيش لحظة إلابداع مثلما يعيش الصوفي لحظة الشطح والانخطاف؛ وبما أن 

التي يستطيع من خاللها التعبير عن هذا يبقى على الشاعر إبداع لغته الخاصة  ،8»في اللغة هي مجاهدة صوفية

 .العالم الذي ال يشكل وال يتحدد بحدود، لطبيعته الغائمة واملائعة الغامضة

ل من ربطوا بين  وَّ
َ
التجربة الروحية والرحلة واعتبروا بحثهم عن الحقيقة ّ«ونشير إلى أن الصوفية هم أ

ة وهي الوصول سفرا مضنيا، قد ينتهي بصاحبه إلى النهاية السعيدة املر   .9»جوَّ
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 النص ألن الصوفية، تجارب السفر وحكاياته عن تنوب أن الصوفية والسياقات الكلمات تستطيع لن 

 ال ليقف ولكن التراث إلى يحيل قد وإلانسانية والثقافية السياقات، الاجتماعية كل على مفتوح نصّ«الصوفي 

نه .ويعرفه ويتجاوزه ويثيره ليستنطقه بل فحسب، عنده
ّ
 .10»ولثقافات عصره لذاكرته وفي نص إ

            وفكرا فلسفة تّبنوه ومن ومقاماته، الاتجاه هذا رواد بذكر فيه الصوفي وقصصهم ويشترك التراث

 التصوف، وعليه فـالتجربة مرتادو يستعمله الذي املتوارث القاموس أيضا ويضم قديما، شعرا من أخذوه أو

            بأصلية الاعتراف التوتر، مسافة :بالفجوة الاعتراف لحظة في أصال يأتلق شعري  وهج« إذن  الصوفية

 الضدية للطبيعة وكشف هائلة، فجوة بينهما تفصل ذاتين إلى الذات النفصام نتيجة وانشقت انفصمت لذات،ا

 .11»وألاشياء للعالم

    وإنما فحسب، دينيا مذهبا وليست النظر، في تجربة مجرد ليست الصوفية التجربة أن ال مندوحة من

والرمز  الشكل، الفن، وإلانسان والوجود هللا على كالمهم في الصوفيون  استخدم ولقد الكتابة، في أيضا تجربة هي

 القارئ الذي يدخل على مستعصية وهي فنيتها عبر أبعادها ويستكشف تجاربه يتذوق  والقارئ  «والصورة  واملجاز

  إليها
ً
 ال طريق عبارتها، فاإلشارة عن الصوفية التجربة عالم إلى الدخول  يتعذر أي اللفظي ظاهرها على معتمدا

 .12 »الرئيس املدخل هي العبارة

ونشير أن لغة التعبير الشعري في النص الصوفي؛ عند شعراء الجزائريين املعاصرين تحيل على تضلعهم 

ألادبية، وخلق انزياحات عن طريق وتمكنهم من إكساب اللغة طاقات شعرية عن طريق تداخل ألاجناس 

التلويح وإلاشارة، كما أنها لغتهم تماهت مع فعل التغيير والتجاوز، إذ تمكنوا من إنشاء الصالت اللغوية 

من حيث انفالتها من قبضة العقل، مخترقة ّ«الناجحة بين املفردات، وذلك يعود إلى أنها تلتقي مع الشعر 

 13»حدود مملكته

يسبح في أثير اللغة الكونية التي تخاطب  [براءة]في قصيدة  لوصيف، نجد عثمان وال يخالجنا شك أن

تربطه بالنزوع الّسحري املحيل على املسالك  إنسان الجزائر وإنسانية إلانسان بطريقة حكائية عحيبة ورائعة،

 :، بلغة الجوهر املضغوط التي تعطي للشعر صوته القوي، في قولهالداللية غير املعقولة 

ّ
َ
ّن

 
ّ ْحلة ِطن 
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َ
ى َبْين

َ
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َ
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َ
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 ِوغَواَية ش

ّ
 
ة

َ
ْحل

َ
اِءّ ن

َ
َهِبّ امل

َّ
 َوالل

ّ
 
ة

َ
ْحل

َ
َواِجِع  ن

َ
َواِويِلّ امل

َ
 َوامل

ّ
 
ة

َ
ْحل

َ
ّ ن

ْ
ون

 
ن  الج 

ّ
ْ

ون
 
ن  الج 

ّ
ْ
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ن  .14الج 

فهي الكلمة التي تدور حولها  ،"النحلة"نالحظ في هذه التجربة الشعرية أن الكلمة املفتاح هي اسم 

: القصيدة وتصنع الحكاية، وتشكل شبكة من العالقات بين املحاور على مستوى البنية الداخلية للقصيدة؛ أي

إن النص يتخلق في رحمها، ويتشكل في إطارها، وهكذا فإن الكلمة املفتاح تولد ّ«أنها تخلق النص، وبمعنى أدق 
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 .15»للواقع القصيدة، وتجسد الرؤيا الجوهرية

 حجمه صغر على يصنع نبيل، مثابر مخلوق  وهي[ سورة النحل]اسم لسورة قرآنية مقدسة  النحلة

ْوم   ﴿:لقوله تعالى املعجزة،
َ
 ِلق

ً
َية

َ َ
ِلَك َل

َ
اِس ِإنَّ ِفي ذ

َّ
اء  ِللن

َ
يِه ِشف

َ
ه  ف

 
َوان

ْ
ل
َ
 أ

 
ِلف

َ
ت
ْ
خ َراب  م 

َ
وِنَها ش

 
ط ر ج  ِمْن ب 

ْ
َيخ

﴾
َ
ون ر 

َّ
ك

َ
ف

َ
 الحياة إكسير لجمع تنقلها بين الزهور  دة الشاعر انزاحت وظيفة النحلة، فبدال منقصي ففي 16َيت

                كبيرا جانبا تأخذ نحلة هي بل عادية، نحلة ليست لوصيف فنحلة املوتى، بين تنتقل أصبحت ،"الرحيق"

 نحلة إنها ذلك ما تبدى لنا من خالل حركتها الغريبة والعجيبة في آلان ذاته، من الرمزية وألاسطورية في قصتها،

 الشاعر بشخص الجنون، هذه الصفة لصيقة نحلة إنها طورا، وللمواجع واملواويل أخرى، تارة واللهب تارة، املاء

 الكتابة وليدة ،فهي القصيدة إال هي ما الجنون، لوصيف نحلة عثمان نحلة أن ندرك هنا ومن القصيدة هذه في

املوتى  وما لها، شعارا الجنون  راية ترفع والغواية، الشغف رداء في تتسربل سديمية املواجع، ،"واللهب املاء" والثورة

لذلك فحلمه  إلاحساس؛ فيهم انعدم الذين وأولئك امليتة، والضمائر القلوب تلك سوى حكاية بينهم تطن الذين

هنا ال يتوقف على حدود الانتظار السلبي الساكن، بل يوظف أفعاله التي تمنحه القدرة على التصوير املتحرك 

 [.تطن ، تشتعل ]واملستمر

 النكران، الصد، وأتعبها أعياها وقد إلابداع /النحلة القصيدة،/ النحلة النص؛ من ما يلي لنا ثم يصور 

 الزماني، أو التسلسل الترتيب خارجّ«إنها حكاية ماوراءه، إلى للواقع واختراق كشف، رؤاها وفي للحلم، فاستسلمت

 . 17»املحدود وامتداده املكان وخارج
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18 

 إذ.ّالنبي يرّى ورأت فيما :يقول  حين القصيدة، إال هي ما النحلة قصة أن أخرى  مرة لوصيف لنا يؤكد

                              يبحث حيث مع الشعر، تتقاطع بدورها والرؤى الرؤى، مع تتشابك التي خيوطها لقصة النبوة

 تسعى إلانسانية، فالذات الحلم، فضاءات إلى الواقع يتجاوز  فيما الغيب،\املجهول  نحو ويرحل الالمحدود، عن
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            نوع  كونه بالنبوة الشعر يلتقي هنا ومن 19الحقيقة أشياء في يتجلى الذي الروحاني إدراك معادلها إلى دوما

 .العاديين كلغة البشر ليست خاصة وبلغة معينا، هاجسا ويحمل معينة، شعورية حالة عنديصدر  إلالهام من

 ألار  هذه رحم أحشاؤها، ومن وتتمزق  أوصالها، تتقطع أرضا حلمها، في رأت إلابداع/الشاعر نحلة إن

 ألالم على القصيدة /النحلة فتستفيق إلى فاجعة، يتحول  الحلم أن وجداوال؛ غير وأزهارا أنهارا تنبثق املمزقة

 تتخبط مرير واقع من استقاه معجما هذا عن للتعبير الشاعر اختار املوت، وقد على تستيقظ واملرارة، والدمار

 .وألالم،راسما حكاية أو قصة والدمار يوحي باملوت ألامة، فيه

 على منه السطحييحيلنا  ال بحيث والتعتيم، الضبابية من نوع يشوبه القصيدة/ النحلة  هذه حكاية إن

 يحمل ما بقدر التجربة؛ إذ عمق إلى سيصل حتما يرسمها التي وأبعاده جوهره في املتمعن أن بيد عميقة، داللة

 هذه بخلفياته القرآن، وهو عليه أضفاها التي القداسة من أيضا نوعا يحمل الخلق، في روعة من املخلوق  هذا

             معين جانب مع مرة كل في تتعالق التي الدالالت من نهاية ال فيما يبحر املادي والروحي؛ املجالين في املمتدة

ينطلق منها وعي الشاعر هي حب الكشف، ورهبة من الحجاب الحائل دون جوهر ّ«ألن الرؤيا التي   من الحياة،

لتشكل  .20»ون وبتعبير آخر رؤيا اختراق املجاهيل بوعي ينشد اكتشاف الذات عبر اكتشاف آلاخر والك. ألاشياء

 زمان لكل صالحة القصيدة وتصبح املستمر  للنصوص، باإلنتاج معا والقارئ  للشاعر مجاال دالليا يسمح بذلك

        فهو ينقل لنا   21»كشف عن حياتنا املعاصرة وعبثيتها وخللها ّ«ألن الشعر الجديد هو بشكل ما،  ، ومكان

الناتج عن تكريس املادية املطلقة حتى أصبحت املادية أساس كل  في حقيقة ألامر، ذلك الجفاف الروحي،

 .انطالق في الحياة

حاولت التجربة الشعرية الجزائرية املعاصرة صهر الواقع واملحسوس في الحلم والرؤيا والخيال بطريقة  

كان القص والشعر وإن  لتدع املشاعر تعيش في عالم خاص يمتزج فيه الرمز باألسطورة وبغيرهما،حكائية، 

الشعر يظل محافظا على هويته : والحكي وإلاخبار يقاسمه القيمة هو وكثير من أساليب الكتابة فإنه أي

 .إلابداعية

 :الهوامش

                                                             
 96: ،ص 8:ج.8691دار إحياء التراث العربّي بيروت  لبنان،  البيان والتبيين ،،الجاحظ ، البيان والّتبيين ، :  1
 19:، ص8619دار الغرب إلاسالمي، بيروت، محمد الحبيب بن الخوجة، : ، تحقيق ينظر ، حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج ألادباء:  2
 .65-51 :ص 8666ئر، خضراء، عشرون رسالة حب، منشورات التبيين الجاحظية، الجزا ريشة: لوصيف عثمان 3
 .576:، ص5002، منشأة املعرف، الاسكندارية،-ة في الشعر العربي املعاصرقراء -لغة الشعر،: رجاء عيد 4
 .126 :،ص.5001الاختالف،  منشورات املعاصر، الجزائري  الشعر في الرمز تجلي:  بوصالح نسيمة 5
 .816:دت، ص ، بيروت العصرية، املكتبة ، الثاني الجزء وألاخالق، ألادب في إلاسالمي التصوف :مبارك زكي 6
 .576: ص.8676ة في الشعر العربي املعاصر، منشأة املعارف،إلاسكندرية، لغة الشعر، قراء: رجاء عيد 7
صالح عبد  – السياب: املنحى الصوفي في الشعر العربي املعاصر، املنحنى الصوفي في الشعر العربي املعاصر من خالل الرواد : أحمد بوزيان   8

: ص 8661 -8667 –جامعة وهران  –رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في ألادب العربي  –البياني  –أدونيس  –خليل الحاوي  –الصبور 

516. 
 .807: ، ص8660استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي املعاصر، دار الكتب املصرية، القاهرة، : زايد علي عشري   9

 الجزائر، الجاحظية، التبيين، جمعية تصدره القصيدة، ملحق مجلة الجزائر، في الصوفية الكتابة حول  صوفي غير ملتقى :الكريم عبد أحمد  10

 .79: ، ص5002، 80العدد
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 .103 :ص 8،8667، دار العلم للماليين،  ،طالشعرية، في : ديب أبو كمال  11
 .106 :ص ، 2003 ،8ط الجزائريين، الكتاب اتحاد التأويل، وأفقية الرؤيا شعرية :كعوان محمد  12
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 العنوان و تركيبته النصية

 

ــــور   محمود س ي أحمد: الدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

كما يقول محمد -وهي للكتاب.تحفزه وتستدرجه تشد املتلقي، فإنها مثيرة، عتبات ألاعمال إلابداعية رغم صغر حجمها،

 .ويضمن البقاء وبه يتداول، كاالسم للش يء،به يعرف،:-فكري الجزار

       هذه ألاهمية هي التي جعلت الدارسين وخاصة املحدثين منهم ينظرون إليه على انه عالمة لغوية البد من البحث 

 .في جميع جوانبها قبل تثبيتها في أي عمل بداعي

 .يأتي هذا العمل في هذا السياق وهو محاولة البحث في تركيبته النصية

 .ن؛ التركيب؛ النصيةالعنوا: الكلمات املفتاحية
 

 :التركيبة النصية للعنوان -

، يجد أنها خضعت لقانون التطور (التركيبي والداللي و البالغي)إن املتتبع لتركيبة العنوان النصية 

 :، كغيره من النصوص فعلى(1)«والتحول، سواء على صعيد الكتابة أو التلقي

 :املستوى التركيبي -أ

                 اعتبار النص مقطعا لغويا يفتح بنيته التركيبية، فأحيانا يكون طويال، وأحيانا يكون قصيرا 

بل قد يكون حرفا أو عددا في تركيب نحوي غير مشروط بشرط مسبق و دون أي محضورات، فكما يأتي جملة 

            ة مفردة أو مركبا تركيبا إضافيا اسمية أو فعلية قد يكون أكثر من جملة، وقد يأتي كذلك ضميرا أو كلم

 (2).أو وصفيا

 :فالحفر في تركيبة العناوين كشف لنا ألانواع التالية

 : (3)و تأتي على ثالثة أوجه: الجملة الاسمية-1

 اسما موصوفا-1-1

 اسما علما-2-1

 اسم عدد-3-1

 الظرف-2

 :النعوت و الصفات و يأتي على حالتين-3

 .صفة-3-1

 :موصوفة جملة-3-2

جملة طويلة وقد وسم هذا العنوان النثر الكالسيكي، ومن نماذجه الحفر في تجاعيد الذاكرة لعبد امللك  -4

 .مرتاض، والوالي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي للطاهر وطار

               ، يقوم على قلب املألوف بأسلوب  (4)«التعجب، وهو كل ما يحدث الحيرة في ذهن البطل أو املتلقي-5

 .، بأدواته املعروفة أو بدونها مثل أحالم بقرة للمغربي محمد الهرادي (5)«ال يعرف له مثيل ما»
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 :وهناك مكونات أخرى ننظر من خاللها إلى العنوان الروائي نظرة متحررة وفاعلة وهي

                  د يكون البطل وهي الحالة التي يكون فيها العنوان حامال السم شخص في الرواية ق: املكون الفاعل-1

 .أو هو الضحية

 .فيها يكون العنوان حامال ملعنى الزمن: املكون الزمني-2

             و هو ما كان فيه العنوان حامال للمعنى املكان املفتوح أو املغلوق، وقد تكون مقصودة : املكون املكاني-3

                 مفتوحة الداللة تحتاج إلى مهارات و طاقة خاصة ال تتطلب بهذا من املتلقي في تحديدها، وقد تكون 

 .«مدن امللح لعبد الرحمن منيف»في التحليل، مثال ذلك 

وبعض محكيات الخيال « حجارة بوبليو»وهو الذي يحمل معناه داللة ألاشياء مثل عنوان : املكون الشيئي-د

 .العلمي كالبساط ، الطاقية ، الخاتم ، الطائر املسدس

 :وهو ما ينطوي على حدث في حاجة إلى تحويل و تأويل و تنقسم فيه ألاحداث إلى: املكون الحدثي -هـ

ملحمة الحرافيش لنجيب : وهي التي توسم بالحركية مثل ما نلتمس من هذه العناوين: أحداث دينامية-1هـ

 .محفوظ، وقائع حارة الزعفراني لجمال الغيطاني

       وهي التي تترجم وضعية وحالة الروح والعواطف والحال والتصورات املجردة كالحب : أحداث ستاتيكية-2هـ

 .أرواح هندسية: و السعادة و املوت مثل عنوان

لعل هذه إلاستراتيجية التي أسس بها الروائي العربي البنية التركيبية للعناوين، سمى بها نفسه و جعل 

 .ة النص و التعريف بهلها موقعا قبل تسمي

           و تجدر إلاشارة إلى خاصية وسمت العناوين الحداثية في تركيبتها، وهي خاصته الحذف، وتجلت  

في بعض أعمال الروائيين كموضة جديدة، قذفت بالعنوان إلى فضاء التفكيك، ومست السياق وبالخصوص 

تستند إليها الداللة، فبمجرد ما يحقق الانزياح بدرجة الجانب النحوي منه الذي هو،الركيزة ألاساسية التي 

معينة عن قواعد ترتيب وتطابق الكلمات، تذوب الجملة وتتالش ى قابلية الفهم ،انطالقا من أن كل جملة 

 .تكونها وحدات معجمية ينسب إليها القيام بوظيفة نحوية محددة، يجعل كل كلمة داخل السياق لها وظيفة

ويتأتى الخرق في قواعد التركيب عند كوهن من مفهوم القلب الذي يشمل ترتيب الكلمات، وهو ما 

و قد تطرق جان كوهن ألنواع الانزياح،فحصرها في نوعين  ،)يعرف عند العرب تحت اسم التقديم والتأخير

 :مثل طرحه في الخطاطة التاليةنالانزياح الداللي و الانزياح التركيبي ويمكن أن 

 

 

 

 

 

 

 االنزياح

 اقيسي

 تركيبي

 استبدالي

 داللي

 صوتي
 نحوي
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وتكشف الخطاطة أن الانزياح ليس عملية اعتباطية في اللغة، وإنما ظاهرة أسلوبية من صور البالغة 

     أن لغة الرواية لم تعد تطابق »وجدت الرواية ميدانا خصبا لها باعتبار التي تسعى إلى تحقيق ألادبية التي 

بين الدال واملدلول ولم تعد كونها لغة أدبية تمتاز بالبعد التداولي التوصيلي فحسب، بل تمتاز بخاصية تعبيرية 

 .منها جنسا عالمة من نوع خاص ، تخلخلت فيه قوانين الكتابة جعلت.1«خيالية

حذف النحوي هناك املضموني الذي يدخل تحت نوع الانزياح الاستبدالي حسب تقسيم إلى جانب ال

 .كوهن

         يكون على مستوى اللغة كالحذف والتقديم ( = ال نحوية)                ( منافرة)        انزياح سياقي

 .و التأخير

 (6)...استعارة مجاز، صورة                  انزياح استبدالي

 :املستوى املعجمي-ب

أولهما املعجم جزء من املكون : ينبغي أوال أن نميز بين القاموس واملعجم، فهما يختلفان في أمرين

           التركيبي،أما القاموس فيدخل في إطار املكون الداللي، أو جهاز التأويل الداللي،وثانيهما أن املعجم عبارة 

ية النهائية بمفردات من املعجم، وهذا التعويض يتم بصورة آلية تأخذ عن قواعد آلية تعوض املقوالت التركيب

بعين الاعتبار الصفات الداللية التي يجب أن توجد في املفردات التي تعوض املقوالت التركيبية، أما القاموس 

تحديد  فمتهمته إعطاء املفردات تأويال دالليا، ولكي نحصل على تأويل داللي يشمل مفردات الجملة،فإنه يتم

جميع املداخل املعجمية التي تحتوي عليها املفردات، أي تحدد جميع القراءات التي تنسب إلى املفردة املراد 

 .تأويلها

فالتأويل الداللي للمفرد عبارة عن عدد معين من املداخل املعجمية التي تشكل املداخل املنسوبة 

           ية املختلفة للمفرد ويحتوي املدخل املعجمي للمفردة قاموسيا، إذن، يمدنا القاموس باملداخل املعجم

 :على ما يلي

« عين»وهي التحديد املقولي للمفردة، و قد تكون هذه السمات أصلية أو فرعية فاملفردات : سمات تركيبية -أ

 .....مثال، سماتها ألاصلية كونهما اسما، و سماتها الفرعية كونهما مفرد، مؤنثا« عقرب»و

 .تحدد هذه السمات املحتوى الداللي للمفردة: ليةسمات دال -ب

      تحديد جميع املداخل املعجمية التي تحتوي عليها املفردات، أي تحدد جميع القراءات التي تنسب 

 .إلى املفردة املراد تأويلها

أي ) إن املعجم باعتباره حامال لدالالت ألالفاظ، يتم إسقاطه في البناء التركيبي كي نحصل على قراءة

و التركيب خاضع ملقياس الاختيار الذي يعتبر عملية أساسية، وذلك أن املتلفظ  (7).تأويل جيد للمتوالية اللغوية

بحثا عن تركيب غير ( خطاب مركب انطالقا من معجم وفقا لقواعد نحوية)يعمد إلى تكسير الجملة العادية 

 .عادي هو نواه أدبية الخطاب

الحقل » ، وبمعنى آخر تستهدف القراءة السؤال عن طبيعة (8)وهو ما عبر عنه ألاسلوبيون بمفهوم الاتساع 

الداللي الذي يشكله العنوان في نشاطه النص ي، وجملة العالقات الداللية التي تتفاعل بموجبها كائنات 
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)...( بشكل النص و تتجاهل أالعيب اللغة  ، وتجدر إلاشارة إلى أن هناك نوعين في القراءة، ألاولى تهتم (9)«النص

 (10).أما الثانية فهي قراءة تمارس بمثابرة وحدة

 :املستوى البالغي-ج

و هذا التلمس كان محل اهتمام ( استعارة، كناية، املجاز)نلمسه في آلاليات التي تتأسس عليها العنوان 

عبد : نذكر منهم على سبيل املثال ال الحصر اللسانيين والنقاد العرب والغربيين القدماء منهم و املحدثين،

           القاهر الجرجاني، جاكبسون، تدوروف، دون أن ننس ى سوسير فاملراوغات اللفظية والرواسم والتصرف 

في الحروف واملجانسات والتشكيالت الرمزية وغيرها من إلاجراءات البالغية، الرامية إلى إنتاج آثار أسلوبية 

الذي أواله ( أي تبديل حرف كلمة ما لتكون كلمة جديدة)فمثال بالجناس التصحيفي . (11)«رةمعينة، جد متوات

 .سوسير أهمية كبيرة، و بالتالعب بالحرف و الكلمات، استطاعت الرواية الجديدة إثراء لغتها

ال نظم في الكلم و ال ترتيب حتى يعلق ) نستخلص مما سبق وأخذا بمقولة عبد القاهر الجرجاني 

أن إلاستراتيجية التي صار يحتلها العنوان، تكمن في انصهار هذه ( ها ببعض ويبنى بعضها على بعضبعض

 . املستويات في نسيج واحد، إذ به يكتسب الصفة الفنية وإن صح القول النصية

وانطالقا من هذه إلاستراتيجية التي يحتلها العنوان، نحاول قراءة عناوين أعمال عبد املالك مرتاض 

 .ائية، في ضوء املنهج السيميائيالرو 

 :العنوان و التناص -

نصية أي »إن التعامل مع العنوان بوصفه نصا، فإنه أصبح من املسلمات في الدراسات الحديثة أن

نص تتوقف على الدخول في عالقات متنوعة من التماثل والاختالف مع نصوص سابقة وراهنة،بل والحقة، إذ 

                    وما دام النص يتعالى  (12)«له بمنأى عن النصوصية أي كونه نصاإن فقدان النص للتناصية تجع

على القراءة، فبالتناص يتحرر العنوان من القراءة ألاحادية أو الجاهزة و يغدو صوتا يتردد، يستدرج القارئ 

ي تغمر عالمات العنوان تفكيك أسراره وإضاءة العتمة الت»بغية تحديد موقعه، فيقذف به إلى املتن في مأمورية 

 (13)«و محاولة استقدامه إلى فضاء النور ليلمع في حضن القراءة

فأما أن ينجح العنوان »وعليه يصير العنوان الحلقة ألاولى التي يلتقي فيها الكاتب بقرائه للتفاوض 

 .قبلة أو تنتفيوتتأسيس العالقات امل (14)«بإغواء القارئ وينبثق العشق بين القارئ و النص أو يفشل في ذلك

          ، مهما كان جنسه وهو في صيرورته بطريقة (العنوان نص)وبما أن التناص محتوم على كل نص 

 :،فيمكن أن يتحقق في العنوان بثالثة احتماالت (15)قد يتمثلها إراديا أو ال إراديا

 .تناص العنوان مع عمله فقط

 .تناص العنوان مع خارج عمله فقط

 .مع عمله و خارجه معاتناص العنوان 

 :العنونة الروائية في العالم العربي - 

أن الرواية العربية نشأت في العصر الحديث فنا مقتبسا من العرب أو متأثرة به تأثرا » القول 

                         يحيل وال شك إلى التناص الذي وسم املحاوالت الروائية العربية ألاولى حيث نجد  (16)«شديدا
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حضور )،ونقصد  (17)«كثير من الروائيين يعمدون بقصد أو بغير قصد إلى الاستخدام  الحاذق ألسلوب التناص»

..( نصوص أخرى، مقامات، قصص خرافية نصوص سردية مشهورة داخل النص العربي كألف ليلة و ليلة

سواء من خالل فضاء نصيا يتحقق فيه نص كاتب في نص حاضر وينعكس فيه، )والعنوان يعتبر هو آلاخر 

 . Echo(18)أو الصدى  allusionأو التلميح  parodieأو املحاكاة الساخرة  pasticheأسلوب املعارضة 

عناوين مؤلفات سابقة للروائي نفسه، أو أنها تناص مع عناوين » و هذا التناص إما أن يكون مع 

 (19)«أو بطريقة ضمنية         كتابات أدبية متنوعة، وتبرز طبيعة هذه العالقة بشكل مباشر وصريح    

ولقد عرفت العنونة في الرواية العربية عدة تحوالت قبل أن تكتسب مشروعيتها كنص دال يمارس 

 .ضغطا على املتلقي

 :العنونة في البدايات ألاولى-1

 :تشترك عناوين الروايات في البدايات ألاولى في

، وأحمد فارس 1334تخليص الابريز في تخليص باريز »سرديات رفاعة الطهطاوي »و تمثلها : خاصية السجع -أ

                  ،وسليم بطرس البستاني، الهيام في جنان الشام1355الساق على الساق في ماهو الفارياق »الشدياق

 (20).1332، فرنسيس املراش، در الصدق في غرائب الصدق 1384، والهيام في فتوح الشام 1381

 .كخاصية فنية أوال ثم كمقدرة البد منها لجذب اهتمام املتلقيو كان الاهتمام بالسجع 

ويتكون من عنوان رئيس ي ووظيفته شد انتباه القارئ، ثم يليه عنوان فرعي و وظيفته : طول العناوين -ب

ذات الحوادث العجيبة والقصص املطربة : ألف ليلة و ليلة و هو العنوان الرئيس ي، مذيل بـ: تفسيرية ونمثل به بـ

     كاهية و لطائف و طرائف أدبية من أبدع الغربية، ليالي غرام في غرام، حب وعشق و هيام حكايات و نوادر ف

 .......    ما كان من عجائب الزمان 

 :أحسن ما يمثلها روايات جرجي زيدان: التاريخية-ج

   ، ألامين 1015، أبو سلم الخرساني 1011، الانقالب العثماني 1012، الحجاج بن يوسف 1014فتح ألاندلس 

، و كذلك رواية الدياس أو آخر 1302، استبداد املماليك 1010، العباسة أخت الرشيد 1018و املأمون 

 ...ألحمد شوقي 1300الفراعنة 

                وهذه الروايات ال ينبغي أن ننظر إليها على أنها سرد ألحداث تاريخية وفقط، ألنها إبداع 

 (21).خصب، استطاع أن يخرج التاريخ من الجفاف الذي يحفه، وجعله مستساغا للقراءة

غادة كربالء  1330،عذراء قريش 1300فتاة غسان : روايات جرجي زيدان: مثال ذلك: الرومانسية-د

، و روايات سليم بطرس 1012، فتاة القيروان 1330، أرصانوسة املصرية 1013،عروس فرغانة 1011

، و من 1334، 1332، سامية 1332، بدور 1383، سلمى 1388، فاتنة 1383، أسماء 1381زنوبيا : البستاني

 (22).و من روايات أحمد شوقي عذار الهند 1010أيفون موفار : حواء الجديدة أو : روايات نقوال حداد

       ما يالحظ في العناوين الرومانسية، هو هيمنة الحقل ألانثوي على هذه العناوين و لعل ذلك مرده 

 .إلى تزامنه مع النداء بتحرير املرأة
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، اململوك الشارد 1013صالح الدين و مكائد الحشاشين : ها بروايات جرجي زيدانو نمثل ل: عناوين مغامرات-هـ

                        ، تلتقي جل عناوين الروايات املنشورة في فترة بداية الرواية العربية  (23).1302، أسير املتهمدي 1301

تقترب من تخوم النصية أو الشعرية  في الوظيفة، وهي وظيفة التسمية، واتسامها بالوضوح و املباشرة دون أن

 (24).نظرا لهيمنة التواصل الفني بين املرسل و املرسل إليه

 :العنونة ما قبل الحداثة-2

إذا جاز لنا أن نؤرخ لها من العقد الثاني من القرن العشرين و حتى الخمسينات، فإن الدارس للرواية 

باإلضافة إلى عناوين تحيل على اتجاهات أخرى كالتاريخية تش ي بنفس رومانس ي بارز، »في هذه الفترة يجد أنها 

 (25).«أو الواقعية

، لجبران خليل جبران، وزينب 1012تتجلى الرومانسية في أعمال كثيرة نذكر منها ألاجنحة املتكسرة 

 ، ملعروف1031لنقوال حداد وفتاة القرية أو خيانة الحب  1020ملحمد حسين هيكل، ووداعا أيها الشرق  1014

 1034لعباس محمود العقاد، ودعاء الكروان  1033لتوفيق الحكيم، وسارة  1033ألارناؤوط، وعودة الروح 

وهناك  (26).، والوعد الحق لطه حسين1044، وشجرة البؤس 1042وأحالم شهرزاد  1033،والحب الضائع 

ملحمد فريد  1041وزنوبيا  إلبراهيم رمزي، 1034ملحمود تيمور، و باب القمر  1034آلاطالل : أعمال أخرى مثل

،والدارس لهذه العناوين  (27).ليوسف السباعي 1051ألمينة السعيد، و إني راحلة  1051أوحرير، والجامحة 

 .يجد نفسه أمام خطاب جديد بدأ يتمرد على التسمية وينخرط في النصية

، زقاق 1040الخليل  ، خان1045القاهرة الجديدة : نجيب محفوظ بــ: أما العناوين الواقعية فيمثلها

، السكرية 1058، قصر الشوق 1050، الثالثية بين العصرين 1040، بداية و نهاية 1043، السراب 1048املدق 

               ، اللص و الكالب السمان والخريف، وأعمال حنامينه، املصابيح الزرق1050، أوالد حارتنا 1058

 (28).1083، الشمس في يوم غائم 1000فذة ، الشراع والعاصفة، الثلج يأتي في النا1054

إن املسحة الفنية الجديدة التي عرفتها الرواية في هذه املرحلة على صعيد اللغة وألاسلوب وتقنيات 

الكتابة،واختيار العنوان، نتيجة تفاعلها بالواقع حقق للرواية تجاوز مرحلة التجريب والدخول في مرحلة 

خوض التجريب  لكن تجريب بطريقة مختلفة عن تلك التي استثمرت  التأصيل للرواية العربية من خالل

 .، رغم أن هناك، من لم يفلح في تجربة جديدة (29)التقنيات الغربية 

 (:الشكل الروائي الجديد)العنونة الحداثية  -3

هذا لقد عرفت الرواية العربية بدءا من نهاية الستينات من القرن املاض ي إلى إن جاز الاجتهاد لنا في 

جرى تحول للكتابة الروائية من تصوير البنية السطحية للواقع إلى التركيز »التحديد، اليوم عدة تحوالت، فقد 

ألامر الذي افترض استبدالا لألدوات الروائية على  على البنية العميقة له،التي كشفت عن تعقده وديناميته،

       الرؤية، والانتقال من ممارسة التجريب على صعيد أشكال الكتابة  مستويات اللغة والتقنيات و

عن طريق تنويع مواد املحكي، من تشخيص الواقع إلى الاقتراب من أسطر »وتحقق هذا التحول  ،(30)«الروائية

ستلهام الواقع ومن تشغيل وتوظيف املواد التاريخية والتراثية إلى توظيف الشكل املسرحي واستعمال الوثائق وا
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أشكال القص الشعبي، ومن الشهادة على تحوالت الواقع إلى تفجير اللغة أنباء العالم الروائي على مسارب 

 (31).التخييل

ورصد هذه التحوالت ال يتم إال بمقاربة هذه النصوص التي يعد فيها العنوان العتبة ألاولى ال مناص 

 :الروايات للقارئ منها، و من تجليات التحول في العنوان في هذه

 :لجوء الروائي إلى إلايجاز

للتونس ي هاشم القروي، و بنفس التسمية سمت الروائية "  ن"رواية : صوغ العنوان من حرف واحد مثل -أ

 .2118سحر املوجي روايتها الصادرة 

 .إلبراهيم نصر هللا« عو»مثل رواية : صوغ العنوان من حرفين -ب

 .1080ملجيد طوبيا « الهؤالء»مثل : عناوين عبارة عن ضمائر-ج

       «ذات»: مثل ما دأب على ترسيخه الروائي املصري صنع هللا إبراهيم مثل: عناوين تتشكل من ثالثة أحرف-د

 .«وردة»و «شرف»و 

: وهذه الصفة تكاد تمس أكثر من عمل عند معظم الروائيين، ونمثل لها بــ: لجوء الروائي إلى العناوين الطويلة -

: العشق واملوت في الزمن الحراش ي ـ الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، وعبد املالك مرتاض: وطار في الطاهر 

صراخ : وادي الظالم ـ دماء ودموع ـ الحفر في تجاعيد الذاكرة، وألامر نفسه نجده في عناوين، جبرا إبراهيم جبرا

 ....1031، صيادون في شارع ضيق 1055في ليل طويل 

نصيبي من ألافق » لعبد الكريم غالب و 1030مثل وعاد الزورق إلى النبع : عناوين مألوفة التركيباستعمال  -

لبسالم  1003لنبيل سليمان وبرو طابوراس ياناس  2113للتونس ي عبد القادر بن النسج، في غيابها  1081

 .ليملودي شغوم 1008، خميل املضاجع 1005حميش، شجرة الخالطة 

     مثل البحر ال ماء فيه للروائي الليبي أحمد الفقيه وكذلك ألامر : عارضة ألاجزاءاستعمال عناوين مت

الفارس »و أحياء في البحر امليت للروائي ألاردني مؤنس الرزاز و« وفئران بال جحور »في رواية حقول الرماد، 

 .لحنان الشيخ« انتحار رجل ميت»لنبيل سليمان، و  1083القتيل يترجل إللياس الديري، و ثلج الصيف 

، لواسيني ألاعرج ونوار اللوز أو تغريبة 1003ضمير الغائب أو الشاهد ألاخير على اغتيال مدن البحر 

 .و هي لوانس ي ألاعرج كذلك 2111، و حارسة الظالل أو دون كيشوط في الجزائر 1033صالح بن عامر الزوفري 

نجدها مستحضرة بكثرة في أعمال واسيني ألاعرج بعد ما غيبت هذه العناوين : استحضار العناوين التحية -

رمل )ـ فاجعة  الليلة السابعة بعد ألالف  1031وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر )البوابة الزرقاء : بمثل

، و حارسة 1008( محنة الجنون العاري )، ذاكرة املاء 1005( مرثيات اليوم الحزين)، سيدة املقام 1001( املاية

 ..1000( كيشوط في الجزائر دون )الظالل 

، وفي رواية (2112دم النسيان )كما نجد العنوان مستحضرا عند حبيب السائح في روايته، تما سخت 

 .لنبيل سليمان 1083جرماتي أو ملف البالد التي سوف تعيش بعد الحرب 

بخصوصيات »ميز ، فهي تت (32)«تنفيذها أصبح أكثر ذكاء و مكرا و دهاء»الدارس لهذه العناوين يجد أن 

ومكونات تدخل في إطار التجريب انطالقا من استفادتها من الركام الكالسيكي من جهة ثم الوعي بأهمية 
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، ومن هنا تبرز املفارقة الشاسعة بين خطاب العنونة الحداثي وماسبقها (33)«العنوان و تغيراته من جهة ثانية

، إنه خطاب صار يؤسس سيميائية لنفسه تستند (34)«يةمن منجز تمثل بعناوين البدايات والرومانسية والواقع

التكثيف الداللي، إلاثارة واملفارقة، التناص وأخيرا تفعيل البعد البصري ملوطن »على مجموعة من آلاليات

 .، وبهذا صار عالمة سيميائية بامتياز لها هوية مستقلة وفكت مستقلة ونص مستقل (35)«العنونة

 : العنوان سيمائية -

الكيفية  فهمكان املعنى وال يزال هو القدح املقدس الذي سعت وراءه جل املقاربات ،ألن السعي ل    

عند ( املعنى) التي ندل بها ونفكر مسألة حيوية في إحساسنا الحدس ي بأنفسنا، باعتبارنا كائنات بشرية ، وهو

                      فهم تفاصيل رتبة الكلمات عدد من الناس مسألة مركزية في دراسة اللغة وألاكثر أهمية بكثير من 

ألرسطو ومرورا  "فن الشعر "ولذلك فاملقاربات التي انطلقت في تحليل العمل ألادبي منذ ظهور . (36)أو الصرف

 1023لفالديمير بروب ومعنى املعنى لرشاردز وأوجدن  1028بكتاب مورفولوجية الخرافة الشعبية الروسية 

 ه             ومن ثم إلى  علم اللغة عند يلمسلف وماقدمه تودروف في كتاب 1000يوية لغريماس وعلم الداللة البن

كلها تتقاطع في سعي أساس ي ... وكذلك جهود جيرار جينيت وفيليب هامون وروالن بارت و "قواعد الديكامرون "

 .وهو البحث عن املعنى رغم اختالف ألياتها

        دراسة املعنى هي السيميائيات، ذلك ألنها ترتبط بالعمليات ولعل املقاربة ألاكثر نجاعة في 

إلادراكية، وبالتالي هي بحث في املعنى ال من حيث أصوله وجوهره ، بل من حيث انبثاقه من عمليات التنصيص 

اء الذي وأنماط وجودها باعتبارها الوع( السيرورة التي تنتج الداللة )املتعددة ، أي هي بحث في أصول السميوز 

 .(37)تصب فيه السلوكات إلانسانية 

 للعالم، –النصوص ألادبية وألاعمال الفنية  –ترى ألادب 
ً
وكلها  نظاما مندمجا ألنه يقدم نموذجا

والعنوان أحد هذه .(38)عالمات تقعيد ، أي تحتاج إلى الكشف عن القواعد التي تحكم طريقتها في إنتاج معانيها 

سمة ) ، وليوهك في كتابه ( عتبات) الباحثين ، نذكر منهم،جيرار جنيت في كتابه النصوص في نظر الكثير من 

مقطع لغوي أقل من الجملة » وذلك رغم أنه (. سيميو طيقيا إلاتصال)، وعبد فكرى الجزار في كتابه (العنوان 

  . (41)ملدلوالتعلى مستوى الدالالت إال أنه أكثر غنى على مستوى ا (40)«أعلى اقتصاد لغوي ممكن» في  (39)«

قد يقول ماال يقول النص من خالل سلطته الداللية التي تعد انفجارية ما استفزت » بل  (42)«كالنص » فهو

 .(43)«قرائيا 

بهذه املوصفات ، وبالتموقع الذي يحتله ، انتزع العنوان حريته ، حيث صار بنية مستقلة لها اشتغالها 

    هي نقش ، عالمة وأثر  -أصال –الكتابة  "الخلود، ألن ) ها الكتابة الدالئلي الخاص  ، أي عالمة كاملة ، وهبت

على الش يء الغائب، بما يؤديه هذا النقش من وظائف إلاحالة املرجعية من تحديد وتسمية وتعيين ( العنوان)= 

 .(44)وإعالن

ه في لحظة إذن العنوان بحث وحياة للنص يسبح به في الفضاء، وبمجرد  أن تطله يد إلانسان أو عقل

                 من اللحظات بالقراءة ، أو الاسترجاع ، يلقي بكلكله على القارئ عليه،فيصغر القارئ عن الصعود 

 .إليه، وهذا حسب طبيعة القراءة
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 10بسام قطوس ، سيماء العنوان، ص  (42)
 40حليمة قطاي ، استراتيجية العنوان في الكتاب النقدي القديم ، ص (43)
 35العنوان وسيمو طبقيا إلاتصال ، ص –محمد فكرى الجزار  (44)
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 االبعد الوطني في الشعر الجزائري الحديث مفدي زكريا نموذج

 

ــــور   الحاج جغدم: الدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

       كانت قضّية الوطن ومأساة الشعب، من القضايا التي تشغل بال الشعراء الجزائريين على عهد الاستدمار 

عراء، على اختالف مشاربهم يترصدون  الفرنس ي،
ّ

 في متون هؤالء الش
ً
حتى غدا الجانب الوطني من املوضوعات التي أخذت حّيزا

.ألاحداث ويسجلونها بين أبيات قصائدهم

  

 في وجه عدّو كان هّمه القضاء على الشخصية الوطنّية ومسخ الهوّية 
ً
عراء قّوة ضاربة

ّ
وفي ظّل هذا الواقع كّون الش

.، وغلق الباب أمام دعاة الاندماجخة إلاسالمّية الضاربة في أعماق التاريالعربيّ 

  

وعلى بعد سنوات فقط من النهضة الفكرّية والسياسّية التي ظهرت بوادرها في أعقاب الحرب العاملّية ألاولى تلّقى 

ق بوط
ّ
نه ما جعل قضّية وطنه شغله الشاعر مفدي زكريا طعنة من طعنات الاستدمار، وصار يعاني الّضياع منذ أن تعل

.الشاغل

  

البعد الوطني في الشعر الجزائري الحديث "من هنا تروم هذه الورقة البحثية املوسومة بـ  ، إبراز امفدي زكريا نموذج –

 الوطن لديه قطعة قدسّية
َ
 .البعد الوطني في شعره مستظهرين املأساة الوطنّية التي أحجت نار الشاعر، حتى غدا

 .الشعر الجزائري؛ مفدي زكريا: املفتاحية الكلمات
 

 :البعد الوطني في شعر مفدي زكريا

 وضّمنها ما يتعلق بالوطن، الذي بلغ * إّن املتصفح لشعر مفدي زكرياء
ّ
يجد الشاعر لم يكتب قصيدة إال

.عنده حّد الّتقديس

  

 1:يقول الشاعر

 الجزائر قطعة قدسّية
ّ
 في الكون لحنها الرصاص ووقعا إن

الشعر : فكلها شعر وطني قومي، حّتى في الباب الذي أطلقنا عليه»: يقول صالح خرفي في هذا الّصدد

ي لو جمعنا بعض الّنصوص القليلة 
ّ
             العاطفي، بينما هو شعر سياس ي بلسان العاطفة وكذلك ألامر الذ

 
ّ
عر الذ

ّ
اتية، وأفردناها بباب تحت عنوان الش

ّ
نا ال نعد وقد قدمنا " أو الوصفي"اتي في الوصف واملناجاة الذ

ّ
فإن

 آخر من أوجه القضّية املقنعة بالوصف أو الذات
ً
.2«وجها

  

 بين طوائف املجتمع بل كان هدفه ألاّول 
ً
ائر، أخلص لوطنه ولم يفّرق أبدا

ّ
اعر الث

ّ
ومفدي زكريا الش

 في التاري، وهكذا ظّل 
ً
، وانتماًء ضاربا

ً
، وقيما

ً
، وأرضا

ً
الناطق الرسمي باسم فئة اجتماعية »هو  الجزائر، شعبا

.3«معيّنة، يحمل إيديولوجيتها ومطالبها ويدافع عن مصالحها

  

 به 
ً
، متغّزال

ً
 طويال

ً
    وإذا تغّزل شعراؤنا فتغزلهم منا ضل »ضّل الشاعر مفدي زكريا يغّرد للوطن زمنا

 عن الذاتّية  هو آلاخر وسياس ي،
ً
وقد تكون هذه الازدواجية بين التعبّير الشعري واملضمون السياس ي، وتنفسيا

، وإّن كان هناك غزٌل في محبوبته فال مناص من هذا عند 
ً
         املكبوتة والقومّية املضطهدة في آن معا

 .4«الشعراء، لكن تبقى الّصدارة للشعر الوطني
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عن ألاغراض الّتقليدّية خدمة لقضّية الوطن في فترة من فترات إّن الشعر الجزائري الذي عرف 

      الاستدمار، فرض على نظميه الاعتراف من ألاغراض الجديدة، ولعّل أبرزها الغزل الّسياس ي، فكان مفدي 

، وإّن 
ً
 موازيا

ً
 أ باألحرى صار الغزل عنده رمزا

ً
 سياسيا

ً
ين حملوا شعاره فظّل يتغّزل بوطنه غزال

ّ
كان من الذ

.5يفصح عن حّبه لوطنه دون اللجوء إلى الّرمز

  

 فرضته دواعي الواقع الاجتماعي والّسياس ي »وعليه، فإّن 
ً
 طبيعيا

ً
طغيان هذه املضامين كان أمرا

والّديني، حيث بات من الّضروري وفند استغالل كل وسيلة متاحة للنهوض بالبالد، ومن هنا كان الشعر إحدى 

.6«مقاومة الاستعمار من جهة ومعالجة الوضع الاجتماعي من جهة ثانّيةألاسلحة املستخدمة في 

  

عراء وحّركت 
ّ

             لقد أذكت املأساة الاجتماعية والسّياسية التي يعيشها الشعب قرائح الش

 عن املدح 
ً
 عن آالم الشعب وطموحه في العيش، فضربوا صفحا

ً
وجدانهم، ودفعت بهم إلى الّتعبير شعرا

شعرهم كله حماسة وثورة، وذلك أن الشعراء هم أكثر »ء، وأغرقوا في الشعر الاجتماعي والوطني، فكان والهجا

 
ً
 عنها، وأبلغهم تصويرا

ً
 بعمق املأساة وألم املعاناة، ومن ثمة فهم أقوى الخلق تعبيرا

ً
.7«الّناس إحساسا

  

 :يقول الشاعر مفدي زكريا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يمينا شريفة وعه ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطني بالّدم الزكي أف
 
 ودا

 ـــــــــــــــــــــــوضميري ومهجتي والوج وطني في هواك أخلصت شعري 
 
 ودا

ة الخل
ّ
 ـــــض فهيهات في الورى أن تبي د في ألارــــــــــــــــوطني أنت جن

 
 دا

نا ضحاياك في الّسلــ
ّ
  ـــــــــــــــــــوطني إن

 
 ـــــم، وفي الحرب بغّية أن تسودا

خذنا سيوف
ّ
خذنا إذا أردت وق اــــــــــــــــــــــــــــــفإذا شئت فات

ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات

 
 8ودا

ي أقيم بتونس على شرف ما أسعد القارئ وهو يتصفح هذه املقطوعة 
ّ
التي قيلت بمناسبة املهرجان الذ

عن تعلقه مّرة أخرى بقضّية " بني ميزاب"، وفيها أبان أسد 9ألاستاذ الشّيخ الثعالبي بعد عودته من منفاه

.الوطن، ومقاومته لكّل أشكال الّسيطرة الاستدمارية

  

إّن النص من   في سبيل  يعّبر عن استعداد مفدي -الناحية املضمونّية –
ً
          زكريا تقديم روحه قربانا

 دليل على أّن الشاعر شديد الّتعلق بقضية " الوطن"أن يسود الوطن، وما التكرار الحاصل في الّنص للفظة 
ّ
إال

 
ً
ي إن نزل أنبت جيال

ّ
           وطنه، ومن أجلها صار كل ش يء ال معنى له، فالدماء الّزكية بمثابة الغيث الذ

،
ً
ي يزيد في اشتعال نيران الحرب وسط املعركة بين الطرفين بغية أن يستمر  مقاوما

ّ
وألاجسام بمثابة الوقود الذ

ي وقع بين فكي ذئب هرم" الوطن"وجود 
ّ
 .الذ

 يلجأ إليه للتأثير على املتلقي، قصد انتشال " التكرار"ألجل ذلك، غدا 
ً
 فنّيا

ً
عند مفدي زكريا تقليدا

والتكرار في حّد ذاته وسيلة من الوسائل الشعرّية التي تعتمد »: ، يقول علي البطلالوطن من محنة الاستدمار

.10«على تأثير الكلمة املكّررة في أحداث نتيجة معّينة

  

ي تفيض »: وعليه، يقول صبار نور الدين عن هذه القصيدة
ّ
أّي حّب وأي والء أي وّد، أي وفاء هذا الذ

ي عشقه وهام به، ففي سبيل الوطن يمس ي كّل ش يء به هذه املقطوعة الشعرية عندما يهب 
ّ
الشاعر لوطنه الذ

 تتلظى سعير نيران املعارك
ً
.11«...ال قيمة له عند الشاعر، حتى تتحّول النفوس نسوفا بتارة، وألاجساد وقودا
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 في حّبها ويقدم فداًء لها الّروح والّدم، 
ً
إّنها الجزائر ذات ولكن، أّية جزائر هاته التي يتعشقها زكريا ويغنى غراما

       ألامجاد التاريخّية العظيمة، الجزائر ألاصيلة كما تتمثل له في وجهها إلاسالمي الّسمح، وسياقها العربي 

 .املبين، وكياّنها املتضامن املتألف

عر ومأساة الشعب التي عاشها في خّضم واقع مدّمر، كانتا 
ّ
إّن قضّية الوطني الّتي سكنت روح الشا

عر، واملصدر الذي تبلورت فيه شخصيته الثائرة املقاومة، كما كانت الحاالت  دافعين
ّ

في توجهه نحو ميدان الش

.الشعورّية التي سيطرت عليه في مرحلة متقدمة من حياته

  

عر إلاطار ألانسب ليتنفس الّصعداء، ما سمح له بالّتعبير عن مأساة 
ّ

لقد وجد مفدي زكريا في الش

قاء "ن خالله الّتناقض الحاصل بين صاحب الوطن والّدخيل، فاألّول يعيش حياة الشعب في نمط أوضح م
ّ

الش

– 

 : 12يقول مفدي". الّرغيد–العيش –البهاء –العراء 

؟ـــــــــــــــــودخيل بها يعيش سعي أمن العدل صاحب الّدار يشقى
ً
 دا

 مشيدا؟ زى ــــأمن العدل صاحب الّدار يع
ً
 وغريب يحتل قصرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنها فيعدم قوتويجوع 
ً
 دا؟ـــــــــوينال الّدخيل عيشا غي ا

ل ابنها طريد شري اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويبيح املستعمرون حماه
ّ
 دا؟ـــــــــــــــــــــــــــــويظ

اعر مفدي
ّ

زكريا  لذلك نجد الش                                 يفضح سياسة فرنسا القائمة  -في الّنص الّسابق –

ل نشاطه الّدؤوب في صفوف حزبي 
ّ
 خطابه هذا من إيديولوجية التي اكتسبها في ظ

ً
على لّتحويج، مستلهما

 .***"حزب جبهة التحرير الوطني"ومن أهداف ** "الشعب"و *"النجم"

دت في نفس الشاعر مشاعر الغضب بسبب ألاوضاع التي كان إّن قضّية الوطن وم
ّ
عب التي ول

ّ
أساة الش

 
ً
 من آلة املستدمر، بل عامال

ً
ستر وراء الجدران خوفا

ّ
              الشعب يعيشها لم تكن من عوامل الّتخاذل والت

سلط التي فرضها 
ّ
".ألانا"على " آلاخر"من عوامل التّصدي واملقاومة لكل أشكال الت

  

كان له نضل الريادة في الحلم بالثورة، فارتفع إلى مستوى النبوءة، ثم واكب »وأمام هذه الّتحوالت 

 نادرة من مالمحها البطولية، فكان ممن كتب من قل الثورة ومن صميم جّو 
ً
مسيرتها املظّفرة لينقل صورا

 قضّية الجزائر بكّل مداها وعمقها الثورات التي سبقتها منذ عشرات ألاعوام، تنشأ وترعرع هذا الشاعر متبّين
ً
ا

 آلالم وآمال الجماهير الشعبّية الكادحة التي أوقدت 
ً
وبجميع داللتها وأبعادها، فعاش تجربة الثورة متحمسا

 في خدمة قضّية الوطن 
ً
ه بواقعّية حّية وإخالص عميق مساهما

ّ
لهيبها، ورفعت مشعلها فّصور ذلك كل

فاملأساة التي تابع أطوارها  .13«الكبرى 

– 

  -خالل الّنص الّسابق
ً
كانت الدافع الذي أّجج فيه روح املقاومة داعيا

 14:شعبه إلى رفض حياة العبودّية والسيطرة الاستدمارّية، يقول الشاعر

، فهيهات أن نعيش عبي ــــــــــنحن قوم جدودنا ملكوا الدنــــ
 
 داـــــــــــــــيا

 ـــــك ينادي بنا العال والّصعودا ـــــــــــــصيد في الّدماء من نخوة امللـــــ

 زكّية ولح دـــــفي خبايا الّضلوع للصعب خل
ً
 وداـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا قبورا

جاة و: يصرخ" عقبة"
ّ
 وداـــــــــــــــــــــــسجدا وقع" ابن زياد"و "موس ى"الن

 " فرنسا"يا 
ّ
 داــــــــقد نهضنا فال نطيق الركو اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تجهلينا فإن
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ه يبين عن مقدرة الشاعر في استرجاع املجد 
ّ
 أن

ّ
فالّنص، وإّن جاء في أسلوب بسيط ريح ال تلميح فيه إال

بل للقفز بهذه ألامة للخالص من براثين املستدمر بمضمون تترائ فيه مالمح  الّضائع، ليس للنواح والعويل،

.الثورة بارزة

  

 
ً
 لينهل من نبعه، مّتخذا

ً
، والّتاريخ إلاسالمي خصوصا

ً
اعر مفدي زكريا أمام التاريخ البشرى عموما

ّ
لقد وقف الش

يريد أّن يلفت انتباه فرنسا »فهو بذلك  ذلك مصدرا استقى منه مادته الشعرّية، وصاغها في قالب فّني،

 إليقاظها من غطرستها، وإّن لم يقظها الحدث 
ً
                املغرورة، إلى حقيقة نفسها، وكون الّتاريخ كفيال

 جديدا
ً
 .15«الّتاريخي، فإّن الشعب الجزائري قادر على إعطائها درسا

اعر مفدي زكريا قلمه من أجل وطنه الج
ّ

ر الش
ّ
     زائر ومأساة شعبه العربي املسلم، فالباحث لقد سخ

 وجد فيها دعوة حارة إلى العمل املتواصل لصالح الوطن 
ّ
       وشعبها " الجزائر"في أشعاره ال يقرأ قصيدة إال

.الذي ظّل عرضة لجيش مدمر حاول تشويه صمعة الجزائر وطمس شخصياتها العربّية املسلمة

  

          ى الّصراع بين فرنسا والجزائر صاحبة الحّق التي عرف في حّبها فمفدي زكريا، كان قد وقف عل

حّتى أصبحت عنده أعّز مخلق في الوجود، يتألم آلالمها، ويسعد لسعادتها، وفي معرض حديثه في قصيدة 

 أن يبتسم الدهر لها، لدليل" خفقة فؤاد"
ً
            التي وصف ما يعانيه الشاعر في حّبها من آالم ودموع متمنّيا

               على أّن مفدي زكريا كان من رواد الغزل الّسياس ي الذي شاع بين شعرائنا على عهد الاستدمار 

16:الفرنس ي، وفي ذلك يقول مفدي

  

 يــــــــــــــــــــــــــوغاط حميا ثغرها الباسم ألامل ىــــــــــــــــــــــــــــــــرسول الهوى بلغ سالمي إلى سلم

نقصني هم ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوناج هواها، عل في الغيب رحم  ـــــــــتدارك هذا القلب أن ي 
ً
 ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله كبد جرى تضيق به غم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبث شكاة من مشوق متي
ً
 ا

 وكم بين هذا الجسم من أضلع كلمي فكم تحت هذا القلب من العج الجوى 

 أّن ذلك " الجزائر"إلى وطنه " سلمى"فالشاعر، ها هنا يرمز 
ّ
 عن حّبه املطلق لها وحنينه القوي، إال

ً
معربا

 من انتقادات املجتمع املحافظ، فالشاعر عّبر بهذا الغرض  الحّب نغّصه املستدمر 
ً
وقد إستخدم الّرمز هروبا

 إلى وطنه الحر في املستقبل
ً
 وشوقا

ً
 أو حنينا

ً
 وحّبا تطلعا

ً
 وتنفسيا

ً
 .17الشعري تعويضا

 :الهوامش

                                                             

جنوب الجزائر، وكان جده الشيخ صالح بن يحي " بني يزقن"م في واحة بني ميزان بقرّية 8091ولد الشاعر مفدي زكرياء بن سليمان الشيخ سنة * 

ت 
ّ
اتي تربطه بالسلطات العثمانية املركزية معاهدة حماية ظل

ّ
 على استقالله الذ

ً
 لإلتحاد امليزابي أيام كان وادي ميزاب محافظا

ً
ّية املفعول سار رئيسا

.م8019طوال عهد الاحتالل الفرنس ي بالجزائر إلى حدود سنة 

  

هب املقّدس، هوفم للنشر والّتوزيع الجزئر، ط: مفدي زكريا -1
ّ
  .81م، ص0999، 3الل

  .90م، ص8011الشعر الجزائري الحديث، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : صالح خرفي -2
عر : محمد علي مقلد -3

ّ
  .080م، ص8001، 8والّصراع إلايديولوجي، دار آلاداب، لبنان، ط الش

  .10م، ص8001شعر مفدي زكريا، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، : حّواس برّي  - 4
  .39س، ص -حّواس بري، م: ينظر - 5
  .39م، ص0990البناء الفني عند أحمد سحنون، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة وهران، : زرادي مصطفى - 6
  .39س، ص –م  - 7
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  .889 -810م، 0993أمجادنا تتكلم، مؤسسة مفدي زكريا، الجزائر، : مفدي زكريا -8
  .83م، ص8011مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، املطبعة العربّية، غرداية، : محمد ناصر: ينظر -9

  .081م، ص8013، 3الصورة في الشعر العربي، دار ألاندلس، بيروت، ط: علي البطل -10
  .03م، ص0999، 8ألارض في الشعر الجزائري، مجلة كلية آلاداب، ع : نور الدين صبار -11
هب املقّدس، ص: مفدي زكريا -12

ّ
  .     81الل

–ادئ م بباريس، وكان هدفه الّدفاع عن حقوق مسلمين شمال إفريقيا، ويقوم على املب8001جوان  90بتاريخ " نجم شمال إفريقيا"تأسس حزب * 

 .إستقالل الجزائر، جالء قوات الاحتالل، تأسيس جيش وطني

ليواصل مسيرته، وأسس جريدة " النجم"م، وكان يحمل نفس املبادئ التي حملها حزب 8030مارس  88بتاريخ " الشعب الجزائري "تأسس حزب ** 

 له" الشعب"
ً
 .لسانا

 .وكان من أهدافه إلاستقالل الوطني" اللجنة الثورية للوحدة والعمل"انبثق حزب جبهة التحرير الوطني عن  ***
  .11شعر مفدي زكريا، ص: حواس بري  -13
  .89أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكريا -14
  .801ص م،0998التناص في شعر مفدي زكريا، رسالة ماجستير مخطوطة، جامعة وهران، : ابن قويدر مختار -15
  .10أمجادنا تتكلم، ص: مفدي زكريا -16
  .81مفدي زكريا شاعر النضال والثورة، ص: محمد ناصر -17
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  أم البنين طبيب زغره الجزائرية: للكاتبة -سنابل على أرض ملساء –داللة الجموع في 

 

ــــور   محمد ماكني: الدكتــ

 الجزائر -سيدي بلعباس ب الجياللي ليابسجامعة 
 

  :امللخــص

وعالقتهما باأللفاظ التي وظفتها الروائية من  –جمع التكسير الدال على الكثرة أو الدال على القلة –قراءة في الصيغ 

فالصيغ الدالة على القلة وظفتها في البعد الزماني الضيق لحياة وردة إلاسفنج وكذا إلاطار املكاني إلحداث .خالل ألاحداث

ينة الدالة على ومنه فاألب ؛أما الدالة على الكثرة  جاء في حدثيها عن الطول املعنوي لحياة الزهرة ومرورها كالطيف.القصة

هو املحدد لدور الكلمة في الاستعمال اللغوي وليس القوالب  السياق و القلة قد تخرج عن أصلها إلى التعبير عن الكثرة، 

 .الجامدة القياسية أو السماعية

 .الكثرةجمع  ،سنابل،  سنبلة، زهرة إلاسفنج ،الزائر، ألاشواك، ألاوهام، ألاحالم ،صبية، جمع القلة :الكلمات املفتاحية

 

  و قصة نجد من يبحث عن تحقيق رغبة معينة، تتحقق هذه ألاخيرة بواسطة أفي كل رواية

                                          املساعد، الذي يعمل من أجلها، فيما يحيل املعيق عكس ذلك، في تبادل للمواقع 

 (.ساعد واملعيق امل)  بين 

  2طبيب زغره –ألّم البنين  -سنابل على أرض ملساء–1إّن قراءة أولية للمجموعة القصصية- 

نجدها  تبدأ التمفصل الثاني في  القصة باالستفهام الذي مّيز املصاحبة وألالفة  بين الكاتبة وزهرة 

      يعزوها الهدوء البنفسج ، ثم تشرع في رحلة ألافراح وألاشواك التي ساقتهما في مسيرة وصحبة متبادلة ،

لى ارتشاف فناجين القهوة املمزوجة بين املرارة والحالوة املرتبطتين  بالحال آلاني ، ثم تخلص إلى نهاية إ

 .رحلتها مع الوردة بعد أن عّمرت فصلين في زمن خافت

 

 

  
 

  



122112  

 

حممد ماكين                             54 

 :وقفة مع العنوان

  وقفتنا ألاولى مع العتبة النصية وهي  عناصر عنوان املجموعة القصصية املوسومة بـ  سنابل

      و  وردت في القرآن الكريم  بصيغتين ووزنين مختلفتين (سنبلة)فكلمة سنابل من مفرد   -على أرض ملساء

 . ير وسياق واحدتعب يفولكل منهما داللة بالغية وتفيدان القلة أو الكثرة ( سنابل و سنبالت ) 

 ورد بعد العدد  سنابل و سنبالت    
ّ
ة، ففي قوله تعالى  (سبع)كال

ّ
 ﴿الذي يدّل على القل

َ
ون

ُ
ِفق

ْ
ِذيَن ُين

َّ
ُل ال

َ
َمث

هُ 
َّ
ٍة َوالل  َحبَّ

ُ
ة

َ
ٍة ِمائ

َ
ُبل

ْ
ِ ُسن

ل 
ُ
اِبَل ِفي ك

َ
 َسْبَع َسن

ْ
ت

َ
َبت

ْ
ن
َ
ٍة أ ِل َحبَّ

َ
َمث

َ
ِه ك

َّ
ُهْم ِفي َسِبيِل الل

َ
ْمَوال

َ
ُه ُيضَ  أ

َّ
اُء َوالل

َ
ْن َيش

َ
 مِل

ُ
اِعف

املقام هنا للكثرة فقد جاء بالعدد سبع  يذهب فاضل السامرائي في ملساته إلى أّن  .البقرة 162﴾َواِسٌع َعِليٌم 

فقال  ، ألّن في كل سنبلة مئة حبة وهللا سوف يضاعف ملن يشاء،(سنابل)بعد وزن التكسير الدال على الكثرة

ا دلت هللا تعالى سنابل لتناسب التعبير في املضاعفة والكثرة ولم يقل سنبالت
ّ
، بينما وردت بلفظ سنبالت مل

ِلُك إِ ﴿و سورة يوسف بقوله على القلة في  
َ
اَل امل

َ
 َوَسْبَع ق

ٌ
ُهنَّ َسْبٌع ِعَجاف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َراٍت ِسَماٍن َيأ

َ
َرى َسْبَع َبق

َ
ي أ ِ

 
ن

 
َ
ْعُبُرون

َ
َيا ت

ْ
ؤ ْم ِللرُّ

ُ
نت

ُ
َياَي ِإن ك

ْ
وِني ِفي ُرؤ

ُ
ت
ْ
ف

َ
 أ

ُ
أل

َ
َها امل يُّ

َ
َر َياِبَساٍت َيا أ

َ
خ

ُ
ْضٍر َوأ

ُ
ُبالٍت خ

ْ
 . 34يوسف  ﴾  ُسن

 على القلة ليناسب سبع بقرات وهو يدّل (سبع)سنبالت جمع مؤنث سالم  جاء معه العدد        

 .و سبع سنوات دون تضعيف أو زيادة

  له دالالت الجمع املعنوي وتؤكد ذلك  –سنابل  –لعل توظيف القاّصة لعنصر العنوان          

" ألابعادكانت عالقتنا ثالثية "و" سرنا نتبادل ثالثتنا كلمات الترحيب املجهزة سلفا لهذه املواقف : " في قولها 

ك ثالثتنا"و
ّ
رغم أن البرنامج السردي و شخوصه ألاساسيين هما " إننا نلبي نداء الطفولة الغامر الذي تمل

 .البنفسج ( امرأة) القاصة وزهرة: الثنائي

 :دالالت الجموع في القصة

 وعيه تتباين الصيغ الافرادية الّدالة على أبنية الجموع التي وظفتها القاّصة بين جمع السالمة بن

                     املذكر واملؤنت، وجمع التكسير الدالين على القلة أو الكثرة، ألجل الاختصار وتجنبا 

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=5677f243a422cb6d18e1ad5735bb0128&t=8913
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=5677f243a422cb6d18e1ad5735bb0128&t=8913
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?s=5677f243a422cb6d18e1ad5735bb0128&t=8913
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القاّصة، زهرة )لالستفاضة، مع مراعاة تمفصالت القصة ومحدودية  عدد أبطالها ألاساسيين والثانويين 

ة عط( الاسفنج، الزائر الافتراض ي
ّ
 فا على شخوص القصة، نبحث في دالالت جموع القل

 : مع املفهوم  

   كتخمة :كصنو وصنوان، أو بنقص :هو ما تغيرت فيه صيغة الواحد إما بالزيادة "جمع القلة

: كرجال، أو   بنقص وتبديل شكل:كأسد  و أسد ، أو بزيادة و تبديل شكل: وتخم ، أو بتبديل شكل

    من التعريف نجد أن هناك تغيير ظاهر أساسه تغير الحركات و موقيعّياتها مع الزيادة  ".3"كٌرسل

 .أو الحذف لعناصر املاّدة املكّونة ألبنية لصيغة الافرادية

علة، ِفعلة  -أفُعل) ومن صيغ جموع القلة 
ْ
 :التي  نسجت خيوط القصة( أفعال، أف

  صيغة أفعال: 

 ...وارفة كشجر الزيزفون  ألاحالمساطعة كنور الشمس و :وردت هذه في قولها -

 ....في حلوقنا أشواكاينغرز قيظها  -

 ....أللغام وباألوهامتقف برجل عرجاء على ارض مسكونة با -

 .........ألاحداث كأن الم الذي نتجّرعه مع -

 ...ألاسعارارتفاع مؤشر  -

ها -
ّ
 ....كأعشابمزروعة .....سوداء أخبار كل

 ..الالذعةغربتنا  أسوار -

ألاحالم ، ألاشواك ألالغاز ألاوهام، ألاحداث ، ألاخبار، ألاعشاب،أسوار ،كلها : الصيغ املتداولة في القصة

ز، وْهم، حدث، سور، على التوالي،وتحمل  دالالت االبعد الزماني : جاءت جموع قلة من مفرد
ْ
م، شوك، لغ

ْ
حل

حداث القصة من الالتقاء والصداقة العابرة الجامعة الضيق لحياة زهرة الاسفنج ، وكذا الاطار املكاني أل 

 .بينهما،  إلى غيمة الضباب البيضاء التي فصلت بينهما
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  في مقدمة هذه ألاوراق تكلمنا عن رحلة الاشواك و مسيرة الافراح  اللتان ميزتا العالقة          

التركيبية ألحداث القصة في قوالب ظلتا العناصر ( الفرح و الحزن )  بين الكاتبة وزهرة الاسفنج، فثنائية

 ( .ألاشواك ألافراح ألاوهام ألالغام، ألاسعار) ألفاظ و صيغ جموع القلة 

 :صيغة فْعلة

 :جاء توظيف هذه الصيغة مرة واحدة في قولها

لى مملكة إلم نكن نتوقع أن غيمة املواعيد سوف تمطرنا برذاذ هذا اللقاء وسوف تمنحنا العودة -

( صبيّ )رغم خروجها عن القياس و"من صبي( صبية)فكلمة ...صبيةلتي عشناها ونحن أيام أعمارنا ا

وليست ثالثي  مفتوح الفاء وساكن "4."على وزن فعيل وهي من ألابنية التي لها أوصاف تطرد فيها 

ْعل)العين 
َ
 ( .ف

 ،أي أنه إذا كانت  لقد أفادت القصة من تعدد أبنية املفردة، ليعطي كل بناء داللة خاصة

 .الصيغة الذاتية مبنية بناء للكثرة وآخر للقلة، نرى أبنية الكثرة تحمل في جوانب القصة معاني القلة

 :دالالت  القلة  املعنوية في أوزان الجموع   

 :قالت الكاتبة

 ..خضراءأخذنا الطريق ألاسفلتي املتعرج بين مرتفعات و منحنيات  -

 ...الزيزفون  كشجروارفة  ألاحالمس والشم كنور تكون فيه الحقيقة  -

                           ( فْعل)في خضراء و ( فعالء) نالحظ من خالل  ما جاءت به في العبارتين ممازجة بين الوزنين      

الدالة على القلة وكأن رحلة زهرة البنفسج ( أفعال)فهي جموع كثرة توسطتها بصيغة . في شجر، وفي نور 

 م مرت سريعة كطيف الخيال لتجد الكاتبة نفسها تعانق ظلها العالق بالكرس ي الحجري بدأت طويلة ث

 . عن النظر(  زهرة البنفسج)بعد غياب املرأة 
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وهي جمع كثرة (  الحمقاء)وظفت القاصة صيغة ...الحمقاء أحاديث الصحف أطرافنتجاذب  -

           ا ما يصيب الحّي من املكاره وفيه"جمع كثرة  ( فعلى)على وزن ( حمقى)لتعدد الصحف ، ولم تأت 

                وكأنها تتمنى أن يكون ما في الصحف والجرائد الحمقاء " 5و آلافات وألاحزان كقتلى وعطش ى

 .مريدة من ذلك التعبير اللطيف( فعلى)أقّل على النفوس من صيغة ( فعالء)التي على وزن 

لكن كيف يرى ..آلاخرين عيون  ليس املهم أن ترى صورتك في....يتدحرج من عيوني الحلم -

ثالثية ( عين)في إلافراد جمع قلة وقد استوفت الشروط ( عيوني و عيون ) فلفظتي ..صورتك آلاخرون

ت يدها متمسكة   (زهور ) والحال نفسه في . ساكنة الوسط ، وجاءت في الجمع على غير القاعدة 
ّ
ظل

 (.زهرة)من ... زهورادي و أصابعها الشمعية تنمو بين أصابعي بي

 :خاتمة

  خالصة التركيب وحاصل دالالت الصيغتين،  أّن ألابينة  الدالة على القلة قد تخرج عن أصلها

فالسياق هو املحدد لدور الكلمة في الاستعمال اللغوي وليس القوالب الجامدة  إلى التعبير عن الكثرة ،

 .القياسية أو السماعية

 :الهوامش
 . 1002سنابل على أرض ملساء، أم البنين طبيب زغره، ، منشوات اتحاد الكتاب الجزائرين، املراجعة واملتابعة  نورالدين طيبي، الطبعة ألاولى، :2

 :ي سطور البنين ف مالقاصة، أ

د أي منصب ، مثال للمرأة املثقفة املاكثة في البيت، كّرمت في عيدها من طرف املج
ّ
لس الوالئي أم البنين كاتبة جزائرية ، أديبة بامتياز، ال تتقل

 .  نادية نواصر: منقول من مجلة أصوات الشمال ، حاورتها الشاعرة. والبلدي لوالية عنابة

الزحف، امرأة البنفسج، أجراس الانتظار، من قتل تفاحة؟، العتمة، عادة سيئة، أحالم : عة قصصية تضمسنابل على أرض ملساء ، مجمو : 1

 .جرداء، مدينة تبحث عن أنوثتها، العائد، 

 .324شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، املكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الجزء الثاني، ص:. ينظر4

 .322شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، املكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الجزء الثاني، ص: ينظر 3

م، 1021/ه2341شذا الغرف في فن الصرف، أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي،دار القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة، : ينظر 4

 .12ص
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 ظــــــاهرة صـراع املنـــــاهج في ظل املمارسة النقدية املعاصرة

 

ــــور   بد هللا توامع: الدكتــ

abdallah_touam31@yahoo.com 

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

من أغنى امليادين داخل العلوم إلانسانية، كونها استمدت أدواتها التحليلية من الدراسات  املناهج النقدية الحداثيةتعّد       

، وتبيان أهميتها ومشاكلها في ظل بهامّما استرعى اهتمامنا أن نجوس في معالم هذه املناهج الحداثية، للتعريف  اللسانية،

عج من أكثر املجاالت الفكرية واملعرفية تحسسا للتغيرات الحاصلة، بعدما  املناهج النقدية موضوعو . املمارسة النقدية املعاصرة

م يسبق القرن العشرون، وخاصة نصفه الثاني، بعدد رهيب من النظريات واملناهج وألافكار، فشكل ذلك كله ثورة في الفكر ل

                     فأصبحت كل مناحي الفكر يعاد فيها النظر، بقراءات نقدية وتطويرية، حملت لواءها أوروبا بالدرجة . لها مثيل

مّما  يقتض ي أنواعا من الدراسات واملقاربات  ألاولى، ثم سرعان ما انتشرت إلى مختلف دول العالم بما فيها الوطن العربي،

                       البنيوية : منها اتها ومفاهيمها ومصطلحاتها وإجراءاتها التحليلية،التي تختلف في منطلقالنقدية الحداثية 

      ...ةوألاسلوبية، والتداولية، والسيميائي

 .، صراع املناهجاملناهج، النقد املعاصر، املمارسة النقدية  :الكلمات املفتاحية
 

 :دمة ــــــــمق

 نصفال خاصةمن أكثر املجاالت الفكرية واملعرفية تحسسا للتغيرات الحاصلة،  املناهج النقدية موضوعُيعّد      

                  ثورة عج بعدد رهيب من النظريات واملناهج وألافكار، فشكل ذلك الذي   نيالقرن العشر من الثاني 

يعاد فيها النظر، بقراءات نقدية وتطويرية، حملت لواءها أوروبا بالدرجة  همناحي أصبحت كلّ ، و في الفكر

مّما  يقتض ي أنواعا من الدراسات  ولى، ثم سرعان ما انتشرت إلى مختلف دول العالم بما فيها الوطن العربي،ألا 

: منها التي تختلف في منطلقاتها ومفاهيمها ومصطلحاتها وإجراءاتها التحليلية،واملقاربات النقدية الحداثية 

      ...ةالبنيوية وألاسلوبية، والتداولية، والسيميائي

التي أصبحت من أغنى امليادين داخل العلوم إلانسانية، كونها استمدت  هذه املناهج النقدية الحداثية   

                 مّما استرعى اهتمامنا أن نجوس في معالم هذه املناهج  أدواتها التحليلية من الدراسات اللسانية،

 .والصراعات التي وقعت فيهاوكذا املشاكل ، وبأهميتها في الساحة النقديةالحداثية، للتعريف بها 

 : ــ تعريف املنهـــج  1

، وهو يشمل كّل املقوالت وألادوات 1املقصود به، جملة الطرق وألاساليب التي ُيـــتوّصل بها إلى نتائج معينة    

 .2"سلسلة العمليات املنظمة التي يهتدي بها الناقد" التي تدخل في بناء الاستدالالت، وهو يعني 

املعارف وألافكار وقضايا إلابداع، جعلت حضور املنهج ضرورة ال غنى عنها، وبغيابه ال يمكن وصفها وتراكم      

 3وتحليلها وتأويلها

وإذا كان املنهج ضرورة لتنظيم رؤية الناقد، فهذا يعني أّن مختلف املمارسات النقدية تتحّرك وفق طرائق       

ل الخصائص املنهجية الجوهرية النجا
ّ
 .زاتهوترسيمات، تمث
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   املنهج مجموعة طرائق وتخطيطات صورية تتضّمن منطقا مقنعا وواضحا بغية الوصول إلى نتائج      

 4مقبولة، لها القدرة على حّل إلاشكاليات، وغايته إضفاء العلمية واملوضوعية على الحكم الذي ُيــــتوّصل إليه

ه يبقى        
ّ
 أن

ّ
وقد اعتنى الكثير من الدارسين بقضية املنهج، مّما يزيد من قيمة املنهج في كّل دراسة علمية، إال

 .5بحاجة إلى الدراسة الجادة والواعية باإلشكالية وختلف مظاهرها املراد دراستها ومحاولة إيجاد الحلول لها

 :ـ املنهج النقدي 2

ه يقترن بالرؤية لقد أثارت قضية املنهج في امل     
ّ
مارسة النقدية، اهتمام الكثير النّقاد والدارسين، فيرون أن

الدقيقة والشاملة للعملية ألادبية، فبدون منهج ورؤية نقدية فال يمكن ألية مقاربة نقدية أن تحّقق غايتها 

وبالتالي تفقد املنشودة، وتصبح املقاربة ضربا من التضليل والخداع، ال الكشف وال الاستنباط والتأويل، 

 6املقاربة النقدية خاصيتها ألاساسية في محاورة النص الستقراء ثوابته ومتغّيراته، وسبر عوامله

وهذا التطّور صاحَبْته ثورة في ألاساليب . وقد تطّورت إلابداعات ألادبية وتعّددت أجناسها وأنواعها     

      املنهج : ومنها ة في مقاربة العمل ألادبي،والدراسات والقراءات، فظهرت عدة مناهج تتبنى مبادئ معين

 . وغيرها...البنيوي، املنهج ألاسلوبي، املنهج السيميائي، املنهج التداولي

 :املعاصرة  النقدية املناهج ـ نشأة 3

 التحريض في تجلت السابقة املناهج على فعل ردات العشرين القرن  في الغربية اللسانية النظريات لقد عرفت     

 النصوص تحليل في( ألالسني) الاتجاه بدأ وهكذا ذاتها، ألادبية آلاثار على والتركيز الداخل من ألادب دراسة على

  الّسـياقية املناهج بدأت إذ العشرين القرن  من الثاني النصف في خاصة ايجابية تطورات حدثت حيث ،7ألادبية

 التي، "النصانية" املناهج مكانها لتأخذ، (والنفس ي، والاجتماعياملقارن، و  التاريخي، والنفس ي،  كاملنــهج: في الاندثار 

 .لتصّب فيه إليه وتعود النص، من فتنطلق وإلانسان والتاريخ والكون  للوجود فكرية رؤية على تنبني

         ومنذ النقلة النوعية التي أحدثها الشكالنيون الروس في العقد الثاني من القرن العشرين، بتركيزهم       

     ام بالتنظيم اللغوي املميز للنصوص، بحيث ينفصل املعنى ألادبي عن التصورات العقلية على الاهتم

وهكذا رأينا البنيوية وما . املنطقية، أقول منذ تلك النقلة، والنقد ال يهدأ له بال في البحث عن الجديد النقدي 

ها تحاول أن تؤسس لعلم دراسة بعد البنيوية من سيميائية وتأويلية وتفكيكية ونظريات التلقي والقراءة، وكل

  .ألادب

  ينسبونه فال. مبدعه إلى النص نسبة اليوم يرفضون  الجديدة النقدية الاتجاهات وأصحاب     
ّ
 ألن نفسه، إلى إال

 الاجتماعية للظروف أو بمبدعه، لعالقته التعرض دون  وحده، الّنص تحليل على يقتصر ألادبي النص تحليل

 وعالقاتها الّدالة، وبنياته الّنص، وحدات تحليل في هّمه ويحصر بمولده، أحاطت التي والاقتصادية والسياسية

 ،إذ والنقاد ألادباء من بالغا اهتماما لقيت التياملناهج   أهم من واحدا النصانية املناهج فكانت .ببعض بعضها

  القراءة أصبحت وعليه .8السياقي النقد على املسجلة والنقائص املآخذ تجاوز  محاولة من تنطلق
ا
                  بديال

  القارئ،/ النص: طرفيها حضور  من البّد  القراءة تتّم  فلكي النقد، من
ا
  حضورا

ا
، حوارّيا

ا
 الحضور  هذا واليتّم  تفاعلّيا

 
ّ
،( الّنص) ألاول  الطرف كان إذا إال

ا
 ملا يقرأ( القارئ )الثاني الطرف وكان ثرّيا

ا
 .عاشقا

  سلطة أقّل  مناهج يستخدمونها قادالن أصبح التي النصانية املناهج وتعّد      
ّ

  وأخف
ا
               النص على وقعا
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                النص بين تفاعلي حوار فتح خالل من للنص القارئ  فهم تعميق في بعيد حّد  إلى تسهم وهي ألادبي،

 ش يء أهّم  ولعّل  عالقاته، وطبيعة وأسراره وخباياه كنوزه ويكتشف النص، يتعّرف أن ألاخير فيستطيع والقارئ،

 للقارئ  اليوم املقروئية تقّدم النص مقاربة قبل ومنهج بمصطلحات التسلح هو الباحث عليه يكون  أن ينبغي

 النظر الجديدة النقدية تحاول الاتجاهات»  وعليه التلقي، ونظرية والتفكيكية السيميولوجية عن مختلفة مناهج

  .9«النص على السابقة النّصية املؤثرات في

  :النقدية املناهج أهميةـ   4

 :للمناهج النقدية أهمية وغايات متعددة تتلخص في تقويم         

ـ العمل ألادبي من الناحية الفنية، وبيان قيمته املوضوعية، وقيمه الشعورية والتعبيرية، وتعيين مكانه  1

 .بوجه عامورتبته وحجم إلاضافة التي أضافها إلى التراث ألادبي في لغته بوجه خاص، وفي العالم ألادبي برمته 

: ـ  مواجهة ألاثر ألادبي املدروس بالقواعد وألاصول الفنية املباشرة، بحيث يتم النظر في نوع هذا ألاثر 2

       قصيدة هو أم أقصوصة أم رواية أم ترجمة حياة أم خاطرة أم مقالة أم بحث؟ ثم يتم التطرق إلى النظر 

 .تنطبق على ألاصول الفنية لهذا الفن من ألادب في قيمته الشعورية التي يؤديها، وقيمه التعبيرية ومدى ما

 يسع وال خاصة، طرائق محددة، ووفق إجراءات خالل من النقدي البحث تنظيم على القادرة الوسيلة كونهاـ   3

 أراد ما إذا به، ليستهدي أكثر أو منهج»  إلى ماسة بحاجة فهو غائبة أو املناهج، حاضرة هذه عن الاستغناء الناقد

  عمله يكون  أن
ا
 املزالق وتجنّبه يسلكها أن له ينبغي التي املسالك له لتحدد املعالم واضحة نظرية تؤطره جادا

 10«والعثرات

وتقويمه، في الوقت ذاته، من الناحية الفنية، وبيان قيمته املوضوعية على قدر « العمل ألادبي»ـ  تقييم  4

ولعل من العبث بمكان محاولة تجريد . املوضوعية فيهإلامكان، ألن الذاتية في تقدير العمل ألادبي هي أساس 

 الناقد وهو ينظر إلى العمل ألادبي فيقومه من ذوقه الخاص وميوله النفسية، واستجاباته الذاتية لهذا العمل

 11«وميوله  واتجاهاته العربّي  الخطاب تيارات بين للحوار، يتسع النقدّي  للخطاب فضاء افتتاح»  على تعمل ـ  5

 .التحليلية والرؤية املنطقي الفكر في خاصة آلاخر بعضها يكمل النقدية املناهج انفتاح في يتضح وهذا

 :في ظل املمارسة النقدية املعاصرة  املناهج صراع ظاهرةـ  5

     املنهاج تحديد عدم لعدم ،كبرى  مشكلة تعد ظاهرة سراع املناهج في ظل املمارسة النقدية املعاصرة       

 املغاربة النقاد جميع عليها يتفق أصيلة عربية نقدية نظرية بناء عدم ثم ومن، النقدي واملصطلح النقدي،

  .واملشارقة

ة التي هي اختراع غربي باألساس لدراسة يثاإلى أي مدى تصلح املناهج النقدية الحد:  فاإلشكال املطروح      

الغربية الوافدة علينا، بحكم التبعية والتأخر النص العربي ؟ وإلى متى نظّل  نحّمل نصوصنا ثقل النظريات 

  الذي نعانيه على املستوى الثقافي عموما ؟

ُعد من عدد على نعيشها التي الضعف فحالة        والنقد وألادب عامة الثقافة في والابتكار التجدد تبعية تؤكد الصُّ

 ما أّما الفكر؛ يصنع من هو وعلمه وفطرته حساسيته في املوهوب املتوازن  املدقق القارئ  الناقد واملثقف. خاصة

 فكرية بلبلة وإلى والثقافي؛ إلارادي الاستالب إلى انتهت قليلة غير أشكال فهناك والنقد ألادب ساحة على نراه
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  الغرب اخترع فكلما وقومية، ودينية وشللية وسياسية
ا
  أو ما؛ مصطلحا

ا
 نمارس ونحن لـه ننتصر طفقنا منهجا

 كلما بل الحديثة النقد حركة إليه وصلت عما تقصيرهم القدامى نقادنا على نعيب وشرعنا مغرية، بلذة تبعيتنا

 ـ الغربية املقاييس إنف»    به، قاموا ما وألغوا السابقة عن املحدثون  نقادنا أقلع جديدة مفاهيم الغرب في ظهرت

همت إن حتى
ُ
  العربي ألادب على تطبيقها ينتج لن ـ فهم أحسن ف

ا
        استخلصت قد املقاييس هذه ألن   ذلك  .خيرا

  العربي ألادب طبيعة عن طبيعته تختلف أدب دراسة من
ا
  اختالفا

ا
 الباحثون  النقاد هؤالء شرع وهكذا. 12«  عظيما

 الغربية النقدية املدارس حقول  كل استخدام املختلفةووحدات البحث  ألاكاديمي الحقل في املشتغلون  خاصة

 يظهر الذي ألامر»  تماما النقد ساحة عن غابوا العرب نقادنا وكأّن  بأصحابها، ،وحتى بمصلحاتها والتغني

     : وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل  13«  الذات وتحقير ،"التبعية" هي التي حقيقته ويخفي"  التقدمية" و" الحداثية"

ل صفة إلابداع التي يعرف بها إلى أي مدى يمض ي بنا هذا السعي وراء النظريات الحديثة في دراسة ألادب؟ وه

                   النص ألادبي، هاجس يسعى بنا دائما إلى عدم الاستقرار والتبعية إلى ما تفرزه الفلسفات والعلوم 

 من افتراضات ونسقطها على أدبنا العربي وفي تحليل النصوص؟ 

     العربي النقد أساسها التى النقدية املصطلحات من العديد هناك بل الحد، هذا عند ألامر يتوقف لم       

 الشعرية حقل في اشتغلوا الذين املحدثون  النقاد تجاهله ما وهذا الغربي، النقد إلى نسبت ثمة ومن القديم،

ه وهذا. والتداولية التلقي ونظرية والتفكيكيةوألاسلوبية والسيميائية  والبنيوية
ّ
 من مجموعة لديهم كون  كل

 معالجتهم أساليب في وحتى واملصطلح املنهج في وإلاجرائي النظري  املستوى  على النقدية والتشوهات التراكمات

 ضرر  ألادبي بالنص لحق»  حيث النصوص قراءة في بينهم الالمتناهي الصراع من ألوانا وخلق ألادبية للنصوص

 التي املناهج بحدود إليه النظرة قيدت حين وذلك" إلانسانية العلوم" ملناهج إخضاعه في املغاالة جّراء من محقق

 الناقد لها يختار أن على القراءة مفتوحة تبقى أجناسها، وأشكالها اختالف على النصوص تلك، 14« بها يفسر

 ضرورة الاختيار وهذا ألادبي إلابداع من الهائل الكم بين من الاختيار يحسن أن لها،و املالئم النقدي املنهج الحاذق

 .ألادبي النص طبيعة فرضتها وحتمية

  :ـ إشكالية التعامل مع املناهج النقدية املعاصرة  6

  :مها ينطلق التعامل مع املناهج النقدية املعاصرة من مجموعة أمور أه        

          فهي تنطلق من فلسفات وتراث فكري ونقدي يختلف بشكل أو بآخر عما هو متاح  :ـ  أنها غربية املنشأ 1

     في الثقافة العربية،كما تنطلق من نص غربي وإن كانت تجمعه بالنص العربي قواسم عدة إال أنه يتميز عنه 

هم أفكار أحد من الصعب تماما أن نف" ففي التفكيكية مثال كان . في طبيعة اللغة والبناء الفني وأساليب التعبير

 . 15"مؤسس ي هذه املدرسة أو الفلسفة أو املنظور مثل جاك دريدا

إّن بطء نا في تعاملنا مع املستجدات الفكرية، وانتظارنا ملا : ـ أّنها وصلت متأخرة إلى الساحة النقدية العربية 2

تمل أمامه املشهد لم يك" ستحققه من نتائج في الغرب ، جعنا نتأخر عن الركب، لهذا نجد القارئ العربي

 16."النقدي املعاصر الخاص بالنظريات النقدية

فمنذ أن انطلقت النظريات اللسانية على يد العالم : ـ أّنها وصلت إلينا متالحقة و بسرعة خالل فترة وجيزة 3

اج السويسري دي سوسير، لم تهدأ الساحة النقدية في أوربا والعالم، وذهب النقاد في رحلة بحث محمومة إلنت
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النظرية التي من شأنها أن تكشف أغوار النص ألادبي وتأبى أن تكتفي بالقشور املغلفة له، وهي الرحلة التي 

بدأها الشكالنيون الروس في العقد الثاني من القرن العشرين، وهي آلان تحت لواء التداولية وما شاكلها؛ ألامر 

       درجة أن بعضا ممن يرددون أسسها  الذي ساهم في عسر مفاهيمها، وتداخل بعضها في بعض، إلى

ممثلي ما بعد البنيوية هم بنيويون " بل إن . ونظرياتها، ويسارعون إلى تبنيها، لم يهضمها بالقدر الذي ينبغي له

وهذا يعني في آخر املطاف أننا حيال حركية تثبت أن املتوصل إليه  17."اكتشفوا خطأ طرائقهم على نحو مفاجئ

أن ما بعد " كتشف بديله أو نقيضه، مما حدا ببعض الدارسين إلى التأكيد علىغير مستقر، وسرعان ما ي

  18. "بعد الحداثة  –إلى زوال، ونحن نتحرك داخل منطقة ما بعد -مثل التفكيك –الحداثة

ـ سوء الترجمة التي اعتمدها العرب وسيلة أساسية في تفهم حقيقية هذه املناهج الجديدة، ومحاولة تكييفها  4

      دب العربي، سواء على مستوى وضوح املصطلح أو على مستوى توضيح دقة إلاجراء النقدي املستند مع ألا 

وال شك أن للترجمة دورا خطيرا في مدى التحكم في زمام املناهج املعاصرة، وفي غياب . إلى هذه النظرية أو تلك

تالفات في إيصال ألافكار إلى القارئ توحد في لغة وأسس الترجمة في البالد العربية، بإمكاننا أن نتوقع حدوث اخ

التي تعكس بدورها أزمة في التفكير النقدي، يعيدها " أزمة املصطلح النقدي" وهكذا دخلنا في ما عرف بـ. العربي

فأما البعد النقدي فيفسره غلبة املناحي " عبد السالم املسدي إلى افتقارنا للبعدين النقدي وألاصولي، 

لنقدية الحديثة، وهي ظاهرة يخصب بها إلافراز العقائدي وتشل بها الرؤية الفردية املذهبية في التيارات ا

  ،ا انعدام البعد ألاصوليأّم ... الواضحة 
ّ
وال  ،الحواجز القائمة بين مصادر التفكير عند العرب فال مرد له إال

ذي قام بين الفلسفة والنقد سيما املحدثون منهم، وأكبر حاجز آثم كاد يطغى على تاريخ الفكر العربي هو ذاك ال

 19."ألادبي

   :اتمة ــــــــــــــــــــــــــــخ

تبقى املناهج النقدية واحدة من القضايا التي أثير حولها الجدل في نقدنا العربي، وإذا كنا ال نرض ى بالنقد      

ه ليس كل 
ّ
العاطفي الانطباعي أو الذاتي الذي ساد لفترة طويلة في تراثنا النقدي، فإننا باملقابل يرى البعض أن

لضرورة، هذا إن آمنا باالختالفات الطبيعية بين آلاداب ما تأتي به املناهج النقدية الغربية صالح ألدبنا با

  .والثقافات والفلسفات

تصلح بصفة عامة في النقد،  وتفيد حين تتخذ منارات ومعالم يستهدى بها، ولكنها تفسد وتضر وإن كانت       

، فكل قالب محدود هو قيد على إلابداع، والقالب الفني إنما يصنع لضبط 
ا
 وحدودا

ا
النماذج إذا جعلت قيودا

 .ألادبية والفنية
 

  :الـهــــوامـش
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 شعرية املحاورة واملحاججة في مقامة عبد الرحمن الّديس ي

 (مناظرة بين العلم والجهل )

 

 حمد زيوشم: الدكتــــــور  ألاستاذ

 الجزائر -2لي لونيس البليدةعجامعة 
 

 :امللخــص

ن إليه القدماء من العلماء قبل للكالم، وبخاصة في مستواه التّ يعّد الحوار أسلوبا ضروريا 
ّ
داولي، وهو ما تفط

عراء والكّتاب في إبداعاتهم، وألّن املناظرة تشكل إلاطار املثالي 
ّ

مون، والعلماء، والش
ّ
املحدثين، فاحتفى به الفالسفة واملتكل

اوية يمكن رعة بالحجج بغرض دحض رأي برأي، ومن هذه الزّ ظر واملقاللحوار، حيث ال حوار بال اختالف، وتباين لوجهات النّ 

املبنّي على الاختالف القول إّن ارتباط الحوار بالحجاج ارتباط وثيق، وبخاصة إذا علمنا أّن أهّم خاصية في الحجاج هي الحوار 

ة و 
ّ
البراهين، ومن تّم أمكننا القول أّن والتباين بين طرفين نتيجة تباين آلاراء، تكون نتيجته تباين في الحجج، وتضارب في ألادل

  الحوار هو فضاء الحجاج،
ّ
إذ هو خطاب مؤسس  ي فيه يحّدد الباث في محاورته للمتلقي استراتيجيته الهجومية والدفاعية،الذ

 تجسيما لهذا الصراع  والاختالف
ّ
 .أصال على الصراع الناتج عن الاختالف حول قضية ما، وما الحوار إال

مناظرة بين )حمن الديس ي املوسومة مناظرة عبد الرّ  الة تبّين مواطن شعرية املحاورة واملحاججة فيقاملستحاول هذه   

ر أجناسيا ضمن فّن املقامة الذي ينتمي إلى العمل إلابداعي الحكائي التخيلي( العلم والجهل
ّ
 .التي تتأط

 .الحجاج -الحوار -.مناظرة عبد الرحمن الديس ي -املقامة -الشعرية -: الكلمات املفتاحية

 

ن إليه ستواه التّ ال يشّك أحد بأّن الحوار هو أسلوب ضرورّي للكالم، وبخاصة في م
ّ
داولي، وهو ما تفط

عراء والكّتاب 
ّ

مون، والعلماء، والش
ّ
                   القدماء من العلماء قبل املحدثين، فاحتفى به الفالسفة واملتكل

، ومعناه املجاوبة ورّد الجواب ومراجعة منطق (ح و ر)في إبداعاتهم، والحوار في أصله اللغوي من الجذر اللغوي 

      ُمعين، ويأخذ رّده بعين الاعتبار  كل خطاب يتوخى تجاوَب متلّق  ": أّما اصطالحا فهو ،1الكالم في املخاطبة

                                  من أجل تكوين موقف في نقطة غير معينة سلفا بين املتحاورين؛ قريبة من هذا الطرف 

  2"أو ذاك، أو في منتصف الطريق بينهما

 
ّ
      ثالي للحوار، حيث ال حوار بال ل إلاطار املوبناء على هذا الّتعريف يمكن القول أّن املناظرة تشك

في امتداد املناظرة يوجد "...اختالف، وتباين لوجهات النظر واملقارعة بالحجج بغرض دحض رأي برأي، حيث

فاملناظرة بما هي محاورة  3"نشاط العقل بصفة أساسية التأمل والاعتبار واملعرفة املنطقية والبرهانية، أّي 

ومن هذه الزاوية يمكن  4ذي يقوم بدوره على املقابلة واملفاعلة املوجهةتحمل املتحاورين على الاستدالل ال

املبنّي 5القول إّن ارتباط الحوار بالحجاج ارتباط وثيق، وبخاصة إذا علمنا أّن أهّم خاصية في الحجاج هي الحوار

ة على الاختالف والتباين بين طرفين، نتيجة تباين آلاراء، تكون نتيجته تباين في الحجج، وتض
ّ
ارب في ألادل

الذي فيه يحّدد الباث في محاورته للمتلقي 6والبراهين، ومن تّم أمكننا القول أّن الحوار هو فضاء الحجاج،

إذ هو خطاب مؤسس أصال على الصراع الناتج عن الاختالف حول قضية  استراتيجيته الهجومية والدفاعية،

 تجسيما لهذا الصراع  والاختالف على حّد تعبير سامية الدريدي الحسيني،
ّ
    بيرملانويؤكد  7ما، وما الحوار إال
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موضوع نظرية الحجاج هو دراسة التقنيات الخطابية الهادفة إلى حث "على أّن ( حقل الحجاج)في كتابه 

روط . لنفوس على التسليم باألطروحات املعروضة عليها، أو تقوية ذلك التسليما
ّ

كما تفحص أيضا الش

  .8"التي تسمح بانطالق الحجاج ونموه، وكذا آلاثار املترتبة عنه
ً
 تداولية

ً
       وعليه يصبح الحجاج فعالية

، فهو تداولي ألّن طابعه الفكري مقامي واجتماعي
ً
تتأسس بنيته في أغلبها  9(ظروفالو املستوى املعرفي ) جدلية

على املقابلة بين قطبين متناقضين هما نصير ألاطروحة ونصير ألاطروحة املدحوضة، وقد يتدخل طرف ثالث 

، ذاك أّن (conviction)إلى الاقتناع ( (persuasionفيبنى الخطاب بناء ثالثيا، فيحّول الخطاب من إلاقناع 

ي ف الاقتناع
ّ
ي يقول في هذا كما هو عند بيي إطاره تتحقق الحرية هو موضوع الحجاج، والذ

ّ
رملان، الذ

ق الحرية إلانسانية من حيث هي ":الصدد
ّ
إن الحجاج غير امللزم وغير الاعتباطي، هو وحده القمين بأن يحق

بنظام طبيعي معطى سلفا معناه [ إلزاميا]ممارسة الختيار عاقل، فأن تكون الحرية تسليما اضطراريا 

وألجل تحقيق هذه الغاية يصبح 10"اختيار يكون ضربا من الخور، ويستحيل إلى حكم اعتباطيانعدام كل 

يتأثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون "ألاسلوب ضروريا كما الحظ ذلك أرسطو الذي استنتج أّن عامة الناس

  11."بعقولهم

تتأطر ( ين العلم والجهلمناظرة ب)املوسومة  12مناظرة عبد الرحمن الديس ي وبداية يمكن أن نقول إّن 

أجناسيا ضمن فّن املقامة الذي ينتمي إلى العمل إلابداعي الحكائي التخيلي، يقول الدكتور عمر بن قينة مبّينا 

فكريا، لبعث نشاط فكري، وحركة نقدية ( املناظرة-املقامة)وقد بدا الدافع في : "سبب تأليف هذه املقامة

 
ّ
لذا اكتست هذا الطابع ( إيقاظ العزائم وتحريك الهمم)قصد بها  وأدبية، فأعلن الكاتب ذلك صراحة بأن

ص أيضا باسم ( مناظرة)ألادبي املشرق، تحت عنوان 
ّ
    ( مقامة)وكّرر اسم ( مقامة)والتصريح في الن

بذل الكرامة لقراء )في نحو مئة وثالثين صفحة أسماها( املناظرة)بإلحاح، في مخطوط له شرح به هذه 

 13.("املقامة

             
 
، تّم (العلم والجهل)أّن انطالق املناظرة التي جمعت بين الشخصيتين املعنويتين  ين  ب  إّن القراءة ألاولى ت

ابتداؤها بعد املقّدمة التقليدية املتمثلة في البسملة والحمدلة والصالة والتسليم على النبي ألامين صلى هللا 

م، والتي عودتنا عليها املقامات املغاربية 
ّ
بعد :"بصفة عامة، ليقّدم لنا جّو الحوار وشخصياته، يقول عليه وسل

والصالة الكاملة، والتحيات املتواصلة الشاملة، على سيدنا وموالنا  حمد ملهم الصواب، وكاشف ألاوصاب،

 .وصحبه والفئة العاملة العاملة محمد واله

 14".عينوا لذلك يومو  يقع بين العلم والجهل مناظرة وجدال، فاجتمع قوم، فقد اقتض ى الحال، أن

إّن من شروط الحوار متوفرة، وقد تّم إلاعالن عليها، طرفا الحوار، زيادة على فضاء الحوار وموضوع 

      الحوار، والذي يستلهم بداية من تسمية الشخصيتين املعنويتين، زيادة على الجمهور املقصود بهذه 

        يتخذ ":أّن الحجاج كما يقول جيل دكالركاملناظرة، أليس الجمهور أهّم طرف في الحوار الحجاجّي، ذاك 

من العالقات إلانسانية والاجتماعية حقال له، يبرز كأداة لغوية وفكرية تسمح باتخاذ قرار في ميدان يسوده 

إحداث أثر ما ( املناظرة–املقامة )وزيادة على ذلك، ألم يكن من أهداف هذه  15."النزاع وتطغى عليه املجادلة

بالطريقة إلايحائية، واعتبرها أحد شروط " بنوا رونو سمات"بفكرة معّينة، وهو ما عّبر عنهفي املتلقي، وإقناعه 
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        الّنص الحجاجّي، وبخاصة إذا علمنا أّن هذه املناظرة جرت في زمن تغلغل الجهل في املجتمع الجزائري 

ع املتلقي من خالل وإقنا 16"إيقاظ العزائم، وتحريك الهمم"وساد، فكان الهدف من تأليفها كما قال كاتبها 

           نشاط من طبيعة مغايرة و الغاية ألاولى و ألاخيرة منه التأثير في آلاخر والدفع "إقناع الجهل، فاإلقناع 

 .وتلك غاية الديس ي 17"به إلى تبني موقف ما

إّن فاعلية الحوار الحجاجي تتأتى من طريقة بنائه وقدرة عناصره على التفاعل فيما بينها، وفي دينامية 

ه عملية بنائية 
ّ
          مكّوناته، إذ أّن الحوار الحجاجي ليس شيئا معطى سلفا، أو خطابا جاهزا سلفا، إن

الحوار الحجاجي، والذي يجب متدرجة، شرطها التكييف املستديم لعناصرها التكوينية الخطابية حتى نهاية 

َحاَور  ومن خالله الجمهور املتقي، وهنا تصبح عملية الاقتصاد في ألادلة الحجاجية مطلوبة 
 
    فيه مراعاة امل

َحاجج التركيز على املهم وألاساس ي من حججه ألّن 
 
حتى تكون عملية إلاقناع ناجحة، لذا وجب على املتحاور امل

 ع  
ّ
َر ما يسمع بحسب دراسة أجراها العقل البشري ال يستوعب إال

 
                  على الدماغ " سيموني"ش

غة في عالئقها 18البشري 
ّ
، وبخاصة إذا كانت عملّية الحوار الحجاجي تنطلق أساسا من قواعد مرتبطة بالل

املتشعبة باإلنسان والعالم، ومختلف نواحي الحياة، وبمستويات التلقي وما إلى ذلك من ظروف تحول دون 

كل الذي أراده الباث، وهو ما جعل غير واحد من منظري الخطاب الحجاجي يشترطون وصول الخطاب بالش

صها 
ّ
الذي اشترط إلى جانب الطريقة إلايحائية  التناغم الذي يحدث عن طريق " بنوا رونو سمات"شروطا لخ

ق ألامر بالفتنة أو 
ّ
حاور للتسلسل الذي يحكم ما يحدثه الكالم من تأثيرات سواء تعل

 
الانفعال، وتكون توظيف امل

د فتنة الكالم، زيادة على الاستدالل 
ّ
له معرفة لنفسّية املتلقي، وقدرته، ويتجلى في نصه سحر البيان، وتتأك

الذي هو سياقه العقلي، وتطّوره املنطقّي، فالنّص الحجاجي قائم على البرهنة التي هي أصال ترتيب عقلّي 

 
 
غوية، زيادة على البرهنة التي ت

ّ
ردُّ إليها ألامثلة والحجج، وكّل تقنيات إلاقناع وأوضح استدالل، وهو للعناصر الل

ه 
ّ
نفسه تقريبا ما ذهب إليه طه عبد الرحمن في تمييزه بين الخطاب الحجاجي وباقي الخطابات ألاخرى، يقول بأن

تدالل واملنطق خطابا مبنيا وموجها وهادفا، مبنيا بناء استدالليا يتم فيه اللجوء إلى الحجة والاس"...: يكون 

والعقل، وموجها مسبقا بظروف تداولية تدعو إليها إكراهات قولية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو 

سياسية تتطلب الدفاع عن الرأي والانتصار لفكرة، وتتطلب نقاشا حجاجيا يالمس الحياة الاجتماعية أو 

 19"...أو دفع انتقاداملؤسساتية لهدف تعديل فكرة أو نقل أطروحة أو جلب اعتقاد 

  إّن مناظرة الديس ي توفرت على جميع تلك الشروط قصد تحقيق الهدف منها، فلقد جاءت مقّسمة 

إلى ثالث مراحل، كّل مرحلة مسبوقة بتمهيد وصفّي لحال الشخصية املحاججة، فمباشرة بعد التمهيد العام 

دي، وقد ظهر عليها الوهن والتعب الذي تلى الاستهالل  تقّدم لنا شخصية العلم في مقطع وصفي تمهي

الفرنس ي في الجزائر، يقول والشيخوخة والعجز والهزال، وتلك حال العلم في املجتمع الجزائري إّبان الاستعمار 

الضعف والوهن،  بادي إلاعواز،  يتوكأ على عكاز،  في رثة  فقام العلم و قد شاخ وأسن، وأدركه":واصفا

ه زهو وخيالء بما  ،20."حال، وأطمار واسبال
ّ
وبعد نقل حجاجه، يقّدم لنا الجهل في مقطع وصفي آخر، وكل

        وسمع الجهل ما فيه قيل، أبرق وارعد، ووعد :"جاد به الّزمان ليسود ويحكم، يقول واصفا الجهل

           اكمل شارة واحسن بزة، وقد انتفخ من الكبر واخذته العزة، وعلى راسه التاج وأوعد، ونهض في
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م، وفي
َ
    الكتاب النبوي كسرى  خدمته السيف والقلم، في عتو تيمور أو جنكيز، وتعاظم ممزق  والَعل

، وبعد ذلك 21"فبربر وبرطم وزمجر وجرسسم ابرويز، أما القيصر، فما فرط في الكتاب املعظم وال قصر،

وت ويشكل الانصاف هنا الص ينقلنا في مقطع وصفي آخر تقّدم لنا شخصية الانصاف، في أبهى صور الجمال،

فلما طالت بينهما املشاتمة، وكاد ألامر ": يقول الّراوي  .الثالث في املناظرة و حضوره غاية حجاجية في حد ذاتها

والاشراف،  املعروف  قام حينئذ الجميل الاوصاف، حلية املتقين، يفض ي الى املضاربة واملالكمة

 .22"باإلنصاف

مصاحبات تؤطر الخطاب وتوجه دالالته في سياق إّن هذه املصاحبات للخطاب املنقول املباشر، هي 

 .معّين، ونحو هدف معّين

ينبني الحوار الحجاجي في هذه املقامة على استراتيجية حجاجية إقناعية، انبنت على ثالث مراحل 

                  رئيسة، وكّل مرحلة تتفرع إلى مراحل فرعية، حاشدا حجاجه بجملة من الوسائل الحجاجية 

 
ّ
أنت لخطابي  وقال يا جهل ما":غوية، حيث يبتدئ العلم بذكر  مثالب الجهل، بقولهاملنطقية، والبالغية والل

بأهل،  وال جدالي عليك بسهل يا ميت ألاحياء، ويا قليل الحياء، ويا سبب تفليس إبليس، ويا حلية كل دني 

ن قوم والعلم صفة الباري،  وميراث ألانبياء ويكفيك لو كنت م  وخسيس، كيف تكون لي أنت املجاري،

           والعلم  ، وجاء في السنة، العالم واملتعلم{يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  قل هل}يفهمون، 

لينتقل بعد ذلك لذكر محامده  23."في الجنة، وأنت ياجهل بسيطك عدم،  ومركبك موجود ال يثبت له قدم

على فضله  يزيد باإلنفاق، ووقعتدرك املراكب الفاخرة، وتنال السعادة الدنيا وآلاخرة،   بالعلم":قائال

ة، 
ّ
م في كل مل

ّ
مذاكرتهم وألهل الدنيا وألاخرة قادة،  ،وبه تقوم قواعد كل نحلة، بنوه السادةالاتفاق، معظ

يستغفر ألهله كل في الوحدة،  واملعين على الشدة،  والزاد والعدة،  ونعم ألانيسزيادة، ومجالسهم عبادة، 

ال تلحقه  ،معظم عادة وشرعاوش البر وطير السماء، والعلم محبوب طبعا، ووححيتان املاء،  ش يء حتى

 ،وأهله أحياء وهم رفاتآلافات،

 وصاله تحت التراب رميمأ و   ***هــــــــــــــــــــــد موتــــــــــــــــــــــــــــــأخو العلم حي خالد بع

 مـــــــــــألاحياء وهو رمي يعد من*** وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى  

 كّل أحد يدعيه،  وكل ذي فطرة س
ّ
وينتحيه،  وأنه ينال بالهمم، ال بالرمم،  وال  ليمة يقصدهوكفاه شرفا أن

يستوي فيه السوقة وامللوك، والغني والصعلوك، والحر والعبد، والشريف  ،يجاز بنشب،  وال يورث بنسب

 .24"ال باالتكال على ألاب والجد ،يدرك باالجتهاد والجد  والوغد،

مثالب / محامد العلم)استراتيجية ثنائية ضدية إّن لسان حال العلم يحشد حواره الحجاجي وقف 

         ، واملتمعن في هذه املناظرة سيجد أّن الديس ي حشد مجموعة بمجموعة من الوسائل الحجاجية( الجهل

الخطاب  حمن الّصيغ وألاساليب البالغية ساوقت القّيم الفكرية والثقافية وألاحداث التاريخية، بغرض من

قد يتّم عزلها عن سياقها البالغي لتؤدي وظيفة ال جمالية، بل "ب البالغية أّن ألاسالي، ذاك ابعدا إقناعي

 معظم ألاساليب البالغية تتوفر على خاصية 
ّ
تؤدي وظيفة إقناعية استداللية، ومن بين هذا يتبّين أن

 إّن الديس ي يعتمد استراتيجية مزدوجة في خطابه 25"التحّول ألداء أغراض تواصلية وإلنجاز مقاصد حجاجية
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زيادة   قصد إقناع الجمهور، وذاك بإشباع مشاعره، وإقناع عقله بالحجج التاريخية املشتركة بينه وبين املتلقي،

    على استعانته في استدالله باآليات القرآنية ألّنها أقوى حجة، وأفضل دليل إلقناع املتلقي، فاملتلقي ال يشك 

ه قول صحيح وهو الحّق، 
ّ
إّن هذا التوظيف يساهم بشكل قوّي في تقوية حجج حال في كالم املولى عّز وجّل ألن

 السان العلم، والوصول إلى مبتغاه، وإلى مراميه الحجاجية، وهو أّن العلم أفضل من الجهل، ويعاضد هذ

 . التوظيف توظيف الشواهد الشعرية وألامثلة التي اكتسبت قوة مصادقة الناس عليها نتيجة تواترها

يا علم ما هذا : وقال:"لتي وصف بها من لدن العلم، يقول للّرد على املثالب اننتقل بعد ذلك مع الجهل 

            فحني في أيام صولتي، أما ترهب بأس ي وشّدة قبال دولتي، وتناإفي  أتكافحنيالافراط في الظلم، 

الاحكام،  والنقض  وأنا الرافع والناصب،  واملتصرف في الحكام،  والي مرجع، وبيدي املناصب شكوتي،

د ملكت وأستوطن الكفور وألارياف،  فاآلن ق وإن كنت قديما أسكن ألاطراف،برام،  والقهر والالزام، والا 

ى تشق  وخفقت في ألامصار،  ومألت ألاقطار،
ّ
الخافقين بنودي، وطبقت املشارق واملغارب جنودي، فأن

 26..."{تعلمون  امهاتكم ال وهللا اخرجكم من بطون }ألاصل وأنت الطاري، ألم تسمع ما يتلون،  غباري،  وأنا

      بنفس الطريقة الحجاجية تقريبا يرد الجهل على العلم رادا مثالبه، مادحا نفسه، حاشدا لذلك مجموعة 

، غير (مثالب العلم/محامد الجهل)من الوسائل البالغية، والشواهد ضمن نفس الاستراتيجية الثنائية الضدية 

لعلم وبخاصة أثناء توظيف الشواهد القرآنية، وألاحاديث أّن الجهل يعمد إلى توظيف السفسطة إلقناع ا

عراء، وأمثال الحكماء
ّ

فمثال أثناء رّده على العلم يستشهد باآلية ... النبوية الشريفة، وأقوال العلماء، وأبيات الش

ي محوال إيها من سياقها ليوظفها في سياق آخر غير ال{ تعلمون  وهللا اخرجكم من بطون امهاتكم ال}الكريمة
ّ
ذ

ذة التي وصل إليها الجهل جّراء ما وصل إليه نتيجة الظروف التي آل 
ّ
ه يفتخر بالل

ّ
وردت فيه، فهو إذ يفتخر فإن

إليها العلم، وإذا كان الحجاج عند أفالطون يقوم على دعامتين أساسيتين هما العلم والخير، على خالف 

ذة بحسب الخطاب السوفسطائي الذي يعتبره حجاجا مخادعا ال أساس له م
ّ
ن الّصحة، والذي يقوم على الل

  ليزياس
ّ
بها على الخير أثناء املحاورةالذ

ّ
لينتقل بعدها إلى ذكر مثالب العلم، واصفا إياه بصفرة وجه  27.ي غل

ة عيشه، وما إلى ذلك من ألاوصاف، والصور البالغية من استعارة وكناية وتشبيهات، معتمد
ّ
         ا طالبه، وقل

       ومن أين لك على مقاومتي املقدرة، وأنت قليل ألانصار ": على السفسطة في البرهنة، يقول  في ذلك

         يامن حكى مسلم عنه  وأبنائي ألاغنياء وألامراء، وأبناؤك الضعفاء والفقراء، يا صفر الراحة، ،وعديم

             ا مصفر الهجوع، يا مضني ألابدان، ي في صحيحه انه ال ينال بالراحة، يا حليف الجوع، يا منافي

                السطوة، يا مسود املوالي، ورافعهم إلى ألاعالي، يا قليل  يا قليل الحظوة، عند أهلألالوان، 

اعتبار وال  الكبر والدعوى، أتفخر ببنيك الشعث الغبر، الذين ليس لهم عند اهل الدنيا الجدوى، يا داعية

، وإن حضروا فكأنهم ما وجدوا، ما فقدوا قدر، إن خطبوا ردوا، وإن عّد الناس فما عّدوا، وإن غابوا فما

يرجع إليهم في استشارة، وإن نطقوا اسكتوا، وإن صدقوا ابهتوا، عاقلهم  لهم شارة، وال إليهم اشارة، وال

والترب، قلوبهم منكسرة  البيت، وحيهم بمنزلة امليت، ال يطمعون في نيل الرتب، وسكنى غالبهم الزوايا حلس

علم، عيشهم  بة، ال ينفكون عنللغربة، وهم حلفاء كل محنة وكر 
ّ
       تألم، ويتجرعون كاسات ذّل الت

 على ضفف
ّ
           لباسهم أسمال، وفراشهم تراب  ،وشربهم من القداح نطف ،شظف، وال يأكلون إال
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 بنيك يا مكد الطباع، ويا حلية أهل العجز والضياع، مدارسك دوارس، وأذقان ورمال، فهذا غالب حال

 28..."معّول حامليك نواكس، ليس على كالمهم 

 على القياس الخطابي الذي بعدها يتولى لسان حال إلانصاف الكالم بغرض إلانصاف بينهما، معّوال 

آلية من آليات الذهن البشرّي، تقوم بالربط بين شيئين على أساس جملة من الخصائص املشتركة " يعّد 

 القياس يقوم بينهما للوصول إلى استنتاج ما، بألفاظ فيها ش يء من الالتباس والاشترا
ّ
     ك، بناء على أن

م لتشكيل صورة استداللية
ّ
وما دامت كّل محاورة ومحاججة أصواتا 29 "على التجربة، التي ينطلق منها املتكل

       متداخلة وفاعلة، وإّن لسان حال العلم ولسان حال الجهل يشكالن إحداثيات العملية الجدلية 

دعا  أيها الخصمان: "يقول ليفصل في املوضوع  املتصاعدة، فإّن صوت لسان حال إلانصاف يتدخل هنا 

إلانسان، والوصفان له الالزمان، إن  الشنآن، واتركا اللجاج، وال تطيال الحجاج، وأنتما املتعاقبان على نوع

اشتراك، وكالكما من آثار القدرة، وبدائع الفطرة، وقد اقتضت  فقد هذا وجد ذاك، فبينكما بهذا املعنى

هم فمنأن  إلارادة ألازلية
ّ
اس علماء كل

ّ
يقوم  يكون العالم على هذا النظام، جهالء وأعالم، فلو كان الن

هم فمن يحفظ الشرائع والسنن، وليست بينكما مضادة
ّ
بل بينكما  ،وال كبير معاندة ،باملهن، أو جهالء كل

وأنا أقض ي  تقابل العدم وامللكة، فاحذر الهلكة وسوء امللكة، فالوفاق سكن ان شاء هللا بينكما بركة،

ذين  فخيركما العالم العامل، ثم يليه املسترشد الجاهل، وال خير في غير ،وكالم جزل   بينكما بقضاء فصل،

فلسان حال إلانصاف وانطالقا من املعطيات التي سلف ذكرها من لدن كّل من لسان  30 ..."من كال الصنفين

ا تأخذ الحوارية والحجاج  العلم والجهل، حال العلم ولسان حال الجهل، يقّدم استنتاجه التوافقي بين
ّ
        مل

 .في هذه املناظرة ذروتها

 

 :الهوامش

                                                             
 .4ج 11-1لسان العرب : ينظر 1
بن محمد آل خليفة املنشور ضمن سلسلة محمد العمري ، دائرة الحوار ومزالق العنف، سلسلة محاضرات أقيمت في مركز الشيخ إبراهيم  2

  .10البحرين، ص  -، املؤسسة العربية للطباعة والنشر، املنامة 3004 - 3002إشراقات، كتاب املوسم الثقافي الثالث، 
 .32املرجع نفسه، ص 3
 .33ص   ٬3002 2ط ٬املركز الثقافي العربي ٬في أصول الحوار وتجديد علم الكالم  ٬طه عبد الرحمن  4
 .144، ص3002، سنة 1ط٬  تونس ٬عالم الكتب الحديث ٬دراسات في الحجاج ٬سامية الدريدي الحسيني  5
 .141املرجع نفسه، ص  6
 . 143نفسه، ص  7
 .32: ، ص3001، 1البالغة الجديدة بين التخييل و التداول،  إفريقيا الشرق ، املغرب، ط-محمد العمري  8
 .33ص  ٬في أصول الحوار وتجديد علم الكالم  ٬طه عبد الرحمن  9

 .34:ص.3004، سبتمبر 31مجلة فكر ونقد، املغرب، العدد   -املجال والحدود -محمد العمري، بالغة الحوار  10
، دار الثقافة 1، ط-ألاول نموذجاالخطابة في القرن –محمد العمري، في بالغة الخطاب إلاقناعي، مدخل نظري وتطببقي لدراسة الخطابة العربية  11

 .99:، ص1293والنشر والتوزيع، الدار البيضاء 
 هـ، ونشأ 1320ولد سنة ،املسيلة في الجزائالديس قرب بوسعادة بمدينة  الرحمن الديس ي الجزائري نسبة الى عين هو محمد بن محمد بن عبد 12

احكامه على القراءات السبع وأخذ شيئا من مبادىء العربية  القرآن الكريم وأتقنوترعرع بمسقط رأسه يتيما فأدخلته والدته الكّتاب حتى حفظ 
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               والفلك، حتى أجازه علماؤها وأذنوا له  ابن أبي داود بمنطقة زواوة فمكث بها حتى رسخت قدمه في علوم العربية والفقه ثم انتقل إلى زاوية

وأفرده بالترجمة بعض اهل  .جمته أنه كان يحفظ نحو خمسين متنا في مختلف الفنون القاسم الحفناوي في تر  في التدريس وقد ذكر عنه تلميذه أبو

 هللا رحمه .هـ 1222مصنفا توفي سنة  32له ما يزيد من . العلم
 .22: ، ص3003، 1عمر بن قينة، فن املقامة في ألادب العربي، دار املعرفة، الجزائر، ط 13
، عناية وتقديم محمد بن شايب شريف (من نوادر تراث املالكية) محمد بن عبد الرحمن الديس ي، املناظرة بين العلم والجهل، ضمن كتاب  14

 102:ص، 3002، 1الجزائري، دار ابن حزم، بيروت، ط
عر القديم من الجاهلية إلى القرن الثالث الهجري، عالم الكتب 15

ّ
 .34:، ص3002، 1الحديث، ألاردن، ط سامية الدريدي، الحجاج في الش

 .22:عمر بن قينة، فن املقامة في ألادب العربي،  ص 16
  .192ص٬ 3002 1٬ط٬املركز الثقافي العربي٬آلية إلاقناع و الداللة   الصورة الاشهارية، سعيد بنكراد  17
غّير، إفرقيا الشرق، املغرب، ط 18

 
 .132:، ص3003، 1عبد السالم عشير، عندما نتواصل ن

سان وامليزان أو التكوثر العقلي، املركز التقافي العربي، ط 19
ّ
 .333، ص1229، 1طه عبد الرحمن، الل

 .102:، صمحمد بن عبد الرحمن الديس ي، املناظرة بين العلم والجهل 20
 .112-113: ، صاملصدر نفسه 21
 .121:ص نفسه،  22
 .101-104:نفسه، ص  23
 .103-101:املصدر السابق، ص  24
 .19:، ص3009، 1، صفحات للطباعة والنشر، سورية، ط-مداخل ونصوص -الحباشة، التداولية والحجاج صابر  25
 .114-112:محمد بن عبد الرحمن الديس ي، املناظرة بين العلم والجهل، ص 26
حمادي صمود ، هشام الريفي ،  هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، 27

 .21:م ، ص1222منوبة ، جامعة آلاداب والفنون و العلوم إلانسانية ،   ، إشراف حمادي صمود ،[ آخرون]و…عبد هللا صولة 
 .130-112:محمد بن عبد الرحمن الديس ي، املناظرة بين العلم والجهل، ص 28
 .21:عبد السالم عشير، عندما نتواصل نغّير، ص 29
 .123-121: ، صبن عبد الرحمن الديس ي، املناظرة بين العلم والجهل محمد  30
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 الجنسية، الحكائية والنصية: السيرة الشعبية العربية 

 -قراءة في مشروع سعيد يقطين

 

ــــور   جاة وسواسن: ةالدكتــ

 الجزائر -تيسمسيلت الجامعيركز ملا
 

 :امللخــص

ُنِظررللسيرررالشلبسةرري اللقررةلبسعربيررللبسيلةاررللبسرتأخررللنهاررسلبا ررى لشلا ترربل ررر ابل ارررل اترربلاب تررهله رررل ررب لبسرررل لبسرر  ل ب ي رر ل رر  ل     

   ب  خرررررب ل ررررر  لبسعربيرررررلل بسةررررريلل ننررررر  لن باا ررررر لي ررررر لنسارررررتلبسيبارررررللنن رررررب ل: بسعربيرررررلل ب  ارررررب لنبسبتخرررررعرلفةررررر ب ل   رررررللايلنيرررررل

نسيرلل. بس خااللبس  لسملاكنلايكلبسعربيرللا سار ل  لديرتليعرهل اررلبسرلكملارنلا نر لن رب لاخايرللاخبس رلاخايبتب لنك بلهيلبط بلقةل

     رر بلبسررر يل  اررللارربفل كإررلل ييرربله رررلذسرركلبسبتخررعر لهذلهفلبسرررالشلبسةرري اللننررةلارررت لذسرركلبس خررب  ل ررافلبس ررب   ةلنبا خاررلل

 يرررتلب قرررب يلبسلراررريلبسررر  لللأر يرر لبسيررررل لقرررةلهرررافلهظاررر لاعرررلل ررر  لقررةل بسررريلةرررل  ل ررري هل ررررىلكعارررللارررنل نب ترربله ررررلذسررركلبس

 .بسنا صلبسرالألل إ  بللن نب ل افلبسيباللانلبسنبس ليههلتيبلل  تملنةيغبتملبس راطل

 .بسرالشلبسةي اللبسيلةال؛لب ربرال؛لب حكبئال؛لبسناال؛لةياتلأرطاف: املفتاحية الكلمات

 

 :      تأسيس  

لس لبسرالش لنا ص لارظ لم ل  لى –بسةي ال لبسرتأم لبسيلبي لبسرل  لنا ص ل كس لك اللل- ار            ب  خب 

لاع ل ل  ل ل عه لكرالش لناب ل ب نب لنهذب لانل  ايلنا ص   لانلا اتب لبسلكم لب حتأثل ار لبسيلبي لبسنرت       قة

لنرتأب  لذسكلبسبتخعرلبسبر ه لنبس ريالل نصل سفلسايللنسايللةع تنلجياب لبسلكملاخبللانلهاثلبسرلب ش  ار

ه رلبستربؤلل نلةلل ت له  بللبسنب تلبسيلبيلب حتأثل ارل لب شل   اللبس  لأتيعل.   ب ا لبس  ساللانله كبلت

بسراللنةخبصللقةلظللتيت لبانبهجلبسنرتأللبارب ةللسينصلبسرل   ل للة   لبسط للنب حة لنإلاطنب لبس  ل

 .أخاز ب ل  لس تب ي بلاعلبس ب  خل؟

ت بةبتلبسيلةاللبسريايللبساهل ب ة لبسرالشلبسةي اللبسيلةاللهبنس لإلااب لبت بلباتف لهذلهفلايظخ بلهفلبس

لةي ل لنكىاتب لا  تب  لضقبال لان لبسلكم ل ار لنبهتش لجخيل لبسيةللبار  ظل لسيراللبسيلةال ل لب بت            تا 

ل لاةتلك لنخ ذ  لارتأم ل م لنان ل ا تب لباةتلكل لبا اح ل ن لبس رث ل فله ر لان لبسلكم ل ار لجخايب  س رياي ب

 .انل ي ابتلنرتأللكلةاللنسعسلانلبسرالشلن ر ب       إلاجلب بتلبساهل   ة لبتبلس نب ل  بلبسنخ ذ لنبديلل

ل ارلاربئللن ضبأبلا يت شل
َ
ار ض هل لب شل بابتلنصلأخ ب ل بسضقباللنبس يت لابسراللبسةي اللبس   ف

لن ديب لةاب بت ل ار لا   هب لناب لنبس رثلا اتب لبس بال ل    ل خك نبت لإلااربك لأ تنل ف لس سك لاخ ي ل             

ل   ل ي ابتل ةبةال لأرعلقةلانطرللاخبسلا جبذبتب لانل  س لنا ص ب رل 
ُ
:  نلنخ ذ لا هتلأخكنل فلا

 .بس ب  خال لبالحخاللنبس ناللب رخبسالل

أنت  لاةلنعلةياتلأرطافلقةل لب ا لسيرالشلبسةي اللنبس رثلقةل باب تبلب حكبئاللضخنلباةب يعلبسنرتألل

ل  بل ل له ر ل  لى ل   ب ب لسن ر  لأ  ح لنهنخب لبسنص  له ر لا ب لش ليي   لل لايانب لارب ب لسن ر ب لاؤةس         بساه

  اب لبس  لأربايلبس رراقلقةلاؤسفلنرت لباةلنعلدةكللات  جة ل ت  لبسنب تل بل / بسنص ليجب ل  بلبارب 
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لباةلنع1ان ل  ل يا لنة لقةل  ب ل ملبس ىةعسلبسنظل لسين علنبانهجلبالب لبسيخلل  ل ملبا ارللنباخب ةلل2 

 .  3بس يياللسي رياللبسنص ه

 :التأسيس النوعي والنص ي للسيرة الشعبية  -

 تشلبساهليرتنتلهسيتبلةياتلأرطافلست بةللبسرالشلبسربل- تبأل–" بسك  لنب قبل"هفلابلير   فل ب ئلك ب ل

ل لبسن عة لبسةي ال لبسرالش لبستلب لنبن خب  لكخ     لا يت ش لناربئل لا ب ام لهاثلأ جبن  ل  ل)بسةي ال   ةته

ل( ي ه ل تأخل ل  لى لا ب ام له ر ليرتنت لبس جبن  ل  ب لارب ل لنقة لبسنصل/  لكخ     لذبا   لآلاف لقة هتأعل

لس ) لكخرب ل لبسنصل. نبسك  لنب قبل ( نبس نص لسي خاازل اف ل ب تش لنبسبتخعر لالا  خب  لارىسل لأرطاف ن ضع

لسبتخعة بل لبس نصلنظلب لطبئيل لار  لبسرتأخل لبسرل أل لكعاللانل   ب لنبالن بت لانت   ل نب لنان        نبس نص 

 . 4سرالشلبسةي القةلبسعربيللبسلةخاللبسيلةاللبسرتأخلل  للار س بله رلنص لنقةلارتالل   ل  كبللبسرل أللب

بسرب تشل  لىلبساهلبةتنتلهسيتبلةياتلأرطافلابن له للبسك  لبسيلبي لن  لبا    لبس  لبة يبضل  ل

. 5 نلا ب امل  لى لبس  ل ّصللس لقةلاب ا  لن جنبة لن ن ب  لن نصبي لبنط  بلانلاان بتل لةالل تأخل

ل لاا   لارتأم له ر لةعر ل أضب لهسيتب لنبسن  الل" ا كبال"نةبلةتنب  لب ربرال لنتةكا ا  لبسك   ل  ب ه ل

ب قبصلل بسر بنافلبسيباللبساهل" جالب لجانبت" ارل ن لبةتعخللقةل نب ل  بلبس ا  لكعالبلانلطلنهبتل. نبسنخطال

ل لاؤس ب  لاضخ تب لبساه لايك لنارتأتب لن   ب تب  لنهتن  ب لبسنا صل   ال لبسنص"اركم لجباع له ر  "ات ل

(introduction a l’architexte )طلبس"ن ( "palimpsestes .)لألةطل جنبسل با ب ئل ل  لأخصلب ربرال ي اخب

لففلاللجبسلأ ضخنل ن ب بل بسعب  للا فلب ربسلأ خازل بسع بت لقةلهافلالا طل ن بعل خر سللبس ر للنظلب

 ب طبل  البل نخبطلبساهلاخعللب حبلتلبساهلأخكنل فلاؤنللهسيتبل ن بعل بللاط   بللأخكنلس باب تبل فلا ر ل 

ل    لبار لت لنيق لبسناال لبس جيابت لا خبأزلاخ يف ل نب لنان لبس غال  ل خر سل لبس ر لل: بس ب   ة بسع بت 

بسةي اللقةلبن ربس بللنبسغبأللانل   لبس رتأتبتلبسك االلاربنسللنضعل طللايانللست بةللبسرالش.  6نبس غال

ل ل  لى ل نلدي ب ش لبسيلةال  لبسعربيل ل بئلش لقة لبايتلفل   لبسن ع لبسنصل نله ر لبس نصله ر لبس رثل"ان           اربنسل

 .  7"قةلجبراللبسنصلننااللب ربس

بس ىةعسلبسنظل لبس  ل ّتا لةياتلأرطافله للبسنصلنبسك  لبسيلبيلديضلآلا ب لل-انلنبهالل  لى -  ب ل

ّتا بله للاةلنعلةياتلأرطافل خبل. لةالل نبلن نبك ل افلا رخسلس لنآ للأخ يفلاي بسي
ُ
ن  ل ل لب اافل 

ل لابجتنساف لبستأن ل لف ل" لب ش لأرطاف لبسعربقة: ةيات لنبسنص لبسنص لبسرل    لك ب  ل" بستلب  لاضخ تب بساه

بس ريا تلبارتاللل"  طل"  لهاثلألىلابجتنسافل فل   لبسرلب شلسعسلس بلنظال لن اتبلان"الن ضلب حكبألل"

نا تنل  خالل  بةللأرطافلانلنج للنظلل. ه للبسرل لبسيلبيلبسرتأملا اتبلترتنتله رلنصلا يت لبالجيابت

لبايليالل لن للا  لبسنظل ل ل ىديب   لج    لنعة له ر لسينصلأرال لا   اب لن تا  لبنط ت لا اتب لقة ابجتنساف

أللطلحلأرطافلانل  للالان ربللانلبسيانللبسكبلىله رلب رزئالل  لنا تنل أضبلجت. بنط  بلانلبستلب لبسيلبي

انلبسنصله رلبسك   لابلأجيللبسناالل بصاللأخكنلانل  س بلاجبن لكعاللانل هكب لنبس ابا بتلباياب  لل

نير يلابلجتنسافلقةلاريالل  بلباةلنعلساالله رل فلبس ىةعسلبسنظل لبس  لاضخن ل. سي خظ لبتلبسك اال

 " :  بسك  لنب قبل"
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ارتاللس  ملبسرل لبسيلبيلنلاربنسللترعرلسإلجب لل نله كبسابتلابن ل بسرلله للبسرل أللبسيلةالل -

 .بسرتأخللنلبسرل أبتل

 . ة راللأرطافلهتأعبلقةل نب لنخ ذ ل جنبس هلقةل     ل بسنصلنلبسبرقلبسعربقةل -

لابسرخ - لانل  للبسك  لنلب قبللاا  ب ل اكن لانلارياللبسرالشلبسةي ال لابلسارت لأرطافل  الب ب

 . 8قةلبسنرتلبايبصلل-بست بةل–أجيي ل  الل

لهللالللللللللللل ل  ت ل لب ش لنة لاجب  ب لاب لن  ب لةي اب لانحر لانر  ل  لى ل لب ش لبا  ف ل  ب لارب ل                      نقة

 :ة  ل  بلبسيخل لأخكنلهجخبس بلقةل   لبس اف لبس  ل   ل ارلأرطافلديضلآلا ب لنباربئللبساهل  ىل اتبلت

 .الاةتنربصلنبسبت  نلانلج   لةب رللارتالله للبسرالشلبسةي اللبس  ل  ىل فلأرطافل  تب ل -

 .هفلابل تا لأرطافله للبسنصلنبسك  لبسيلبيلار  يلي  لسملأىتل جتأتله س خبل -

ارلبسنظل للبسغلةاللاخعيللبسرب تشلبساهلأنطيقلا تبلأرطافلللا ىةسل ارلبسنصلنبسنصلبسعربقةل لل  -

 .   9ارتأتبلقةلبسرل أبت

ل  ب  ل         ل ىن  لأرطاف لج ت لأاف ليخلش لاب  لن  ب لا ضب ةب ل تب لبس اف ل    لهتأث ل ف              نب حرارل

لهضبيلل لأرت  لل لفن  ل ن  لأجت لالاة غنب  لابف لان  لكعالب لن ف ل بل لنكاللذ  لار   ب لألب  لن  لى               ننبيع 

لبسيلةال  لبست بةبت لان لةب ربا  لنطلحل. ن ل ت  لأرطاف لةيات ل ف ل  لى لنبهال لان لهسا  لإلا ب ش لأب غة ناب

ل  بةلل لف  ليا  ل نلبس خجات لس ن ربص لللص  ش ل يخاب لطلهب لارتأتب لبسةي ال لسيرالش لبسرب رل       بست بةبت

لابن لا اتب لبسةي ال لبسرالش ل لب ش لقة ل بست بةبتلبسرب تأل ل للنةخ ب     ل تلااتتلسلحخيللالاةتةلب اللا تب 

 . انل  للهض بئتبلبسطبدعلبسةلعةل ارل ن بعللبسةي ال

 :السيرة الشعبية من الالنص إلى النص -

ل         لأرطاف لةيات لابف ل  لى -نسئف لنبهال لنبسنصلل-ان لسين ع ل ةس ل ت لنب قبل لبسك                            قة

ةل أبتل"أؤةسلسيخنهجلبس  ليي خت لقةل لب ا  لاجرتبلقةل"  بللبسلبن  "اىطال لسر ليإن لقةل(بسرالشلبسةي ال)

ل"بسرال لان ل ن لبسيب  له ر لب قبص لان ل هتثتب لبساه لبسنريل لايك ل   لس  ل ةس لاب ل نل لنسيل                      ب ربرالل" 

لب حكبئال لارب لل"ه ر لقة لبسرالش لست بةل لأرطاف لب تله  لب قبصلبس   لبا     لننة ل    (générique)ب ربرال

ل ننيقل  بل.. بار سللب ربراللب قبصلل جبسلبسرل ل"بسيب  لن لسللب حكبئاللهريلأرطافلا رت لقةلا اتب

لهاتبل لبسرل   لضخن لانت   لبساه لاخ يفل ن بع ليا  لتةتلك لبس   لبسيب  لبسطبدع لنة لتي بللب حكبئال بس رتأت

لأ ةمل خعرخ ب  ل  لك   لبسزابفللبسيناللبسعب  لبس  لأنظم لدغضلبسنظلل ن لجبسلبسرل  ل تبئلش ن لحر 

لنبس ط  ل. 10"نباكبف لسلحكي لب حت لبسرب ل لبسينبصللنة لان لأك فلانل  للاجخ  ل لب حكبئال ناررقل   

لهطب  خب لقة لأرت  لبسي أن لنباكبف لنبسزابف لبسلبن ل. نيب ي  ل بل لقة لبسنرت  لكّاللارب   لأرطاف ل ف لييعه           اخب

لبس لةل أبت له ر لب حكي)رال ل  بةبا ل( اب ش لقة لنبسر ةا ةل أبت لب قطب  لةل أبت لب  خت           ديتاب

ل لس سكليي ختلااطلحلب حكبئاللكخرب للسر لالا  خب ل  ل يعل narrativitéبسرب رل  ل فلبسغلضلانل  ب ل ار  

لااطلح لييتل  لبس   لل narrativitéبسي س لبسراخابئل ليا  لاتنب ع لاةتلك لاجبل له ر لأب ته بسرل أللا ن 

 .نبسرل أبتل
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لاجرتلكن عل باللهكبئاللكبلىل      لا اتب أنظللةياتلأرطافلسيرالشلبسةي اللانلنج  افلب ب اف ل نل خب

ل لبسةي ال لبسرال لقة لا خعل لصغلى لهكبئال ل بابت له ر لنبس خ ال لس  تزبل لبس ج لل(كخ  ف ) ب يل لننة            

ل ب له ر ل تن  ب لا خ ال ل  الش لن    لن ابئصلبس باللبسعبنال  لا اح لارتأت ل  س ب لان ل صغللأخكن ابت

نلأنطيقلأرطافلقةلارتأتل   لب قطبطللانليكلشلا ب  بل فلب حكيلقةلاللةالشل ي الل. بسكبلىل نلبسن علابا ل

ننةلب حبيزلبس  لأر  ل يا لييللب حكيلن تيعل" بس ظا للبالكز ل" للقةلاللنصلةل  لأنطيقلاخبليرخا ل

لهسا   لفاتبللبسلبن  لاب  لارعلضخنلةالش لسكلل هتب لبساه لاخعللالكزلج  لنلا جا  لهر   لبس ظا ل ن   

لجخايب لس ب لا ج ل لنة ظل ل  لهسيتب لاةتن ش لجخايب ل نسالل. ة ظل لالهيل لاخعل لبس ظا ل ل    لابن               نهذب

ل  لس ب ل  لى لبس ظبئف لان لاجخ  ل لةاب ج لبة خلب     لقة لب حكي لييل ليإف لبسرالش ل بس ظا للان       ل

لنلأرت  بل ل بفةبةال لبس ظبئف ل    لأرطاف لنيرته لنلارتأت ب  لاررار ب ل ار لة يخل لهاتب ل ل             بالكز ل 

 . 11بسن بذل–بسرلب لل– نبفل: قة

أ تنل فل  بلبارب لبس ظبئ يلبس  ل تا لأرطافلللأنىىلكعالبل خبل تا ليب نيل    اتل نلبس نب لبس عهل

لب لبس طللسيرالش لشقاال ل ار لأر   ل    ات لاىةعس لابف لنهذب لييتب  ل هاب ب لبساه لبالبهل لنايك سةي ال

نارب  بلبس  لنير لأ رت ل  بلبس نب  ليإفلأرطافليرتنتله رلالجيالل جن اللي  لأرب  له رلهتلابلا االل

ظا للبالكز للبساهل افلبس ظبئفل ةبةاللنبس ظبئفلبس ةاطال لساخيصل  له رلبس  ( R.Barthes) نلفل ب  ل

لبس طللن ييبس  لس سكلنج لالا   فلللأ تنل ا ت ل بل تزبلله رلنظبئفل  لىلبساهلاظللجخاي بلا ييرللبت ب

 . 12نبةيب

ل لقة لأرطاف لةيات لبسلبن  " ّت  لبسيلةالل"  بل لبسةي ال لبسرالش ل بابت لاخ يف                                               اريا 

إلااب ل               نسئفلابفلبسنب تلللأيتز ل بالجياللبس بهتشلسي ريال لهلل ن لهبنلل( بسشقاال لبس ضب بسزان ل)

لبس ريال- لقة لبالجعة لبس يت  ل  ب لايانلل-انل  ل ل بال لارخي ب ل ف لأخكن لبساه       . خخ يفلبستللتلن ديب 

لاربئل ل  ب ل تش لأرطاف ل ف له ر لإلا ب ش لأب غة ل ن  لنص  بلل ار لبساه لايكلبست بةبتلبسيلةال لاإل ب لسم ن ضبأب

 . صحببتبل بس با  لل

ل لبس ب  خال لبس تلش لقة لبسكبلى لبسزانال لبس بال لأرطاف لاع لهاللةيات لبسزان ل بال لبسرال)ي ي بساهل(  ان

 ارل فل نللةالشلنةلةالشلله رلبسياللباخي اي ( ب رب يال)هت  لييتبل   لبسراللنباخ تشلانلابل  للإلاة  ل

ل ةل لبسعبان لبسرلف لتر خللهاس لبسظب لل ابلسلبساه لةالش لنة لنآ ل ب لبسزانالل. بسز للةبسم لبس بابت ل ن  اب

بساغلىليرتلارت ل نلبسي  بتلبساهلأخكنل فلالةطل افلبس بابتلباخ ي للنا خعلل   لبسي  بتلقةلبسع  ل

ل لا  ن ف لازياطبف لهت  لب ( T.Toddorov)بساه لبستريرل لن خب لا تب نبس ضخافل( enchainement) اف

(enchâssement)ل ابلبسعبسعللننةلبس ىطالل (encadrement  )13يههلانلاابافلا اب  ركي  . 

لب  خ ل لسك اتب لبست بةبتلبسيلةاللبسرب رللنظلب     نب حتأثل نلبسزانلقةلبسراللبسةي اللبسيلةاللضئاللقة

لبسرالل ل    لدي  ل لايظخ ب لبس كللقة لبسرب رل ل    ات ليب ني ل  بةل لبة ثنعنب لاب لهذب             ض ب ل" بس ب  خ 

بساهلارت لييتبل نلبستلاعيلبس ب   ةلسيراللبسةي ال لنهاسلارتأت لسيخلبهللب قخسلبساهل"  ارلبسراللبسةي ال

لهف لهذ لبسزان  لبس طللقة لبة خلب  للهابش لأ   فل ار ل اناب لابفلارتأتب اللالهيللا تبللتةكللجرتلبسرالش
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 ارل فلايظملبست بةبتلبسيلةالل  لىلسمل ت مل بسزانلهللانل   لبس ج للكخبل  ل .14اخعللالهيللانلهابا 

هبلل  بةبتل  تلب حخاتلأ  سلنن ايلله لب امل نلارختل جيلبسنجب لبس  لسملأ يتلهتن لبس خ  علنبس رتأتل

 .15بسبتي بفلبس ب   ةلس بلكخبلييللاعلةالشليالن ل ب ل نلهخزشل

سي تلل-ن  ي بلبسرل أللبسيلةال- ابلبست بةبتلبس با  للب حتأعللبساهلاىتيلقةلارتابتبلا ة  للبسرل لبسيلبي

لانلنظبئفلبسلبن لننةل ل نلنظا ل لهتأع  لبسرل  لهللقة لباك ف لبت ب لنلحظلب  خباب لي لنكب  هللاله لب ام

 .16ةل أبلنيقل اناللايانللبس   يعلبساهلأضطيعلييتبل    يعل هتب لنالاابتبل

سن ر بلارب بلنرتأبلأ رت لقةلةل أبتلبسرال لهلل فلصبهبتبلللأ  ب ىل هابنبل نل"  بللبسلبن  "الةمللللللل

ل لنالاة يبنل لبس  ج  ل  ب لأ لض  ل خب لنابل–ب حاب  ل  يضلإلاجلب بت  لنبهال لان لبانهج ل  ب ل ا   لظل قة

ى لياخل لأرطافلبت بل نلهطب لةل أبتلبسرالله رلةل أبتلا لض لهكبئاللبسرالشلبسةي اللانلنبهالل  ل 

ب قطب ل نلةل أبتلبسنصلايبلقةلة اللهأجب لبسنخ ذ لبس ن  لبس  لأجخعل افلبسراللبسيةللايب لأب جلا تبل

 .جخايبلنيررطل ييتبلجخايبل

بسراخابئاللاعلديضلل بسرلب ش" بللبسلبن  "ك ب لل-بساهلار لل باكب  للبس ييال-نسئفلنص  لديضلآلا ب للللللل

لأرطافل لةيات لبجبتب بت له ر لهضبيل لنجخب ال ليل أل لج    ليا  لاج خع لج ت لبسيخل ل  ب لا ف     بس ر ظ 

ل فلبسيخللبسراخابئيل17ن ر  ل لل  ل  ل فل  بة  ل  بةللةاخابئالل ر ل  لهلل فلأرطافلن ر لسمليةلله ر  

ل( بسراخابئي) ل ن ر م لهالنب ل صحب   لا ف لن ر اب  لارتن ب لديضلظل لان لنبنطير ب ل بصل لنا ص اع

لكبأ  لب حكبئال لس ن  لليا لار لصاغلل. الايتلبضبتلبسرب رلل  تب لس سكلجب ل خي لا ةيب ي  لأضعل ن بنب

نس لابفلالااجب بفلا خب يافلابليالل ا تخب لس سكلأ تنل فلةياتلأرطافل" ب حكبئالل بسراخا طاربلنبسرل أبت"

لبس لبست بةبت لايك ل يا له ر لبستلكاَيلأخال لاجبن  ب ل  ل لان لب حكبئال  لقة لبس رث لان لبس  ةاع لهبنس  اه

ل  رب ل له ر لأخال لاجت  لنس  ب لجتأتش  لن ديب  لةخبت لييتب لبس رث لتيطي ل لسال لاي ظال ل ديب  له ر نبستلسل

 ( .J.Petito Cocora) نلجافلا ا   بل( J.Courtés)ا  اعسل

ل            لا تن لبسكاف لبسلبن  "بت ب ل "  بل لبس رثلان له ر لجب ب لةياب لةي  لبساه لبسيلةال لبست بةبت                      ل 

قةل ا صاللاتفلبسرالشلبسةي اللبنط  بلانل باب تبلب حكبئال ليرتةيلل ب ئتبلاتىلبا ارللب حاللنبايبيةلل

لبس بابتل اللللأخي لانلصي ةللن ر ب له  لهذلهفلإلااربكلبت   رلاعلل   لبسط  يللسينصلبسرال لبسةي ه 

ل لييتب لن لبعر لنا ص ب  لضقبال لان لبسلكم ل ار لنةاب با لل-بست بةل–بايبيةل لبسنص لنار ضابت بسنظل ل

ل لبسنب تلييتب لأخكنل فلييتس  لبسنصلناب لأخكنل فلاضا  ل ار لانلبجبتب با لل-بسنظل ل–بسعربياللناب بنط  ب

 .   يي "  بللبسلبن  "ب قبصللنانلايكلبار ضابت لنسيّلل  بلابلاازل

لاةب  ل             لان لبة رب  لبس   لب قبص لاا    لألةم ل ف لأرطاف لأربنل لبس يتأ ت  ل    ل نبأب              قة

 تأتش لاربنلله باللش ه لانلبس نبسجلن س لل ا تبلاعلتيتأللابلأخكنلتيتأي ل ارلبسلكملانلديضلإلا اب ل

ه لبسكعاللبس  لبس  ل  تب لأرطافلاجب لديضلبست بةبتلبسيلةاللبساهلأخك
ّ

نلإلايب شلا تب لنس ل ّاتبلللارّت لبسش 

 تلير ملقةلبس رثل نلب حكبئاللا اتبلا    ل نتلهتن لايانللنسملا جبن  ب لقةلهافل  تىلأرطافلب  خبا ل

 .دش ه لا تبلهلل ن ل  بله رلاجبن  بله رلبس رثلقةلبس باللهذلهاتبل تلتيار ل
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سيخللبسةبالل نلبا كباللسك ن لب  غلل ارلبسراللبسيلةاللبسيةللنهت ل ب"  بللبسلبن  "للأخكنلنصفللللللل

لس  بل لجتأتش لآيب ب لني ح ل ل ل  ال  لقة لبت ب لن ر  ل  للأرطاف لن ت لاجخي ب  لبساه لناخ يفلبسي  بت  باب تب

لبسر ل يغل لايكلبا ييرل لنارتأتب ل بئخل  لللازبل ل نلديضلإلا كبلتلبساه لإلاجب ل له ر لييتب الشلبس رثليرعر

هلل ن ل جب ل نلكعاللانل ةئيلل. نا ب   تبلبسنااللاعل ن بعل  لىلاررر لقةلبسعربيللبسيلةاللنإلاة اال

با ارللس  بلبسن علبسةي هلقةلظّلل ا  لديضلبست بةبتلبسيلةالل  لىل نل  بلفة ب ل تلا تنله رلهتلابل

ل نا صل لنانل ملب  خبا ب ل نلبسط للبس  لأخاز بنب الل ارلنر لا ن ل خ ل ي اب  بلل"س سكلاىتيل.   لى 

ا تبلكعاللانلبست بةبتلنةخبصللل-نللازبل–قةلارتاللبست بةبتلبا  خلل بسرالشلبسةي اللبساهل يب تل" بسلبن  

 .    اب أخالل

 

 :الهوامش
                                                             

ن  لابل ب ل  لأرطافلقةلذ الشلبسلربئيلبسيلةالل لن  لاانفلجخعليا لاللبسلربئيلنب ق ب يلبساهلهت  لقةلةالشلةافل نلذ لأزف لهاثلل1

عربئيل:  ب لأرطافل لصت بلنكىاتبلار ريلل نلديض ب لنقةلآلافلذبا لهبنلل ةطل   بتل ا تب لن ابتبلالاع بل س  بئاب لنصن  بلضخنل خسل بنبتل

أنظل لةياتلأرطاف لذ الشلبسلربئيلبسيلةالل ل. عربئيلبسن بابتلل–عربئيل ييبللباب بتل-عربئيل  نبتللل–عربئيلبسشقاابتلل–ضب بتلبس 

 . 1991 لل1ةافل نلذ لأزفل لبالكزلبسعربقةلبسيلبيل لبستب لبس اضب ل لط
 . لسل. بسك  لنلب قبلل لارتاللسيرل لبسيلبيل: نل  بلضخنل2
 . 1991 بللبسلبن ل لبس بابتلب حكبئاللقةلبسرالشلبسةي الل لبس  لنبلل ن لجبئزشلباغل لسيك ب ل ب ل: ك ب  لن  بلقةل3
نبسبل بفلل نلن يلبسكبايلبسي أنل  ب بلارىسلل(  لس)ل نلب ر   ل" ك ب لبسرابصلنبا كل ن" يرتنتلأرطافلقةل  بله رلاؤس افل تأخافل خخبلل4

 .نلابلديت بلل99أنظلل لبسك  لنلب قبلل لصل. ييتخبذ ل   ب لنبسرصل خ ابل
 .  19أنظلل لبالجعلن ر ل لصلل5
 .نلابلديت بلل111أنظل لبالجعلن ر  لصلل6
- بار لتل–با ب ئل:  لنلبت بلا جارلباربن لبساهل ب جلأرطافلانل  س بلبسك  لبسيلبيل ملبسرالشلبسةي اللقةل   ل   ابتلل111بالجعلن ر  لل7

 .بسنصلل–ب قطب ل-بسرال/ بسنخطلل–بسن علل–ب ربسل/ بس جيابتل
نفل فلأرت لسنبلاكخنل   لب قط  شلل . 
لب رزبئلل لطل8 نابلل19 لصلل7001 لل1أنظل ل لفلبستأنلابلجتنساف لالن ضلب حكبألل ل ات ل لب شلبستلب لبسرل  ل لابة  بتلالا   فل 

 . ديت ب
 . نابلديت بل791 لصلل7000نرتل  بيلبسيلبيلب رتأتلقةلبسراللنلبسلنبأللنبسرل  لبارب لبسك ب لبسيل ل ل اةقل لأنظل ل  تلهللال   لبس اف لبسل9

 . 17ةياتلأرطافل ل بللبسلبن ل لبس بابتلب حكبئاللقةلبسرالشلبسةي الل لصلل10
 .نابلديت بلل27أنظلل ل بللبسلبن ل لصل11
 .نلابلديت بلل111 لسل لصللأنظل ليب نيل    اتل لبا  ن لبسةي هل ل12

 . R.Barthes , introduction à l’analyse structurale des récits , in poétique du récit , seuil , 1977, p 32 et au delà: نل
 .نلابلديت بلل111أنظل ل بللبسلبن ل لصلل13
 .نلابلديت بلل111أنظل ليب نيل    اتل لبا  ن لبسةي هل لصلل14
 لعل11أنظلل ارلة اللبس خعالل لارختل جيلبسنجب ل لةالشليالن ل ب ل نلبسلنبأللبسةي اللبسيلةاللسيةب خبنللبس ب ةالل لاجيلل بسملبس كل لاجللل15

 .نلابلديت بلل192 ل ت ل بصل با همل لصل1919 لل1
 . 717/ 1أنظل لا ة  للبسرل لبسيلبيلل16
 .  297 لصل7009بتلقةلبسنرتلباغب بيل ل ل ب لسحللسيبةلل لا  سل لأنظل لةياخللس اب ل لأنظللايريلبسرل أل17
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 الصناعة املعجمية في الجزائر 

 كتاب الكافي في اللغة للشيخ طاهر الجزائري نموذجا

 

ــــور   صفية بن زينة: ةالدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

ل مسألة الصناعة املعجمية في الدرس اللغوي الجزائري إحدى التحديات الكبرى، التي تواجه املنشغلين بهذا  
ّ
تشك

لع على التراث اللغوي الجزائري، يجد لبنات ومحاوالت 
ّ
 أّن املط

ّ
الفن، واملؤسسات التي تعمل على إنتاجها على حّد سواء، إال

ادة في هذا املجال، ال تقّل شأنا عن جهود العرب الذين برعوا في هذا الفّن، ومن تلك املحاوالت ما قام به الشيخ طاهر ج

 .الجزائري في كتابه الكافي

تعّد جهود العالمة الشيخ الطاهر الجزائري املعجمية، امتدادا لجهود املتقدمين من أسالفنا ألاجالء من املعجميين 

فه هؤالء العرب، الذين 
ّ
أسهموا إسهاما بّينا في الصناعة املعجمية، وخاصة في جانبها التطبيقي، ولعّل التراث املعجمي الذي خل

دليل كاف على علو شأنهم في هذا امليدان، أّما عن الشيخ الطاهر فقد أبرز جهودا ال يستهان بها في الصناعة املعجمية، وأخرى 

           في في اللغة، وقد أشار إلى إفادته من جهود املتقدمين من أمثال الخليل في البحث املعجمي من خالل كتابه الكا

 . والجوهري، والفيروزآبادي، وابن منظور وغيرهم، هذه الجهود التي سنحاول الكشف عنها في هذه الدراسة

 .لشيخ طاهر الجزائري ا؛ الكافي في اللغة؛ الجزائر  ؛الصناعة املعجمية :املفتاحيةالكلمات 

  

  :الحركة املعجمية العربية -1

واملعجم ، ا أكده أغلب العلماءيعّد العرب من أوائل الشعوب التي امتازت بالتصنيف املعجمي وهذا م 

عند جميع ألامم التي تحافظ على لغتها وتراثها يحتل مكانة سامية،فهو ديوان اللغة،وعنه يأخذون ألفاظها 

              ولذا ال يكاد فرد من أفراد ألامة ممن لديه قسط من العلم يستغني عن الرجوع ، ويكشفون غوامضها

     ذا جوانب عديدة، وأصبح له نظريات تتناول أسس  وقد أصبح علم املعجم علما واسعا، إلى املعجم

ولم يقتصر هذا ، صناعته، وأصبحت الدراسات املعجمية تحتل حيزا كبيرا من الدراسات اللغوية الحديثة

بل أصبحت هذه الصناعة تخضع لقواعد ، العلم على صناعة املعجم كما كان يغلب على الجهود السابقة

 .ثابتة تدل على نضج هذا العلم وصارت توزن بمعايير ، وأسس دقيقة

فقد ، ومما أسهم في نضجه تالقح الدراسات حول هذا الفن لدى العديد من الشعوب بلغاتهم املختلفة

ولذا عد إبداعا من إبداعات علماء ، كانت صناعة املعجم عند علماء العربية نابعة من التراث العربي دون غيره

أسهم في تطورها لغويون من بالد شتى ، بحت صناعة املعجم عامليةأما في عصرنا الحاضر فقد  أص، العربية

 .ولغات مختلفة 

ف من معاجم في التراث العربي وما جاد به التنظير املعجمي من العرب إرثا عظيما ورثناه 
ّ
ل
ُ
ويعد ما أ

لتميز عن أسالفنا اللغويين، الذين عنوا عناية شديدة بالتأليف املعجمي، حتى أصبح العرب يشهد لهم با

 .والسبق في هذا املضمار
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  وتطور هذه الصناعة في العصر الحاضر ال ينفي ما تميز به العرب في هذا امليدان وسبقهم ألامم 

واختلفت أنواعه اختالفا أثرى الدراسات ، وتعددت طرقه لديهم، فقد فاقوا غيرهم في صناعة املعجم، ألاخرى 

فهذا املستشرق ألاملاني أوجست فيشر يقول مبرزا ، ألاخرى  حتى أقر بتفوقهم غيرهم من علماء اللغات، حوله

وبشعوره ، وإذا استثنينا الصين فال يوجد شعب آخر يحق له الَفخاُر بوفرة كتب علوم لغته:"تفوق العرب 

"املبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداتها بحْسب أصول وقواعَد غيَر العرب
غفل صنيعها في البحث اللغوي عموما وفي الصناعة ألّن ألامة الصينية كأقدم أمة ال يمكن أن ت ،1

وتنوعت ، ق م وميالد املسيح 022التي يرجع أقدم ما عرف منها عنهم إلى الفترة ما بين "املعجمية خصوصا 

معجماتهم فشملت ما يمكن أن يسمى معجمات للموضوعات ومعجمات لأللفاظ مرتبة ترتيبا صوتيا ومن 

ومعجم آخر اسمه ، بعد امليالد 032وقد طبع سنة ، ملؤلف كوبي ونج (بيان يو ) أقدم ما وصلنا منها معجم 

 .2"ق م 002،وقد نسخ سنة (هوشن) ملؤلفه ( شوفان )

فيكفي ألامة العربية أنها قد حازت على ش يء آخر أهم من سابقه ، وإذا كانت لهذه ألامم أفضلية السبق 

إذ لم يعرف العالم ، فالفخر كل الفخر ألمها الضاد، مهافإذا تفاخرت اللغات كل بمعج"و هو التفوق كما وكيفا 

وبحثا في مفرداتها،وتعقبا لداللة الحرف ، وسعيا في جمعها وتدوينها، أمة كالعرب فاقت سائر ألامم عناية بلغتهم

  3"الواحد من حروفها بحسب موقعه من اللفظ الواحد 

فما يمكن أن يقال عنهم .ي صنع معجماتها والفضل كل الفضل ألئمة هذه اللغة الذين سجلوا تفننا ف 

 –من لفظ ومعنى  –أنهم كادوا أن يستنفذوا كل الاحتماالت في طرق الوضع التي وقفوا فيها على جانبي الكلمة 

 . 4معجمات ألالفاظ ومعجمات املعاني : فكانت بذلك املعجمات على نوعين 

اللغوية التي تحفظ ماء الوجه لألمة  من أهم ألاعمال"وبالتالي يبقى العمل املعجمي العربي  

و لذا أعطى علماء العربية القدامى ، العربية،وتنطوي مفرداتها بين صفحات لتبقى خالدة على مر الدهور 

ألاولوية ملثل هذه ألاعمال وأخذوا يرتوون من كالم العرب ألاقحاح من العلماء الفطاحل دون أن ننس ى أهم 

 .5"كريم وأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم مصدر انطلقوا منه وهو القرآن ال

وقد كان للجزائر نصيب في الصناعة املعجمية، نذكر منها كتاب الكافي في اللغة للشيخ طاهر الجزائري  

 . الذي سنفصل الحديث عنه وعن مؤلفه، وعن جهوده املعجمية

 ترجمة الشيخ طاهر الجزائري  -2

 :مولده ونسبه.1- 2

ْمُعونيهو طاهر بن   6محمد صالح بن أحمد بن موهوب بن أبي القاسم السَّ

الجزائري، دمشقي املولد والوفاة، ولد في دمشق في شهر ربيع الثاني سنة 

/ ه 0331من شهر ربيع الثاني سنة  01وتوفي بها يوم إلاثنين . م 0100/ه0021

 وُدِفَن بمقبرة ذي الكْفل بسْفح قاسيون املط0202
ً
ى بذلك رحمه .7ل على دمشقم، عن سبعين عاما كما وص ّ

 .هللا تعالى
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، أنه عندما بلغ خبُر والدته والَده صالح الجزائري، و كان آنذاك برفقة شيخه "طاهر"وفي تسميته 

اِهُر :" محمد املهدي الزواوي، قال الشيخ ملريده الشيخ صالح 
َّ
ُه الط  . 8"ِإنَّ

م، بعد احتالل فرنسا 0111/ ه 0023سنة رحل والده الشيخ محمد صالح من الجزائر إلى دمشق  

للجزائر، والتي أقدمت على تعطيل الدور التعليمي للمساجد ومنع دروس العلم فيها، فاختار دمشق محال 

 حيث تولى 0121/ ه 0010ومكث فيها إلى أْن توفي سنة . لإلقامة وموطنا للراحة والكرامة، 
ًّ
 مالكيا

ً
م و كان فقيها

 بالقراءات وعلوم القرآن ، املالكيةفي دمشق إفتاء السادة 
ً
 .9كما كان عاملا

           تفّرغ تفّرغا تاما لطلب العلم، حّتى نبغ فيه، واشتهر بين أقرانه بقوة الحافظة، وأتقن علوما 

      التركية والفارسية، والفرنسية والسريانية، والعبرية : كثيرة، ولغات متعددة إلى جانب العربية، منها

ه والحبشية، كما درس العلو 
ّ
م الطبيعية والرياضية والفلكية، والتاريخية وألاثرية، ساعده على اكتساب ذلك كل

ه ما مّر خاطره بش يء ونسيه "
ّ
 . ذلك من فضل هللا تعالى. 10"قوة حافظته، فإن

ه كان رحمه هللا 
ّ
إماما ضليعا، ومتفننا دقيقا جامعا بين املعقول واملنقول، مؤرخا أثريا " قيل فيه إن

، أحد رواد النهضة الحديثة في البالد العربية، ومن دعاة التجديد فيها علما وتأليفا، ودعوة وأخالقا لغويا أديبا

 .11"وفكرا وسياسة 

و أخذ على يد الشيخ عبد الرحمن تلّقى العربية وعلوم الشريعة وغيرها من العلوم على يد أبيه، 

ه 0021الشيخ عبد الغني الغنيمي امليداني املتوفى  ثم الزم فقيه عصره العالمة ، البوشناقي التركية و الفارسية

 به0110/ 
ً
    فأخذ عنه بعض عاداته و أخالقه كالولع باملطالعة و البعد عن حب الظهور  ، م الذي كان معجبا

 .12و البدع و التمسك بلباب العلم و اليقظة و الوعي في تطبيق ألاحكام الشرعية

 في املدرسة الظاهرية الابتدائيةم عين الشيخ طاهر معل0110/هـ0020وفي سنة 
ً
حيث برز بين  ، ما

 عاما على املدارس 
ً
أقرانه بذكائه وسعة ثقافته وفصاحة لسانه وقوة حجته وحضور بديهته، ثم عين مفتشا

 : فألف كتب التدريس للصفوف الابتدائية في جميع الفروع منها  ، م0111/ ه 0020الابتدائية في عام 

 .الحساب مدخل الطالب إلى علم -

 .رسالة في النحو -

 .منية ألاذكياء في قصص ألانبياء -

 .الفوائد الجسام في معرفة خواص ألاجسام -

 .إرشاد ألالباء إلى تعليم ألف باء -

  منها تسع مدارس في مدينة دمشق اثنتان منها ، هم في افتتاح كثير من املدارس الابتدائيةسأكما 

فكان يعمل على توعية الناس، و نشر العلم  ، ثم أنشأ املكتبة الظاهرية و املكتبة الخالدية في القدس، لإلناث

  . ومحاربة الخرافة، والاعتزاز باإلسالم والعروبة

، خوفا من جور السلطة 0221 /ه 0300و في سنة 
ً
فية

ُ
م فّر الشيخ طاهر الجزائري إلى مصر خ

  ووصل إليها بعد أن حمل معه ، العثمانية التي كانت ترى في إصالحاته كالشوكة في حلق املستبدين الجائرين
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من الكتب املخطوطة واملطبوعة ما استطاع حمله من بالد الشام، وسكن في بيت صغير واجتنب الناس إال 

 .13بعض العلماء الذين اتصلوا به بغية إلافادة من علمه

َن 0202إلى حين عودته إلى دمشق سنة  ، أمض ى أيامه في القاهرة في التأليف والبحث العلمي م حيث ُعّيِ

 لدار الكتب الظاهرية التي أسسها
ً
 في املجمع العلمي العربي بدمشق ، مديرا

ً
 .14و عضوا

 :تآليفه 2-2

ائري ميدان التأليف في سن مبكرة، حيث ذكر في أكثر من موضع أنه انتدب ولج الشيخ طاهر الجز 

وذلك بتأليف الكتب النافعة للكبار واملختصين والرسائل الصغيرة  ، مليدان التأليف وكفى عن غيره مؤونته

 من الكتب التراثية النافعة ، للمبتدئين والناشئين
ً
 كبيرا

ً
  ، فنشر بعضها بعنايته ، كما أحيا عددا

ً
ى كثيرا و سمَّ

 إلى إحيائه و نشره، ومن ذلك 
ً
 :ما يأتي -على سبيل املثال ال الحصر –منها داعيا

 .الجواهر الكالمية في العقيدة إلاسالمية -

 .منية ألاذكياء في قصص ألانبياء -

 .مد الراحة إلى أخذ املساحة -

 .مدخل الطالب إلى فن الحساب -

 .ألاجسامالفوائد الجسام في معرفة خواص  -

 .إرشاد آلاباء إلى تعليم ألف باء -

 .مقاصد الشرع -

 .أمثال العرب -

 .التقريب إلى أصول التعريب -

 .أمنية ألاملعي -

 .التقريب ألصول الَتعريب -

 .تمهيد الُعروض في فِن الَعروض -

 .توجيه النظر إلى أصول ألاثر -

 .أسنى املقاصد في علم العقائد -

 .ة النبي صلى هللا عليه و سلمإلاملام بأصول سير  -

 .جالء الطبع في معرفة مقاصد الشرع -

 (.و هو املعجم اللغوي موضوع هذه املداخلة.)الكافي في اللغة -

 .وغيرها.15كنانيش الشيخ طاهر - 

 . وكالكثير من هذه املؤلفات مطبوع ومحّقق، وآخر ينتظر التحقيق والدراسة
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 الكافي في اللغة"معجم . 3

ف الشيخ طاهر الجزائري تراثا علميا ولغويا وأدبيا ثّرا أغنى به املكتبة العربية وإلاسالمية على حّد 
ّ
خل

ال في العديد من املؤلفات التي ضّمنها رؤيته العلمية الثاقبة في التحليل و قدرته النافذة 
ّ
                السواء، ممث

 ".في اللغة الكافي"ومن تلك املؤلفات معجمه  ، في التعقيب والتعليق والشرح

 :طبعة الكتاب

        م، بمطبعة كردستان العلمية 0221طبع هذه الكتاب عّدة طبعات، كانت أّولها طبعة سنة

وكان أفضلها الطبعة ألاولى التي صدرت عن دار ابن حزم ببيروت  ، "فرج هللا زكي الكردي"بالقاهرة، بتحقيق 

 .بتحقيق ألاستاذ أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري  0221سنة 

 :عنوان الكتاب

ة على ما تّضمنه " الكافي"أراد الشيخ طاهر من هذه التسمية 
ّ
       التي أطلقها على كتابه، أن تكون دال

كافية تجمع أصول اللغة العربية في نشأتها واشتقاقها، حّتى تروي ظمأ املتعلم و تختصر من مادة لغوية 

َوأرجو " و في هذا الشأن يقول  ، عاجم  والعمل بهاالطريق أمام  املسترشد ليأخذ معرفة تامة بطرائق ترتيب امل

 أّن ما ورد في أواخر 16"أن يكون هذا الكتاب على ما فيه من إلاجمال كافيا فيما قصدت إليه من غير إخالل
ّ
، إال

و هنا تمَّ ما " ، يقول الشيخ مبرزا هذا العنوان "شرح خطبة الكافي"الكتاب يوحي بأّن للكتاب عنوانا آخر هو 

بة الكافي"نا إيراده في أرد
ْ
ط

ُ
من الفوائد التي ال يستغني عنها من أحبَّ أن يكون على بصيرٍة في علم " شرح خ

فربما للشيخ كتابان . أي كتاب الكافي في اللغة: ولكّن املحّقق أثبت على واجهة الكتاب العنوان ألاول . 17"اللغة

 .ألاول مادته اللغوية غزيرة، والثاني مختصره

 :يف الكتابدوافع تأل

يمكن أن نجمل دوافع تأليفه لهذا الكتاب في جملة من النقاط اعتمادا على ما أورده الشيخ في مقدمة 

 : كتابه منها 

إدراك الشيخ طاهر، بأن أساس تعليم العربّية هو معجمها املفرداتي، لذلك آثر أن يبرز أهمية علم املعاجم  -

 لطلبة املدارس ليقفوا على معرفة دقيقة لل
ً
   18عربية الصحيحة مفردات و جمال

 المتداد الدرس اللغوي  -
ً
تأثر الشيخ بمنهج املعجميين القدامى ومحاولة مسايرتهم في التأليف املعجمي تأصيال

 .19ويظهر ذلك من خالل إيراده لجملة من طرائق الترتيب لدى القدامى

علم اللغة، متعّقبا إياه بالشرح والتفسير  غايته من تأليفه لهذا الكتاب، وأن يلتمس جملة صالحة من فوائد -

 .20والاستشهاد

 :منهج الشيخ في كتابه -4

جرت عادة العلماء املتقدمين أن يضمنوا مقدمات كتبهم حديثا عن منهجهم، والشيخ طاهر الجزائري 

ْفُت هذا الكتاب على وجٍه ي" لم يحد عن هذه العادة، فقد بّين منهجه في مقدمة كتابه، يقول 
َّ
روق أولي أل

ُتب الحديث وألاثر ، فذكرُت فيه ألفاظ الكتاب العزيز ، ألالباب
ُ
وضمْمُت إلى ذلك ما البد . وما يتلوه من ك

 
ُ
 في النْفس وهي ساملة

ً
 من الشواهد و ألامثال لتبقى الكلمات ممثلة

ً
لألديب من معرفته، و قد أْورْدُت فيه كثيرا
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 املعنى، 
ُ
 على منهاج ااملبنى واضحة

َ
وقد اْجتنْبُت فيه . لبلغاء في تأليف الكالم َمْن أراَد أْن َيْنُحَو نحوهمليقف

 أْن يدعَو إلى ذلك داٍع 
َّ
ي أقرب العبارات إلى الفهم وأْبعدها ، غريَب اللغة ووْحشيها إال ِ

ّ
 في توخ

ً
      ولم آُل ُجْهدا

َسق بإيراد كل ش يٍء في أحسن مواضعه بقْدر إلا 
َّ
غير أني لم أتعدَّ أقوال  ، مكانعن الوْهم مع رعاية ُحْسن الن

ُل في اللغة عليهم   الناظُر في نفسه بما هو ألارجح . ألائمة الذين ُيَعوَّ
َ
ذ

ُ
خ

ْ
ُت بين الفصيح و ألافصح لَيأ

ْ
ق )...( وفرَّ

ُت النظَر في جواهره 
ْ
ل َرٌب  فأجَّ

َ
ْصُت ألجله في قاموس لسان العرب إلْسعاف َمْن لهم في التحلي به أ

ُ
فإني غ

لَيْبنَي على أساس ، ثم استخرجُت لهم ِمْن مختار الصحاح مفرداتها ما هو ُمْزِهٌر كاملصباح، فة ألاوضاحاملختل

 .21"البالغة و هو في نهاية ألاحكام َمْن ُيريُد منهم إصالح املنطق و تهذيب الكالم 

 :مصادر الكتاب -5

ْصُت ألجله في " عجمه، يقول عّدد الشيخ طاهر في آخر مقدمة الكتاب املصادر التي بنى عليها م
ُ
فإني غ

ُت النظَر في جواهره املختلفة ألاوضاح
ْ
ل َرٌب  فأجَّ

َ
ثم ، قاموس لسان العرب إلْسعاف َمْن لهم في التحلي به أ

لَيْبنَي على أساس البالغة و هو في نهاية ، استخرجُت لهم ِمْن مختار الصحاح مفرداتها ما هو ُمْزِهٌر كاملصباح

لت . 22"ُيريُد منهم إصالح املنطق و تهذيب الكالم  ألاحكام َمْن 
ّ
وعلى هذا يمكن القول إّن املعاجم العربّية شك

 : العصب الرئيس في هذا الكتاب وطغت على جّل املادة اللغوية فيه، وهي خمسة

 .ه  100لسان العرب البن منظور املتوفى سنة   -

 .ه  222مختار الصحاح للرازي املتوفى سنة   -

 .ه  031اس البالغة للزمخشري املتوفى سنة أس  -

 .ه  011إصالح املنطق البن السكيت املتوفى سنة  -

 .ه  120تهذيب الكالم في تحرير املنطق والكالم لسعد الدين التفتازاني املتوفى سنة  -

 القليل من الكلمات مدعومة بالشواهد وألا 
ّ
مثلة ولم يزد الشيخ  طاهر عّما أخذه من هذه املعجمات إال

 .و بعض التعليقات والتعقيبات والتصحيحات البسيطة في بعض ألاحيان

 :شواهد الكتاب -6

حرص الشيخ طاهر على تنويع الشواهد في مواضع الاستشهاد والتمثيل في كتابه، فقد استدّل بآيات 

و بأحاديث نبوية، ولم يغفل الاستشهاد بالشعر العربي، مّما يدل على نبوغ الشيخ في علوم ، من القرآن الكريم

نته من هذا التنويع في الشواهد، ومن 
ّ
الع مك

ّ
 : أمثلة ذلككثيرة، وامتالكه لسعة اط

  :      هل جاء اللفظ أوال ثم املعنى أم العكس ؟ و في ذلك يقول : استخدامه للشاهد القرآني أثناء شرحه ملسألة 

وَضْع كلها في وقت واحد" 
ُ
يقولون أنَّ هذا ال ينافي ، إنَّ الذين قالوا بحدوث اللغات عن ألاصوات و بكونها لم ت

ْسَم : "قوله سبحانه 
َ
َم آَدَم ألا

َّ
َهاَو َعل

َّ
ل
ُ
                       ألن غاية ما في القول ألاول  ثبوت املناسبة بين اللفظ  23"اَء ك

مة الواضع ، و املعنى
ْ
 .24" و في ذلك داللة على ِحك

تفننوا في تخفيفه و أكثرهم " يقول ، واستخدامه للشاهد الحديثي، حين شرح ظاهرة الَهْمز عند العرب

          كثر ما يرُد في القرآن من تخفيف الهمزة إنما جاء محاولة لذلك أهل الحجاز السيما قريش و لذلك كان أ
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ُرقهم
ُ
 على ذلك من السنة . 25"من ط

ً
يا رسول هللا : وملا قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ثم يورد شاهدا

 .26"إنا معشر قريش ال ننبر: ما تهمز؟، قال

لكالم هنا أنَّ الحكم إن مغزى ا" واستخدامه للشاهد الشعري حين عّقب على مسألة صرفية، يقول 

 إلى الحال 
ً
على كلمة بكونها كانت مجردة ثم زيد فيها ش يٌء ال ينافي الحكم عليها بأنها ليس فيها زائد نظرا

 ال خفاَء بعده بأمر النحت، الحاضر
ً
 بعد إزالة ما ، و يظهر لك هذا ألامر ظهورا

ً
 واحدة

ً
و هو جْعل الكلمتْين كلمة

 : ثم استدل بقول الشاعر  .27"حي على : املنادي أي قال " ْيَعَل َح : "يمنع التئامهما  نحو 

َها
َ
وُل ل

ُ
ق

َ
 ، أ

ُ
ة

َ
َك ِحيَعل

ْ
ْحِزن

ُ
ْم ت

َ
ل
َ
َناِدي  َو َدْمُع الَعْيِن َجاٍر        أ

ُ
 امل

 :تبويب املادة املعجمية في الكتاب -7

تصة؛ التي تناولت يمكن أن نصّنف كتاب الكافي في اللغة للشيخ طاهر الجزائري ضمن املعجمات املخ

ألالفاظ العربية مبوبة في إطار معجمّي دقيق، استهله صاحبه بمقّدمة موجزة، شرح فيها منهج كتابه على نحو 

ما فعله املعجميون القدامى، فقد اختصر فيه املواد اللغوية والنحوية والصرفية، التي أتت على ذكرها 

ل، الصحاح للجوهري، أساس البالغة للزمخشري، مختار العين للخلي) املعجمات العربية التى وقف عليها، 

 .، دون أن يغفل الحديث عن املؤلفات النحوية...(الصحاح، للرازي، اللسان البن منظور 

كان هدف الشيخ من تأليف هذا الكتاب تعليمي، حيث حاول أن ييسر مدخالت املادة اللغوية 

 .العلم واملتعلم على حّد السواءباختالف مصادرها، ويسهل الطريق ويختصرها على طالب 

زا على معجمات ألالفاظ، وكأني  
ّ
أجمل الشيخ طرق الجمع املعجمي عند القدامي في ثالث طرائق، مرك

         بالشيخ يريد أن ينمي الرصيد املفرداتي لدى املتعلم املبتدئ، فاستهلها بطريقة الخليل بن أحمد

، وهي طريقة الترتيب الصوتي والتقاليب، وهي من وجهة "نالعي" الفراهيدي، التي انتهجها في معجمه الشهير 

نظره ال تختلف عن طريقة املغاربة، إال في مواضع بعض الحروف، أرجعها الشيخ إلى نظام التقاليب الذي 

 .ابتدعه الخليل، ثّم ذكر املعجمات التي تأثر بطريقة ترتيبه كمعجم تهذيب اللغة لألزهري 

في معجمه الصحاح، الذي اعتمد فيها على مراعاة مخارج الجذر اللغوي ثّم ثّناها بطريقة الجوهري  

والحرف ألاخير من املادة، ذاكرا أمثلة توضيحية، ولم يغفل املعجميين الذين تأثروا بهذا الترتيب على نحو 

 .الصغاني في معجمه العباب الزاخر

في ترتيب املادة اللغوية على أوائل واصطلح الشيخ على الطريقة الثالثة بطريقة الجمهور، التي اعتمدت  

املادة اللغوية، حين بنت معجماتها، وهي الطريقة املنتهجة اليوم، وهي أسهل الطرائق في التعامل مع املواد 

 .اللغوية داخل املعجمات

 خاتمة

 :بعد هذا العرض الوجيز يمكن أن نخرج بالنتائج آلاتية 

راثية من حيث قيمته اللغوية، فهو معين ال ينضب ملن أراد يمكن أن يصنف معجم الشيخ مع املعجمات الت -

 .أن يقف على التراث اللغوي العربي، وخاصة الباحث املبتدئ
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سار الشيخ في طريقة تأليفه على نهج القدماء ّما يثبت اعتزازه بالتراث اللغوي العربي، وبعلمائه ألافذاذ من  -

 .وغيرهمأمثال الخليل والجوهري والزمخشري وابن منظور 

ذكر الحركات والسكنات في اللفظة، تحديد الصيغة ) حاول العناية باأللفاظ اللغوية بطرق ضبط متنوعة -

 ...(.الصرفية للفظة

منهج تأليف الشيخ كما وقفنا عليه في هذا الكتاب منهج تيسيري، وهو املنهج الرائد اليوم، والذي تنادي به  -

بحث اللساني املتنوع، والذي يهدف إلى تطوير الكفاءة اللغوية لدى مختلف املدارس التعليمية في إطار ال

 .       مستعملي اللغة، سواء من الناطقين بها أو الناطقين بغيرها

 

     :الهوامش
                                                             

 .00.م، ص0221/هـ0311أوغست فيشر، املعجم اللغوي التاريخي، القاهرة، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون املطابع ألاميرية،   1
 .02ص ، ، دت0ط، عين مليلة الجزائر ، دار الهدى ، املعجمات العربية دراسة منهجية: عبد الكريم الرديني  2
 .0،ص 0221، 0ط، لبنان، مكتبة ناشرون ، املقدمة، ين املاض ي والحاضرعدنان الخطيب ك املعجم العربي ب 3
 .010،ص 0210، 0ط ، مصر ، عالم الكتب، البحث اللغوي عند العرب:أحمد مختار عمر :ينظر  4
 .020ص ،0،0222ع ، جامعة سعد دحلب، مجلة الصوتيات، إشكالية الجمع والوضع في املعاجم العربية التراثية:صالح الدين زرال  5
 .سمعون هي قبيلة تقيم في منطقة القبائل الصغرى قرب مدينة بجاية  6
 . 00، ص 0221الطبعة ألاولى،   ، دار ابن حزم، بيروت ، أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري : تحقيق  ، الشيخ طاهر الجزائري ، الكافي في اللغة: ينظر 7
يني في ب 8 جديد الِدّ ام في العصر الحديثالشيخ طاهر الجزائري رائد التَّ ين ، الد الشَّ ، 0220دار القلم، دمشق، الطبعة ألاولى،، حازم زكريا محيي الِدّ

 . 02ص 
 . 00ص  ، املرجع نفسه: ينظر 9

 .01، ص0، ج0220توجيه النظر إلى أصول ألاثر، طاهر الجزائري، تحقيق أبو غدة عبد الفتاح، مكتبة املطبوعات إلاسالمية، دمشق،  10
 .00مقدمة التحقيق، ص ، الشيخ طاهر الجزائري ، لكافي في اللغةا: ينظر 11
 .00الكافي في اللغة للشيخ طاهر الجزائري، ص:ينظر 12
 . 310محمد مطيع الحافظ و نزار أباظة، ص   ، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري :ينظر 13
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و الترجمة و النشر،  ، عادل نويهض ، ُمعَجُم أعالم الجزاِئر ِمن َصدر إلاسالم َحّتى الَعصر الَحاِضر: ينظر 14

 .020م، ص 0212بيروت، الطبعة الثانية، 
 .وما بعدها 02مقدمة التحقيق، ص، الكافي في اللغة: ينظر  15
 .11ص ، الكافي في اللغة: ينظر  16
 .020ص ، الكافي في اللغة: ينظر  17
 .32ص ، الكافي في اللغة: ينظر  18
 .وما بعدها. 31ص ، الكافي في اللغة: ينظر  19
 .وما بعدها. 32ص ، الكافي في اللغة: ينظر  20
 .12ص ، الكافي في اللغة 21
 .12ص ، الكافي في اللغة 22
 .30سورة البقرة، آلاية  23
 .10ص ، الكافي في اللغة 24
 .20ص ، كافي في اللغةال 25
 .20ص ، الكافي في اللغة 26
 ص ، الكافي في اللغة 27
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 أثر املدرسة املشرقية للتأليف البالغي في فكر املغربي ابن رشيق القيرواني من خالل كتابه 

 (في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة )

 

ــــور   حمود فتوحم: الدكتــ

 الجزائر - املركز الجامعي تيسمسيلت
 

 : امللخص

لقد أثبتت الكثير من الدراسات الحديثة مدى ألاثر البّين الذي تركته املدرسة املشرقية في علماء املغرب العربي 

ورها بالتاثر املشرقي بنقل مفاهيمها في مختلف العلوم العربية، ويعد علم البالغة العربية من بين العلوم التي سجل حض

ومصطلحاتها وشواهدها الشعرية والنثرية، وقد جاء هذا البحث ليكشف اللثام عن ألاثر البالغي املشرقي في جهد العالم 

  جل املغربي الذي كان له باع طويل في التأليف البالغي هو العالم الجزائري املولد والتونس ي املنشأ ابن رشيق القيرواني، لنس

مصدر املصطلحات البالغية إن كانت ذات ألاصل املشرقي أو من ابداعه، ثم نعرج على أهم ( العمدة)من خالل كتابه 

املصطلحات التي أخذها عن أبناء بيئته املغربية، ونختم بحوصلة عن أهم النقاد والبالغيين الذين أخذ عنهم املصطلخات 

 .البالغية وتعريفاتها وشواهدها

 .املشرقية، املغرب العربي، البالغة، املصطلح، ابن رشيق املدرسة: فتاحيةالكلمات امل

  

 : مقدمة

تعد البالغة من العلوم العربية التي أولى لها العرب اهتماما واسعا قديما وحديثا، باعتبارها ركيزة         

فة إلى أنها تسهم في تكوين الذوق ألادبي وتنميه، وهذا ما يغرس أساسية في صناعة ألادب وفنون القول، باالضا

في الفرد العربي مهارة الابداع وتعلمه براعة القول والافصاح، وقد مر هذا العلم بمراحل متعددة من اهتمام 

ان العلماء ألاوائل والذين أسهموا في تأسيسه وتطويره والاهتمام بمصطلحاته منذ بزوغه إلى استواءه، وقد ك

لعلماء املشرق العربي يد بيضاء في هذا امليدان بحيث نبغ فيهم علماء أجالء واشتهروا بمؤلفاتهم وكان لها صيت 

عربي واسع، وهذا ال يمنع أن يكون في املغرب العربي علماء تميزوا في هذا امليدان وكتبوا في البالغة العربية 

تحاكي وجود هذا الفن الابداعي، غير أن املمعن النظر  بمختلف أطوارها، بل وجدت الكثير من املؤلفات التي

 فيها يجدها أنها قد احتذت بمجهودات علماء املشرق وتأثروا كثيرا بأعمالهم البالغية حتى أنهم أخذوا الكثير 

 .من املصطلحات و استشهدوا بشواهدهم الشعرية والنثرية، وأحيانا أخرى نقل أفكارهم والاشارة إلى أقوالهم

                      بن رشيق املسيلي من بين علماء املغرب العربي الذين احتذوا بأكابر البالغيين ويعد ا

في املشرق، ألنه وقف مطوال عند ألابواب البالغية الشهيرة بمختلف أنواعها، وقد وظف هذه ألادوات البالغية 

 .في نقده، وحكم بأن خلو الخطاب الشعري من بعضها أو كلها قصور وتخلف

ة فقد جاء هذا البحث ساعيا للكشف عن أبرز القضايا ألادبية والنقدية ومن خالل هذه الروي

والبالغية التي احتذى بها ابن رشيق القيرواني بالبالغيين املشارقة وتسجيل رؤياه النقدية وأهم املصطلحات 

 .التي أبدعها ولم تكن معروفة عندهم آن ذاك
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  :تأثير الثقافة املشرقية في املغرب العربي: أوال

د عرف املغرب العربي حضارات متعددة قبل الفتح الاسالمي وبعده، فكان من نتائج هذا لق

التاسلية والحضارة : الاانفتاح هو تمازج وتالقح الثقافات املتوسطية والافريقية مع العديد من الحضارات

ها وتطوراتها، وعرف الفينيقية والحضارة اليونانية والرومانية، واندمج في الحضارة الاسالمية بمختلف مراحل

 .بعد الفتح الاسالمي عدة امارات ودول اندمجت حينا وانفصلت مرة أخرى 

 :وقد تأثرت هذه الدول باملحيط الثقافي املتوسطي منه والعربي فاستفادت من ثقافتي املدين

ية والهندية اليونانية والفارس: بمرجعياته الفكرية والفنية املركبة من الثقافات املشارقية :املد املشرقي .1

 والعربية والاسالمية

بخلفياته الفلسفية والجمالية املتميزة تمييز ثقافة شمال البحر الابيض  :املد ألاندلس ي املغربي .2

 .1إضافة إلى الثقافة املحلية التي تشكلت منذ اعمار املنطقة.  املتوسط

نشأت باملغرب العربي ثقافة وكان من نتائج امتزاج هذه الثقافات املختلفة املرجعيات ومن تفاعلها 

صوصية محلية، والتي اسهمت بدورها في زيادة املادة املعرفية في التراث العربي، غير أن هذا خمتميزة ذات 

حينا وحينا آخر  هالاسهام لم ينل حظه من الاهتمام في تاريخ ألادب العربي، بل ظلت ألاقالم العربية تتجاهل

     ، ولكن كانت هناك عوامل وراء هذا 2رة أخرى باالستنساخي واملكرر تتقاذفه وتنعته باالتباعي مرة، وم

 :الاهمال، بعضها داخلي وآخر خارجي

فقد سجله ابن خلدون في مقدمته على املغاربة بصفة عامة، حين نعى عليهم إهمالهم : فالداخلي

اعتقادهم بأن الانتاج  رواية أشعارهم فضاعت أنسابهم، زيادة على ذلك ركز في أذهان أبناء املغرب العربي من

املشارقي وألاندلس ي ناضج بفعل السبق التاريخي والامتداد الطبيعي لألدب قبل الاسالم املوروث مع اللغة 

العربية، واملدعوم بثقافة لغة القرآن بعد الاسالم، في حين يعد ألادب املغاربي حديث النشأة يحتاج إلى وقت 

 .طويل لينضج

أهل املشرق إلى أهل املغرب نظرتهم إلى ألاعجمي الذي ال يتكلم إال فمصدره نظرة  أما الخارجي

املغاربيون أنفسهم بسبب اهمالهم ملا _ بوعي أو عن غير وعي_رطانة وال يملك ثقافة، وقد دعم هذه النظرية 

قطبين، وإن كل تنتجه قرائح أبنائهم، نظرا ملا ركز في أذهانهم من نظج الانتاج املشرقي، وتبعية الانتاج املغاربي لل

العقد : ، ولعل محتوى كتاب3ما ينتج في املغرب وألاندلس ما هو إال اعادة استنساخ وتقليد ملا ينتج باملشرق 

هـ خير دليل على ذلك، ألنه جمع فيه نصوصا أدبية مشرقية كثيرة 623الفريد ألحمد بن عبد ربه ألاندلس ي ت

ق ذلك الصاحب بن عباد الحيوان والبيان والتبيين للجاح: على غرار كتابي
ّ
ظ وعيون ألاخبار البن قتيبة، فعل

، فقد كان الصاحب يريد أن يقرأ أدبا مغاربيا ال "هذه بضاعتنا ردت إلينا:"بكلمته الشهيرة حين اطلع عليه

، وهذه 4يعرفه، ويمثل شخصية املغاربيين وألاندلسيين، ال ما جمع ابن عبد ربه من نصوص املشارقة املعروفة

 .5ريحة عن النظرة الدونية للثقافة املغاربية وألاندلسيةشهادة ص
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 :مظاهر تأثر علماء بالد املغرب العربي باملدرسة املشرقية: ثانيا

        ( اللغوي الثقافي)معلوم عند الكل أنه ملا جاء الاسالم وامتد الفتح الاسالمي والوجود العربي 

انتقلت الثقافة العربية املشرقية بكل قيمها الروحية إلى بالد املغرب العربي ومنها إلى بالد الاندلس، وهنا 

واملادية والجمالية، ومن هنا صقلت الشخصية الثقافية املغاربية، وكان القرآن الكريم والحديث النبوي 

 الشريف ألاثر ألاول في إثراء املغاربية بتعلم اللغة العربية أوال ثم تعليمها للناشئة في املساجد والزوايا والكتاتيب

القرآنية، ومن هذا املنفذ ظل املشرق العربي املتنفس الذي يتنفس منه املغاربة، والنور الي يستضيئون به 

 .6طوال القرون ألاربعة عشرة من العالقات ألاخوية والثقافية

وقد أشار عبد امللك مرتاض إلى أن املغاربة كانوا يحفظون الشعر املشرقي قديمه وحديثه، وكانوا 

نافسون في معرفة رجاله، وكانوا معجبين بالشخصيات ألادبية والتأثر بأقالمها،  والاعجاب بآرائها يرددونه ويت

   دون التفكير في انتقادها، ذلك ألن الشعراء في املشرق العربي كانوا كثر، زيادة على ذلك أنهم كانوا يسافرون 

رتاض عبد امللك إلى أنه لم يظهر أول شاعر إلى املدينة املنورة للحج فيتأثرون بما كتبه املشارقة، وقد أشار م

، ولم (ه293_222)من املغرب العربي إال في النصف ألاول من القرن الثالث للهجرة وهو بكر بن حماد الّتاهرتي 

 قريحته إال حين هاجر إلى بغداد سنة 
ُ

ه حيث احتك بأكبر شعراء القرن 212تتفتق موهبته الشعرية وتصف

بي نواس وأبي العتاهية، ولكن أأبي تمام الطائي الذي كان صديقا شخصيا له، و : أمثال الثالث للهجرة في بغداد

بكر بن حماد بقدر ما كان صديقا لهؤالء الثالثة كان خصما لدودا لدعبل الخزاعي الذي كان ال يرعوي في هجِو 

خلفاء نظرة تقدير وإكبار الخلفاء العباسيين ومنهم املعتصم، من حيث كان ينظر الشاعر الجزائري إلى أولئك ال

 .7فكان يسور فعل دعبل الخزاعي

وأمام مثل هذا التأثير الثقافي املشرقي وغزارته وخصبته لم يكن بوسع املغاربة وعلماء ألاندلس إال 

أن يؤلفوا، وإذا اجتهدوا في التأليف فإننا نجدهم قد احتذوا خطى كتب املشارقة في مناهجم ومقلدين أعمالهم 

قبل أن يبلغوا مرحلة النضج الفكري ويكونوا شخصيتهم الثقافية _موضوعاتهم ومصطلحاتهم آخذين 

أبي اسحاق ابراهيم : ، وهذا ما يدل على تأثير ثقافة املدرسة املشرقية في علماء املغاربة، مثل في كتب_املغربية

الذخيرة :) هـ في كتابه532ام ت، وأبو الحسن علي بن بس(زهر آلاداب وثمر ألالباب: )هـ في كتابه356الحصري ت

ألبي منصور عبد امللك بن محمد بن ( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: )، وكتاب(في محاسن أهل الجزيرة

 .وغيرهم كثير...اسماعيل الثعالبي، 

       وإيمانا منا بالجهد املبذول والقّيم ألبناء املنطقة املغاربية في التراث العربي والاسالمي 

بأن اسهامهم ينطوي على مناهج دقيقة وتصورات واجراءات علمية متميزة _ كذلك_اعتقادا منا املتوسطي، و 

قد تثري الساحة العربية والعاملية بما جادت به قرائحهم، فإننا سنقف عند عالم جليل في اللغة والنحو 

ائر، والقيرواني نسبة ملوقع والبالغة وألادب هو العالم ابن رشيق املسيلي نسبة إلى ميالده بوالية املسيلة الجز 

العمدة في محاسن الشعر : )ه، وسنخصص كتابه353استقراره وسكنه بالقيروان بتونس، واملتوفى عام 

، لنسجل من خالله أبرز املصطلحات البالغية في كتابه التي أوردها وتأثر بمصدرها من املدرسة (وآدابه ونقده

 .م نشير إلى أبرز املصطلحات التي أبدعها وكان السباق في فتقهااملشرقية بمصطلحاتها وتعاريفها وشواهدها، ث
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 :املصطلح البالغي في العمدة بين الابداع املغربي والاتباع املشرقي :ثالثا

لقد زخر التراث العربي بكم هائل من العلماء ألاجالء الذين اهتموا بالبالغة العربية منذ كانت 

تناثرة في أمهات الكتب القديمة إلى أن أصبحت علم قائم بذاته، ألن عبارة عن شذرات من ألاقوال والحكم امل

الجاخظ، وابن :الدراسات القرآنية أعطت لها دفعا قويا في الظهور وتأسيس مصطلحاتها ومفاهيم، من أمثال

ها مع إلى أن حددت لها فروع... املعتز، أبي هالل العسكري والباقالني والرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني

 .مفتاح العلوم: أبي السكاكي في كتابه

وإذا كان هؤالء العلماء اختصوا بالبالغة العربية والقرآنية، فإن هذا لم يمنع علماء املغرب العربي 

            من الاهتمام بالبالغة، وذلك بالحديث عن قضايا متعلقة بالنقد ألادبي من الخوض في القضايا 

بطهما عالقة وطيدة عمادها الكشف عن جمال النص ألادبي وتذوق حسن البالغية، باعتبار البالغة والنقد تر 

، من بين علماء املغرب العربي بالقيروانياملعروف بن رشيق املسيلي ابداعه، ويعّد العالم أبو علي الحسن 

               العمدة : والذي كان من أشهر شعراء عصره، تفوق في النقد خاصة، وألف فيه كتبا  كثيرة من أهمها

  الشعر وآدابه ونقده، وقراضة الذهب في نقد أشعار العرب، وأنموذج الزمان في شعراء في محاسن 

          ، ولكن هذا لم يمنعه من أن يكون من أشهر علماء البالغة في بالد املغرب العربي، بل أولهم ...8القيروان

وهو العمدة، : من كسب شهرة واسعة وصيتا في البالد العربية بكافة مشرقا ومغربا بتدوينه لكتابه الشهير

وفيه تضمن الكثير من املباحث البالغية، وهذا ما يدل على اهتمام ، كتاب جامع لكثير من القضايا النقدية

 .علماء املغرب العربي بهذا املجال منذ القرنين الرابع والخامس للهجرة

         كثير على ال( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: )لقد احتوى كتاب: محتوى كتاب العمدة .1

من املصطلحات البالغية، ناقال بعضا من بعض مصطلحاتها ومفاهيمهما وشواهدها من كتب السابقين، وتكلم 

في بعض ألابواب على ألوان بالغية أخرى سبق غيره إلى اكتشافها ووضع أسماء لها انطالقا من اجتهاد علماء 

 .املشرق 

ث في البالغة لذاته على نحو ما نجده وكان هدفه من وضع هذه املصطلحات البالغية لم يكن البح

الحطيب القزويني، وإنما كان هدفه هو بيان مالهذه الوسائل التعبيرية والفنية : عند الكثير من العلماء أمثال

 .من أثر في الشعر العربي التي تنمي السليقة العربية

رشيق في كتابه تنوعت مصادر املصطلحات البالغية التي ذكر ابن : مصدر املصطلحات البالغية .2

             العمدة، منها ما كانت ذات أصل مشرقي، وأخرى من أصل مغربي من ابداعه أو وضعها علماء املغرب 

 :من أساتذته وزمالئه من عاصره، وسنفصل الحديث فيها فيما يلي

 إن املتأمل واملتفحص لكتاب العمدة يجد أن ابن رشيق قد اتكأ : املصطلحات ذات ألاصل املشرقي

املصطلحات البالغية التي ذكرها العلماء في املشرق العربي وأطلقوها على الفنون البالغية املعروفة كثيرا على 

البالغة والبيان والبديع والتشبيه والحقيقة واملجاز : في ذلك الوقت، فنجده يوظفها مثلهم، نذكر منها

 ...والتتبيع والتتميم والترديد والاستعارة والكناية والايجاز واملساواة واملطابقة واملقابلة والتصدير 
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وهذا ال يعني أنه كان ينقل حرفيا كل ما كتب في املشرق عن املصطلح، بل يأخذ املصطلح ويعطي 

           له مفهوما بحسب ما استوعبه من الثقافة املشرقية، وهذا ما يدل على الاجتهاد ومحاولة تطوير البالغة 

أنه كان عندما يريد أن يتناول مصطلحا بالغيا، فإنه يذكر  في املغرب العربي، وكان مما يكتب له من الحسنات

       : ألاسماء التي أطلقت على ذلك اللون، وأحيانا يذكر أسماء العلماء الذين أطلقوا تلك ألاسماء، ومثال ذلك

والحاتمي :"يقول عنهالايغال ، و9"وابن املعتز يسميه توكيد املدح بما يشبه الذم: "يقول  الاستثناء عن مصطلح 

إن الذي سماه تسهيما علي : وقدامة يسميه التوشيح، وقيل:"التسهيم ، ويقول عن10"أصحابه يسمونه التبليغو 

 .11"بن هارون املنجم، وأما بن وكيع فيسميه الـُمطِمع

ونجده كذلك في بعض ألابواب يفضل بعض املصطلحات على غيرها، ومثال ذلك يفضل مصطلح 

رد العجز على الصدرعلى مصطلح التصدير  ومصطلح، 12التجاوز على مصطلح التتبيع 
13. 

وفي بعض ألاحيان نجد ابن رشيق يبرر ألاسباب التي تركت بعض العلماء يسمى مصطلح ما 

: بمصطلحالتسهيم نجده معلال تسمية بعضهم مصطلح : بتسمية خاصة على غرار الاخرى، ومثال ذلك

هولة الظاهر وقلة التكلف، فإذا ُحول امتنع وبُعد فأما تسمية املطمع فذلك ملا فيه من س:"فيقول الـُمطمع، 

 .14"مرامه

                     وكذلك نجده يبين ويصحح بعض ألاخطاء التي وقع فيها بعض العلماء في املصطلحات 

وهو أن يرى :"الذي صحح مفهومه ومصطلحه وعرفه بقولهالاستطراد أو في اطالقها، ومثال ذلك مصطلح 

، فإن قطع أو رجع إلى ما كان فيه فذلك استطراد، وإن تمادى "رهالشاعر أنه في وصف ش يء وهو إنما يريد غي

 .15"فذلك خروج، وأكثر الناس يسمي الجميع استطرادا والصواب ما بينته

وميزة أخرى نجدها في كتاب العمدة، وهي أن معظم شواهد املصطلحات البالغية التي أوردها ابن 

رقي، ونقلها بحد ذاتها لالستدالل بها في متن رشيق في ضرب امثلة املصطلح لتوضيحه هي من مصدر مش

 .املصطلحات البالغية

 وهنا نجد أن ابن رشيق املسيلي قد أبدع مصطلحات من انشائه : املصطلحات ذات إلابداع املغربي   

في متن كتاب العمدة، وأخرى أخذها من علماء املغرب العربي كأستاذه عبد الكريم النهشلي أو من ابداع 

 .لماء عصره في بيئتهتالميذته أو ع

 من بين املصطلحات التي تميز بها وأطلق عليها أسماء خاصة وهي من صميم : املصطلحات التي أبدعها

الاطراد والتورية والتغاير والتفريع و الاشتراك ونفي الش يء بإيجابه والتمليط : ابداعه، ما نجده مع مصطلح

 ...والاتساع والاشارة 

لفة وال حشو :"التتابع، أما ابن رشيق عرفه بقولههو في اللغة : فاالطراد . أ
ُ
أن تطرد ألاسماء من غير ك

مثال ذلك ما وضحه الخطيب القزويني من قول النبي صل هللا عليه وسلم في الاشادة بيوسف . 16"فارغ

 بن يعقوب بن اسحاق بن :"عليه السالم ونسبه، قال
ُ

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف

 .17"يمابراه
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قريب وبعيد، ويراد به : أن يطلق لفظ له معنيان:"معلوم أن التورية عند علماء البالغة هي: التورية . ب

كناية بشجرة أو شاة أو :"، والتورية التي أبدعها ابن رشيق في توضيح أشعار العرب كان يقصد بها18"البعيد

الشعرية التي يكنى فيها عن امرأة بما وضرب لذلك بالعديد من ألامثلة . 19"بيضة أو ُمهرة أو ما شاكل ذلك

 .صوره في تعريفه

ذلك "، ويذكر أن 20"هو أن يتضاد املذهبان في املعنى حتى يتقاوما، ثم يصّحا جميعا"يعرفه بأنه: التغاير . ت

 .، وضرب لذلك بمثال مفضال القلم على السيف21"من افتنان الشعراء وتصرفهم وغوص أفكارهم

وقال ، 22"اعر وصفا ما، ثم يفرغ منه وصفا آخر يزيد املوصوف توكيداأن يقصد الش" يعرفه: التفريع . ث

، ومن ألامثلة على التفريع التي 23"وصف شيئا ثم فرغ شيئا آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذا:"موضحا

 :اعجب بها ، ما وضحه في قول املتنبي

لُب فيه أجفاني كأني    أُعدُّ به على الدهر الذنوبا
َ
ق

ُ
 أ

بينا هو يصف كثرة سهره وإدارة لحظه شبهها بكثرة ذنوب الدهر :"وقال موضحالطيف التفريع فقد وصفه بأنه 

 .24"عنده

وإذا كان التفريع هو نوعا من الاستطراد كما ذكره واكتشفه وسماه ابن رشيق، فإن من الباحثين 

تعريف ابن رشيق من يرى أن التفريع هو الاستطراد نفسه الذي اكتشفه أبو هالل العسكري، ويذهب إلى أن 

 .25لهذا النوع من الاستطراد هو تعريف العسكري لالستطراد

 26"هو أال يكون للقافية فائدة إال كونها قافية فقط، فتخلو حينئذ من املعنى:"يعرفه بقوله: الاستدعاء . ج

 ومن هنا إذا كان يرى بعض الباحثين أن هذا املصطلح البالغي من بين املحسنات البالغية من أمثال عبد

ال يأتي لتحسين اللفظ أو تحسين املعنى، وإنما يأتي فقط ملجرد "، فإن غيره ال يرى ذلك، ألنه 27العزيز عتيق

 .28"القافية التي يستدعيها البيت

 ومن بين املصطلحات التي وضعها ابن رشيق : املصطلحات التي أخذها عن أبناء بيئته املغربية

الذي أخذه عن أستاذه عبد املضادة املسيلي مستندا على علماء املغرب العربي، ما نجده مع مصطلح 

ومن التصدير نوع سماه عبد الكريم املضادة وأنشد :"الكريم النهشلي في حديثه عن مصطلح التصدير بقوله

 :قول الفرزدق

 .29"واردها    فكل واردة يوما لها صدرأصدر همومك ال يغلبك 

 .34، والنسيب33، وحسن التخلص32، والتكرار31، واملبالغة30التقسيم: وكذلك أخذ برأيه في مصطلح

موضحا فيه ألاثر البّين  35ويمكن لنا أن نختصر الحديث ونجعل له خاتمة يجملها الجدول التالي

 :املصطلح البالغي الذي تركة علماء املشارقة في ابن رشيق املسيلي في أخذ
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أهم النقاد والبالغيين الذين أخذ عنهم ابن رشيق القيرواني املصطلح البالغي في كتاب 

 العمدة

 املصطلح البالغي اسم العالم الرقم

 البالغة الجاحظ 1

2 

 

املجاز واملبدأ وحسن الخروج والنهاية والاستعارة والاستطراد  الحاتمي

 والغلووالايغال والتبليغ والتتميم 

 الاستعارة والبيان والايجاز والاستعارة والتشبيه والجناس الرماني 6

 الاستعارة والتسهيم ابن وكيع املصري  3

الترصيع والتمثيل والتشبيه والتوشيح والتسهيم والتفسير  قدامة بن جعفر 5

 والالتفات والايغال والتقسيم والغلو

 املبدأ وحسن الخروج والنهاية آلامدي 3

عبد القاهر  2

 الجرجاني

 الاستعارة والتشبيه والتجنيس

القاض ي  8

 الجرجاني

 الاستعارة والتشبيه والجناس والغلو

 املجاز ابن قتيبة 9

 الاستعارة ابن جني 12

أبي هالل  11

 العسكري 

املماثلة واملجاورة والترديد والتوشيح والتسهيم وتوكيد املدح 

 والايغال والتكراربما يشبه الذم والاستثناء 

الاستعارة والتكرار والتصدير والالتفات والتشكيك والتضمين  ابن املعتز 12

والاستثناء واملذهب الكالمي وتجاهل العارف ورد اعجاز الكالم 

 على ما تقدمها

 

 :هوامش الدراسة
                                                             

اسهامات البالغيين وألادباء املغاربيين في التراث البالغي العربي القديم، مجلة كلية آلاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، : محمد طول : ينظر  1

 .26م، ص2223، 5جامعة تلمسان، ع
نشر اللغة العربية في الجزائر، مجلة مجمع اللغة  تأثير الثقافة املشرقية في املغرب العربي ودور املشارقة في: عبد امللك مرتاض: للتفصيل ينظر  2

 .وما يليها 21م، ص2223، السنة الثانية، ديسمبر 3العربية، الجزائر، ع
اسهامات البالغيين وألادباء املغاربيين في التراث البالغي العربي القديم، مجلة كلية آلاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، : محمد طول : ينظر  3

 .23م، ص2223، 5تلمسان، ع جامعة
 .82تأثير الثقافة املشرقية في املغرب العربي ودور املشارقة في نشر اللغة العربية في الجزائر، ص: عبد امللك مرتاض 4
انية والاجتماعية، اسهامات البالغيين وألادباء املغاربيين في التراث البالغي العربي القديم، مجلة كلية آلاداب والعلوم الانس: محمد طول : ينظر  5

 .23م، ص2223، 5جامعة تلمسان، ع
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 23تأثير الثقافة املشرقية في املغرب العربي ودور املشارقة في نشر اللغة العربية في الجزائر، ص: عبد امللك مرتاض  6
 .29بية في الجزائر، صتأثير الثقافة املشرقية في املغرب العربي ودور املشارقة في نشر اللغة العر : عبد امللك مرتاض: ينظر  7
 .125م، ص1981الحركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : بشير خلدون : للتفصيل فيها ينظر  8
 .38، ص2م، ج1922، 3العمدة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت لبنان، ط: ابن رشيق  9

 .52، ص2العمدة، ج: شيقابن ر   10
 61، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  11
 616، ص1العمدة، ج: ابن رشيق  12
 6، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  13
 .63، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  14
 69، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  15
 .82، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  16
 .215_213، دت، ص2الايضاح، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت لبنان، ط: الخطيب القزويني  17
 199الايضاح، ص: الخطيب القزويني  18
 .611، ص1العمدة، ج: ابن رشيق  19
 122، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  20
 122، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  21
 .32، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  22
 .32، ص2جالعمدة، : ابن رشيق  23
 .36، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  24
 .338م، ص1981، 1الصناعتين، تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: أبي هالل العسكري : ينظر  25
 .26، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  26
 .263ن، دط،دت، صفي تاريخ البالغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت لبنا: عبد العزيز عتيق: ينظر  27
 .136، ص1982، 1املختصر في تاريخ البالغة، دار الشروق، بيروت لبنان، ط: عبد القادر حسين  28
 .123، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  29
 23، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  30
 52، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  31
 23، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  32
 23، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  33
 .118، ص2العمدة، ج: ابن رشيق  34
 .252الحركة النقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، ص: بشير خلدون : ينظر  35
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واصلّي في القرآن الكريم
ّ
 :املصطلح الت

  مفاهيم ودالالت 

 

ــــور   جعفر زروالي: الدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

شاطات الّتواصلّية املنتظمة، وهي عمليات عرفها إلانسان منذ 
ّ
      تقوم الحياة إلانسانّية على نظام العالقات والن

بيعة في مختلف مظاهرها وصّورها، من خالل حركات ، ألازل 
ّ
أوجد لنفسه منظومة من الّتواصالت مكنته من الاندماج مع الط

 ...تلك ألاصوات من طبيعتها الفيزيائّية إلى رسومات يستطيع كتابتها جسده وأصوات لغته وانتهاًء نقل

نته من الحياة، من خالل مناسك 
ّ
تي أوجدته، ومك

ّ
              كما استغل إلانسان هذا الّنظام في ربط عالقته بالقوى ال

 ...الّسماويةأو عبادات خاّصة، مستعينا في ذلك بما وصله من تشريعات ونظم بواسطة الّرسل وألانبياء والكتب 

 .التراث التواصل؛ القرآن الكريم؛: املفتاحية الكلمات

 

رائق على اختراق 
ّ
شغل الغيب منذ القدم، هذا إلانسان فحاول معرفة كنهه وأسراره، فَعِمل بشّتى الط

، فأوجد له منظومة تواصلّية خاّصة به، هي خالصة ما بناه من تصّورات ومفاهيم ومعاٍن (امليتافيزيقا)هذا 

ر في ضرورة تداوِلها، غايته في ذلك 
ّ
 .ضمان الفهم وإلافهاموقيم، فراح يفك

امل وبفعل أبعاده إلانسانّية من كونه فعال 
ّ

وعلى مّر العصور وألازمنة، تحّول الّتواصل في مفهومه الش

؛ إلى مبحث علمّي تلقفْته مختلف املنابِر املعرفّيِة قديما وحديثا؛ عند العرب وغيرهم، مّما  إرادّيا  أو غير إرادّيٍ

الع ع
ّ
لى كتابات وأبحاٍث كثيرة ودراساٍت معّمقة، فتحّول الّتواصل إلى مجال ذي قيمة أتاح لنا بعد ذلك؛ الاط

     تعكس جدارة تصّدره الهتمامات املخابر البحثّية الّتطبيقّية من مختلف جوانبه املّتصلة به، فُعنيت 

، وعّينت بطبيعته، وحّددت عناصره، وضبطت مضاميَنه، ومّيزت بين أنواعه، وبّينت وظائفه، وأبرزت مجاالِته

جاهاته، وأحصت أعالمه
ّ
 ...ات

راث العربّي، فزادت مفهوَمه ثراًء، وأصبحت قضاياه 
ّ
لقد تصّدر الّتواصل الاجتهادات العلمّية في الت

 واهتماما، خصوصا وأّن الّرسالة إلالهية، نّصت على الّتواصل مع الكتاب 
ً
ه من أكثِر الجوانِب رعاية

ُ
وإشكاالت

تي جاء بها، من عقيدة وعبادة ومعامالتاملنّزل، وهي عملّية ضرو 
ّ
 ...رّية لفهم املقاصد العظمى ال

كما أّن علماء العربية القدامى وكّتابها وباحثيها، من معجَمّيين ونحويين وصرفيين ونقاد وبالغيين انبروا 

مون والفالس
ّ
 لدراسة لغتهم من خالل أبعادها الّتواصلّية، وانضّم إليهم في ذلك املضمار املتكل

ُ
        فة

واملتصّوفة، فكان نتاج كّل ذلك مصّنفات جليلة مازالت إلى يومنا هذا تعّد مراجع ُيستأنس بها وُيعتّد، بل 

 .اليمكن الاستغناء عنها في مجال الّدراسات الحداثّية الّسائرة

وعلى ضوء كل ذلك، أثار موضوع الّتواصل قضايا وأسئلة وإشكاالت متعّددة ومتنّوعة، هي جديرة 

د واملراجعة من قبل الّدارسين املعاصرين، خصوصا في جوانبه املّتصلة به لغوّيا وبالغّيا ونقدّيا وشرعّيا بالتعهّ 

 والّنقدّية ... وكالمّيا وفلسفّيا
ُ
سانّية

ّ
 والل

ُ
 وألابعاُد املعجمية

ُ
من حيث املعنى واملفاهيُم واملصطلحاُت املفتاحّية
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رعية والفلسف
ّ

سبة والبالغّية والّتداولّية والش
ّ
   ّية، ومن ثّم ما ُيثار حوله من تساؤالٍت مفتوحٍة عن أهّميته بالن

 ...إلى عالقِته باألجناس ألادبّية املختلفة

تي توّسلها القدماء وهم 
ّ
كما توّجه الّدارسون إلى مساءلة املوضوع حول معرفة املرجعّيات الفكرّية ال

تي توّصلوا يدرسون موضوع الّتواصل، وماهو نوع الاشتغال به وبقضايا
ّ
ه املوصولة به، وألانساق املعرفية ال

 ...إليها

ساؤل على جهود القدماء، بل توّجه أيضا إلى الّدرس الحديث، فكان الاستفسار 
ّ
           ولم يقتصر الت

ر املنهجّية 
ُ
ق بأنساقه املعرفّية في تراثنا العربّي، وعن ألاط

ّ
عن طبيعة اهتمامه بموضوع الّتواصل وما يتعل

فظّية، أو ما يعرف والّنظرّية له
ّ
تي أوالها القدماء للّتواصل في صورته غير الل

ّ
ذه الّدراسات، وعن العناية ال

فظّي 
ّ
 .بالّتواصل غير الل

                     سأحاول من خالل هذه الورقة البحثّية، تناول كّل ذلك، مع العمل على إلاجابة عن كثير 

طرح حول موضوع الّتواصل، ف
ُ
رحت ومازالت ت

ُ
تي ط

ّ
راث العربّي من حيث الاصطالح من الانشغاالت ال

ّ
ي الت

 .واملفاهيم

واصل
ّ
عامل املعجمّي واملوسوعّي مع مصطلح الت

ّ
 :الت

ر ( الّتواصل)لم يرد لفظ 
ْ
ما نجد له إشارة ضمن الجذ

ّ
على هذه الّصورة في املعاجم العربية القديمة، إن

الثّي 
ّ
سان)، جاء في (وصل)الث

ّ
صال: صلةوالوُ ... »(: 177 -036)البن منظور ( الل

ّ
يء: والُوصلة. الات

ّ
صل بالش 

ّ
. ما ات

يث
ّ
صل بش يٍء فما بينهما ُوْصلة، والجمع ُوَصل: قال الل

ّ
 : ويقال. كّل ش يٍء ات

ً
وبينهما . وصل فالن رحمه يصلها صلة

صال وذريعة
ّ
 .(1)«.ضّد الّتصاُرم: والوصل ضّد الهجران، والّتواصل... ُوصلة أي ات

بعنا بعَضه بعضا 77القصص  ﴾وّصلنا﴿»(: 147:ت)يقول أبو حيان ألاندلس ي ( الّتحفة)وفي 
ْ
، أت

صل
ّ
رِفي »( 765ت )للّراغب ألاصبهاني ( املفردات)، أّما في (2)«فات

َ
حاِد ط ِ

ّ
حاُد ألاشياِء بعِضها ببعٍض كات

ّ
صاُل ات

ّ
الات

ُت فالنا، : وُيقاُل ... الّدائرِة، وُيضادُّ الانفصاَل 
ْ
 ﴿: قال هللُا تعالىوصل

ْ
ن

َ
 ِبِه أ

ُ
ه

َّ
َمَر الل

َ
 َما أ

َ
ُعون

َ
ط

ْ
َوَيق

اق  ﴿ :، فقوله51:البقرة.﴾ُيوَصَل 
َ
يث ْم َوَبْيَنُهم ّمِ

ُ
ك

َ
ْوٍم َبْين

َ
َى ق

َ
 ِإل

َ
ون

ُ
ِذيَن َيِصل

َّ
 ال

َّ
ساء ﴾ِإال

ّ
سُبون  06:الن

ْ
: ُيقال. أي ُين

 
ٌ
 أو ُمصاَهَرة

ٌ
صٌل بفالٍن إذا كان بينهما نسبة ْوَل ﴿: وقوله عّز وجل. فالٌن متَّ

َ
ق

ْ
ُهُم ال

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل ْد َوصَّ

َ
ق

َ
 77:القصص. ﴾َول

 بعُضه ببعٍض : أي
ً
 .  (3) «...أكثرنا لهم القوَل موصوال

واص)تعامل املعجِمِيين العرب املعاصرين مع لفظ 
ّ
 (:لالت

سانّيات الحديثة إال بعد أن قطع نظراؤهم في الغرب أشواطا كبيرة 
ّ
غة أو الل

ّ
لم يتنّبه العرب إلى علوم الل

 
ٌ
صال العرب بهؤالء إّما عن طريق الاحتالل أو البعثات الّتعليمّية أو الوفود العلمّية، بدأت حركة

ّ
في ذلك، ومع ات

واملجامع العلمّية في ولوج معترك هذا العلم فكانت أولى نشيطة في الوطن العربّي على املستوى الجامعات 

فات محتشمٍة تبحث في هذا العلم ثم انتقلت 
ّ
راث من خالل مقاالت أو مؤل

ّ
            الانطالقات في العودة إلى الت

سانّية 
ّ
رجمة وفي ألاخير إلى الّتأليف ألاصيل، ومع كل ذلك لم تصل الّدراسات والبحوث الل

ّ
    إلى مجال الت

غوّية، 
ّ
غوّي العربّي، بسبب تعّدد املرجعّيات العلمّية أو انفراد كل قطر عربّي الل

ّ
إلى نتائج يرتاح لها الّدرس الل

بأيديولوجّية محّددة، انعكست على كل فضاءاته العلمّية وألادبّية، ومع ذلك فإّن هناك جهود مشتركة 



122112  

 

جعفر زروايل                             94 

تي تحاول تذليل العقبات وتوحيد
ّ
الجهود من أجل الّتأسيس ملرجعّية  مخلصة لكثير من ألاسماء العربّية ال

رّي، وتستفيد في الوقت نفسه من تجارب الغرب املتقّدمة في هذا 
ّ
راث العربّي الث

ّ
عربّية شاملة تستثمر في الت

 أو تعريًبا مرورا 
ً
 أو ترجمة

ً
عِد الّنقدّية والّدراسّية انطالقا من تدقيق املصطلح صياغة ة الصُّ

ّ
املجال، وعلى كاف

 .عد الّتنظيرّية وانتهاًء باإلجراءات العملّية وكيفّيات وطرائق تنفيذها ميدانًيابتوحيد القوا

غوّي املعجمّية العربّية املعاصرة، فحاولت جاهدة سواء على املستوى الفردّي 
ّ
    لقد استرعى الّدرس الل

بغية تقريبها من الباحث  أو املستوى الجماعّي، في حصر مصطلحاته املحلّية أو تلك الوافدة بتعريبها أو ترجمتها

 .الّتواصل: أو الّناقد العربّي، ومن ذلك مصطلح

مثال اكتفت بالحديث عن الجانب الّتاريخّي في تعريفها للّتواصل ولم تذكر املعاني ( فاملوسوعة العربّية)

غوي في الّدر 
ّ
 .(4)س الغربيأو الّدالالِت الحديثِة له، رغم أّنها عاصرت الّتطّورات الحاصلة في املجال الل

ذي جاء به املعجم ( املعجم الوسيط)كما أّن 
ّ
 جديدا إلى ذلك ال

ْ
غة العربّية بالقاهرة،لم ُيضف

ّ
ملجمع الل

 .عن الّتواصل (5)العربي القديم

رجمة، فعمل أصحاب املعاجم الاصطالحية 
ّ
إّن املجهود العربّي ألاّولي في هذا إلاطار، بدأ في مجال الت

 .إلى العربّية وترجمته، ومن ثّم إعطاُء تعريف له( communication)طلح الغربيالحديثة إلى نقل املص

غة )فمجدي وهبة وكامل املهندس ترجماه في معجِمِهما املشترك 
ّ
معجم املصطلحات العربّية في الل

طريق  هو نقل املعاني وألافكار عن»: ، فقاال(ألادب خاصة)واقتصرا فيه على مجال ( نقل املعاني)إلى ( وألادب

 .(6) «الوسيط ألادبّي من ذهن ألاديب إلى جمهوره

      عن هذا املفهوم، عندما ترجمه ( معجم مصطلحات ألادب)واليبتعد مجدي وهبة في معجمه آلاخر 

ه( إلايصال)إلى 
ّ
عملية بها يتّم تبادل املعاني بين ألافراد بواسطة رموز مصطلٍح عليها يدركها »: فرأى بأن

 .(7)«الجميع

صال هووفي 
ّ
عقد صلة بين فردين أو أكثر، أحدهما يوّجه إلى آلاخر »: الّنقد ألادبي الحديث، فإّن الات

ب
ّ
  صلة مادّية تجمع  -مصطلحا عليها، ج( لغة)شفرة  -سياقا لغويا يفهمه املرَسل إليه، ب -أ: رسالة تتطل

صال ومواصلته
ّ
 .(8)«بينهما، وتسمح بإقامة الات

صال هو تبادل املعلومات بين شخصين أو في الحّد ألادنى، عقد صلة »ّن أّما عند علماء الّسرد، فإ
ّ
الات

اني أن 
ّ
صال من شروط، أّولها وجود رسالة موّجهة من مرسل إلى مرسل إليه، والث

ّ
بين شخصين، والبّد في الات

 .(9)«يكون املرَسل إليه قادرا على فهم الّرسالة

صال عن
ّ
نوع من الّتفاعل املتبادل حيث يكون »هؤالء، فهو أيضا  واليختلف علم الّنفس في تعريفه لالت

 .، والعضوية عندهم هو املخلوق الحّي بكامله(10)«سلوك عضوّية ما بمثابة مثيٍر لسلوك عضوّية أخرى 

        لكّن الّصوفّية ومن خالل لغتهم الخاّصة ومعجمهم املتفّرد، يذهبون في فهمهم ملصطلح الّتواصل 

هول والغياب والّدهشة والّسّر والكشفإلى تلك ألابعاد املجّردة 
ّ
تي تحيلهم على حاالت الذ

ّ
يقول عبد املنعم ... ال

صال وفق املنظور الّصوفي
ّ
َحدّي، وأال يتقّيد بوجود »: الحفني عن الات

َ
 بالوجود ألا

ً
ه مّتصلة

َ
أن يرى العبد ذات

صال املدد والجود من غير انقطاع حّتى يبقى امل
ّ
وأورد أقوالا « وجود باقيا باهللنفسه، وأن يرى الّسالك ات
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صال هو
ّ
صال أن اليشهد العبد »: لبعض متصوفيهم أّن الات

ّ
هول، وقال بعضهم الات

ّ
وصول الّسّر إلى مقام الذ

صال مكاشفات القلوب ومشاهدات 
ّ
غير خالقه، واليتصل بسّره خاطر لغير صانعه، وقال الّنووّي الات

اهر واملقام ألاجل من خالل  ، فاملتصّوفة ال يعترفون إال (11)«ألاسرار
ّ
ذي يربطهم بالعالم الط

ّ
صال ال

ّ
باالت

م به أن تعابير الّصوفّية تنغلق 
ّ
تي تخفى عن غيرهم من الّناس، ومن املسل

ّ
       املكاشفات ومواطن ألاسرار، ال

ذي نلمسه في مجمل 
ّ
يء ال

ّ
على الّدارسين وأصحاب الاختصاص، فما بالك بغيرهم من الّناس؟ وهو الش 

تي أعطوها ملفرداتهم الّسلوكّيةمفاِهيم
ّ
 .هم ال

املصطلحات ألادبية )لجّبور عبد الّنور، وكذا ( املعجم ألادبي)وفي ذات الحين؛ يغيب املصطلح في 

 .(12)ملحّمد عّناني( املعاصرة

صال، توّزع بين 
ّ
وخالصة القول فيما تقّدم من تعريفات املعجميين العرب، أّن التواصل أو الات

 .ما لغوّي، وهو ماسار عليه القدامى، وآلاخر ما أثبته املحَدثون من أصحاب املصطلحاتمفهومين، أحده

 صلٍة بين اثنين  -
ُ
فاق بين الاثنين في كونه عملّية ربط

ّ
عن طريق تعابيَر ( فردا أو جماعة)هناك ات

 .لغوّية لفظّية أو غير لفظّية

ة، نقد أدبّي، سرديات، علم لغ)التختلف تعاريف املعجمِيين كثيًرا رغم اختالف تخّصصاتهم -

 .، فهي تصّب في وعاء واحد(الّنفس

فهناك أربعة ألفاظ تم تدويرها في تلك ( communication)الحظنا اختالفا في ترجمة املصطلح  -

 : املعاجم، وهي

صال، تواصل)
ّ
أسلس وأليق في مجال ( الّتواصل)، وإن كان في الواقع لفظ (، نقل املعاني(13)إيصال، ات

 . عن ذلكالحديث 

غوّي الغربّي  -1
ّ
واصل في املجهود الل

ّ
 : مصطلح الت

غوّي في مختلف فروعه وفي شّتى الجامعات والِحلق العلمية ومخابر البحث أوج عطائه 
ّ
بلغ الّدرس الل

تي أسهمت بشكل 
ّ
ت الّرائدة، ال

ّ
ل في تلك املصّنفات الهائلة واملجال

ّ
لدى الغرب، فأفرز منتجا فكرّيا عظيما، تمث

 كبير 
ُ
الب والّدارسين، وفرضت نفسها نظرياٍت لها مكانُتها ومنزلتها املنوطة

ّ
      في تطوير البحث العلمّي لدى الط

بها، فحظيت هذه الجهوِد باحتراٍم كبير، واعُتبرت مراجَع اليمكن ألّي بحث في ذلك املجال أن يتّم دون الّرجوع 

 .إليها واستشارتها

ت
ّ
سانّيات كان الّتواصل واحدا من املوضوعات ال

ّ
غوّي الغربّي على مستوى الل

ّ
ي اهتّم بها الّدرس الل

          والّسميائّيات، فقد ُسخرت الكثير من الجهود للبحث في مجاالته بغية إظهاِره وتطويره وتمييزه عن غيره 

غوّية ألاخرى 
ّ
 .من املوضوعات الل

د الكثير من الّدراسات
ّ
الث عشر ميالدي ظهر في آخر القرن ( communication)أّن مصطلح  (14)تؤك

ّ
 الث

، أّما (15)«اشتراك في ش يء، تبادل قول، إبالغ»ويعني ( communicatio)بفرنسا، وهو مأخوذ من املشتق الالتيني 

غة إلانكليزية فقد ظهر بها منذ القرن الخامس عشر ميالدّي مستَمّدا مباشرة من نظيرتها الفرنسّية، وهو 
ّ
في الل

 .(16) «اتصال، رسالة»يعني 
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تي من خاللها يتواصل »يطلق ( communication)جم ألاكاديمية الفرنسية أّن ففي مع
ّ
على الواسطة ال

ه  communiquer) (، وفي شرحها لكلمة (17)«شيئان اثنان
ّ
يدّل على الّدخول بسهولة في خطابات »أشارت إلى أن

 .(18)«أو أحاديث مع الغير

غوّي الغربّي، إلى تحديد مفهوم
ّ
نهائّي للّتواصل، إذ تعّسر عليه، فتعّددت تبعا  لم يتوّصل الّدرس الل

ذي ينتمي إليه، لكن 
ّ
ه »لذلك؛ مفاهيُمه حسب الفّن ال

ّ
ماتشترُك فيه هذه الّتحديدات هو أّن الّتواصل كأن

ضرب من الجواب عن القضية الكبرى للجماعة الاجتماعّية، فالّتواصل يمِكّن الّناَس من إقامة عالقات بينهم 

 . (19) «...قدير مايفّرق بينهم ومايجمع، فُينشئون بذلك عالقات نفسانّية واجتماعّيةتْحملهم على ت

غوّي لدى الغرب لدراسات عديدة 
ّ
 لبناء عالقات اجتماعّية، فقد خضع الّتواصل الل

ً
وباعتباره طريقة

سانّيات الاجتماعّية والّتغّيرّية والتّ 
ّ
فاعلّية واملنظور الّنفس ّي من ِقبل الفلسفة وألانثربولوجيا وعلم الّنفس والل

قولّية وقّوة أثر القول ونظرّية أعمال الكالم وإثنّية 
ّ
الاجتماعّي، وتحليل الخطاب، والّتداولّية ومفاهيم القّوة الال

ذي جعل مفاهيمه تلك؛ تتفّرق بينها جميعا، فتعّسر بعد ذلك جمعها (20)الّتواصل وإلاثنّية املنهجّية
ّ
       ، ألامر ال

 . أو حصرها

ذين يعيشون في املجتمع، فهؤالء ... أّن الّتواصل»أصحاب تحليل الخطاب رأى 
ّ
هو خاصّية ألافراد ال

ون يتبادلون رسائل بواسطة أنظمة عالمات، قصد إلاقناع أو إلاغراء، مقيمين عالقات تأثيٍر ناجعٍة قليال 
ّ
الينفك

 . (21)«أو كثيًرا

أّيا كانت طبيعُتها ( الّرسائل)تنتقل من خاللها عملّية »: وفي مجال علم الاجتماع فإّن الّتواصل هو

 فيها، من فرد إلى آخر، بحيث تجعل الّتفاعل الاجتماعّي ممكنا
ُ
 .(22)«والّركائز املستخدمة

قافة الغربّية، فقد سّجلنا غيابه 
ّ
هور املبكر لهذا املصطلح في الث

ّ
        ومع كّل هذا الاهتمام الكبير والظ

غة )هم من أمثال في أشهر املوسوعات واملعاجم عند
ّ
املعجم الاستداللّي للّصعوبات الّنحوّية وألادبّية لل

وال ول،ج. ف: لـ (24) (املعجم الاشتقاقّي الّنقدّي الّتاريخّي، الحكائّي وألادبّي )ش، الفو، و.ج: لـ (23) (الفرنسّية
ُ
. ن

 ...الفلسفّية (25) (موسوعة الاللند)كاغبونتيي، و

 :وخالصة القول فيما تقّدم

 (.communication)هناك مصطلحا واحدا تّم تدويره في املعاجم واملوسوعات الغربّية أال وهو أّن  -

صال بين طرفين -
ّ
 على أّن املصطلح يربط عالقة ات

ٌ
 ...كّل هذه املعاجِم واملوسوعاِت متفقة

الفكرّية جميع الّنظرّيات واملناهج بإمكانها إعطاُء املفهوِم املناسب لهذا املصطلح حسب توجهاتها  -

 .واملذهبّية

راث العربّي 
ّ
واصل في الت

ّ
 :الت

ه ( الّتواصل)بعد أن تناول تدوير مصطلح 
ُ
في املعاجم العربّية قديما وحديثا، أّما من حيث مصطلحات

كرت فيه، وهي
ُ
ركيز على ثالثِة مصطلحاٍت تواصلّيٍة ذ

ّ
: ومفاهيُمه انطالقا من القرآن الكريم، فسيكون الت

( ،
ُ
 الّرسالة

ُ
ذي يتعاطه البشر فيما ( الّرمُز، إلاشارة

ّ
وهي ألفاظ نحَسبها من أشّدها التصاقا بنشاط الّتواصل ال

 .بينهم
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 : الّرسالة -

بصيغة املفرد في موضع واحد من القرآن الكريم، وذلكم في قوله تعالى على لسان ( رسالة)ورد لفظ 

اَل ﴿ -عليه الّسالم-نبّيه صالح 
َ
ٰي َعْنُهْم َوق

ّ
َول

َ
ت
َ
 ف

َ
ة

َ
ْم ِرَسال

ُ
ك

ُ
ت
ْ
غ

َ
ْبل

َ
َد ا

َ
ق

َ
ْوِم ل

َ
ق

ٰ
يَي ووردت بصيغة (79) ألاعراف ﴾َرّبِ

َك ﴿:  (144)الجمع في مواضع عديدة، منها مثال، قوله تعالى في الّسورة نفسها آلاية 
ُ
ْيت

َ
ف

َ
ي ِاْصط

ّ
ُموس ٰي ِإن

ٰ
اَل َي

َ
ق

ِتي 
َ
اِس ِبِرَسال

َّ
لن

َ
ي ا

َ
ِميَعل

َ
َل

َ
ِتِه ﴿: قوله تعالى (23) ، وفي سورة الجّن ﴾َوِبك

َٰ
ل

ٰ
ِه َوِرَس

َّ
لل

َ
َن ا غا ّمِ

َٰ
 َبل

َّ
 ... ﴾ ّلِِا

سان
ّ
 : إلارسال»: والعرب تطلق على الّرسول رسالة، جاء في الل

ُ
رَسل إليه، والاسم الّرسالة

َ
الّتوجيه، وقد أ

ث ج. والّرسوُل والّرسيُل؛ ألاخيرة عن ثعلب
ّ
ر، فمن أن

ّ
ث ويذك

ّ
مع أرُسال؛ قال والّرسوُل بمعنى الّرسالة، يؤن

اعر
ّ

ك، وتراسَل القوم بعُضهم إلى بعض: ويقال".قد أتتها أْرُسلي: "الش
ُ
ْرسُل؛ : والّرسول . هي رُسول

ُ
 واملـ

ُ
الّرسالة

 لألسعر الُجعفّي 
َ
 :وأنشد الجوهرّي في الّرسوِل الّرسالة

تاَحِتكم غني    أال أبلغ أبا عمرو رسوال
ُ
ي عن ف

ّ
 بأن

 . عن فتاحتكم أي ُحكمكم
ّ
 .(26)«.ث الّرسول حيث كان بمعنى الّرسالةفأن

 عن موس ى وأخيه ... »: وفي موضع آخر منه
ً
عليهما -وقال أبو إسحق الّنحوّي في قوله عّز وجّل حكاية

 ﴿ :-الّسالم
َ

وال
ُ
ق

َ
  ف

َ
ين ِ

َ
َعامل

ْ
ا َرُسوُل َرّبِ ال

َّ
 رّب العاملين، أي ذَوا رسالٍة : معناه (16) الشعراء ﴾ِإن

ُ
ا رسالة

ّ
                   إن

 :رّبِ العاملين؛ وأنشد هو أو غيره

هت عندهم بسّرٍ  وال أرسلُتهم برسول ... 
ُ
 ماف

ه  ذو رسالة. وهذا قول ألاخفش: والأرسلتهم برسالٍة؛ قال ألازهرّي : أراد
ّ
اسم : والّرسوُل . وُسمّي الّرسول رسوال ألن

 من أرسلت وكذلك 
ُ
اعر»: ، وجاء في املفردات للّراغب(27)«الّرسالة

ّ
ل كقول الش  :والّرسول يقال تارة للقول املَتَحمَّ

 أال أبلْغ أبا حفٍص رسوال

ل القول والّرسالِة  تحّمِ
ُ
 .(28)«.وتارة مِل

 .شفوّية: مكتوبة، وألاخرى : ورد سياق الّرسالة في القرآن الكريم وفق الّصياغة، على طريقتين، أوالهما

 الكتاب على الّرسالِة وعلى كّل مكتوب سواها، وهو وارد : ملكتوبة، سّماهافا
َ
الكتاب، والعرُب تطلُق لفظ

        وملكة  -عليه الّسالم-في القرآن الكريم فمثال الّرسالة املكتوبة؛ مانجده في قّصة نبي هللا امللك سليمان 

ِقِهۦٓ إِ  ﴿ :سبأ، قال تعالى
ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف

َ
ذ

ٰ
بِي َه

َٰ
ِكت َهب ّبِ

ْ
ذ

َ
 ا

َ
ا َيْرِجُعون

َ
ْر َماذ

ُ
انظ

َ
َولَّ َعْنُهْم ف

َ
مَّ ت

ُ
ْيِهْم ث

َ
 ( 82)ل

ْ
ا
ُ
ؤ

َ
ل
َ ْ
مل
َ
َها ا يُّ

َ
أ
ٰ
 َي

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

ِريم  
َ
ب ك

َٰ
يَّ ِكت

َ
ِقَي ِإل

ْ
ل
ُ
َي أ ِ

ّ
ِحيِم ( 82)ان ِن ِالرَّ ْحَمٰ ِه ِالرَّ

َّ
ُهۥ ِبْسِم ِالل

َّ
َن َوِإن ْيَمٰ

َ
ُهۥ ِمن ُسل

َّ
 .(30) الّنمل ﴾(03)ِان

 تواصٍل منذ القدم، وقد حفظ لنا القرآن 
َ
 املكتوبة وسيلة

َ
ففي آلاية دليل على معرفة إلانسان الّرسالة

ذي جّسد كل خصائص الّرسالة، من حسن ابتداء، وإيجاز، وتكثيف املعنى، 
ّ
وهذا »الكريم هذا الّنموذج، ال

ه حَصل املعنى بأيسر عبارة وأحسنهاالكت
ّ
كان : قال ابن جريج»و (29)«.اب في غاية البالغة والوجازة والفصاحة فإن

هم إمالء، قال -عليه الّسالم-سليمان 
ّ
 .(30)«.وكذا ألانبياء يكتبون جمال واليطيلون : أبلغ الّناس في الكتابة وأقل

ا؛ دعوة القوم إلى توحيد هللا ونبِذ عقيدة منه -عليه الّسالم-فبهذه الخصائص كانت غاية سليمان 

مس والّسجود لها، وقد عِمل على الّتأثير في امللكة وقومها، من خالل وسائل إقناع 
ّ

لة في عبادة الش
ّ
رِك املتمث

ّ
الش

، فقد قّدم اسمه على اسم هللا، 
ُ
مس »قوّية، تضمنتها رسالُته املوجزة املختصرة

ّ
 ألّن القوم كانوا يعبدون الش

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=26
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يعرفون هللا، فخاف أن يبدَو منهم ماال يليق عند قراءة اسم هللا، فقّدم اسمه لهذا  ن هللا، والمن دو 

ه شّفعه بالبسملة، لتزداد رسالته بالغة وتأثيرا، (31)«املعنى
ّ
لم يكتب أحد بسم هللا : قال العلماء»، كما أن

لوك أو رّبما غيرهم، الابتداء في كتابة ، فيبدو أن من عادة امل(32)«-عليه الّسالم-الّرحمن الّرحيم قبل سليمان 

      رسائلهم؛ بذكر أسمائهم، ثّم إتباعها بمضمونها، فجاءت البسملة لُتضيف جديدا في طريقة صياغة 

َها ﴿: الّرسائل، وهذا الجديد له قّوة تأثيٍر في نفوسهم، وهو ما عّبرت عنه امللكة بلقيس حين قالت لقومها يُّ
َ
أ
ٰ
َي

 
ُ
َي أ ِ

ّ
 ان

ْ
ا
ُ
ؤ

َ
ل
َ ْ
مل
َ
ِريم  ا

َ
ب ك

َٰ
يَّ ِكت

َ
ِقَي ِإل

ْ
ِحيِم ( 82)ل ِن ِالرَّ ْحَمٰ ِه ِالرَّ

َّ
ُهۥ ِبْسِم ِالل

َّ
َن َوِإن ْيَمٰ

َ
ُهۥ ِمن ُسل

َّ
             ﴾ سورة (03)ِان

وملا كتب الكتاب طبعه باملسك وختمه بخاتمة، وقال  :قال مقاتل»بالكريم، ( الّرسالة)، فوصفت الكتاب الّنمل

 ﴿: للهدهد
َ
ا َيْرِجُعون

َ
ْر َماذ

ُ
انظ

َ
َولَّ َعْنُهْم ف

َ
مَّ ت

ُ
ْيِهْم ث

َ
ِقِهۦٓ ِإل

ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف

َ
ذ

ٰ
بِي َه

َٰ
ِكت َهب ّبِ

ْ
ذ

َ
 . (33)«أْي َيرّدون من الجواِب  ﴾ا

غوّية املعاصر 
ّ
ة فإّن هذه الّرسالة قد تضّمنْت كّل أّما مِن الّناحَية الّداللّية، وعلى ضوء الّدراسات الل

( الهدهد)نقٍل ووسيلِة ( ملكة سبأ وقومها)ومتلّقٍ  -عليه الّسالم-( سليمان)عناصر نجاح الّتواصل من ُمرسل 

 في شكٍل قابٍل »: ألّن الّرسالة في املفهوم الّسميائي الحديث هي
ٌ
، أْي موضوعة

ٌ
       إشاراٌت أو عالماٌت مشّفرة

 للّنقِل، يبعث بها ا
ً
د عن نقل الّرسالة عالقة

ّ
                 ملرسُل إلى مرسٍل إليه بواسطة وسيلِة نقل، يتول

 
ً
، فقد دخلت ملكة سبٍأ في الّدين، وحافظت على عرِشها وملِكها وسلطِتها، ورّبما تكون قد (34)«.اجتماعية

 .امللك الّنبّي الّرسول  -عليه الّسالم-تزّوجت سليمان 

 : نماذج عديدة منها  -عليه الّسالم-أّما الّرسالة الشفوّية، فمثالها كثير، ففي قّصة يوسف 

﴿  
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ذ

َ
خ

َ
َد ا

َ
ْم ق

ُ
َباك

َ
نَّ أ

َ
 أ

ْ
ُموا

َ
ْعل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
ِبيُرُهُمۥٓ أ

َ
اَل ك

َ
ِجّيا ق

َ
 ن

ْ
ُصوا

َ
ل
َ
ُه خ

ْ
 ِمن

ْ
ُسوا

َٔ
ْيـ
َ
ْست

َ
ا ا مَّ

َ
ل
َ
ْوِثقا ف               م مَّ

ْو يَ 
َ
ِبَي أ

َ
 ِلَي أ

َ
ن

َ
ٰي َياذ ْرَض َحتَّ

َ َ
ْبَرَح ّلِا

َ
َن ا

َ
ل
َ
 ف

َ
ْم ِفي ُيوُسف

ُّ
ت
ْ
ط رَّ

َ
ْبُل َما ف

َ
ِه َوِمن ق

َّ
لل

َ
َن ا  ّمِ

َ
ِكِمين

ٰ
َح

ْ
ل
ُ
ْيُر ا

َ
ُه ِلي َوُهَو خ

َّ
لل

َ
َم ا

ُ
ْحك

ا( 23)
َّ
ن
ُ
ا َوَما ك

َ
 ِبَما َعِلْمن

َّ
ا ِإال

َ
ِهْدن

َ
 َوَما ش

َ
َك َسَرق

َ
ْبن

َ
ا ِإنَّ ا

َ
َبان

َ
أ
ٰ
 َي

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ْم ف

ُ
ِبيك

َ
ٰي أ

َ
 ِإل

ْ
ْرِجُعوا

َ
  ا

َ
ِفِظين

ٰ
ْيِب َح

َ
غ

ْ
( 21)ِلل

 
ْ
ا ِفيَها َوال

َّ
ن
ُ
تي ك

ّ
ل
َ
 ا

َ
ْرَية

َ
ق

ْ
ِل ِال

َٔ
 َوْسـ

َ
ون

ُ
ِدق

ٰ
َص

َ
ا ل

َّ
ا ِفيَها َوِإن

َ
ن
ْ
َبل

ْ
ق

َ
تي أ

ّ
ل
َ
 .-عليه الّسالم-﴾ سورة يوسف(28) ِعيَر ا

ِيه مفرداِت الّرسالة، وهي 
ْ
حّدد أخوهم ألاكبُر سّنا واملقّدُم عليهم في رزانته ورجاحة عقله وصواِب رأ

 املعنى﴿
َ
 مختصرة شاملة دقيقة

ٌ
َك َسرَ مفرداٌت موجزة

َ
ْبن

َ
ا ِإنَّ ا

َ
َبان

َ
أ
ٰ
ْيِب َي

َ
غ

ْ
ا ِلل

َّ
ن
ُ
ا َوَما ك

َ
 ِبَما َعِلْمن

َّ
ا ِإال

َ
ِهْدن

َ
 َوَما ش

َ
ق

 
َ
ِفِظين

ٰ
 ﴿ ﴾ مدّعمة بالِحجاجَح

َ
ون

ُ
ِدق

ٰ
َص

َ
ا ل

َّ
ا ِفيَها َوِإن

َ
ن
ْ
َبل

ْ
ق

َ
تي أ

ّ
ل
َ
ِعيَر ا

ْ
ا ِفيَها َوال

َّ
ن
ُ
تي ك

ّ
ل
َ
 ا

َ
ْرَية

َ
ق

ْ
ِل ِال

َٔ
 .﴾َوْسـ

      وهو نداء مفعم بعاطفة ( ياأبانا)ي وهو ألاب فهذه املفرداُت املنتقاة الغرض منها الّتأثيُر في املتلّق 

أُن 
ّ

، فهي أشدُّ وقعا في ألاذن، وكذا الش
ً
 أقوى من تأثيرها مرسومة

ً
ألابّوة، فيه استمالة ظاهرة، وتأثيُرها منطوقة

سبة اللتماس الحّجِة والّدليِل على صدق خبرهم وأخيهم
ّ
 .نفسه بالن

ذ منهم  كما أظهرت الّرسالة مدى حرِج كبيِرهم وشعوِره
ْ
         بالحياء أمام والده، كيف ال وهو من أخ

 خدعِة اختفاء يوسف 
َ
 أمامه، فبماذا سيقابُل والده  -عليه الّسالم-من قبل موثقا، كما أّن صورة

ً
مازالت ماثلة

إذن؟ فما كان عليه إال أن أرسل أخوته محّملين برسالة شفوّية إليه، أما هو فباٍق هناك متابًعا قضية أخيه 

ذي س)
ّ
ى يأذَن له والده في العودة، أو يحكم هللا له بأن ييّسر له استرجاع أخيه والعودة معا إلى أبيهما( رق ال  .حتَّ

 

 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=27
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=27


122112  

 

جعفر زروايل                             99 

َجا ِمْنُهَما  ﴿: وفي الّسورة نفسها نقف على رسالة شفوّية مستعجلة أخرى، قال تعالى
َ
لِذي ن

َ
اَل ا

َ
َوق

اِويِلِه 
َ
م ِبت

ُ
ك ئُ ّبِ

َ
ن
ُ
ا أ

َ
ن
َ
ٍة ا مَّ

ُ
َر َبْعَد أ

َ
ك وِن َوادَّ

ُ
ْرِسل

َ
أ
َ
ُهنَّ ( 54)ۦ ف

ُ
ل
ُ
ٍت ِسَماٍن َياك َرٰ

َ
ا ِفي َسْبِع َبق

َ
ِتن

ْ
ف

َ
يُق أ ّدِ لّصِ

َ
َها ا يُّ

َ
 أ

ُ
ُيوُسف

 
َ
ُمون

َ
ُهْم َيْعل

َّ
َعل

َ
اِس ل

َّ
لن

َ
ي ا

َ
ْرِجُع ِإل

َ
َي أ ِ

ّ
َعل

َّ
ٍت ل

ٰ
َر َياِبَس

َ
خ

ُ
ْضٍر َوأ

ُ
ٍت خ

َٰ
 َوَسْبِع ُسنُبل

 
لقد وقع امللك  ﴾(54)َسْبع  ِعَجاف

ولون في حيرة من أمرهم، وججزوا عن تأويل رؤيا امللكوالقوم وامل
ّ
ِم  ﴿ؤ

ََٰ
ْحل

َ
ْحُن ِبَتاِويِل الِا

َ
ٍم َوَما ن

ََٰ
ْحل

َ
 أ

ُ
ث

ََٰ
ْضغ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

ِلِميَن  ر صاحُب يوسف (44)ِبَعَٰ
ّ
عليه -فطلب منهم مستعجال إرساله إلى يوسف  ، -عليه الّسالم-﴾، حينها تذك

افَي ملا هم فيه من حيرة، فدخل عليه، وطلب منه تفسيَرها حّتى يرجَع   -الّسالم
ّ

ه يجد عنده الجواب الش
ّ
لعل

  .للقوم باإلجابة، فما كان منه إال أن استجاب لطلب صاحبه

عجال، فقد هال امللك مارأى في منامه، والبد له من يؤّول فميزة هذه الّرسالة الاختصار وإلايجاز والاست

           من الّسجن ُمعّززا مكّرما، فامللك أمر  -عليه الّسالم-رؤياه، فكانت الّرؤيا سببا في خروج يوسف 

وِنيبإحضاره، ﴿
ُ
يت

ُ
ِلُك ا

َ ْ
مل
ََ۬
اَل ا

َ
  ِبِهۦۖ َوق

ٌ
 وإلحاٌح وثقة

ٌ
                           ﴾ فرّد برسالة شفوّية، هادئٍة لكْن فيها صرامة

سوةفي ا
ّ
ُه ﴿لّنفس، يطلب من خاللها إثبات براءته من تهمة كيد الن

ْ
ل
َٔ
ْسـ

َ
َك ف ى َرّبِ

َ
ْرِجِع ِال

َ
اَل ا

َ
ُسوُل ق لرَّ

ُ
ا َجاَءُه ا مَّ

َ
ل
َ
ف

ْيِدِهنَّ َعِليم 
َ
ي ِبك ْيِدَيُهنَّ ِإنَّ َرّبِ

َ
ْعَن أ

َّ
ط

َ
تي ق

ّ
ْسَوِة ِال ِ

ّ
لن

ُ
                 فلما جاءه الّرسول امتنع عن الخروج»... ﴾(43)َما َباُل ا

حتى يتحّقق امللك ورعيته براءة ساحته، ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا الّسجن 

 
ً
 وعدوانا

ً
 .(35)«كان ظلما

 :الّرمز -

سان
ّ
: الّرمز»: للّرمز معاٍن في كالم العرب ولغتهم، وذلك حسب موقف الاستعمال وظرفه، جاء في الل

ما هو 
ّ
فظ من غير إبانٍة بصوت إن

ّ
فتين بكالم غير مفهوم بالل

ّ
سان كالهمس، ويكون تحريك الش

ّ
تصويت خفّي بالل

فتين، وقيل
ّ

فتين والفم: إشارة بالش
ّ

غة كّل ما أشرت و  الّرمز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والش
ّ
الّرمز، وفي الل

فظ بأّي ش يء إلي
ّ
َم  ﴿: -عليه الّسالم-وفي الّتنزيل العزيز في قّصة زكريا .. ه بيد أو بعينإليه مّما ُيباُن بالل ِ

ّ
ل
َ
ك

ُ
 ت

َّ
ال

َ
أ

 َرْمزا
َّ

اٍم ّلِِا يَّ
َ
 أ

َ
ة

َ
ث
َٰ
ل
َ
اَس ث

َّ
لن

َ
 .، فكثيرا ما يفّسر باإلشارة وإلايماء(36)«﴾ا

غوّية، نستنبط (37)«غمزته: ورمزته املرأة بعينها ترمزه رمزا»: وفيه أيضا
ّ
، ومن خالل هذه الّتعريفات الل

فظ، أو إلاشارة وإلايماء 
ّ
فتين بكالم غير مفهوم بالل

ّ
املعاني املختلفة للّرمز، الّصوت الخفّي والهمس، تحريك الش

فتين والفم
ّ

 ...  بالعينين والش

غوية في شرحهم ولم يبتعد علماء الّتفسير وغريب القرآن في تفسيراتهم، عن معاني أهل املعاجم ال
ّ
ل

فظ من غير »: ، وعند أبي حيان ألاندلس ي(38)«إلايماء: الّرمز»: للّرمز، ففي معاني ألاخفش أّن 
ّ
فتين بالل

ّ
إشارة الش

             وعّده ابن الجوزي من املعرب، وقال الواسطي »، (39)«إبانة بصوت، وقد يكون إشارة بالعين والحاجب

فتين بالعبرية
ّ

 .(40)«هو تحريك الش

غة في شرحهم  فمن خالل هذه
ّ
                   الّتعريفات، ال نالحظ أّي فرق أو خالف بائن بين أهل الل

 .للّرمز، ونظرائهم من علماء تفسير القرآن وغريبه

تي تعّبر 
ّ
غوية الحديثة، فقد توّسع مفهومه، ليشمل ألاشياء املادّية امللحوظة، ال

ّ
     أّما في الّدراسات الل

غوّية من املنطوق أو املكتوب إلى رسٍم أو شكل معّين عن أشياء أخرى غيِرها، أو بمعنى أدق؛ انتقال 
ّ
العالمة الل

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=44&sourid=12
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       ورّبما تجاوز ذلك إلى مظاهر ... يدّل عليه، فالّنجمة مثال ترمز إلى إلاسالم، والعلم أو الّراية ترمز للبلد

مس على الّضعف، وهكذا، فالّرمز إذن
ّ

بيعة، فالخريف يدل على الهرم، وغروب الش
ّ
 »: الط

ّ
ال ش يء يعتبر ممث

           لش يء آخر، وبعبارة أكثر تخصيصا فإّن الّرمز كلمة أو عبارة أو تعبير آخر يمتلك مركبا من املعاني 

املترابطة، وبهذا املعنى ينظر إلى الّرمز باعتباره يمتلك قيما تختلف عن قيم أّي ش يء يرمز إليه كائنا ما 

  . (41)«...كان

غوّية، واكتفت لكّن معظم املعاجم الاصطالحّية العربية الحديثة 
ّ
لم تتطّرق إلى الّرمز من وجهته الل

بالحديث عنه مثلما أشرنا سلفا، وذلك لتعّدد سماته ودالالته، وعدم استقراره على ش يء معّين، يقول سعيد 

يش
ّ
مات، غير مستقّر، حيث يستحيل رسم كّل مفارقات معناه: الّرمز»: عل والّرمز وسيط ... مصطلح متعّدد الّسِ

 .(42)«شارة إلى عالم ألاشياءتجريدّي لل 

ت مفهوم  
ّ
قافة الغربية فقد تشت

ّ
ز  (symbol, symbole) أّما في الث

ّ
         وداللته بين معاجمها، فهي ترك

تي تصطنعها يد إلانسان أو هي موجودة أصال 
ّ
        في حديثها عن الّرمز على تلك الّرسوم وألاشكال الهندسية ال

غويين والّدارسين ملزيد من البحث والاستقصاء، جاء في معجم في الطبيعة، فأبقت املجال مفتوحا لجهود ال
ّ
ل

ل مفهوما له صورة أو سمة أو إشارة»: هو( symbole)أّن  الروس
ّ
 .(43)«عالمة متحّركة، أو ش يء يمث

تي تنتج قصد الّنيابة من عالمة أخرى »وذهب موريس إلى اعتبار الّرمز
ّ
عالمة العالمة، أي العالمة ال

غوّية يصير لها مدلول آخر كالّسلحفاة رمز البطء مرادفة لها ومعنى
ّ
 .(44)«ذلك أّن العالمة الل

اَل َرّبِ ﴿: في قوله تعالى  -عليه الّسالم-في القرآن الكريم في حديثه عن نبّي هللا زكريا ( الّرمز)ورد لفظ 
َ
ق

 
َ
ة

َ
ث
َٰ
ل
َ
اَس ث

َّ
لن

َ
َم ا ِ

ّ
ل
َ
ك

ُ
 ت

َّ
ال

َ
َك أ

ُ
اَل َءاَيت

َ
َي َءاَية ق ِ

ّ
 َرْمزاِاْجَعل ل

َّ
اٍم ّلِِا يَّ

َ
ارِ   أ

َ
ّيِ َوّلِِاْبك َعش ِ

ْ
ْح ِبال ِثيرا َوَسّبِ

َ
َك ك بَّ ر رَّ

ُ
ك

ْ
، (47) ﴾َواذ

ك سوّي »: آل عمران، قال ابن كثير
ّ
بري (45)«أي إشارة التستطيع الّنطق مع أن

ّ
م »: ، وعند الط

ّ
عالمتك أن التكل

فتين وباإلشارة من غير خر 
ّ

أن ال »: ، وقال الّزمحشري (46)«س وال عاهة وال مرضالّناس ثالثة أّيام إال باإليماء بالش

ه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم 
ّ
ما خّص تكليم الّناس ليعلمه أن

ّ
 أّيام، وإن

َ
تقدر على تكليم الّناس ثالثة

م بذكر هللا
ّ
 .(47)«خاّصة مع إبقاء قدرته غلى الّتكل

بري لقد ذهب أهل الّتأويل في معنى الّرمز هنا مذاهب خالفّية 
ّ
   عديدة، وانبرى في ذكرها وتعدادها الط

عليه -زكريا به في إخباره عن -عز وجل-املعنى الذي عنى هللا  وقد اختلف أهل التأويل في»: في تفسيره، حيث قال

، ثّم ذكر بعدها (48)«...عنى بذلك؟" الّرمز"، وأّي معانيرمزا إال  أيام ثالثة الناس تكلم أال  آيتك :من قوله -الّسالم

تي ينطوي تحتها الّرمز، مثل
ّ
 :املعاني ال

فتين، من غير أن ترمز بلسانك الكالم-
ّ

 ... تحريك بالش

 ... إلايماء وإلاشارة-

  ...  يتكلمأن يشير بيده أو رأسه، وال -

م الّناس بيده-
ّ
 ... . أن أخذ بلسانه، فجعل يكل

 ... إلاشارة، يشير إليهم-

 ...أن سبحوا بكرة وعشيا: أمسك بلسانه، فجعل يومئ بيده إلى قومه-

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=941&idto=941&bk_no=50&ID=947#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=941&idto=941&bk_no=50&ID=947#docu
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بري قد أوجز الحديث فيه فقال 
ّ
إلايماء : فإن ألاغلب من معانيه عند العرب" الرمز"وأما »: وكان الط

وقد يقال للخفّي من الكالم . ل في إلايماء بالحاجبين والعينين أحيانا، وذلك غير كثير فيهمبالشفتين، وقد يستعم

   :جؤية بن عائذ ومنه قول " الرمز: "الذي هو مثل الهمس بخفض الصوت

 .(49)«وهمهمة لهم مثل الهدير وكان تكلم ألابطال رمزا 

فظ دون إحداث صوت، وهو ما
ّ
فتين بالل

ّ
يقترب  لقد اتفق املفّسرون على أّن الّرمز يراد به تحريك الش

فتين إشارات باليد، أو إيماءات 
ّ

في داللته من لغة الّصّم البكم املتداولة اليوم، ويمكن أن يصاحب تحريك الش

   . يصّنف ضمن لغة الجسد بالوجه، وهو ما

 : إلاشارة -

ل إلاشارة 
ّ
في مفهومها البسيط، واسطة تواصلّية، ناجحة وفّعالة، مصاحبة للنسان في حياته تشك

                     اليومّية العاّمة، وفي مختلف مناحي الحياة، سواء في بيئته الصغرى وهي العائلة، أو بيئته الكبرى 

 .(50)«تعتبر ظاهرة فوق لسانّية، ذات وظيفة مساعدة في إطار الّتواصل»وهو املجتمع، إذ 

سانورد في ال
ّ
 والعين والحاجب، أنشد ثعلب: أشار إليه وشّور »: ل

ّ
 :أومأ، يكون ذلك بالكف

 إشارة حاجب
ّ
 أن تشير ألاصابع ُيِسرُّ الهوى إال

ّ
 هناك وإال

وأشار الّرجل يشير إشارة إذا ... كان يشير في الّصالة، أي ُيومُئ باليد والّرأس أي يأمر وينهى باإلشارة: ووفي الحديث

ْحُت أيضا: قالوي. أومأ بيده
َ
ل
َ
 .(51)«شّورت إليه بيدي وأشرت إليه أي لّوحُت إليه وأ

عالبي 
ّ
أالح . ملع بثوبه. رمز بشفتيه. أشار بيده، وأومأ برأسه، وغمز بحاجبه»(: 436: ت)وقال الث

 .(52)«بكميه

غوّيون املعاصرون باإلشارة ومفاهيمها، فقالوا بأّنها
ّ
فظ القليل اشتمال »كما اهتّم الّدارسون الل

ّ
       الل

تي تحمل داللة أدبّية أو تاريخّية معروفة، وغير معروفة لدى 
ّ
َمح ال

ُّ
   على املعاني الكثيرة والغنّية بالل

 »، لكّنهم وجدوا صعوبة الفتة في تحديد نهائي لها، ألّنها(53)«...القارئ 
ّ
غة إال

ّ
مفهوم أساس ّي في كّل دراسة علمّية لل

ه عص ّي جّدا على الّتعريف، وخا
ّ
غة تميل إلى اعتبار إلاشارة مفهوما أن

ّ
ّصة أّن الاتجاهات الحديثة في علم الل

تي استعصت (54)«.عاّما يخرج عن كونه مجّرد إشارة لفظّية أو معنوّية
ّ
، والحقيقة أّن إلاشارة ليست وحدها ال

غويين، فهناك الكثير من املصطلحات غيرها، مازالت محّل أخذ ورّد بينهم 
ّ
           محاولة منهم على الّدارسين الل

م به أّن هذه إلاشارات ... في تعريفها
ّ
إضافة ثروة من الّتجربة واملعرفة أبعد من حدود » تستهدفومن املسل

، بل قد يقف في كثير (55)«الّتقرير الواضح
ً
     ، فاإلنسان لم يكتف في عملية تواصله باملنطوق أو املكتوب لغة

ية، لتحقيق تلك من ألاحايين عاجًزا عن إيصال مبتغاه أو قصده، فيج
ّ
د نفسه مضطّرا إلى واسطة غير لفظ

 .الغاية

: كما حاول هؤالء، تمييزها عن غيرها من ألالفاظ الجوارّية القريبة منها، جاء في معجم الّسميائيات

ذي يملك حّق تعريفها وشرحها كما »
ّ
وأهّم مايمّيز إلاشارة هو كونها مدركة ظاهرة، وهي رهن إشارة إلانسان ال

تي يعطونها للشارة، أّنهم يقصدون بها ألامارات غير القصدّيةيريد، و 
ّ
 .(56)«نفهم من هذه املواصفات ال
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  ﴿: قال تعالى -عليها الّسالم-ورد لفظ إلاشارة في القرآن الكريم، في قّصة مريم 
ْ
وا

ُ
ال

َ
ْيِه ق

َ
اَرِت ِال

َ
ش

َ
أ
َ
ف

ْهِد َصِبّيا
َ ْ
 ِفي ِامل

َ
ان

َ
ُم َمن ك ِ

ّ
ل
َ
ك

ُ
 ن

َ
ْيف

َ
ا استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها، وقا»﴾(82)ك

ّ
قالوا  لوا لها ماأي أّنهم مل

معّرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها صائمة صامتة، فأحالت الكالم عليه، وأشارت لهم إلى خطابه 

ين أّنها تزدري بهم وتلعب بهم
ّ
مين بها ظان

ّ
 .(57)«وكالمه، فقالوا متهك

غة أم أهل الّتفسير، هذه إلاشارة وال والعضو 
ّ
لم يذكر واحد من العلماء القدامى، سواء أهل الل

ذي استعملته مريم 
ّ
     وهي تواجه القوم، ولكن يمكن الاستئناس بما جاء عند  -عليها الّسالم-الجسدي ال

ما تكون باليد، كما أوردنا ذلك سلفا
ّ
عالبي، من كون إلاشارة إن

ّ
 .الث

غني عن جمل طويلة من الكالم، فمريم فاإلشارة و 
ُ
       كانت  -عليها الّسالم-سيلة تواصل فّعالة، وقد ت

 في حال حرج وخوف وتعب من الوضع، وحّجتها ضعيفة إن هي جادلها القوم، فأراد هللا عّز وجل أن يكرمها 

               الصوم من غير بشر مّسها، فأمرها ب -عليه الّسالم-على صبرها وتضحيتها، بعد حملها بعيس ى يوسف 

           عن الكالم، ليوم واحد، فهو كاف ملحاججة القوم وإلاجابة عن سؤالهم، فأنطق ابنها بعد أن أشارت 

ه سيصير نبّيا مرسال إلى بني إسرائيل، وتلك كرامة أخرى لها، استحقّتها 
ّ
إليه، فكان من تمام إلاكرام لها، ألن

 .نظير ماجرت به ألاقدار ألجلها

 :لغة الجسد في القرآن الكريم

غوّية( Body language)تعرف لغة الجسد 
ّ
( kinésique La)، (Kinesics)بتعابير الجسد أو الّتعابير غير الل

فظ اليوناني، وملا كانت الحركة نشاط (58)أيضا
ّ
، ففي البداية كان الاهتمام منصّبا على حركات الجسد، طبقا لل

وثر فيما أرّجح؛ 
ٌ
غوّي ( لغة الجسد)لفظ يشمل الكثير من املخلوقات واملوجودات، أ

ّ
فاستساغه الّدرس الل

 .الحديث وأضحى متداوال بين الّدارسين والباحثين وغيرهما

غوية أو 
ّ
 .(59)«غير الكالمية تحّل محل الكالم»تدرج لغة الجسد ضمن أساليب الّتعبير غير الل

ل علما قائما بذاته
ّ
ز (60)فلغة الجسد صارت تمث

ّ
من خاللها على دراسة ، يهتّم بالحركات اليومية، ويرك

فتعابير الوجه، والهيآت والحركات وأشكال الجسد، أضحت من اهتماماته ... حركات اليدين والّرجلين والّرأس

ز عليها لفهم طرائق الّتواصل إلانساني
ّ
تي يرك

ّ
 .ال

تي تصدر عن الجسد، وهي تعابير يوردها في صور مختلفة، تب
ّ
عا يحفل القرآن الكريم بهذه الّتعابير ال

باس
ّ
 .الختالف أعضاء الجسد، فهي تشمل الحواس الخمس وكذا بقية ألاعضاء ألاخرى مضافا إليها مظاهر الل

فإذا كانت طبيعة هذه الّتعابير إججازّية تبعا إلججاز القرآن الكريم، فهذا ال يمنعنا من تذّوق الجانب 

الت ما يجعل الفكر يغوص في أعماقها لكشف الجمالي فيها بالغة وبيانا، فاملفردة القرآنّية، تحمل من الّدال

 ...أغوارها، وإظهار براعتها

غوّي في القرآن الكريم، وصّنف 
ّ
غوّي القديم موقف املتذّوق البالغّي من الّتعبير غير الل

ّ
وقف الّدرس الل

الّدراسات  الكثير منها في أبواب البيان واملعاني خصوصا في الاستعارات والكنايات واملجازات، وعندما تطّورت

غوية الحديثة تطّورت معها البالغة العربّية، فأصبحت لدينا للجسد لغة، وللحركة العضوّية تعابير، تلك 
ّ
الل

غة أو الّتعابير، تخدم الغاية الّدعوّية أو البالغية للقرآن الكريم
ّ
 .الل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3170&idto=3170&bk_no=50&ID=3190#docu
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 :نماذج قرآنّية في لغة الجسد

 ﴿: بعد أن تجّرأ على هللا بالكفر قال تعالى في سورة الكهف، واصفا حال صاحب الجنتين
َ
ِحيط

ُ
َوأ

ِن 
َ
ْيت

َ
ل
ٰ
وُل َي

ُ
ٰي ُعُروِشَها َوَيق

َ
 َعل

 
اِوَية

َ
َق ِفيَها َوِهَي خ

َ
نف

َ
ٰي َما أ

َ
ْيِه َعل

َّ
ف

َ
ُب ك ِ

ّ
ل
َ
ْصَبَح ُيق

َ
أ
َ
ُمِرِهۦ ف

ُ
َحدا ِبث

َ
َي أ ِرْك ِبَرّبِ

ْ
ُم اش

َ
ي ل

ُهۥ ِمن ُدوِن ( 58)
َ
ة َينُصُرون

َ
ُهۥ ِفئ

َّ
ن ل

ُ
ك

َ
ْم ت

َ
 َول

 
ِصرا

َ
 ُمنت

َ
ان

َ
ِه َوَما ك

َّ
            فعندما رأى ماحّل بثمار جنته  ﴾ (43)ِالل

ب كفيه 
ّ
ألن ; يضرب إحدى يديه على ألاخرى ندما »من خراب ودمار وهالك راح يتحّسر على هذا املآل فراح يقل

، والحسرة، وكأّن فيه استعطاف ألمن ملن حوله من الخلق، حّتى يكسب تعاطفهم (61)«هذا يصدر من الّنادم

 ﴿وتضامنهم ولكن هيهات، 
 
ِصرا

َ
 ُمنت

َ
ان

َ
ِه َوَما ك

َّ
ُهۥ ِمن ُدوِن ِالل

َ
ة َينُصُرون

َ
ُهۥ ِفئ

َّ
ن ل

ُ
ك

َ
ْم ت

َ
 .﴾َول

    وقد بشروه بغالم عليم، تسمع زوجته البشارة، وتصّك  -عليه الّسالم-وفي قّصة ضيف إبراهيم 

 َعِقيم﴿: وجهها، قال تعالى
 َعُجوز 

ْ
ت

َ
ال

َ
 َوْجَهَها َوق

ْ
ت

َّ
َصك

َ
ة ف ُهۥ ِفي َصرَّ

ُ
ت
َ
ِت ِاْمَرأ

َ
َبل

ْ
ق

َ
أ
َ
اريات  ﴾ف

ّ
، فالّصرة 50سورة الذ

، وقال (62)«هاجمعت أصابعها، فضربت جبهت»: الّصيحة، وصّك الوجه هو ضربه، قال الفّراء في املعاني

افه
ّ

ببسط يديها ... ألّنها وجدت حرارة الّدم فلطمت وجهها من الحياء... في صيحة: في صّرةٍ »: الّزمحشري في كش

ما هو للحياء  ،(63)«فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فْعل املتعّجب
ّ
م الوجه بهذه الحركة، إن

ْ
فضْرب أو لط

 ﴿بغالم وهي ججوز عقيم، وزوجها شيخ كبير؟  والحرج والخجل، والاستغراب والّتعجب فكيف تحمل
ْ

ت
َ
ال

َ
ق

ْيء  َعِجيب  
َ

ش 
َ
ا ل

َ
ذ

ٰ
 ِانَّ َه

 
ْيخا

َ
ا َبْعِلي ش

َ
ذ

ٰ
 َوَه

ا َعُجوز 
َ
ن
َ
ِتٰي َءاِلُد َوأ

َ
َوْيل

ٰ
فشأن الّصّك من العجب،  ، سورة هود ﴾(11)َي

 .واضح في سياق آلاية هنا

ر صفو حياته من عوارض بائنة كالحزن والهّم  : ومن عالمات الوجه
ّ
الُعبوس، إذا كان بصاحبه مايعك

ه الّناس، وقد يستعار لفظ 
َ
( الُعبوس)والكآبة أو كان مريضا أو غاضبا أو أصيب بانهزام أو خيبة أمل أو نبذ

تي إلبداء الّرفض أو إلاعراض عن ش يء ما، ففي القرآن الكريم سورة كاملة ت
ّ
سّمى به وهي سورة عبس، وال

م-صّورت ماحدث بين الّرسول 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
م-وصاحبه ابن أّم مكتوم، فبينما كان  -صل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 -صل

منشغال بدعوة بعض القوم وهو أبّي بن خلف إلى دين هللا عّز وجّل، طمعا في إسالمه، جاءه ابن أّم مكتوب 

م-نبّي يسترشده، فراح يلّح فيها وال
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ن من مخاطبة ذلك  -صل

ّ
 ساعته تلك، حّتى يتمك

ّ
يوّد لو كف

الّرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أّم مكتوم، فأعرض عنه، وأقبل على آلاخر، فنزل الوحّي 

وم على الّرسول 
ّ
م-بالل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ى﴿ -صل

َّ
َول

َ
عْ ( 1)َعَبَس َوت

َ ُ
ن َجاَءُه ّلِا

َ
ٰي ( 8)مٰي أ

ّ
ك ُهۥ َيزَّ

َّ
َعل

َ
     ( 0)َوَما ُيْدِريَك ل

رٰي 
ْ
ك ِ

ّ
لذ

ُ
ُعُه ا

َ
نف

َ
ت
َ
ُر ف

َّ
ك

َّ
ْو َيذ

َ
نٰي ( 5)أ

ْ
غ

َ
ا َمِن ِاْست مَّ

َ
ّدى( 4)أ صَّ

َ
ُهۥ ت

َ
 ل

َ
نت

َ
أ
َ
حظة حظي ابن أم ﴾ (34) ف

ّ
ومن تلك الل

م-مكتوم بكّل الكرم من عنده
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 (.64)-صل

تي تصّور حالة الغيظ والحنق لدى إلانسان، والعض هو الّضغط 
ّ
يعتبر عض ألانامل، من املشاهد ال

 ﴿: باألسنان على أطراف ألاصابع، تحّسرا وتأّسفا وغضبا، قال تعالى
َ
ون

ُ
وِمن

ُ
ْم َوت

ُ
ك

َ
ون  ُيِحبُّ

َ
وَنُهْم َوال ِحبُّ

ُ
ِء ت

َ
ْوال

ُ
ُمۥٓ أ

ُ
َهانت

 
ُ
وك

ُ
ق

َ
ا ل

َ
ِه َوِإذ ِ

ّ
ل
ُ
ِب ك

َٰ
ِكت

ْ
 ِبال

َ
ُمۥٓۖ ِإنَّ ا

ُ
ْيِظك

َ
 ِبغ

ْ
وا

ُ
ْل ُموت

ُ
ْيِظ ق

َ
غ

ْ
ل
َ
اِمَل ِمَن ا

َ
ن

َ ُ
ُم ّلِا

ُ
ْيك

َ
 َعل

ْ
وا  َعضُّ

ْ
ْوا

َ
ل
َ
ا خ

َ
ا َوِإذ

َّ
 َءاَمن

ْ
وا

ُ
ال

َ
َه ْم ق

َّ
لل

ُدورِ  اِت ِالصُّ
َ
ألانامل ألاصابع، وهذا شأن : قال ابن مسعود والّسدّي »سورة آل عمران، ( 770)﴾َعِليُم ِبذ

 .(65)«ين إلايمان واملوّدة، وهم في الباطن بخالف ذلك من كّل وجهاملنافقين يظهرون للمؤمن

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura18-aya43.html
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ُهْم ﴿: مع قومه وهو يدعوهم إلى هللا، قال تعالى -عليه الّسالم-وفي قّصة نوح 
َ
ِفَر ل

ْ
غ

َ
َما َدَعْوُتُهْم ِلت

َّ
ل
ُ
ي ك ِ

ّ
َوِإن

َصرُّ 
َ
 ِثَياَبُهْم َوأ

ْ
ْوا

َ
ش

ْ
غ

َ
اِنِهْم َواْست

َ
ِبَعُهْم ِفي َءاذ

ٰ
َص

َ
 أ

ْ
وا

ُ
َباراَجَعل

ْ
ْسِتك

ُ
 ا

ْ
َبُروا

ْ
ك

َ
 َواْست

ْ
        عليه –﴾سورة نوح (7)وا

هم تكّبر واستعالء، فهؤالء القوم، استعملوا كّل ، -الّسالم
ّ
رك، فكل

ّ
              إّنها رّدة فعل أهل الكفر والش

تي تعّبر عن عدائهم لنبّيهم ولدعوة رّبهم، فهاهم يفّرون تارة من دعاء نوح 
ّ
-الوسائل، وقاموا بكّل الحركات ال

لهم، وأخرى يقابلونها بسّد آلاذان باألنامل أو تراهم يستغشون ثيابهم حتى اليصل كالمه الّدعوي  -عليه الّسالم

ر فيها
ّ
 .إلى عقولهم وأفئدتهم فيؤث

فقد ذكر القرآن الكريم  -عليه الّسالم-وسّد آلاذان باألنامل قد يكون لغير ماذهب إليه كّفار عهد نوح 

ٍب ﴿: سماع الكّفار واملشركين الّصواعق خوفا من املوت، قال تعالىأّن ذلك يكون كذلك عند  َصّيِ
َ
ْو ك

َ
             أ

 
َ ْ
مل
َ
َر ا

َ
ِعِق َحذ

ٰ
َو لصَّ

َ
َن ا اِنِهم ّمِ

َ
ِبَعُهْم ِفي َءاذ

ٰ
َص

َ
 أ

َ
ون

ُ
ٍت َوَرْعٍد َوَبْرٍق َيْجَعل َمٰ

ُ
ل
ُ
َماِء ِفيِه ظ لسَّ

َ
َن ا  ّمِ

ُ
ُه ُمِحيط

َّ
          ْوِت َوالل

ك
ْ
اليجدي عنهم حذرهم شيئا ألّن هللا محيط بهم، وهم تحت مشيئته »ولكن ذلك   ﴾ سورة البقرة(12)ِفِريَن اِبال

 .(66)«وإرادته

رف واملوقف، في سورة ألانبياء قّصة إبراهيم  
ّ
عليه -للّرأس حركات يعّبر بها، وهي تختلف باختالف الظ

ا ﴿وهم يحّققون معه في قضية تحطيم أصنامهم -الّسالم
َ
ذ

ٰ
 َه

َ
ت

ْ
َعل

َ
 ف

َ
 َءانت

ْ
وا

ُ
ال

َ
ِهيُم ق ِإْبَرٰ

ٰ
ا َي

َ
اِلَهِتن

َٔ
اَل َبْل ( 48)ِبـ

َ
ق

 
َ
ون

ُ
 َينِطق

ْ
وا

ُ
ان

َ
وُهُمۥٓ ِإن ك

ُ
ل
َٔ
ْسـ

َ
ا ف

َ
ذ

ٰ
ِبيُرُهْم َه

َ
ُهۥ ك

َ
َعل

َ
ُمٓۥ ﴿فلّما غلبهم بالحجة  ﴾(40) ف

ُ
ك

َّ
 ِإن

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

َ
ِسِهْم ف

ُ
نف

َ
ى أ

َ
 ِإل

ْ
َرَجُعوا

َ
ف

 
َ

ِلُمون
َّٰ
لظ

ُ
ُم ا

ُ
نت

َ
حظات أصيبوا باإلرب ﴾(45) أ

ّ
اك والحرج، فجاء الوصف القرآني ليجسد ذلك وفي تلك الل

  ﴿:املوقف
َ

ون
ُ
ِء َينِطق

َ
ال

ُ
ؤ

ٰ
 َما َه

َ
ْد َعِلْمت

َ
ق

َ
ٰي ُرُءوِسِهْم ل

َ
 َعل

ْ
ِكُسوا

ُ
مَّ ن

ُ
فاستغّل املوقف لصالحه، فراح ﴾ (44) ث

ف من معبوديهم 
ّ
ِه ﴿يدعوهم إلى هللا وينكر عليهم شركهم ويتأف

َّ
 ِمن ُدوِن ِالل

َ
ْعُبُدون

َ
ت
َ
ف

َ
اَل أ

َ
ا ق

ْٔ
ْي

َ
ْم ش

ُ
ُعك

َ
 َينف

َ
َما ال

 
َ
ون

ُ
ْعِقل

َ
 ت

َ
َل

َ
ف

َ
ِه أ

َّ
 ِمن ُدوِن ِالل

َ
ْعُبُدون

َ
ا ت

َ
ْم َومِل

ُ
ك

َّ
 ل

ّ
ف

ُ
ُمۥٓۖ أ

ُ
ك  َيُضرُّ

َ
فتنكيُس الرأس حركة تعّبر عن خجلهم  ﴾ (41) َوال

      فما أحاروا جوابا إال ماهو حّجة  -عليه الّسالم-مّما بهتهم به إبراهيم »وانكسارهم وحرجهم، وذلك 

استفلت رؤوسهم وارتفعت »: ، وقال أبو حيان في الّتحفة(68)«أي أدركتهم الحيرة»: ، قال صاحب املرآة(67)«همعلي

تي أوقعهم فيها الفتى إبراهيم (69)«أرجلهم
ّ
 .-عليه الّسالم-، وهذا دليل على حالة إلارباك ال

 ذكرها القرآن الكريم، ففي قّصة نبّي هللا الّصابر املحتسب
ٌ
وقد  -عليه الّسالم-أّيوب وللّرِْجل حركة

يطان بالّنصب والّتعب، قال تعالى
ّ

ْصٍب ﴿: أصابه الش
ُ
ُن ِبن

َٰ
ْيط

َّ
لش

َ
ِنَي ا ي َمسَّ ِ

ّ
ن
َ
ُهۥٓ أ اَدى َربَّ

َ
 ن

ْ
وَب ِإذ يُّ

َ
ا أ

َ
ْر َعْبَدن

ُ
ك

ْ
َواذ

اٍب 
َ
َراب  ( 53)َوَعذ

َ
َسل  َباِرد  َوش

َ
ت
ْ
ا ُمغ

َ
ذ

ٰ
ْض ِبِرْجِلَك َه

ُ
ْرك

ُ
فالّركض دليل الّصحة والقّوة  سورة ص،( 45) ﴾ا

ة تعيقه عن كّل ذلك، لقد ابتاله 
ّ
       والعافية، فهو نشاط وحركة تدّل على سالمة البدن من أي مرض أو عل

وأمره ... فاستجاب له»هللا تعالى بالّضّر في جسده، ونفد ماله، وضاقت سعته، فدعا هللا أن يرفع عنه الابتالء، 

ض برجله، ففعل، فأنبع هللا تعالى عينا وأمره أن يغتسل منه، فأذهب أن يقوم من مقامه، وأن يركض ألار 

جميع ماكان في بدنه من ألاذى، ثّم أمره فضرب ألارض في مكان آخر، فأنبع له عينا أخرى، وأمره أن يشرب 

 ...، فتفجير ألارض باملاء بهذا الّركض ال يكون إال قوّيٍ (70)«منها، فأذهبت جميع ماكان في باطنه من الّسوء
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 -عليه الّسالم-وقد يستعين إلانسان بمظاهر لها عالقة بالجسد، للّتعبير عن حاله، ففي قّصة سليمان 

ِجَياُد ﴿: وجياده مثل لذلك، قال تعالى
ْ
ل
ُ
 ا

ُ
ت

َٰ
ِفن

ّيِ ِالصَّٰ َعش ِ
ْ
ْيِه ِبال

َ
 ُعِرَض َعل

ْ
ْيِر ( 03)ِاذ

َ
خ

ْ
ل
َ
 ُحبَّ ا

ُ
ْحَبْبت

َ
َي أ ِ

ّ
اَل ِإن

َ
ق

َ
ف

ي َح  ِر َرّبِ
ْ
ِحَجاِب َعن ِذك

ْ
 ِبال

ْ
َواَرت

َ
ٰي ت اِق ( 01)تَّ

َ
ْعن

َ
وِق َوّلِا  ِبالسُّ

َ
ِفَق َمْسحا

َ
ط

َ
يَّ ف

َ
وَها َعل َن ( 08)ُردُّ ْيَمٰ

َ
ا ُسل

َّ
ن
َ
ت
َ
ْد ف

َ
ق

َ
َول

اَب 
َ
ن
َ
مَّ أ

ُ
ِهۦ َجَسدا ث ْرِسّيِ

ُ
ٰي ك

َ
ا َعل

َ
ْين

َ
ق

ْ
ل
َ
ص، فقد ُرّدت عليه الخيل، فقام يمسح على أعناقها تعبيَرا ﴾سورة (00) َوأ

بري، مع أن آخرين ذهبوا إلى أّن املراد هو ضرب أعناقها وعراقيبها بالّسيف ألّنها عن 
ّ
حّبها لها، كما ذكر الط

 .(71)شغلته عن الّصالة

ِتِهۦۖ ﴿ وفي حادثة خروج قارون في زينته،
َ
ْوِمِهۦ ِفي ِزين

َ
يَٰ ق

َ
َرَج َعل

َ
خ

َ
، قال غير واحد 10: سورة القصص ﴾ف

ابة، وعّددوه فمنهم من قال
ّ
         أرجوانية، وفيهم : من أهل الّتفسير أّن زينته ثيابه ذات ألالوان الجميلة الجذ

فالقصدية هنا هي إظهار العظمة واملكانة ... معصفرة: قال: حمراء وغيرهم: قرمزية، وآخرون قالوا: من قال

راء وكثرة املال، من خالل
ّ
ذين يريدون الحياة الّدنيا  والث

ّ
هذا املظهر الاستعراض ّي الجميل الالفت، مّما جعل ال

ذي أوتي قارون
ّ
 ال

ّ
 رسالة، وأمثلتها في تاريخنا وفي حياتنا اليومّية كثيرة ... يتمنون الحظ

ّ
باس لغة تبث

ّ
فألوان الل

ياب في ألاعياد واملناسبات لت
ّ
تحّدث نيابة عنهم، ودّل على أّن الزينة جّدا، فالّناس يحرصون على اقتناء أجمل الث

باس قوله تعالى
ّ
ّلِ َمْسِجد﴿: هي الل

ُ
ْم ِعنَد ك

ُ
ك

َ
ت
َ
 ِزين

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
َبِني َءاَدَم خ

ٰ
قال العوفي عن ابن »، 50سورة ألاعراف  ﴾َي

باس، وهو ما يواري الّسوأة، وما: عباس
ّ
 الل

ُ
ه بالزينة، والزينة

ّ
سوى  كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الل

مروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد
ُ
ولهذه آلاية وما ورد في معناها من السّنة .. ذلك من جيد البّز واملتاع، فأ

ه من الّزينة، والّسواك ألنه 
ّ
يب ألن ِ

ّ
      يستحب الّتجمل عند الّصالة، وال سيما يوم الجمعة، ويوم العيد، والط

باس البياض، كما قال
ّ
 قال، قال رسول  من تمام ذلك، ومن أفضل الل

ً
    إلامام أحمد عن ابن عباس مرفوعا

ه 
ّ
ه عليه وسلم-الل

ّ
البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير : )-صلى الل

عر
ّ

باس تبعث الّراحة في الّنفس، وتزيد صاحبها (72)«(أكحالكم إلاثمد فإنه يجلو البصر، وينبت الش
ّ
، فزينة الل

تي مهاب
ّ
ة وإجالال، ويكسب احترام الغير وتقديرهم، ورّبما قرّبوه منهم أو اقتربوا هم منه، كما أّنها من نعم هللا ال

 .يحب أن تظهر على عباده

 :الخَلصة

كان القصد من ذكر هذه الّنماذج هو الّتمثيل؛ ال الحصر، وماكان الاقتصار على ما أوردنا إال من باب 

 .مقتضيات شروط البحث

لة إّن 
ّ
          الّتواصل من خالل القرآن الكريم، هو تحقيق الغاية من وجود إلانسان على ألارض، املتمث

ذي يعيش فيه، وبعد تقديمنا 
ّ
في الاستخالف وعمارة ألارض وعبادة هللا عّز وجّل، وضبط عالقته به وباملحيط ال

 :يلي لهذه الورقة البحثية يمكن استخالص ما

ز القرآن الكريم على ظاهرة -
ّ
فظي في الوسط إلانساني وذلك لتبليغ دعوة  رك

ّ
فظي وغير الل

ّ
الّتواصل بنوعيه الل

 .هللا عّز وجّل 

يهدف الاتصال في القرآن الكريم إلى الّتأثير في نفوس املتلقين وإحداث الّتغيير إلايجابي فيهم، وإقناعهم بخيرية  -

 .ةهذا الّدين، وتفّرده بتحقيق الّسعادة للبشر في الّدنيا وآلاخر 
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هو  تنوع الاتصال من حيث وسائل الّتعبير في القرآن الكريم بين ماهو مرسوم كالرسائل املكتوبة، وبين ما -

فوّية، وهناك تعابير عالماتية كالّرمز وإلاشارة ولغة الجسد
ّ

 .لفظي كالرسائل الش

تي جميع الّتعابير التواصلّية، تحمل من خالل عالماتها دالالت ومعاٍن مختلفة تبعا مل -
ّ
غة العربّية ال

ّ
نظومة الل

سان املبين
ّ
 . نزل بها القرآن الكريم، ووصفها بالل

ف القرآن الكريم كّل أنواع الّتواصل البشري املتاحة، فهذا يعني ضرورتها وأهميتها، وعلى دعاة  -
ّ
عندما يوظ

البكم، أو فهم لغة  -مّ هذا الّدين أن يستثمروا فيها لنشر دعوة هللا عّز وجل، كما الشأن بالنسبة للغة الصّ 

ذين النتقن لغتهم
ّ
 . أولئك ال

يمكن للغة الجسد وهي واحدة من أبرز أشكال ووسائل الاتصال أن تساعدنا في فهم معاني ومدلول الكثير  -

تي اختلف القدامى في تفسيرها
ّ
 .من آلايات القرآنية ال

          ضبطها، لذلك من الّسهل الوصول إّن الّتواصل القرآني، يخاطب العقل ويقنعه، ويحرك العواطف وي -

 ...إلى املتلقي، للّتأثير فيه وإقناعه

إن موضوع الّتواصل القرآني، شائق وماتع وثرّي، يحتاج إلى تضافر الجهود للتعّمق في دراسته، بالّرجوع 

      إلى تراث القدامى ملواصلة مجهوداتهم، والاستعانة بأعمال املحدثين في الغرب، للفادة من خبراتهم 

جاربهم، والبد من تأسيس مخابر بحث وتدعيمها، تضطلع بهذا املجال، وعقد ملتقيات وندوات؛ لرصد وت

تي تجرى هنا وهناك، لجمعها وضّمها وطبعها، بغية الاطالع املتبادل عليها، وإتاحة فرص للّنقد 
ّ
ألابحاث ال

 .ليعمل على تثمينها وتحديد قيمتها العلمية
 

 :مصادر البحث
 .الّسيوطي، عالم الكتب، بيروت: علوم القرآناتقان  .1

 .7093، 7463، 7سمير املجذوب، املكتب إلاسالمي، بيروت، دمشق، ط: ،تحقيقتحفة ألاريب بما في القرآن من غريب، أبو حيان ألاندلس ي .8

عب، طالقرطبي: تفسير الجامع ألحكام القرآن .0
ّ

 .7315، 5، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، دار الش

اف، تحقيقتفس .5
ّ

 .7،م7011، 7301، 5محّمد مرس ي عامر، دار املصحف، القاهرة، ط: ير الكش

بري، تحقيق: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .4
ّ
 .محّمد محمود شاكر، دار املعارف، القاهرة: الط

عالبّي، دار مكتبة الحياة، بيروت: فقه اللغة وسّر العربّية .4
ّ
 .الث

 .4، ج7093، 7463دار الفكر، بيروت، الفيروزآبادي، : القاموس املحيط .1

قافي العربي، الّدار البيضاء، املغرب، بيروت، ط: ريموند وليمز، ترجمة: الكلمات املفاتيح .2
ّ
 .5661، 7نعيمان عثمان، املركز الث

 .73، ج7009، 7399لسان العرب، دار صادر، بيروت  .2

 .1، ط7097، 7465م، بيروت، ، دار القرآن الكريمحّمد علي الّصابوني: مختصر تفسير ابن كثير .13

برّي  .11
ّ
 .7091، 7469، 5محّمد علي الّصابوني، صالح أحمد رضا، مكتبة رحاب، الجزائر، ط: مختصر تفسير الط

روق، بيروت، القاهرة، ط: سبط ابن الجوزي، الّسفر ألاّول، تحقيق: مرآة الّزمان في تاريخ ألاعيان .18
ّ

 .7097، 7467، 7إحسان عّباس، دار الش

 .7097، 7467، 7عبد ألامير محّمد أمين الورد، عالم الكتب، بيروت، ط: ألاخفش، تحقيق: قرآنمعاني ال .10

 .7096، 7الفّراء، عالم الكتب، بيروت، ط: معاني القرآن .15

 .551، 7، ط7010جّبور عبد الّنور، دار العلم للماليين، بيروت، : املعجم ألادبي .14

غة العربّية، مكتبة ا: املعجم الوسيط .14
ّ
روق الّدولية، مصر، طمجمع الل

ّ
 .5664، 7457، 4لش

 .7005، 7413، 7عبد العال شاهين، دار املنار، القاهرة، ط: عبد الّرزاق القاشاني، تحقيق: معجم اصطالحات الّصوفية .11
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رجمـة، تـونس، عبـد القـادر املهيـري، حمـادي صـّمود، املركـز الـوطني ل: باتريـك شـارودو، دومينيـك منغنـو، ترجمـة: معجم تحليل الخطاب، إشـراف .12
ّ
لت

5669. 

 .5676، 7435، 7فيصل ألاحمر، الدار العربية للعلوم، ناشرون بيروت، منشورات الاختالف، الجزائر، ط: معجم الّسميائيات .12

 .7090إبراهيم فتحي، املؤسّسة العربّية للناشرين املّتحدين، صفاقص، تونس، : معجم املصطلحات ألادبية .83

بناني، بيروت، سوشبرس، الّدار البيضاء، املغرب، ط: املعاصرةمعجم املصطلحات ألادبية  .81
ّ
 .7097، 7467، 7سعيد علوش، دار الكتاب الل

 ،7091، 7461، 5عبد املنعم الحفني، دار املسيرة، بيروت، ط: معجم مصطلحات الّصوفية .88

غة وألادب، مكتبة لبنان، بيروت، ط .80
ّ
 .470: ، ص7094، 5معجم املصطلحات العربية في الل

 .7093، 5مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بيروت، ط: معجم مصطلحات ألادب .85

شر، ط: معجم مصطلحات نقد الّرواية .84
ّ
 ،5665، 7لطيف زيتوني، مكتبة لبنان ناشرون، دار الّنهار للن

 .7097، 4معجم علم الّنفس، فاخر عاقل، دار العلم للماليين، بيروت، ط .84

قافة وإلاعالم، الشارقة، إلامارات العربّية املتحّدة، طمحّمد محي ال: معجم الّنقد ألادبّي الحديث .81
ّ
 .5675، 7ّدين مينو، دائرة الث

ة املكّرمة، ج: املفردات في غريب القرآن .82
ّ
 .7الّراغب ألاصفهاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، مك

 .7010منير البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، : املورد .82

 .5م7007، 7470، دار الجيل، بيروت، ليف جماعي، إشراف محّمد شفيق غربالتأ: املوسوعة العربّية امليّسرة .03

 .5، ج7، ط7010موسوعة الالند، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس،  .01

23. Dictonnaire étymatique, critique, historique, anecdotique et littéraire : Fr.Noël, l.j.carpentier, 

librairie le normant, paris 1839 

22. Dictionnaire raisonné des difficulties grammaticales et littéraires de la langue française: J-

ch.laveaux, 4ed. Paris, 1873. 

23. le petit Larousse illustré; Paris cedex 06, id: 1998, p: 585; 586. 

23. française, Paris, Larousse 1994, p: 456le Robert: Dictionnaire de la langue  

23. Dictionnaire de l’académie française, Paris, 5 édition; 1798 

 

 
 

                                                             
 .159: ، ص77م ،7009، 7399دار صادر، بيروت  ،لسان العرب - 1
: ص، 7093، 7463، 7ســمير املجــذوب، املكتــب إلاســالمي، بيــروت، دمشــق، ط: تحقيق،تحفــة ألاريــب بمــا فــي القــرآن مــن غريــب، أبــو حيــان ألاندلســ ي - 2

379. 
 .379: ص، 7نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز، ج: ، تحقيقالّراغب ألاصفهاني: املفردات في غريب القرآن - 3
كان تحويل إلاشارات . تنقل الّرسائل عاّمة بواسطة إلاشارات الّضوئية أو الّصوتية... إرسال واستقبال الّرسائل عبر املسافات: الاتصال»: جاء فيها - 4

خرى، وقبل اختراع البرق كانت الّرسائل تنقل بواسطة الّرجال، فيما عدا الطرق البدائية ألا ... إلى معلومات مكتوبة خطوة أساسية في تقّدم املجتمع

ل الانتقال في مثل إلاشارات الّضوئية، إشارات الّدخان، وإشارات النار ليال، أو ألاصوات املختلفة، أو حمام الّزاجل، لذلك كانت الّتحسينات في وسائ

الع الّدرس اللغوي ال «نفس الوقت عامال لتسهيل الاّتصال
ّ
ز على معرف ذلك العصر، ويدّل على عدم اط

ّ
عربي على موضوع وهو تعريف بسيط يرك

. 40: ، ص5م7007، 7470دار الجيل، بيروت، ، تأليف جماعي، إشراف محّمد شفيق غربال: املوسوعة العربّية امليّسرة ...الّتواصل بمفهومه املعاصر

ى كونه منتوجا جماعّيا شارك بمصر، إضافة إل 7070، 7079آثارنا الابتداء بهذه املوسوعة، فهي أّوال مشروع انطلق التفكير ثّم العمل فيه بين سنتي 

 .وعليه فهو مصدر مهم ملثل هذه الّدراسة ، (خبيرا 770)وألاكثر من ذلك في عدد الخبراء ( متخّصصا 57)فيه الكثير من املديرين وألاعضاء
روق الّدولية، ط - 5

ّ
غة العربية، مكتبة الش

ّ
 .7631: ص 5664، 7435، 4املعجم الوسيط، مجمع الل

غة وألادب، مكتبة لبنان، بيروت، طمعجم  - 6
ّ
 .470: ، ص7094، 5املصطلحات العربية في الل

 .10: ، ص7093، 5مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بيروت، ط: معجم مصطلحات ألادب - 7
ارقة، ط: معجم الّنقد ألادبي الحديث - 8

ّ
قافة وإلاعالم، الش

ّ
 .73: ، ص5675، 7محّمد محي الّدين مينو، دائرة الث

شر، ط: معجم مصطلحات نقد الّرواية - 9
ّ
 .77: ، ص5665، 7لطيف زيتوني، مكتبة لبنان ناشرون، دار الّنهار للن
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، نفسـه، «املخلوق الحّي بكاملـه»هو ( Organisme)والعضوية ، 50: ، ص7097، 4معجم علم الّنفس، فاخر عاقل، دار العلم للماليين، بيروت، ط - 10

 .10: ص
: معجــم اصــطالحات الّصــوفية: ، وينظـر أيضــا76: ، ص7091، 7461، 5عبــد املـنعم الحفنــي، دار املســيرة، بيــروت، ط: الّصــوفيةمصــطلحات معجـم  - 11

 .370: ، ص7005، 7413، 7عبد العال شاهين، دار املنار، القاهرة، ط: عبد الّرزاق القاشاني، تحقيق
 .754: ، ص5663، 3املصطلحات ألادبية املعاصرة، طلكّنه ذكره ذكرا عابرا وهو يتحّدث عن غادامير،  - 12
أن عند أنسام محّمد السعد وهي تترجم كتاب - 13

ّ
 .لجيل فيريول، كما سنذكر الحقا( معجم مصطلحات علم الاجتماع: )كما هو الش

رجمـة، عبد القادر املهيري : باتريك شارودو، دومينيك منغنو، ترجمة: معجم تحليل الخطاب، إشراف: ينظر مثال - 14
ّ
، حمادي صّمود، املركـز الـوطني للت

 .5669تونس، 
15 - .456: p, 1994 le Robert: Dictionnaire de la langue française, Paris, Larousse 
قافي العربي، الّدار البيضاء، املغرب، بيروت، ط: ريموند وليمز، ترجمة: الكلمات املفاتيح: ينظر - 16

ّ
 .96: ، ص5661، 7نعيمان عثمان، املركز الث

17 - .637 p:, 1798 édition; 5 française, Paris, l’académieDictionnaire de  
18 - .698: p, 1798 édition; 5 française, Paris, l’académieDictionnaire de  
رجمــة، تــونس، : باتريــك شــارودو، دومينيــك منغنــو، ترجمــة: معجــم تحليــل الخطــاب، إشــراف - 19

ّ
عبــد القــادر املهيــري، حمــادي صــّمود، املركــز الــوطني للت

 .760: ، ص5669
 .760: ، صاملرجع نفسه - 20
 .777: ، صاملرجع نفسه - 21
 (.بتصّرف) 776، 760: ، صاملرجع نفسه - 22
23- Dictionnaire raisonné des difficulties grammaticales et littéraires de la langue française: J-ch.laveaux, 4ed. Paris, 1873. 
24-Dictonnaire étymatique, critique, historique, anecdotique et littéraire : Fr.Noël, l.j.carpentier, librairie le normant, paris 1839. 
25 - Vocabulaire téchnique et critique de la philosophie : André Lalande,(معجم مصطلحات الفلسفة الّتقنية والّنقدية)  وقد عربه أحمد

  .5667، 5، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط(موسوعة الالند الفلسفية: )خليل تحت إشراف أحمد عويدات بعنوان
 .593: ص ،77لسان العرب، ج - 26
 .594: ص نفسه،املرجع  - 27
 .579: ص املفردات في غريب القرآن، - 28
 .016: ص ،5، ج7097، 7465، 1محّمد علي الّصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ط: مختصر تفسير ابن كثير - 29
روق، بيروت، :، تحقيق7سبط ابن الجوزي، الّسفر :مرآة الّزمان في تاريخ ألاعيان - 30

ّ
 .771: ص، 7467،7097، 7القاهرة، طإحسان عّباس، دار الش

 .771: ص، املرجع نفسه - 31
 .016: ص ،5، ج7097، 7465، 1محّمد علي الّصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ط: مختصر تفسير ابن كثير - 32
 .771: صسبط ابن الجوزي، الّسفر ألاّول، : مرآة الّزمان في تاريخ ألاعيان - 33
 .09، 01: ص، معجم مصطلحات نقد الّرواية - 34
 .575: ، ص5مختصر تفسير ابن كثير ج 35
 .370: ، ص7م : لسان العرب - 36
 .371: ، ص7م : لسان العرب - 37
 .460، 460: ، ص7، ج7097، 7467، 7عبد ألامير محّمد أمين الورد، عالم الكتب، بيروت، ط: ألاخفش، تحقيق: معاني القرأن - 38
، املؤّسســــة الوطنّيــــة للفنــــون (غريــــب القــــرآن: )، وهــــو ماذهــــب إليــــه أيضــــا الّسجســــتاني فــــي كتابــــه730: ، صألاريــــب بمــــا فــــي القــــرآن مــــن غريــــبتحفـــة  - 39

 .07: ، ص7006املطبعّية، الجزائر، 
 .739: ، صالّسيوطي، عالم الكتب، بيروت: اتقان علوم القرآن - 40
 .717: ص ، 7090إبراهيم فتحي، املؤسّسة العربّية للناشرين املّتحدين، صفاقص، تونس، : معجم املصطلحات ألادبية - 41
42 - Le petit larousse illustré, bordas 1998, p: 981.   
 .765، 767: معجم املصطلحات ألادبية املعاصرة، ص - 43
 .90: فيصل ألاحمر، ص: معجم الّسميائيات - 44



122112  

 

جعفر زروايل                             109 

  
 .597: مختصر بن كثير، ص - 45
برّي  - 46

ّ
 .763: ، ص7، م7091، 7469، 5محّمد علي الّصابوني، صالح أحمد رضا، مكتبة رحاب، الجزائر، ط: مختصر تفسير الط

اف، تحقيق - 47
ّ

 .597: ، ص7،م7011، 7301، 5محّمد مرس ي عامر، دار املصحف، القاهرة، ط: تفسير الكش
بري، تحقيق: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 48

ّ
 .391، 390: ، ص7محّمد محمود شاكر، دار املعارف، القاهرة، م: الط

 .390: ، ص7م: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 49
 .754: املصطلحات ألادبية املعاصرة، ص - 50
 .431: ، ص4لسان العرب، م - 51
ع: فقه اللغة وسّر العربّية - 52

ّ
 .757: البّي، دار مكتبة الحياة، بيروت، صالث

 .37: معجم مصطلحات الّنقد الحديث، ص - 53
 .756، 770: معجم مصطلحات ألادب، ص - 54
عالبّي، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص: فقه اللغة وسّر العربّية - 55

ّ
 .757: الث

 .90، 99: معجم الّسميائيات، ص - 56
 .476: مختصر تفسير بن كثير، ص - 57
فظان إلانكليزي والفرنس ي مأخوذان من الكلمة اليوناني  - 58

ّ
ذي يعني( kinésis)الل

ّ
 .الحركة: ال

 .، املرجع نفسه760: ، وينظر أيضا، ص91: معجم مصطلحات الّنقد الحديث، ص - 59
: ، مـن خـالل كتابـه7075، أّول مـن خـاض فـي هـذا املجـال العـام (7079- 7004) (Ray Birdwhistell)بيردويسـتال. يعتبـر ألانتربولـو ي ألامريكـي راي آل - 60

(Introduction to Kinesics: An Annotation System for Analysis of Body Motion and Gesture) . وقد عاصره أيضا مواطنه ألانتروبولـو ي وعـالم

ذي اهتم بالّتواصل لدى إلانسان والحيوان (7064- 7096)( Gregory Bateson)الّنفس غريغوري باتيسون 
ّ
 .ال

 .509: ، ص5: جتفسير القرطبي،  - 61
 .91: ، ص3: معاني القرآن، ج - 62
اف، ج - 63

ّ
 .30: ، ص0: تفسير الكش

 .700: ، ص3: مختصر تفسير ابن كثير، ج: ينظر - 64
 .373: ، ص7: مختصر تفسير ابن كثير، ج - 65
 .31: املرجع نفسه، ص - 66
اف، ج - 67

ّ
 .00: ، ص4: تفسير الكش

 .514: ، ص7: مرآة الّزمان، ج - 68
 .31: ، ص7: مختصر تفسير ابن كثير، ج - 69
 .567: ، ص3: مختصر تفسير ابن كثير، ج - 70
بـــرّي، ج - 71

ّ
القـــول بأّنـــه التهـــى عـــن الّصـــالة ضـــعيف، إذ اليتصـــّور مـــن نبـــّيٍ أن يتشـــاغل عـــن الّصـــالة، والّصـــحيح أّنـــه »،500: ، ص5: مختصـــر تفســـير الط

ـــّدي، ورجـــح إلامـــام ابـــن جريـــر القـــول ألاّول ( عـــن ذكـــر رّبـــي)انشــغل بهـــا عـــن ِورده كمـــا ورد بـــه الـــّنّص   لـــه ولـــم يقـــل عــن الّصـــالة، وهـــو مارّجحـــه السُّ
ّ
معـــتال

ب حيوانـــا، ويهلـــك مـــاال بغيـــر ســـبب، ســـوى أّنـــه انشـــغل عـــن صـــالته بـــالتّنظر إليهـــا، وال ذنـــب : بقولـــه
ّ
م لـــم يكـــن ليعـــذ

ّ
لهـــا ألّن نبـــي هللا صـــلى هللا عليـــه وســـل

   .501، 500: هامش صفحة: نفسهاملرجع   «.بانشغاله بالّنظر إليها
 .77: ، ص5: مختصر تفسير ابن كثير، ج - 72

https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Birdwhistell
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  بنية الصورة الشعرية في مدونات عثمان لوصيف

 

ــــور   بيحة عدادر : ةالدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

  :امللخص

عر العربي، وهو منبر إلانسانية وصوت املدافعين عنها،
ّ

عري الجزائري رافد من روافد الش
ّ

حيث نجد أن  الخطاب الش

عرية نتاج تأمل في الكون والحياة، تقوم في بنائها على واقع يعكس الّصراع السياس ي، التاريخي وإلايديولوجي الذي 
ّ

الّتجربة الش

عر الثوري أداة من أدوات الّنضال في سبيل الوطن واستنهاض : أي.يعيشه الشاعر
ّ

عر مرآة عاكسة للواقع الراهن، فكان الش
ّ

الش

 .ل الحرية والّتحرر من كيد املستعمرالهمم من أج

اعر إعادة إنتاج الواقع العربي عموما والجزائري على وجه الخصوص في قالب لغوي فني، وكثيرا 
ّ

وهكذا كانت مهمة الش

مرئي واملتخيل 
ّ

اعر ذلك الواقع إلى الّل
ّ

عر املعاصر خاصة تجاوز الش
ّ

 .ما نجد في الش

كل  وقد شهدت القصيدة الجزائرية املعاصرة
ّ

                  حركة تجديد على مستوى البناء الفني الذي مّس الش

عرية، هذه ألاخيرة 
ّ

واملضمون، فتأرجحت هذه الحركة التجديدية بين بنية اللغة الشعرية، بنية إلايقاع وبنية الصورة الش

 .لوصيفشغلت حيزا وافر في الخطاب املعاصر، وسنأخذ على سبيل الدراسة ال الحصر مدونة شاعرنا املناضل عثمان 

عرية لشاعرنا العربي الكبير عثمان لوصيف الذي خاض 
ّ

سنسعى الكتشاف هذه البنية وتمظهراتها من خّلل املدّونة الش

 .« بنية الصورة الشعرية في مدّونات عثمان لوصيف» غمار هذه التجربة، وذلك في دراسة نوسمها بــــ

عرية، عثمان لوصيف.
ّ

عري، البنية، الّصورة الش
ّ

 الكلمات املفتاحية : الخطاب الش

 

 : مقدمة

عري عموما والجزائري على وجه الخصوص مرآة عاكسة لواقع ألامة سواء 
ّ

                 يعد الخطاب الش

عري منهم 
ّ

على املستوى إلاجتماعي، أو املعرفي الثقافي، أو إلاقتصادي، أو السياس ي، فجعل شعراء هذا النوع الش

ات، وطريقةاملعاصرين القصيدة الجزائرية أسلوبا جمال
ّ
               في إبدال الرؤية  يا يعبرون من خّلله عن الذ

 .إلى إلانسان والتاريخ

فثاروا على املنهج القديم والبنية الّتقليدية للقصيدة، فتبنوا طرائق جديدة مختلفة تميز املشهد املعاصر 

غة الشعرية، إلايقاع الشعري، والصورة الشعرية، هذه ألاخيرة محل 
ّ
دراستنا والتي للشعر، والذي شمل الل

اعر؟ وفيم 
ّ

سنكتشف استراتيجياتها من خّلل أعمال الشاعر الكبير عثمان لوصيف، فمن هو هذا الش

عرية على مستوى مدوناته الشعرية؟
ّ

 .تجّسدت تمظهرات بنية الّصورة الش

 :التعريف بالشاعر -1

اعر عثمان لوصيف املدعو ملين
ّ

بين أهل قريته يوم الخامس من شهر فيفري من عام ألف  ولد الش

 .وتسعمائة وألف للميّلد، بطولقة والية بسكرة، بالجنوب الجزائري، من عائلة فقيرة بدوية

اعر منذ طفولته مولعا بالرسم واملوسيقى، وحفظ كتاب هللا العزيز بكتاتيب الوالية 
ّ

   كان الش

   فكره وثقافته، تعلم في مسقط رأسه ثم رحل إلى عاصمة  ومساجدها، مما زاده في فصاحة لغته ونبوغ
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م،  وبعدها انتقل غلى باتنة واشتغل 0791الوالية، ليدرس باملعهد إلاسّلمي ويحصل على شهادة ألاهلية سنة 

م بعد تكوين باملعهد التكنولوجي، ورغم كل الظروف الاجتماعية املزرية التي وقفت كعائق 0790مدرسا سنة 

إلى أن حز على شهادة الّتعليم ألاصلي في شعبة علوم ‘ إال أنه واصل الّتعليم بطريقة عصاميةأمام تمدرسه 

 .م0791الشريعة و اللغة العربية سنة 

                                 ولم يستسلم لتلك العقبات التي كانت في طريقه، فدرس بمعهد ألادب العربي بباتنة 

إلى مسقط رأسه ليحمل مشعل م ليحصل على شهادة الليسانس، ثم عاد 0791م إلى غاية 0791من سنة

م، وأستاذا مشاركا بجامعة محمد بوضياف باملسيلة 1110التنوير ويعمل كمدرس بالتعليم الثانوي إلى غاية

 .م1111/1112بكلية آلاداب والعلوم الاجتماعية في املوسم الدراس ي

 :تميز الشاعر بالكتابة الشعرية، فطبع البعض من مثل

 .الكتابة بالنار -

 .مينشبق الياس  -

 .أعراس امللح -

 .أبجديات -

 .الارهاصات -

 .براءة -

 .اللؤلؤة -

 .قراءة في ديوان الطبيعة -

 .كتاب إلاشارات -

 .قالت الوردة -

 .ريشة خضراء: وغيرها من ألاعمال، وهناك أعمال غير شعرية مثل

اعر ببسكرة يوم ألاربعاء الثمن والعشرين من شهر جويلية من عام ثمانية عشرة وألفين 
ّ

توفي الش

للميّلد، بعد مرض ألزمه الفراش وأدخله في غيبوبة، تاركا زخما من ألاعمال الشعرية التي اعترف بها وعمل 

 .1عليها الكثير من الّنقاد، رحم هللا شاعرنا الكبير وأسكنه فسيح جناته

اعر لوصيف من الشعراء املعاصرين الذين انزاحوا عن التقليد في بناء القصيدة 
ّ

                 والش

                 مد إلى التجديد، وكتب أشعاره في قالب الشعر الحر، شعر السطر عوض شعر الجزائرية، فع

الشطرين، ومن مظاهر التجديد في البنية نأخذ الصورة الشعرية في أعمال عثمان لوصيف على سبيل 

 .الدراسة

عرية .1
ّ

 : ماهية الّصورة الش

عري املعاصر، فكانت في الفكر ا
ّ

عرية مظهرا فنيا يّلزم الخطاب الش
ّ

لنقدي القديم تعد الّصورة الش

تعرف بالصورة الفنية البّلغية ، التي تشمل الاستعارة، الكناية والبيان، أما في الّنقد املعاصر فقد القت 
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عرية، ونظرة جديدة باعتبارها 
ّ

ب معقد من عناصر » اهتماما كبيرا من خّلل التجارب الش
ّ
         معطى مرك

غة
ّ
مركب يؤلف وحدة غريبة ال تزال مّلبسات التشكيل فيها  هي. كثيرة، من الخيال والفكر واملوسيقى والل

، فالصورة 2«إنها الوحدة ألاساسية التي تمزج بين املكاني والزماني. وخصائص البنية لم تتحدد على نحو واضح

 .تاريخي آني: الشعرية مزجت بين الخيال والفكر واملوسيقى واللغة وفق نظام يلتزم بعنصري املكان والزمان أي

                        نقل الفكرة الشعرية التي انفعل بها الشاعر «ثمة كانت الّصورة الّشعرية تعمل على  ومن

                        ذ اشترط مبدأ الحركة والنشاط ، إ3«إلى جمهور القراء عبر هذه الحيوية وهذا التكّون العضوي 

عري 
ّ

 .في بناء الصورة الشعرية للخطاب الش

عرية
ّ

                               أو يكونها من الجمع بين أشتات  يتلّقاها إلانسان من الخارج، » حيث أن الصورة الش

أنها ترتبط : ، أي4«من عناصر خارجية، تألفت من خّلل الكلمات في تركيبة جمالية ذات طاقة انفعالية

بالجانب النفس ي الشعوري للذات الشاعرة، وهي نتاج عناصر تأثيرية تساهم في رسم جمالية النص الشعري 

          من عناصر  ن الخارج، أو يكونها من الجمع بين أشتات يتلقاها إلانسان م » حيث أن الصورة الشعرية

أنها ترتبط بالجانب النفس ي : ، أي5«خارجية، تألفت من خّلل الكلمات في تركيبة جمالية ذات طاقة انفعالية

  .الشعوري للذات الشاعرة، وهي نتاج عناصر تأثيرية تساهم في رسم جمالية النص الشعري 

                          املحسوس العالم ، يقفددةمعطيات متع من الفنان خيال نهالغوي، يكو  تشكيل «وبالتالي فهي 

؛ وذلك يعني أن الصورة يرسمها الشاعر في مخيلته، بغية التعبير عن حقائق يستمدها من الواقع 6»مقدمتها  في

 .وهي مّلزمة للغة، حيث أن الصورة الشعرية ترتبط بالجانب النفس ي الشعوري والجانب اللغوي 

املعاصر بفرعيه العمودي والحر، عرف نقلة مميزة مست الصورة الشعرية بأنواع  فالشعر الجزائري 

متعددة لنقل أحاسيس الشاعر وشعوره باللوحة واملشهد والرمز وإلاشارة، إذ نجد املتلقي لهذا النوع الشعري 

متعة سطحية مجانية، وإنما أصبح جهدا » نص، فالشعر ليسيبذل قصارى جهده للظفر باملفهوم الحقيقي لل

                           جادا وشاقا يبذله املتلقي للظفر بتلك النشوة الروحية العميقة التي يحدثها العمل الفني الحقيقي 

، وذلك أنه البد للشاعر أن يكون ذا حس مرهف، دقيقا في اختيار الصور املعبرة الحاملة 7«في الوجدان

وجمالية، يتلقاها القارئ بأذن موسيقية حساسة، فكل شاعر يمتلك خياال ووجدانا حتما لدالالت شعورية 

 .سيمتلك قدرة تصويرية يجسدها في إبداعاته الشعرية إليضاح الرؤية واكتمال تجربته

 :أنواع الصورة الشعرية   -2

         لفة القائمة مجموعة من الصور البسيطة املؤت »وهي الّصورة التي تتكون من   :الّصورة الكلية/ أ

نلمس الّصورة ،8»على تقديم عاطفة أو فكرة أو موقف على قدر من التعقيد، أكبر مما تستوعبه صورة بسيطة

ية أو املركبة في بعض قصائد الشاعر عثمان لوصيف، نأخذ منها على سبيل الدراسة      
ّ
قصائد ظمأى ) الكل

ملعاصرة، فنجد هذه القصيدة وكأنها صورة واحدة ، كعينة عن توظيف الصورة الكلية في دواوينه الشعرية ا(

ال ترتبط على وفق  حشدا من الصور املتتابعة املرتبطة ال صورة واحدة، وهذه الصور  «أو لوحة فنية تجسد 

                            النسق الطبيعي للزمن، كما هو الشأن في املشهد السينيمائي أو التصوير السردي في ألادب

 :يقول  ، حيث9 »الخاصة القصص ي، بل على وفق للحالة النفسية 
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ة ِبالَباُرود وَّ
ُ

ُجَرِتي َمْحش
ْ

 ُحن

اُهَما
َ

ش
ْ

غ
َ

اَي ت
َ

 َعْين

ان خَّ اَماٍت ِمَن الدُّ  َدوَّ

وَصان
ُ

غ
َ

َدَماَي ت
َ

 َوق

َماء      10ِفي ِبَرِك الّدِ

والتي كانت عبارة عن مكون  نجد شاعرنا يوظف الصورة الكلية أو املركبة في هذه الجمل الشعرية،

في تلك الحقبة، فصور لنا  -الجزائر -لصور جزئية انتقاها من تفاصيل حياته املأساوية اليومية، ومأساة الوطن

الواقع الذي كان يشوبه البارود والدخان وكذا الدماء، مما أثر على عاطفته وولد لديه الحزن والتشاؤم، وهذه 

 .وإيحاءات وثيقة بالتجربة الشعرية الصورة تحمل في ثناياها داللة

 :ومن ثمة ينتقل بنا الشاعر إلى ألامل و التفاؤل في صورة مركبة أخرى فيقول 

َيا
ْ

ن ْصُرُخ ِمْلء الدُّ
َ

ِي أ
ّ

ن
َ

َر أ يْ
َ

 غ

ِك                                   ِحبُّ
ُ

 أ

ة                                   ا الَعَربِيَّ هَ تُ يَّ
َ

وَمةأ
ُ

ْوش
َ
 امل

ِحم                                 
َ

َل
َ
ْمَجاِد َوامل

َ
 !ِباأل

ْعُبُدك                                 
َ

 أ

ًرا                                 
ْ

خ
َ

ِفيِني ف
ْ

ك  َويَ

ك                                  َديْ َن يَ يْ ْسُجَد بَ
َ

ْن أ
َ

 أ

      
َ

ن
َ

َض َما ت
ُ

ف
ْ

ن
َ

ِجيَعةَوأ
َ

َر ِمْن َرَماد الف
َ

 اث

ن                                  يْ
َ

ت ُدِسيَّ
ُ

َدَمْيك الق
َ

ى ق
َ

 11َعل

نّلحظ في هذه الصورة الكلية مجموعة من الّصور الجزئية التي توحي بالتفاؤل وتغير حالته من املآس ي 

والاستقرار، فحمد هللا وشكره بالسجود والحزن إلى الفرح والسعادة اململوءة بالحب، لوطن ساده ألامن 

 .والعبادة، فرمز لّلستقرار بنفض الغبار ليعيش سعيدا آمنا في بلده

     هم اس وما ينتج عنها من انفعاالت تسهذا النمط من الصور يرتبط عموما بالحو   :الصورة الحسية / ب

           وذلك في نظر حازم  ،12«لغة الشعر فهي لغة حسية »في بناء القصيدة الشعرية العتبار أن 

القرطاجني، وبالتالي تخرج الحواس عن وظيفتها املعتادة إلى وظيفة لغوية تضفي النص الشعري جماال 

 :وتعبيرا مميزا يحاكي التجربة الشعرية للشاعر، وهي أنواع على حسب الحواس الخمس فنذكر منها

ورة ملا تحويه حاسة البصر من أهمية يعتمد الشاعر في أعماله على توظيف هذه الص :الصورة البصرية -1ب

  :، وها هو شاعرنا يقول 13«ال نستطيع أن نتخيل صورة ليست بصرية في أساسها » وفاعلية حيث 

ْضَراَسه
َ
اِشًرا أ

َ
ى الَهْول ك

َ
غ

َ
ْدَجى    َوط

َ
ْيك أ

َ
ْيل ِمْن َحَوال

َّ
ا الل

َ
ِإذ

َ
 ف

ْوت 
َ
َبَرى امل

ْ
ى     َوان

َ
ْرث

َ
اِلب غ

َ
خ

َ
ت ِبَك امل

َ
َحاط

َ
َراَسهَوأ

ْ
ف

َ
 14ُمَسّرًِجا أ
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قيق وهو يصارع أذناب 
ّ

عب الفلسطيني الش
ّ

اعر في هذه ألابيات الشعرية معاناة الش
ّ

يصّور لنا الش

يل، أدجى، كاشرا، أضراس، أحاطت، ) املستعمر اليهودي الغاشم، حيث عبر عنها  بالكلمات آلاتية 
ّ
الل

التي هي عبارة عن مدركات حسية ندركه بالعين املجّرد والبصر، وهكذا يصور  (املخالب، مسرجا، أفراس

عورية عبر مدركات حّسية تؤجج تلك التجربة باعتبار الّصورة 
ّ

الشاعر الجزائري خلجاته وعواطفه النفسية والش

عرية الحّسية هي 
ّ

ة يستعين بها ، أي الّصور 15"تلك التي تقدم تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزمن» الش

عور بطاقة إيحائية
ّ

اعر للّتعبير عن أفكاره في جو مفعم بالعاطفة والش
ّ

 .الش

               تعد حاّسة الّسمع وسيلة تواصل بين املرسل واملتلقي، وبينه وبين املحيط  :الّصورة الّسمعية -2ب

لفاا التي الخارجي، ها هو شاعرنا  يستفيد منه في بعث طاقاته التعبيرية للنص الشعري، فنجده وظف ألا

 :تدل على الاستماع والتكلم في أعماله، فيقول 

قاِضَها
ْ
ار َوأن يَّ ْل ِفي الّدِ

َ
ز

َ
ْم أ

َ
 ل

ك                                      
ْ
ل الُبوَم َعن

َ
ْسأ

َ
 أ

َراب                                      
َ
َك الغ

ْ
ل َعن

َ
ْسأ

َ
 وأ

و       
ُ
ر امل

َ
يَح َوالُحف ل الّرِ

َ
ْسأ

َ
اتأ

َ
 ِحش

ْهِلي                                      
َ
َباَح أ

ْ
 َوأش

َحاب                                       ّلِ الصَّ
ُ
َباَح ك

ْ
ش

َ
 َوأ

ت          
َ

ْهمَل
ُ
 َوامِلَزق امل

َ
ْمت ل الصَّ

َ
ْسأ

َ
 أ

 َوَما ِمْن َجَواب

ب
َ

َدى َوُعَواِء الِكَل  16!َعْبَر َرْجِع الصَّ

عرية في ثناياها تذمر واستياء الشاعر ملا آل إليه الوطن العربي، وإهمال العرب 
ّ

تحمل هذه ألاسطر الش

الذي ( سأل) لعروبتهم، فأصبحت كل دولة عربية ال يهمها دولة أخرى أو شقيقتها املجاورة لها، فاعتمد الفعل 

والالحاح على استنهاض الهمم يستوجب حاسة السمع ، وكرره عدة مرات داللة على التمسك بالعروبة 

غة، وفي تصويره للمأساة العربية عن طريق بقايا الديار بعد الخراب، تلك الديار 
ّ
للمحافظة على العروبة والل

ف أفعاال وأسماء دالة على الكّلم 
ّ
التي هجرها أهلها فسكنتها البوم والغراب، فأصبحت أطّلال، فهو يوظ

، كلها رموز دالة على الاغتراب والّنفور في وطن (ء الكّلب، رجع الّصدىأسأل، جواب، عوا) والّسمع والّصوت 

غة والدين، ولكن ال أحد يكترث لذلك الوضع أو يفكر في الّتكاتل والتعاون من أجل الّتحرر 
ّ
عربي يجمعه الل

 .وألامن والسّلم

هنية/ ت
ّ
 :الّصورة الذ

هنية تستمد معطياتها من الرمز، إذ تكون 
ّ
            ملعاني هي الّصور الحاصلة في ألاذهان ا »الّصورة الذ

هن 
ّ
عن ألاشياء املوجودة في ألاعيان، فكل ش يء له وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذ

هنية الحاصلة في إلادراك، أقام اللفظ املعبر به هيئة تلك 
ّ
تطابق ما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الّصورة الذ

، وذلك أن الصور تتشكل في ذهن القارئ أثناء استحضار 17«ام السامعين وأذهانهمالصورة الذهنية في أفه
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والصورة هي ما »، 18«استرجاع ذهني ملحسوس »كلمات ومشاهد في النص الشعري، ألن الصورة في حد ذاتها 

أن تكون ولذا البد للشاعر عند توظيفه للرموز في إبداعاته ، 19«يقدم مركبا ذهنيا وعاطفيا في لحظة من الزمن

 .مفعمة بالدالالت وإلايحاءات املعبرة

اعر لوصيف الرموز وألاساطير التي تستوجب إدراك املتلقي بتاريخ إلانسانية وإسقاطها 
ّ

      اعتمد الش

 .على واقعه املعاش، فمنها الصورة الذهنية الرمزية، ومنها الصورة الذهنية ألاسطورية 

 :الصورة الرمزية

 ال ترقى اللغة إلى التعبير » يعتمد الشاعر الرمز في أعماله الشعرية الذي يساهم في بناء صورته، ألنه  

، وهذه الرموز يستمد من الصور الطبيعية، ألاماكن 20«عنها إال عن طريق إلايحاء بالرمز املنوط بالحدس

لي مفعم باإليحاءات والدالالت الجغرافية، الشخصيات التاريخية، والدينية، ويوظفها في قالب لغوي جما

وكنموذج لتمظهر . التعبيرية التي تعكس واقعه أو فكرته املحايثة لشعره وتجربته الشعرية والشعورية

 :الصورة الرمزية عند شاعرنا عثمان لوصيف نأخذ هذه ألاسطر الشعرية من قوله

ْم 
ُ
اَدُروا !ق

َ
ْد غ

َ
رُّ ق

ُ
َك الغ

ُ
ْهل

َ
 أ

 ِبَها
ْ

ت
َّ
َمات َوالَحِبيَبة َحف

ُ
ل
ُّ
 الظ

 َوَحاَصرها املوج                                   

ِعين                                   
َّ
 الل

ُ
ُبوط

ُ
ط

ْ
خ

ُ
 . 21َوألا

عرية الرموز 
ّ

اعر في هذه الجمل الش
ّ

ف الش
ّ
لمات، املوج، ألاخطبوط اللعين) وظ

ّ
، ولكل رمز (الحبيبة، الظ

لمات واملآس ي التي تولد عنها الخوف  داللته املعّبرة ،
ّ
ّلم والظ

ّ
فرمز للوطن بالحبيبة التي تركها أهلها، فساد الظ

عين املتشّبث بالوطن 
ّ
والّرعب واملوت، فجمع تلك املآس ي وألاخطار في رمز بليغ وشامل هو ألاخطبوط الل

 .واملحاصر له

اعرة وما  وهكذا انزاحت الرموزر 
ّ

عن وظيفتها املعتادة إلى وظيفة لغوية أخرى عاكسة لتجربة الذات الش

 .يجوبها من مخاوف ومآزق من طرف العدو الظالم املستعمر للوطن الحبيب

             كما اعتمد الّرمز الديني، واستقى من القرآن الكريم وألاحاديث النبوية الشريفة القصص 

ي قالب لغوي شعري جمالي موحي، يريد من خّلله التوعية ومد جسر الدينية، وأسقطه على واقعه ويومياته ف

               املحبة وإلاخاء بين أبناء الوطن، والعرب عموما، وفي ذلك أيضا استجّلء لقصص ال يدركها بعض 

              القارئين، بسبب إهمالهم لتراثهم الديني واهتمامهم بما وصلهم من الغرب، عن طريق وسائل التعتيم 

 :من ديوان براءة التي يقول فيها" املعراج" ثة، وهذا ما ندركه في قصيدة وهي التكنولوجيا الحدي

ِني
َّ
 ِخل

اِبي
َ

ْعش
َ
ت أ

َ
ظ

َ
ْيق

َ
ا َواْست

ً
ِبيذ

َ
َماء ِبَعْيِني ن اَضت السَّ

َ
 ف

ز، ِفي ِريِش الّسَحاب
ْ
َوة الَوخ

ْ
ش

َ
 َصاِعٌد ِفي الَحِفيِف، ِفي ن

ْهَداب...
َ
 ِفي ألا

 ..َصاِعٌد 
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 ..َصاِعٌد 

رُب ا
ْ

َواِبيَدِمي َيش
ْ
ث
َ
ِطيُر ِمْن أ

َ
ار، َوُروِحي ت

ّ
 لن

َواِبي
ْ
ك

َ
َباِريح أ

َّ
 َصْهَوِتي الَبْرق، َوالت

اِبي
َ
ِتئ

ْ
ْجُهول ِسرُّ اك

َ
 22َوِسرُّ امل

عرية قصة سيدنا محمد عليه الصّلة والسّلم ورحلته ليلة إلاسراء 
ّ

اعر في هذه ألاسطر الش
ّ

يستحضر الش

            الرحلة على واقعه ألاليم واملزري الذي يأمل في الخّلص واملعراج، كنجاة من املشركين، ليسقط تلك 

منه، خائفا من املجهول الناتج عن هذا الوضع الّسوداوي املأساوي الذي يعيشه هو كذات شاعرة وأهل وطنه 

على وجه الخصوص أو العرب عامة، وفي بقية القصيدة رموزر كثيرة ومتنوعة من تاريخية وجغرافية وطبيعية 

عري الجزائري، والتي تكمن في ت، محملة بالدالال 
ّ

تفجير كل »  وهكذا كانت داللة الرمز وأثره في النص الش

شعور، عن طريق الوجدان، أو تكثيف الانفعال الذي يعمل فكر 
ّ

عور، والّل
ّ

طاقات املعاني املترّسبة في الش

 .23«املتلقي على محاولة إدراكه

 :الصورة ألاسطورية -

يهدف الشاعر املعاصر من توظيفه للصورة ألاسطورية إلى الكشف عن القيم التاريخية التي يجهلها 

          ألاصل في الشعر أن يخلق » البعض، ليعيد لنا بعض أسرار النشأة إلانسانية القديمة، على اعتبار أن 

             دور في الّتاريخ  »ونظرا ملا لتحمله ألاسطورة من  ،24«من إلانسان أسطورة، في حين يرسم النثر صورته 

اعر الجزائري اعتمد الّصورة ، 25«ومن هنا تأتي القيمة املثالية للّتاريخ، ولبعده ألاخّلقي بصورة أوسع
ّ

فإن الش

عر الغربي من جهة، والّتجديد في بناء القصيدة، والعتبارها 
ّ

ألاسطورية في إصداراته الشعرية بغية محاكاة الش

عرية وينمي حركتها، ويكسبها دالالت مكثفة املتنّفس ألامثل ملا يعيشه من جهة
ّ

 .أخرى، فهو يثري الّتجربة الش

اعر لوصيف لألسطورة في قوله
ّ

 :يكمن استدعاء الش

ِدي   ! َمْرَحًبا َسّيِ

ِدَباد الِذي َجنَّ ِبالَبْرق 
ْ
ن ت َعِن الّسِ

ْ
َرأ

َ
 َهْل ق

ِصيُر َدًما
َ
ْيف ت

َ
ْهِرة الّرْمِل ك َ

 َعْن ز

َبن الَبَدِوّي                                           
َّ
ِل َوالل

ْ
خ

َّ
ر ِمْن َعَسِل الن َحدَّ

َ
ِبّي ت

َ
 َعْن ن

رِ                                           
ْ
ف

ُ
َباِئل ِبالك

َ
ه الق

َ
ت َحبَّ ِرمَّ

َ
 أ

َ
 .26َوِحين

اعر لوصيف من وحدة واغتراب ومأساة، ووضع 
ّ

                    مزري مفعم بالفقر ونظرا ملا عاشه الش

الذي يرمز إلى ذلك البحار املغامر، الذي " الّسندباد" والّلاستقرار، استعان بالّرمز ألاسطوري العربي البطولي

 اشتهر بسفره الدائم دون ملل وال تعب، البطل املتحمل لكل ألاعباء واملخاطر، وقد نال هذا الرمز الحيز ألاكبر 

 .ين عامة والجزائيين على وجه الخصوصفي الاستعمال لدى الشعراء املعاصر 

عرية بمختلف 
ّ

وهكذا كان الّتجديد في بنية القصيدة عند عثمان لوصيف من خّلل جمالية الّصورة الش

اعرة إلانفعالية املحملة 
ّ

ات الش
ّ
أنواعها ومظاهرها، التي تعكس الواقع الوطني والعربي املزري املعاش، وحالة الذ
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من عالم يجوبه الّلاستقرار والخوف والّرعب، وشعب يائس من ذلك الوضع باالكتئاب والحزن واليأس، 

 .البائس، شعب كره ومل، شعب آمل في الحرية والاستقّلل والعيش في سّلم ماديا ومعنويا نفسيا

 فتحية إجّلل وتقدير لشاعرنا الكبير والعظيم، الذي كان مخلصا لعلمه ووطنه، ورحمة واسعة عليه 

 .م، وشكرا ملن استنهض الهمم ببعث فكره وقصائده من جديد بالدراسة والتحليلمن رب العرش العظي

 

 :املصادر واملراجع
 .م1119إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، الجزائر،  -

 .م0792، 1املعارف، الاسكندرية، مصر، طالسعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها إلابداعية، دار  -

 .م1101، 0بيطار هدية جمعة، الصورة الشعرية عند خليل حاوي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط -

 .ت.، د2جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبّلغي عند العرب، املركز الثقافي العربي، ط -

 .م0791، 0محمد غنيمي هّلل، مطبعة نهضة مصرللطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، ط: ؟، تر.ن بول سارتر، ما ألادبجا -

 .م1100، 0سلمان علوان العبيدي، البناء الفني في القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث، ألاردن، ط -

 .  م1119دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، -

 .م0791عبد القادر الرباعي، الصورة في شعر أبي تمام، منشورات جامعة اليرموك،  -

 .م 1112، 1عبد هللا الغذامي، تشريح النص، املركز الثقافي العربي، ط -

، 0جيّلني أنموذجا، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد، ألاردن، طعبد هللا خضر حمد، شعرية الخطاب الصوفي، ديوان عبد القادر ال -

 .م1102

 .عثمان لوصيف، الكتابة بالنار، دار هومة، الجزائر -

 .م0771عثمان لوصيف، ديوان براءة، قصيدة املعراج، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، -

 .م0777عثمان لوصيف، قصائد ظمأى، دار هومة، الجزائر،  -

 .م0777ط، .عثمان لوصيف، قصيدة املتغابي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، د -

 .عثمان لوصيف، قصيدة قالت الوردة  -

 .م0771ط، .عثمان لوصيف، نمش وهديل، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، د -

 .2عنوية، دار الفكر العربي، طعز الدين اسماعيل، الشعر العربي املعاصر قضاياه وظواهره الفنية وامل -

 ألاندلس للطباعة والنشر والتوزيع، دار أصولها وتطورها، في دراسة الهجري، الثاني القرن  آخر حتى العربي الشعر في البطل، الصورة علي -

 .م0790، 1بيروت،ط

 .0لبنان، طمحمد علي الكندي، الرمز والقناع، في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب الجديدة،  -

 .م0772مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، عالم الكتب، القاهرة،  -

 املجَلت وألاطروحات الجامعية: 

 م1102، جامعة بسكرة، ،7مجلة قراءات، العددحنان بومالي، ألاسطورة والشعر العربي املعاصر،  -

فنية في شعر عثمان لوصيف، مذكرة ماجستير، من إشراف ألاستاذ يحي الشيخ صالح، جامعة منتوري بقسنطينة، لزهر فارس، الصورة ال -

 .م1111/1119
 

 :الهوامش

                                                             
لزهر فارس، الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، مذرة ماجستير، من إشراف ألاستاذ يحي الشيخ صالح، جامعة منتوري بقسنطينة، :  ينظر - 1

 .09/07/11ص .م1111/1119
 .192، ص م1119الغموض في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، الجزائر، ، إبراهيم رماني -2
 .91م، ص 1100، 0ديث، ألاردن، ط، عالم الكتب الحالبناء الفني في القصيدة الجديدةسلمان علوان العبيدي،  -3
 .011ص ،م 1112، 1تشريح النص، املركز الثقافي العربي، ط ،اميذعبد هللا الغ -4
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 .011، صاملرجع السابق -5
 ،للطباعة والنشر والتوزيع ألاندلس دار أصولها وتطورها، في دراسة الهجري، نيالثا القرن  آخر حتى العربي الشعر في الصورة ،البطل علي -6

 .21، صم0790 ،1طبيروت،
 .  79م، ص1119للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومةحعبد ال -7
 .099، صم0791 الصورة في شعر أبي تمام، منشورات جامعة اليرموك، ،عبد القادر الرباعي -8
 .17، ص0الرمز والقناع، في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب الجديدة، لبنان، ط ،محمد علي الكندي -9

 .11صم، 0777دار هومة، الجزائر،  عثمان لوصيف، قصائد ظمأى، -10
 .11/12ص، عثمان لوصيف، قصائد ظمأى -11
 ..211ت، ص.، د2ركز الثقافي العربي، طجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبّلغي عند العرب، امل -12
 .200ص  املرجع نفسه، -13
 .27م، ص0791ط، .للكتاب، داملؤسسة الوطنية ، ديوان الكتابة بالنارلوصيف،  عثمان -14
 .021ص ، 2دار الفكر العربي، ط ، عز الدين اسماعيل، الشعر العربي املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية -15
 .21/29صم، 1111دار هومة، الجزائر، صيف، قصيدة قالت الوردة ، عثمان لو  -16
 .177ت، ص.، د2ركز الثقافي العربي، طالصورة الفنية في التراث النقدي والبّلغي عند العرب، امل جابر عصفور، -17
 .91ص م،0772مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، عالم الكتب، القاهرة،  -18
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 املفهوم والنظرية - السيميائية

 

ــــور   انية لطروشن: ةالدكتــ

 الجزائر -بد الحميد بن باديس مستغانمعجامعة 
 

 :امللخــص

وقد . الضوء على السيميائية باعتبار ها إحدى املناهج املهمة التي ظهرت بعد الحداثةهذه الورقة البحثية تسلط 

بشأنها لتقف ختاما عند تلقيها  في النقد " بيرس"انطلقت من توضيح مفهومها ثم أشارت إلى أنواعها كما تطرقت إلى وجهة نظر 

إلى الساحة  -على غراراملناهج ألاخرى -السيميائيةوفي خضم ذلك تم التنويه بالعوامل التي ساعدت على إحضار  ، العربي

 .الفكرية العربية 

 .ويهدف البحث إلى تجلية هذه النظرية وتوضيح رؤاها  في حقلها الغربي وتفاعل العربي معها

 .، اللسانياتاللغة، السيميائية، الداللة، إلاشارة :الكلمات املفتاحية
 

للغة لذاتها وألجل ذاتها فصارت اللسانيات على يده دعائم الدرس اللساني ملا درس ادي سوسير بنى 

، وقد فتح "السيميائية"علما خصبا يستقطب حقوال معرفية شتى كما وجه أنظار الباحثين إلى علم لصيق به 

ية واللغوية والنقدية لتقديم إلاضافات، السيما الفكرة التي أثارها الفكر  الباب على مصراعيه أمام النظريات

ومع تدارك هذه الفكرة راحت أقالم الدارسين تستقص ي هذا املنهج . اللسانيات جزءا من السيميائية ملا اعتبر  

 .وتغرف من معينه وقد صار  علما يعنى باألنظمة إلاشارية

 :  مفهوم السيميولوجيا -أ

تعددت تعريفات السيميولوجيا وتشعبت في مختلف جوانبها بتعدد مشاربها ومدارسها، ولكن في خضم  

 -اصطالحا -فالسيميولوجيا"كل ذلك تمكنت املعاجم من ضبط املعنى املعجمي والاصطالحي لهذا املصطلح، 

وهذان املصطلحان ( Sémiotics)و ( Sémiologie)كلمة منقولة عن إلانجليزية يعبر عنها بمصطلحين اثنين هما 

املصطلح في مجال آخر خارج  ، ولقد عبر عن هذا1"أي إلاشارة( Salomon)منقوالن عن ألاصل اليوناني 

                الطبيب والفيلسوف جالينوس ليدل بها عن ألاعراض التي تعتري  -وهو املجال الطبي -"اللسانيات

الدراسة النسقية لألعراض "م بمعنى 2571، ولقد استعمل هذا املصطلح في هذا املجال ابتداء من 2"املريض

(Symptômes) املرضية مرادفا ملصطلح آخر(Symptomatologie )تجمعهما شعبة طبية واحدة تستدل               

على ألامراض باألعراض البادية منها والخفية، إنه علم ألاعراض املرضية الذي ال يزال يحيا في معظم معاهد 

الذي يعني ( Gramatiké)في ألافالطونية إلى جانب النحو "، كما نجد هذا املصطلح 3"الطب العربية والعاملية

ومندمج مع الفلسفة أو فن التفكير، ويبدو أّن السيميوطيقا اليونانية لم يكن هدفها إال  تعلم القراءة والكتابة،

 4."تصنيف عالمات الفكر لتوجيهها في منطق فلسفي شامل

نستنتج من هذا القول السابق ذكره أّن السيميولوجيا ارتبطت باملنطق الصوري الذي كان معروفا  

إلرباك الخصم من جهة، وإقناع املتلقي من جهة أخرى وأكثر توضيحا هو عند الفالسفة وكان منهجا ديالكتيكيا 

عالمة (  Indice)قرينة ( Trace)أثر  (Marque Distinctive)سمة مميزة "أّن مفهوم السيميولوجيا يحيلنا على 
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بصمة   (Signe gravé ou écrit)عالمة منقوشة أو مكتوبة ( Preuve)دليل ( Signe précurseur)منذ  

(Empreinte ) تمثيل تشكيلي(Figuration")5. 

يسمى السيميائية "وقد نشأ هذا العلم في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين  

(Sémiotique ) حينا آخر بإسهام أوروبي أمريكي مشترك وفي فترتين متزامنتين نسبيا على يدي العالم اللغوي

 6("Ch. Peirce( )شارلز سندرس بيرس)، والفيلسوف ألامريكي (F. De Saussure)السويسري فردينان دي سوسير 

 .7"بلور نظرية داللية في معزل عن تطورات البحث اللساني والداللي لدى سوسير"حيث 

اختفى قرونا طويلة ما بين الفترة ألافالطونية    إلى فترة "وينبغي التنويه إلى أّن مصطلح السيميولوجيا  

الذي أعاد الاعتبار لهذا املصطلح، وقد استعمل ( J. Lake( )2361- 2571)يزي جون لوك الفيلسوف إلانجل

أي لم يخرج عن إطاره  8"بدالالت مشابهة الستعماله ألافالطوني 2367في حدود سنة ( Sémiotiké)مصطلح 

 .الفلسفي

والبناء كالرسم والنحت والنقش "وفي هذا لم تخرج أيضا مختلف الثقافات العتيقة الشفهية  

 Linguistique)ونحو هذا لم يكن يخلو من تضمينات وتفسيرات سيموطيقية ضمنية في التأمالت ... والتصوير

spéculations")9 ، وهكذا ارتدت السيميولوجيا أثوابا مختلفة ووقفت عند محطات متعددة، لتصل               

           ني أّن النظام الكوني بكل ما فيه علم إلاشارة الدالة مهما كان نوعها وأصلها وهذا يع"إلى التعريف بأنها 

  من إشارات ورموز هو نظام ذو داللة، وهكذا فإن السيميولوجيا هي العلم الذي يدرس بنية إلاشارة وعالئقها 

   فتحولت إذن من علم موضوعه  10"في هذا الكون وبالتالي يدرس توزعها ووظائفها الداخلية والخارجية

 .إلى منهج قائم بذاته – عادة –العالمة، منهجه التحليل البنيوي 

وعلى الرغم من مساعي تحديد معالم السيميائية، إال أّن البعض رأى صعوبة تحديد مصطلحها نظرا 

 .11"لتشعب املنظور الداللي للكلمة، سواء من حيث طبيعتها الكلية أو الجزئية"

      حث في ماهيته لتنتقل إلى عمق املعنى، وتب"وبدأت بذلك تأخذ خطى نحو التطور نحو مسار معّين 

من حيث هو عمل ناتج عن اتحاد ُعنصَري الدال واملدلول بعدما كان اهتمامها متمثال في البحث عن تطورها 

فإذا طلبت السيميائية بوصفها علما "، وهذا ثمرة جهود عدد كبير من العلماء والفالسفة والنقاد 12..."وتغييرها

وإذا أردتها منهجية نقديا وإستراتيجية مطورة  ،(ل موريسشار )و( فردينان دي سوسير)فإن عليك أن تشير إلى 

( جوليا)و( روالن بارت)في قراءة الخطابات إلابداعية أو قراءة النص بوصفه ممارسة دالة كان عليك أن تذكر 

في رمزية ألاشكال، فإذا تحدثت عنها مفهوما وجدتها ( كاسيرر)، وإذا طلبتها في الفلسفة فأمامك (جاك الكان)و

 . 13..."بمرجعيتها املنطقية( بيرس)بخلفياتها اللسانية وسيميوطيقا ( دي سوسير)يائيات، فثمة سيميولوجيا سيم

 :السيميولوجيا عند دي سوسير -ب

عن طالبه  ففي مجموعته التي طبعها نقال"يعّد دي سوسير من ألاقطاب املؤِسسين لعلم السيمياء  

ها معروفا هو البحث في علم اللسانيات   على أسس بنيوية ولم باسم محاضرات في اللسانيات العامة كان غرض

 .14"يكن الهدف مباشرة إلى إقامة علم السمياء

إّن اللغة نسق من العالمات يعبر عن أفكار، ومنه فهي مشابهة :"ذلك يقول من خالل محاضراته وفي 
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وفقط  –إلخ إنها ... للكتابة، وأبجدية الصم والبكم والطقوس الرمزية وأشكال املجاملة، وإلاشارات العسكرية

انيات الصحيح والوحيد هو اللغة ، واعتبر من هذا املنطلق أيضا أّن موضوع اللس15..."ألاهم بين كل ألانساق  –

 .16..."في ذاتها ومن أجلها

كما نلحظ أّن هذا العلم ارتبط بعلم النفس والاجتماع سّماه دي سوسير السيميولوجيا وفي نظره أّن  

عالم النفس هو الذي عليه أن يحدد بوضوح مكانة السيميولوجيا ما دامت ترتبط بعلم النفس العام، وأما "

يكمن في بيان وتحديد الش يء الذي يجعل اللغة نظاما خاصا في مجموعة الوقائع اللساني فدوره 

 .، ومن ثم فإّن مهمة اللساني ال تنهض وحدها إال بإكمال عالم النفس17"السيميولوجية

ولم تكتف اللغة بارتباطها بعلم النفس بل تجاوزته إلى علم الاجتماع باعتبار اللغة منظومة اجتماعية 

بملكة اللسان، حيث عّبرت السيميولوجيا عند دي سوسير عن الوقائع إلانسانية وعالقتها باللغة ال تتأتى إال 

وإن كانت اللغة في الوقت نفسه ما هي إال نتاج اجتماعي مللكة "باعتبارها جزءا من اللسان لها أهميتها ودورها 

ي الاجتماعي والذي يصعب تصنيفه في أية الفرد :اللسان املتميز بالتعّدد والاختالط، والذي ينتمي إلى املجالين

عن معرفة اكتشاف وحدته على عكس اللغة التي تعّد  فئة من الوقائع البشرية، وما هذا إال لقصورنا وعجزنا

 .18"كال في حد ذاتها مما جعلها تكون قابلة للتصنيف

ى العالمة هذه املفاهيم وأخرى كانت مرتكزات أساسية لوضع علم اللسان، وكما اشتمل أيضا عل

والتي جرى تطبيقها من طرف أتباعه لكون النسق ألاكثر تعقيدا وشيوعا على "ومفهومها عند دي سوسير 

س 19..."مجاالت أخرى من العالمات      ، وعلم العالمات واعتباطية الدال واملدلول من أكثر املواضيع التي تحمَّ

 .لها دي سوسير وأعطاها ألاولوية في أبحاثه

ل هذا دراسة دي سوسير للسيميولوجيا وإسهاماته فيها ال تتجاوز ألافكار املذكورة ويتكشف من خالل ك

مسبقا، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه ألافكار لعبت دورا مهما في إرهاص التأمالت التي كانت تحيط بهذا 

بها دي سوسير كانت العلم، والسيما  تعريفه للدال واملدلول، صحيح أّن هذه ألافكار السيميولوجية التي أتى 

 . 20"تدور في إطار اللسانيات وتحليلها البشرية، إال أنها لفتت انتباه السيميولوجيين في الوقت نفسه

ع دي سوسير إلى السيميولوجيا بمنظار لساني وليس بمنظار فلسفي
ّ
فقد كانت " وفي هذا الصدد تطل

          عن إلاشارة اللغوية  ليها أثناء حديثهتفسيرات دي سوسير وأفكاره السيميولوجية محدودة ألنه تطّرق إ

 . 21"هي نظام إشاري من أنظمة إشارية تدخل كلها ضمن إطار السيميولوجيا -العتقاده –فقط، فاللغة 

وفي هذه الفترة كان دي سوسير يعمل على قيام اللسانيات العامة وموضوع اللسانيات بخاصة كإسهام 

 .في السيميولوجيا وأنظمة الدالئل

 :وسير بالثنائيات التي أتى بها من خالل املرجعية املعرفية اللسانية التي تبناهاعّرف دي س

  Diachronique/ Synchroniqueآلاني / التاريخي -

   Langue/ Paroleالكالم / اللغة  -

 .الخط الركني/ الخط الاستبدالي -
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ة اشتهر بها في أبحاثه وشكلت هذه الثنائيات املحور الذي اتخذه دي سوسير في شكل تفرعات ثنائي

 .العلمية، وعرفت بدقتها ووضوحها عّززت توسعها في ساحة ألابحاث السيميائية الغربية

 :الدليل اللساني عند دي سوسير -1-ب

 :تعريف العالمة

              عالمة بمعنى الدال، وفي خالف ذلك ( Signe)لقد جرت العادة على الاستعمال الشائع لكلمة  

بأنها املركب بين الدال واملدلول بحيث أنه يستحيل ( Signe)دي سوسير العالمة  عن املفهوم الشائع يعّرف

 .22..."تصور العالقة دون تحقيق الطرفين، بل إّن كل تغّير يعتري الدال يعتري املدلول والعكس بالعكس

ة ولنوضح أكثر فإنه في مرحلة مبكرة أكد دي سوسير أّن الدليل اللساني هو ارتباط الصورة الصوتي 

(Image acoustique ) واملفهوم الذهني، وبالتالي عكس ما يتبادر إلى الخاطر فالدال اللغوي أي الصورة الصوتية

 24:، وخالصة هذه الفقرة في املخطط التالي23..."هو على غرار املدلول أي املفهوم الذهني ذو طبيعة مجردة

 

 

 

 

 العالمة اللغوية                                                                                  

 

ل املرتبط بحواسنا يندرج تحت  
ّ
ومن هنا، فإّن الصورة السمعية ذلك ألاثر النفس ي للصوت أو التمث

، فعلى املستوى (Matériel)واملادي ( Psychique)النفس ي "سوسير بين مستويين هذا التمييز الذي يضعه دي 

النفس ي يكون حصول الصورة السمعية واملفهوم، أما على املستوى املادي فيوجد الصوت املادي والش يء 

(Chose ) الخارجي أي ما ُيعرف حاليا باسم املرجع واملرجوع إليه(Référent")25. 

وّضح في هذا املخططأكثر التفاصيل  
ُ
 26:ت

ــ  املفهوم: املستوى النفس ي ـــــــــــ  .الصورة السمعية  ــ

ـــ  الش يء : املستوى املادي  (.الخارجي)الصوت املادي ــــــــــ

ى  
ّ
عن اصطالحي املتصور الذهني والصورة السمعية اللتين لهما صدى "وفي مرحلة ثانية نجده قد تجل

والصورة ( signifie)فاظ دليل للداللة على املجموع وتعويض املتصور الذهني بـ نفسيا كبيرا واقترح الاحت

 .، حيث يرى أنه بترابط هذين العنصرين تنشأ العالمة27"أي دال( signifiant)ألاكوستيكية بـ  

ال عالقة مباشرة للغة باألشياء فاملدلول هو صورة " كما عبر أيضا دي سوسير عن وجهة نظره أنه  

 .28"تمي إلى العالمة اللغوية وليس إلى الش يء الواقعي املوجود خارج اللغةذهنية تن

املدلول هو املفهوم "كما أعطى توضيحا ملفهومي الدال واملدلول حسب املفهوم الدوسوسيري فإّن  

الفكرة، مستوى رسالة قابلة للنقل، أما الدال فهو الجوهر املادي املسند إليه حمل هذه الفكرة على سبيل 

 .29"ثال يسند حمل الفكرة للجوهر الصوتي أي املنظومة الصوتية بالنسبة للدليل اللسانيامل

 signifieمدلول 

 

  signifiantدال 

  

 conceptمفهوم 

 
 

  Image acoustique سمعية صورة

  

 signifieمدلول 

 
 

 signifiantدال 
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من خالل ذلك يجب فهم ( Arbitaire)فالعالقة التي تجمع بين الدال واملدلول عالقة اعتباطية  

معينة  عدم وجود عالقة طبيعية بين الدال واملدلول على عكس ما يمكن أن يحصل في حدود"الاعتباطية أنها 

 .30"في الكلمات املحاكية صوتيا لداللتها أي ليست هناك عالقة مبررة

املتصور الذهني ال "ومثال ذلك على أّن العالقة بين الدال واملدلول غير قائمة على تعليل وتبرير أّن 

 31..."م له دالاالهمزة والضمة والثاء والتاء والتنوين الذي يقد: تربطه أية عالقة داخلية بتتابع ألاصوات آلاتية

 .إذ ال وجود لرابط منطقي بينهما

ونلحظ أّن اعتباط الدليل أساس ي في موضوع السيميولوجيا كما أشار دي سوسير تدعيما لذلك أّن 

الدالئل اعتباطية تماما تحقق أكثر من غيرها فكرة الطريقة السيميولوجية هذا املفهوم للدليل اللساني سوف 

 .32"وسوف يتبناه جميع اللسانيين والسيميولوجيين يظهر ذا قيمة علمية كبيرة،

 

ومن أخرى أوضح دي سوسير أّن صفة الاعتباطية ليس معناها أّن الدليل اللساني ينم عن اختيار 

املتكلم إذ ال يستطيع أن يؤسس تغييرا بدليل انبثق عن اتفاق مجموعة لغوية ما، ويبين دي سوسير هذا في أنها 

ل، أي اعتباطي  ال تعني أنها عائدة إلى
ّ
اختيار حر يقوم به متكلم اللغة، إنما تعني باالعتباطية  أّن الدال غير معل

 ". بالنسبة للمدلول الذي ال تربطه به أية عالقة في الواقع

، والاتجاه الروس ي (بيرس)الاتجاه ألامريكي ويمثله "وثمة ثالثة اتجاهات رئيسية للسيميولوجيا وهي 

روسية ومدرسة طارتو، والاتجاه الفرنس ي الذي عرف اختالفات جمة وزعته إلى مدارس ممثال في الشكالنية ال

 .33"عّدة

وسيميوطيقا ( كاسيرر)كسيميولوجيا التواصل، وسيميولوجيا الداللة، ورمزية "وثمة اتجاهات أخرى 

 .34"الثقافة

   وهما ولقد انبثق عن الدليل اللساني اتجاهان سيميائيان معروفان لتحديد طبيعة الدال 

          (  Sémiologie de la signification.)سيميولوجيا الداللة: متعاكستان، استنادا إلى تأمالت دي سوسير هما

 .(Sémiologie de la communication)و سيميولوجيا التواصل 

 :سيميولوجيا التواصل -ج

والخطابات  اللغات"بعنوان  2616، حيث نشر كتابه سنة (إريك بويستنس)نشأ هذا الاتجاه على يد 

: من جديد تحت عنوان محاولة في اللسانيات الوظيفية في إطار السيميولوجيا، أعيد النظر في الكتاب ونشر

، وأنصار سيميولوجيا التواصل يرون في الدليل 35"التواصل والتعبير اللساني، املطبوعات الجامعية، بروكسل

(Signe ) 36(..."بويسنس)و( بريتو)و( أندري مارتيني)و( جورج مونان)الدال واملدلول والقصد ممثال في. 

يتحدد ذلك بوضعهم ألسسها ومبادئها من معرفة طرق التواصل وأهميته في الحياة إلانسانية، وذلك 

دراسة الوسائل املستخدمة للتأثير على الغير، واملعترف بها بتلك الصفة من قبل الشخص الذي "من خالل 

              ا وجهة نظر السيميولوجية اللجوء على الوظيفة ألاولية للغة التأثير تفرض علين... تتوخى التأثير عليه 

 . 37..."على الغير
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الفعل الذي عن طريقه يقوم شخص ما، مدركا لواقعة قابلة "ويتحقق فعل التواصل من خالل 

  للمالحظة ومرتبطة بحالة وعي، بتحقيق هذه الواقعة لكي يفهم شخص آخر الهدف من هذا السلوك، ويعيد 

، ويوافقه الرأي في ذلك (بويسنس)هذا ما قّدمه "، 38"عيه تشكيل ما حصل في وعي الشخص ألاول في و 

أن تهتم بالوقائع ( بويسنس)في تقديم رأيه على أنه ينبغي للسيميولوجيا حسب ( بريتو. ج. ل)السيميولوجي 

بويسنس )التواصل في رأي القابلة للمالحظة املرتبطة بحاالت الوعي هذه، بحيث يتعرف الشاهد على وجهتها، ف

Buyssenes )فتلك الثالثية املرتبطة بالدال واملدلول والقصد هي التي 39"هو ما يكون موضوع السيميولوجيا ،

         تحقق التواصل إلابالغي تتوفر على نية التأثير في املتلقي نفسه من خالل تشكل للعالمة، وهذا مل أورده 

 .40..."الاتصال بشخص ما، أو إعالمه بش يء ما حركة يقصد بها "في اعتبارها ( لي روبير)

 (Prieto)( بريتو)ويرى ممثلو هذا الاتجاه أّن السيميولوجيا هي علم أنظمة الاتصال أساسا وقد توسع 

 .41"في عالم السيميولوجيا وتمثل مشروعه في تحديد أنظمة إلارسال والاتصال

 42:وتتلخص سيميولوجيا التواصل في العناصر آلاتية ومنها

           قصد تواصل من قبل متكلم يكون معترفا به من طرف متلقي الرسالة، ويؤيد هذا العنصر كل  -

في أن يتحقق شرط وجود الطرفين باث ومتلق في هذه املمارسة ( بريتو.ج.ل)و ( مارتيني.ج)من 

 (.أو قصدية التواصل)السيميولوجية لفعل التواصل

هذه ألانظمة تتعلق بالسنن والعالمات التي يمكن أن ال تتحقق ألانظمة التواصلية إال بالسيميولوجيا، و  -

 :تقوم على قصد التواصل هذا ويسمح شرط قصد التواصل هذا إذن التمييز بين

 .(Signe)وحدات تتوفر على قصد سمي دالئل -2

 (.(Indiceوحدات ال تتوفر على هذا القصد ويمكن الحديث حينئذ عن أمارات  -1

 :سيميولوجيا الداللة -د

الذي اعتمده الكثير من السيميولوجيين من خالل مؤلفاته ( R. Barthes)من رواد هذا الاتجاه روالن بارت           

 :التي أولت أهمية كبرى لسميولوجيا الداللة وهي كاآلتي

         Le degré zéro de l’écri            .     2676درجة الصفر في الكتابة  -

   Mythologies                                          .            2675ميثولوجيات  -

          Elément de sémiolo              2631.عناصر السيميولوجيا  -

              Le rhétorique de l’image     بالغة الصورة                           -

                                                                Z/S.                           2657سارازين / ساراسين -

                                                       Plaisir du texte.                           2655لذة النص  -

غير أنه . تأثر بدي سوسير، إذ أنه درس أنظمة العالمات من حيث الداللة وقد تأثر روالن بارت أيما

نقطة تحول مثيرة ومثمرة في تاريخ "،وشكلت نظرته هذه *"السيميولوجيا هي جزء من اللغة"خالفه برؤيته أّن 

ألحقت  البحث السيميولوجي وذلك أنها كانت قبل ذلك تعّد حقال مستقال ال عالقة له باأللسنية، ولكنها حين

 .43"باللسانيات كفرع منها، ضبطت في منهجية علمية صارمة
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ويقوم مبدأ سيميولوجيا الداللة على عكس الاتجاه ألاول برفض التفريق بين الدليل وألامارة، وعنت 

رفض هذا "باالهتمام بعلم الدالئل املتصل باللغة كواقعة اجتماعية كما أعطى أولوية لظاهرة إلايحاء، حيث 

كما  -باعتباره يقتض ي أن يكون فعل التواصل أو باألحرى الفعل املعني الذي يقيم ترابطا اجتماعياالتمييز 

، وبحيث يمكن دائما (متلقي/ فيما يتعلق بالعالقة باث)متمتعا بشفافية واضحة، نقيا منسجما  -حدده بريتو

 .44"الفصل بين الدليل وألامارة بسهولة متناهية

 يستبعد من أبحاثه السيميولوجية كما ال يعطي هذا املفهوم حمولة ال ( بارت)ومن جهة أخرى فإن 

يتوخى عالقة ألاشكال بالتاريخ في حد ذاتها متعددة، فهناك تاريخ للبنيات "أيدلوجية، ولكنه من هذا املنطلق 

ال التي وتاريخ ألاشكال، وتاريخ للكتابات وإهمال هذه ألاشكال يعتبر إهماال للزمن الذي توجد فيه هذه ألاشك

 . 45..."تتفاعل مع التاريخ العام، ولكنها ال تذوب فيه

أّن املعنى املتلقى أو املعنى "وأنصاره السيميولوجيين ينطلقون من اعتبار ( بارت)ويمكن أن نصل إلى أّن  

      املعجمي يتطفل عليه، ويتم تحويله من خالل املمارسة الاجتماعية للدليل وهذا التحّول يكون ممثال لجزء 

معنى الدليل أكثر مما يمثل املعنى املعجمي، ألن مجموع نظم الدالئل هي وقائع اجتماعية يقع غرسها كل  من

 .46"لحظة في التاريخ أنها ال يمكن أن تبقى غير مبالية بالتاريخ

 :وبناء على ما تقّدم سالفا حول الدليل نجد مستويين 

 .والتي تسمى معاني التعيينمستوى املعاني املتلقاة املقبولة، معاني املعجم  -

 .مستوى املعاني املتطفلة إلاضافية والتي تكون ضمنية في أغلب ألاحيان والتي تسمى معاني إلايحاء -

 عند بارت  كما اعتبر أّن فعل التواصل يتخلله تشويشا ممزوجا بأصوات تشكل تنافرا فيما بينها تعرف

 47:بصفة مجملة( cacographie)مشوشة  أو ما عّبر عنها كتابة( cacophonie)بـ           

 .أّن الدليل هو دائما في نفس الوقت أمارة -

 .أّن التواصل هو دائما مرفوقا بالداللة أو إلايحاء -

 .أّن التعيين دائما يكون مصحوبا باإليحاء -

 

 :السيميولوجيا عند شارل سندرس بيرس -هـ

العلوم إلانسانية والطبيعية، ويؤكد هذا  السيميولوجيا علم إلاشارات الذي يشمل جميع( بيرس)يعتبر  

                          ليس باستطاعتي أن أدرس أّي ش يء في هذا الكون كالرياضيات وألاخالق والجاذبية "بقوله

         ألارضية، والديناميكية الحرارية، والبصريات والكيمياء، وعلم التشريح املقارن، وعلم الفلك، وعلم 

لم والكالم والسكوت، والرجال والنساء والنبيذ وعلم النفس، وعلم الصوتيات وعلم الاقتصاد، وتاريخ الع

 . 48"القياس واملوازين، إال على أنه نظام سيميولوجي

وإن لم "قد عرض نظريته مما جعله من أهم مؤسس ي الطرح السيميولوجي،( بيرس)وبقوله هذا يكون  

( دي سوسير)لتناول، شأنه شأن يتمكن من صياغته املبادئ العامة لها في بحث موّحد نظرا للتنّوع والعمق في ا

للعالمة ( بيرس)غير أّن التعريف الذي يقّدمه  في ذلك، فقد فشال في تقديم عمل منفرد منسجم ومتماسك،
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 :ويتمثل في 49"، فمخططه للعالمة ثالثي، كما ربط املوضوع بالتأويل(دي سوسير)يختلف عّما قدمه 

 .وب أو يحل محل ش يء آخرين( representamen)عالمة أو إشارة بوصفها ممثال  -2

 .(Objet)املوضوع أو املادة املشار إليها  -1

 (.Interprétant)املحلل  -6

واملفهوم ألاول هو ما عني به املاثول واملستحضر بأنها الش يء الذي يقوم لشخص ما مقام  ش يء آخر "

في ذهنه عالمة أو  من حيثية ما، وبالتالي كما يشرح املؤلف، فالعالمة من جهة كونها تتوجه لشخص ما تولد

الذي تربطه ( Interprétant)، حيث يرتسم في ذهن القارئ ما يمثله التعبير 50"صورة مساوية للعالمة ألاخرى 

يسميه بيرس أساس ( Idea)ليس من كل الحيثيات إنما بالنسبة إلى فكرة   أو معنى ( "Objet)صلة بموضوعه 

 .51("The ground of the representamen)املاثول أو أساس املستحضر 

تدرس التجارب إلانسانية ( إلاشارة، املوضوع، املعنى)من خالل هذا التثليث للعالمة عبر هذه املستويات 

وهكذا فإّن املدلول هو معنى إلاشارة وبالتحديد إنه يمثل العالقة ألافقية بين إشارة "على حسب اعتقاد بيرس 

حتاج بنفسها إلى مدلول آخر، إّن هذه العملية التحولية بين وأخرى، وهذا هو الذي يجعل من املدلول إشارة ت

، وذلك ألّن أية إشارة (Synonyms)إلاشارة ومدلولها تتجلى بالعالقات القائمة بين الكلمة املعجمية ومترادفاتها 

 .52"يمكن ترجمتها إلى إشارة أخرى أكثر تطورا وشمولية

 :أقسام العالمة عند بيرس -1-هـ

 :ثالثة أنواع من العالمةيميز بيرس بين  

 .(Symbole)الرمز (/ Indes)املؤشر (/ Icone)ألايقونة 

 :مفهوم ألايقونة -1

         اعتبرها أي ش يء يؤدي عمله ووظيفته كعالمة انطالقا من سمات ذاتية تشبه املرجع أو املشار 

، ومما يوضح هذا 53"مرجعهاإليه، وهكذا فإّن ألايقونة تقوم على مبدأ املشابهة بين العالمة ومدلولها أو 

( كيكي كيكي)وكذلك قد توجد الداللة ألايقونية في ألالفاظ فلفظ "الصور الفوتوغرافية والرسوم والخرائط 

مثال في اللغة العربية تقليد لصياح الديك، لكن على املستوى اللفظي ال تتحقق هذه الداللة بتطابق كلي بل 

( كيكي كيكي)ت باختالف اللغات، فمع أنه يوجد شبه بين ألالفاظ جزئي فقط يشهد على ذلك اختالف الدالال 

باألملانية، هناك غير فارق في الرسم ( Kikeriki)بالفرنسية و (Cocorico)باإلنجليزية و( Cukoo)بالعربية و

 .54"الصوتي لصياح الديك

( Image)لصورة ا"وفي هذا الصدد ارتبطت أيضا ألايقونة بتقسيمها إلى ثالثة عناصر مهمة تمثلت في 

            بهه بالترتيب  الذي يش(Diagramme)وهي تشارك املدلول بالصفات البسيطة، والتمثيل البياني 

 .55("Métaphore)العالئقي، وأخيرا الاستعارة 

 :مفهوم املؤشر -2

عالمة حّددت بموضوعها الحركي بموجب عالقتها الحقيقية التي تتراسل معه، لكن هذا ( بيرس)اعتبره 

س له أي قصد تبليغي كالسماء الراعدة التي ليس لها أية نية في التواصل مع عالم ألارصاد الترسل لي
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، أما بويسنس فرأى أّن املؤشر ينتج في غياب إلارادة التواصلية القصدية مثل الدم الذي هو دليل 56"الجوية

وجود النار، والدموع التي على وجود الخطر، ارتفاع الحرارة الذي هو دليل املرض، الدخان الذي هو دليل على 

 .57"هي دليل على وجود ألالم

 .هو ش يء ما يمثل شيئا بالنسبة لشخص ما بمظهرها أو إمكانية ما"ما اعتبره الدليل أو املمثل 

 58:ويفهم من النص ألاخير أّن للدليل ثالث إحاالت

 .دليل بالنسبة على أية فكرة بصرف النظر عن الشخص الشارح -2

 .دله في هذه الفكرةدليل موضوعه ما يعا -1

 دليل بخصوص مظهرها أو كيفية يقيم بنسبة بينه وبين موضوعه -6

 :مفهوم الرمز -3

مفهوم العالمة عند دي سوسير حيث رأى أّن العالقة بين "إّن املتمعن في مفهوم الرمز عند بيرس يجده 

 59"الرمز ومدلوله عالقة اعتباطية

ه
ّ
إّن ... عالمة حّددت بوساطة موضوعها الحركي في املعنى وحسب حيث سيكون مؤوال" وقد عرفه بأن

وفي شكل مجمل يخص  ،60"الرمز يشير إلى ش يء بوساطة قوة أحد القوانين كشأن إلاعراب مثال لكلمات اللغة

يقة العالم تتحدد ألايقونة بحسب تماثلها مع حق"كل هذه التصنيفات الثالث يرد هذا التعريف الشامل في أنه 

، ويقوم هذا 61"الخارجي والقرينة بعالقة التالحم الطبيعي، أما الرمز فيؤسس على الاتفاق الجمعي البسيط

شرحا لنظرية الفيلسوف ألامريكي على أساس ( رومان جاكبسون ) من خالل التفسير الذي يقّدمه( الرمز)ألاخير 

ه وبين املدلول واملكتسبة بالتعلم لذلك ال يحصل الرمز إال بين (Contiguïté instituée)املجاورة املتعارف عليها "

بقاعدة تحّدد عالقة املجاورة وهو ال يستلزم أدنى شبه أو عليه أو اتصال خارجي مع املدلول من هذا القبيل 

 .62"العالمات اللغوية

ى، فترجم ومما تجدر إلاشارة إليه هو أنه تعّددت ترجمة مصطلح املؤشر كشأنه من املصطلحات ألاخر  

   إلى القرينة ومرة الرمز، وتارة دليل وأخرى شاهد، وكلها ترجمات تؤكد على التعدد والتنوع إال أنه اشتملت 

 .على صياغة مفهوم واحد ينصب في معنى واحد

ومهما يكن من أمر، ومهما تعّددت الاتجاهات السيميائية فقد عّد منطلق دي سوسير في العالقة بين الدال 

 .عامة الرئيسة في ألافكار التي أنجبت بعده لتطال حقل النقد العربي فيما بعدواملدلول الد

 :تلقي السيميائية في النقد العربي -ز

         اقتفت السيميائية الدرب، فبعد أن حفل الغرب والعرب "على خطى البنيوية البنيوية وآثارها،  

، راحوا بعد انحسارها تبني 63"ملعاصرة الحضاريةعلى السواء بالبنيوية وسحرها، واعتبار تبنيها عامال للرقي إلى ا

 .ما بعدها من إخوة فكانت السيميائية ألاكثر تناوال إن في التنظير أو التطبيق

وينبغي التنويه هنا بجملة العوامل التي كانت وراء فتح املجال أمام الحضور السيميائي عربيا بعامة  

                       ت الفكر العربي بكنه السيميائية وفتحت عيونه وجزائريا بخاصة، ولعل أبرزها الترجمة التي أثر 

اضطلعوا بها في بداية ألامر من ملسوا في أنفسهم مؤهالت بحكم معرفتهم باللغتين ألاصل "على جذورها، وقد 
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جابر عصفور الذي أشرف على فريق مترجم ملقاالت : ليضع فيما بعد نقاد متمكنون بصمتهم أمثال 64"والهدف

نقد املعاصر، كما له كتب مترجة خاصة، ومحمد مفتاح الذي انكب على مختلف شهيرة تتعلق بمناهج ال

اتجاهات السيميولوجية )املناهج يترجمه، ويدرسها، كما طالعنا محمد العمري بترجمة كتب عديدة مع غيره كـ 

 ، كما ترجم محمد معتصم(2667بنية اللغة الشعرية لجان كوهن، )و( 2695املعاصرة ملارسيلو داسكال، 

املعجم السيميائي املعقلن )، فضال عن ترجمة رشيد بن مالك لـ(2663خطاب الحكاية لجيرار جينيت، )

نظرية )، وأسهم أحمد يوسف وعبد امللك مرتاض في تنشيط الترجمة، حيث ترجم ألاول (لغريماس وكورتيس

قال مترجم باألصول ، أما الثاني  فله م(العالمات السيميوطيقية، مرحلة لتوحيد العلوم لشارل موريس

 ...السيميائية في فكر تشارلز بيرس

              غير أّن الالفت لالنتباه أّن الترجمة الجزائرية ضئيلة مقارنة بمجهودات إخواننا في القطر  

العربي، على الرغم من تمكن باحثينا من اللغة الفرنسية، والتي بوسعها أن تنقل صورة أوضح للمنهج بخاصة 

ولعل السبب في ذلك يعود إلى الشغف باملمارسة النقدية ... اد تكون قلعة الفكر النقديإذا علمنا أّن فرنسا تك

 .سواء مقاربة أم تنظيرا

دته  
ّ
          ولئن كان للترجمة دور هام في وصول النقد العربي إلى ما وصله إال أنه ال يمكن إغفال ما ول

  -والتي تصل إلى حّد التناقض -ملوحدةضيعت الحقيقة في الكم الهائل من ترجماتها غير ا"من إشكاليات حيث 

        إما لعدم فهم طبيعة ألافكار املنقولة بدقة، وإما لعدم إتقانها ملنهج الغرب ولغته فضال عن جهلها 

 .، وليس أدل على ذلك من ترسانة التسميات للمصطلح الواحد65"للتراث

في بحث أهل للتفصيل ولعل هذا املوضوع حديث ذو شجون ليس وجهة بحثنا هذا، ألني أعتقد أنه  

 .مستقل بذاته

وتبعا لرصف العوامل الكامنة وراء انتعاش السيميائية نلفي البعثات العلمية التي ال يختلف في شأن  

أهميتها اثنان، حيث إّن الكثير من صّناع الفكر الجزائري املعاصر ومثري املكتبات النقدية ألادبية جاؤوا بعصير 

وإن زودوا من هنا بالثمار فاطلعوا وأطلعونا ال على وصف الطريقة بل حتى الكيفية  من هناك من وراء البحار،

رشيد بن مالك، وحسين خمري قد أشرفت "فهذا  التي تم بها إلاعداد، وهذا بالتجريب على ثمارنا العربية،

، والناقد الذي (ينيأندري مارت)في الدكتوراه، وذلك عبد الحميد بورايو يدرس على يد ( جوليا كريستيفا)عليهما 

قد تحّصل على دكتوراه دولة في آلاداب من جامعة ( عبد امللك مرتاض)شغل العرب ومأل دنيا الجزائر بكتاباته 

، كل هؤالء اطلعوا على املناهج النقدية في أصولها وتعرفوا على النتاج الفكري العالمي 2696السربون بباريس 

 .66"ليقوموا بتوصيله إلى الطلبة ونشره

وإلى جانب البعثات عّززت امللتقيات شأن فهم السيميائية واستيعابها وكل ما يطرأ من رؤى حولها، إذ  

    ألقت على عاتقها مسؤولية توسيع دائرة السيمياء وترقية ممارستها فضال عن طرح ما يشوبها من إشكاالت 

لسيميائية والنص ألادبي بجامعة في شتى الدول العربية، ومختلف الجامعات في الوطن الجزائري منها ملتقى ا

 .1777، وملتقى السيمياء والنص ألادبي ببسكرة في نوفمبر 2667عنابة سنة 

وتصاعد انعقاد امللتقيات املهمة بالنص وفق ألافق السيميولوجي وغيره في املعاهد الفتية ألاحدث  
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يس جمعيات كرابطة السيميائيين كاملتواجدة بمستغانم وغليزان وغيرها، وبلغ سبيل الشغف بها إلى حّد تأس

 .الجزائريين التي تأسست بجامعة سطيف يرأسها عبد الحميد بورايو

نجبت مجالت من رحمها مكتوبة، بعد املخاض والطرح الشفهي كمجلة اللغة وألادب  
ُ
وتبعا للملتقيات أ

بغليزان وتعنى باللغتين  الصادرة من جامعة الجزائر، ومطارحات في اللغة وألادب الصادرة من املركز الجامعي

( فصول )العربية والفرنسية، ناهيك عن املجالت الخاصة املنتشرة عبر الوطن العربي كعالمات السعودية، و

وهذه املجالت غيض من فيض، أثرت ... الجزائرية( تجليات الحداثة)املغربية، و( الثقافات الجديدة)املصرية، و

ر وتقارب، فاملقاربة السيميائية ساعدتهم على  ثرى نقدنا فانسابت ملكات النقاد تمارس،
ّ
           الكشف "تنظ

عن نظام العالمات في النص من حيث هي قائمة بذاتها فيه، وتفض ي إلى سلسلة من إلاحاالت الداللية 

 .67"الالمتناهية، وكذا فك شفراته وتحليل مستوياتها والعالئق الناتجة عن نظمها

ل لديه وعي مبكر بالبحوث السيميائية الغربية " إذ ولعل أبرز من حمل مشعلها محمد مفتاح  
ّ
تشك

بفضل معرفته بالثقافتين الفرونكوفونية وألانجلوفونية الاطالع على تيارات السيميولوجيين الفرنسيين وكذا 

فا 2691، فكانت بكورة اطالعه دراسة في سيمياء الشعر 68"البحوث السيميوطيقية ذات التوجه البيرس ي
ّ
، موِظ

وإن كان هذا املربع لم يكن يمثل "لسيميائي في تطبيقه على قصيدة رثاء ألاندلس ألبي البقاء الرندياملربع ا

سوى تقابل خطابي ولم ينفد إلى البنيات ألاولية العميقة، وربما يعود ذلك إلى جّدة هذه الدراسات وعدم 

 .69"أو النقد العربي بعامة استقرارها وقلة شيوعها بين القراء في تلك الفترة سواء في النقد املغربي

مصطفى الشاذلي، ومحمد السرغيني املغربيين، حيث قارب : ويضاف إلى مفتاح سّجل من ألاعالم كـ 

لجبران خليل ( املواكب)ملحمود درويش، ودرس الثاني قصيدة ( العصافير تموت في الجليل)ألاول قصيدة 

 ...للشاعر محمد عمران سيميائيا( اهينش)جبران، وسار على الدرب محمد عزام أيضا فقارب قصيدة 

        وفي الجزائر نلفي أسماء ملعت في سماء النقد تسلك منحى الدراسة السيميائية كسعيد بوطاجين  

لألديب الراحل عبد الحميد بن هدوقة بما ( غدا يوم جديد)إذ مال لدراسة رواية ( الاشتغال العاملي")في كتابه 

وتبقى هذه الدراسة إسهاما علميا ... ية مختلفة أسلوبيا ولفظيا وبنائياتتميز به هذه الرواية من درجة نوع

إلى جانبها نجد مقاربات رشيد بن مالك ومنها مقاربة قصة  70"ونوعيا في الحركة النقدية املعاصرة في الجزائر

                وتعكس الدراستان ألاخيرتان الجهد الذي بذله الناقدان في الحفاظ "... ألحمد رضا حوحو( عائشة)

 .71"لى خصوصية النص الجزائري أمام الفعل النقديع

السيميائية على مختلف النصوص كتحليل الخطاب ( مرتاض)وفي هذا املضمار تستوقفنا دراسات  

السردي، والتحليل السيميائي للخطاب الشعري، تحليل مستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة الجلبي، ضف إليه 

 .ها من دراساتهوغير ... الدراسة السيميائية التفكيكية

يحاول فيها تطبيق  -بعد أن عودنا على تناوله نقد النقد -وطالعنا يوسف وغليس ي بدراسة جديدة

مع أنه ( تأمالت نقدية في كتابات جزائرية -في ظالل النصوص)مفاهيم سيميائية على كتابات جزائرية في كتابه 

ه جلس على شاطئه... لم يجعل السيمياء منهجا خالصا 
ّ
      ليشم بعض نسائمه، وليس أدل على ذلك  غير أن

     إلى ذلك الكم الهائل ( تأمالت)لتنضاف ... من وسم دراسته بتأمالت، وكأنه أراد التملص من سلطان املنهج 
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 .من املسميات بعد قراءات، مقاربات

 ادرة جدا مقارنة بالسرديات، فبعد أنن72ومن الالفت للنظر أّن الدراسات السيميائية للشعر الجزائري 

... كانت القصيدة سلطانة زمانها متربعة على عرش ألادب، والناقد الناقد من خطب كنهها وطوعته مّدا يدها 

حان جزرها، لترث الرواية قصرها وتغير شعار مملكة ألادب من الشعر ديوان العرب قديما إلى الرواية ديوان 

       ئيا من باب رفض هيمنتها وسط وجودها العرب في العصر املعاصر، فهل التوجه إلى قلعنها للدراسة سيميا

في محيطاتها؟ أم أّن باعث إضفاء العلمية على املنهج وترسيخها وراء كثرتها؟ بخاصة أّن مجال السرديات أطوع 

 .الحتضانها، بخالف لغة الشعر الغارقة في عالم التلميح وإلايحاء والتكثيف 

على ذلك  لبي قد طغى أكثر من غيره، وليس أدر النقد السيميائي العب الاهتمام فإن ومهما يكن من أمر 

 .بطرح العالمة كبديل عن البنية اتطبيق وا تنظير خوض غماره  في تأصيله و العرب  باحثينا  جهودمن 
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 املناهج وألاطوار التعليمية في الزوايا والكتاتيب القرآنية 

ي الجزائريين لالستعمار الفرنس ي" ِّ
َحد 

َ
 "ت

 

ــــور   بد القادر زرق الراسع: الدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

الزوايا والكتاتيب، واملناهج التعليمية، وأطوارها في الجزائر إبان الاحتالل : البحث يتناول مفاهيم اصطالحية منها   

وكيف كان املوقف الاستعماري من هذه املؤسسات ومناهجها التعليمية، وتحدى الشعب الجزائري لقرارات املستعمر . الفرنس ي

غيع أن املستعمر جرد . وقاف والترععات وإيوا  الطلبة والشيو  والعلما  واملااهدينبالوقوف إلى جنب التعليم الحر ودعمه بال 

. املناهج التعليمية من روح الوعي الفكري والانتما  الحضاري وحصره في حفظ القرآن دون وسائل الفهم اللغوية أوالشرعية

عليهم رحمة هللا  -مكين، لمة املليون ونصف شهيد وكانت الحرب سجاال بينه وبين الشعب الجزائري حتى حقق هللا النصر والت

     .  -أجمعين

اب، املعمرة، املحضرة، املسيد، القندوز  :الكلمات املفتاحية تَّ
ُ
 .املناهج، التعليمية، ألاطوار، الزوايا، الك

 

 : مقدمة

مية بهذه نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، قرا ة مفروضة ممنهجة بمنهاج رباني، أيقنت ألامة إلاسال 

إذ كانت  –صلى هللا عليه وسلم  –الحقيقة، منذ نشأتها، فكثعت دور إلاقرا  في املاتمع على عهد رسول هللا 

وبعد اتساع الرقعة إلاسالمية . كل أسرة تهتم بشأن القرا ة والكتابة وتراه حقا واجبا لألوالد على الوالَدين  

         ، فكانت من أسبق املدارس واملعاهد التعليمية وجودا بالفتوحات شرقا وغربا، أنشئت الزوايا والكتاتيب

أنشأ إلى جانب  –رض ي هللا عنه  –في العالم إلاسالمي، إذ كان ظهورها في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

املسجد أو في بعض زواياه كتاتيب لألطفال يتعلمون فيها القرا ة والكتابة، وتوارثت ألامة ذلك جيال عن جيل 

 .يومإلى ال

إنه كان وقت دخول : والجزائر كغيعها من دول إلاسالم اعتنت بهذه املؤسسات التعليمية حتى قيل

اب  –الاستعمار الفرنس ي في الجزائر العاصمة وحدها أزيد من مائة وثالثين مركزا للتعليم  تَّ
ُ
بين مسجد وزاوية وك

على سياسة       بعُد الحصَن الحصين للتغلب يتعلم فيها الكبار والصغار الرجال والنسا ، وكانت لهم فيما  –

فما مفهوم املناهج التعليمية؟ وما هي الزوايا والكتاتيب؟ وكيف . التاهيل املتبعة من طرف املستعمر الغاشم

: كان املوقف الاستعماري من هذه املؤسسات ونشاطها؟ تلك هي إلاشكاالت التي يايب عنها البحث، بعنوان

     وتحدي الجزائريين لالستعمار الفرنس ي، مقسما املوضوع  –يا والكتاتيب القرآنية املناهج التعليمية في الزوا

 .إلى مبحثين وخاتمة

        مفهوم املناهج التعليمية، مفهوم الزوايا والكتاتيب القرآنية، املوقف الاستعماري : مفاهيم اصطالحية /أ

 .من هذه املؤسسات
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        التحدي للمستعمر، ألاطوار التعليمية ومناهجها  سبل: الزوايا والكتاتيب الحصن الحصين للجزائريين/ ب

اب تَّ
ُ
 .ثم خاتمة على شكل نتائج استنتاجية. في الكتاتيب، يوميات الطالب في الزاوية والك

  مفاهيم اصطالحية /أ

 :مفهوم املناهج التعليمية -1

ْنَهاج، قال الراغب ألاصفهاني ْهج  وهو الطريق : املناهج جمع م  َهَج َوَضَح وَمْنهُج املنهاج من النَّ
ْ
َهَج ألامُر وأن

َ
الواضح، ن

ْنهاُجه َهَج : قال ابن منظور و . 1الطريق  وم 
َ
ْهٌج : ن

َ
: واملنهاج كاملنَهج وفي التنزيل...بيٌن واضٌح، وهو الّنْهج: طريٌق ن

ْنَهاًجا… ﴿"  َومِّ
ً
ْرَعة ْم شِّ

ُ
ك

ْ
ن ا مِّ

َ
ن
ْ
ٍّ َجَعل

ل 
ُ
ك نَهَج الطريُق . 2﴾... لِّ

َ
ْهجا واضحا بينا :وأ

َ
َبان وصار ن

َ
 .3َوَضَح واْست

سلُك في عملية التعليم، من حيث الرعامج املقررة والكيفية التي : فاملناهج التعليمية 
ُ
هي الطرق التي ت

ُغ بها رسالة التعليم
َّ
بل

ُ
ف وت

َّ
َوظ

ُ
كانت على العموم تقليدية بوسائل وهياكل :واملناهج التعليمية في الجزائر. ت

. ح وقلم ودواة، وحفظ للقرآن واملتون وجلوس في حلقات الشرح للمتون من قبل ألاساتذة والشيو لو : بسيطة

دة في جميع الزوايا والكتاتيب، تراعي الوحدة املذهبية املالكية، والخصوصية  ومقرراتها في الغالب ُمَوحَّ

د املتماسك دينيا وسياسيا الثقافية الفكرية لألمة، مما جعلها سدا منيعا وحصنا حصينا للماتمع املتَّ  ح 

ى كسُر وحدته أو خرق صفه...وثقافيا  .ُيْسَتْعص َ

 :الزوايا والكتاتيب مفهوم -2

ى : زاوية البيت: وقال. 4الزاوية واحدة الزوايا: جمع زاوية، قال ابن منظور  :الزوايا -أ َزوَّ
َ
ركنه والجمع زوايا، وت

هي ركن البيت، ومامع الجدران، والركن الذي يقام عليه  :فالزاوية. 5موضع بالبصرة: والزاوية...صار فيها

    هي مكان مامع الطلبة : فالزاوية. 6وزاوية البيت، ُسميت، الجتماع الحائطين: قال ابن فارس. البنيان

وقيل هي من الانزوا  والانطوا  ملا فيها من عزلة وانقطاع عن ألاهل . واملريدين، وأهل  الرع وإلاحسان واملحبين

ي َ : وفي الوسيط. معواملات
َّ

صار في زاوية : وانزوى...طواه وجمَعه وقبَضه: َزَوى صار في زاوية البيت ونحوه، والش 

ع: وانزوى...البيت ونحوه امَّ
َ
مأوى للمتصوفين : الزاوية... املسجد غيع الجامع ليس فيه منرع،: الزاوية...انقبَض وت

إليوا  الطلبة، واملتصوفة، والفقرا ، والغربا ، تحت مكان مخصص : فالزاوية بهذا املنظور هي. 7والفقرا 

إشراف محسن تساعده جماعة خيعية أو قرابة من عشيعته لتسييع شؤونها املادية واملعنوية، ومهمتها تحفيظ 

 .القرآن وتعليم العلم، وتزكية النفوس بالوراد وألاذكار عرع طريقة معينة من الطرق الصوفية، أو مطلقة

اُب  -ب
َّ
ت
ُ
 :الك

َتُب 
ْ
اُب : املك تَّ

ُ
، واملكتُب والك اب  تَّ

ُ
ب: َموضُع الك ات 

َ
َتاتيب واملك

َ
، والجمع الك اب  تَّ

ُ
َتُب : قال املرعد. موضع تعليم الك

ْ
ك
َ
امل

اُب الصبياُن، قال تَّ
ُ
ُم، والك  

ّ
ُب املعل ّ

ت 
ْ
ك
ُ
اَب، فقد : موضع التعليم، وامل تَّ

ُ
اُب . 8أخطأومن جعل املوضع الك تَّ

ُ
جمع : فالك

ب وهو من صيغ املبالغة املسموعة مثل قوله تعالى ات 
َ
اًرا﴿ :ك بَّ

ُ
ًرا ك

ْ
ُروا َمك

َ
َعال   وهو أبلغ  9﴾َوَمك

ُ
رجل كاتب 10 من ف

َتَبة، قال ابن مالك في ألالفية
َ
اب وك تَّ

ُ
ة: والجمع ك

َ
ل اع 

َ
ٍل َوف ٌل لَفاع  عَّ

ُ
يَما ***... وف ال ف  ُه الُفعَّ

ُ
ل
ْ
ث راَوم   

ّ
ك

ُ
 . 11ذ

اٌل  عَّ
ُ
ل ملحتعٍف عمال دائما، مثل: ف اب: جمُع فاع  تَّ

ُ
اد، وك ان، ُعبَّ هَّ

ُ
ال، ك ار، ُعمَّ اَّ

ُ
اُب ...ت تَّ

ُ
اسم جمع للصبيان : فالك

َتابة والقرا ة، وأطلق على املوضع تاوزا، ولهذا يرى املرعد اب : الذين يتعلمون الك  تَّ
ُ
من الخطأ أن ُيطلق لفظ الك
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ولكن الاستعمال غلب بهذا الشكل لنهم ُيطلقونه على مكان التعليم . ُيَتعلم فيه، كما تقدم على املوضع الذي

 .القرآني

اب" تَّ
ُ
عبارة عن مكان مستقل، أو غرفة في منزل أو حجرة مااورة للمسجد، أو ملحقة أو خيمة من جملة : فالك

ب)خيام الحي في البادية  ّد 
َ
تة أو املتنقلة في البادية بشكل خيمة يطلق عليها فاملدرسة القرآنية الثاب. 12("خيمة ُمؤ

يعت، املْحَضرة: اسم مْعم 
َ
رة، ت ر يعة، املَعْيم 

ع، الشَّ يد، الَجام  اب، اْمس  تَّ
ُ
كلها مصطلحات موجودة في الجزائر . 13ك

 .       حسب املناطق من الشرق والغرب، والحضر والبادية، وتعني مكان التعليم القرآني

اتيب، بل من التعليم كلهاملوقف الاست -3
َّ
ت
ُ
 .عماري من الزوايا والك

املستعمر كالخفاش ال حياة له في النور العلمي، بل حياته وراحته في الظالم والجهل، فبعد أن  

اكتشف الفرنسيون أن هذا التعليم القاعدي القرآني تنبني عليه الدراسات إلاسالمية، والوعي الثقافي الديني 

أمر ال يخدم وجودهم في البالد، ولكّن منَعه فورا يشكل خطرا سياسيا، قرروا إلابقا  عليه لدى املسلمين، وهو 

به 
َّ

ال
ُ
مع تاريده من محتواه وعرقلة مساره، وهدم مؤسساته شيئا فشيئا حتى يموت حتف أنفه، أو يصبح ط

ه أشباحا بال أرواح، نعم مكر دبر بليل
ُ
 .ومؤسسات

 ة التجهيلحصر التعليم في حفظ القرآن وسياس 

بكيفية تبعث السآمة وامللل، حيث يكلف التلميذ "جعل املستعمر التعليم محصورا في حفظ القرآن  

. ، كما قال أحد العلما 14"بحفظ ما يكتب من غيع فهم وال فكر وال تطبيق، وكل ما عند الشيخ عصاه املخيفة

معلومات الطالب اللغوية وال الثقافية؛ فاملتعلم يعني قرآنا بال فهم وال فكر وال وعي وال تطبيق، بل وال جديد في 

فهم معاني "الذي ال يفهم ما يسمع أو ما يقرأ ال يضيف جديدا إلى مفرداته اللغوية وال ثقافته إلاسالمية، إذ 

 . والثقافة عموما 15"ألالفاظ شرط الكتساب اللغة

أن يااوز البلوغ إلى فأصبح الطالب املسكين يقض ي مدة طويلة في حفظ القرآن من الصبا إلى 

ر ك له املاال لحفظ بعض املتون 16الشبيبة
ُ
دهرا طويال دون أن "، وهو مع استظهار القرآن دون زيادة، وربما ت

ُت نفسه في حفظها؟ وال كيف كانت عالقتها بالعربية ألادبية؟ هكذا . 17يعرف ما موضوُع تلك املتون التي كان ُيْعن 

سالمية الجزائرية باملكر والخداع في املناهج، وبالهدم والتخريب ومصادرة قض ى الاستعمار على روح املدرسة إلا 

  .         للنظام التعليمي واملؤسسات الخيعية -املصدر املالي الوحيد-ألاوقاف 

 البديل الاستعماري 

من بداية الاحتالل كان الهدف الفرنس ي هو ، استبدلت فرنسا مدارس وبرامج لصالحها وعلى مقاسها

ا  على التعليم القرآني العربي، واستبداله تدريايا بتعليم فرنس ي شكال ومضمونا، كما قال أبو القاسم القض

اختفت جميعها، ولم يبق منها  -حين الدخول الفرنس ي -الزوايا الست التي كانت في مدينة الجزائر :سعد هللا

عشرة سنة حطم التعليم يعني في ظرف ست . 18م سوى واحدة كانت تقع في سوق الجمعة6481بعد سنة

شئْت مدارس فرنسية املضمون، يتفرغ فيها 
ْ
ن
ُ
العالي في العاصمة، بتحطيم مؤسسات النظام الداخلي للطلبة، وأ

ْصنُع منهم . 19التلميذ بعد حفظ القرآن إلى اللغة الفرنسية وموادها وتاريخ فرنسا
َ
لُيْصنَع على عينها وبمقاسها، ت

عدم الكفا ة : "عن خريجي هذه املدرسة -رحمه هللا-ال البشيع إلابراهيميدعاة وقضاة ومفتين و إطارات، ق
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لكنَّ الشعب . 20"هي الشهادات الوحيدة التي يمكن أن يعتزوا بها -لفرنسا-واملبالغة في الخضوع والانقياد

    الجزائري بفطرته وحسن تدبيع حكمائه، نبذ هذا التعليم املغشوش واملخدوع، وبقي ذلك التصور في ذهنه

اَب، كان جدي رحمه هللا تَّ
ُ
نا إلى املدرسة الابتدائية وتركنا الك

ْ
ل ْدخ 

ُ
ْن أ

َ
 -عم ألاب -حتى لالستقالل، أذكر يوَم أ

َهْبُتم إلى قرا ة إبليس، هي صورة مدرسة النظام الاستعماري بقيت راسخة : يقول لنا
َ
               تركتم القرآن وذ

ة الفرنسية، وثقافتها ومناهجها التعبوية، لنهم يرونها في ألاذهان، وكانوا يفضلون الجهل وألامية على املدرس

 .كالسم في العسل، وهم محقون 

هم الوحيد لتعليم أبنا هم، ولذلك ملا صدر مرسوم فرنس ي سنة     
ُ
م 6334واملدارس العربية الحرة هي َملَجأ

 برخصة، اعترع ابُن باديس ذلك اليوَم هو أكرع يوم مشؤوم
َّ
في تاريخ إلاسالم  يمنع فتح مدرسة حرة إال

لنه يعلم أنها ال ترخص إال لعلمائها، ممن تنبذهم البالد والعباد، وهو القضا  النهائي على التعليم . 21بالجزائر

 .في زعمهم وهيهات

 : الزوايا والكتاتيب الحصُن الحصين للجزائريين/ ب

الحر، واستعان شيوخها  تشبث الجزائريون بمؤسسات التعليم؛ وتيسيع الضبط القرآني سبل التحدي -1

َية"بضوابط يسمونها 
ّ
بحيث ُيحط على الكلمة رقٌم يشيع إلى عددها في القرآن، أو رسمها بهذه الصورة " الَحط 

َصاص)الصرفية أو إلاعرابية في مرسوم الخط، ُيستعان بها مع 
ْ
ن
َ
الرسم والضبط في تثبيت القواعد ومعرفة ( أ

عوا وهي ضوابط تحدى بها طلبة ا. 22الفروق اب سياسة التاهيل الاستعماري في الجزائر، ملا ُمن  تَّ
ُ
      لزوايا والك

 الصرفي وإلاعراَب النحوي الصحيحين، عمدوا إلى الضبط العددي 
َ
يهم الضبط    من الدرس اللغوي الذي ُيْعط 

 :      في مثل قولهم

  ."والنسا  وفي برا ةٍ في النور *** يخَش من غيع يا  في ثالثٍة "                                               

 ستة أحرف على التمام*** قوَمه بفتح امليم: وكذا قولهم                                   

 . 23وطه ثم اثنين في ألاعراف*** في هود وزخرف و ألاحقاف                                                         

ْن ﴿ يقصد وا مِّ
ُ
َرك

َ
ْو ت

َ
يَن ل ذِّ

َّ
َش ال

ْ
َيخ

ْ
 َول

ً
ة يَّ ِّ

ر 
ُ
ْم ذ هِّ فِّ

ْ
ل
َ
نَّ الم  24﴾...خ

َ
هذا اللفظ َمْن يعرف جوازم املضارع يعرف بأ

 العلة 
ُ

والذي . دون إشكال في إلامال  عنده" اليا "الذي سماه هو " ألالف"ألامر يازم املضارع فُيحذف حرف

ْومَ ﴿: "في مثل( قوَمه)يعرف نصَب املفعول به ال يحتاج إلى عّد 
َ
ٰى ق اَر ُموس َ

َ
ت
ْ
اَواخ

َ
ن اتِّ

َ
يق ِّ  ملِّ

ً
 َرُجال

َ
ين . 25﴾... ُه َسْبعِّ

َية"لكْن ملا َعَجَز أو ُحرم من معرفة قواعد اللغة، استعان ب لتكون  -لسانيات حسوبية -" ألانصاص والَحط 

وقد تكون ضبطا . ،وتيسر له سبل الحفظ وإلاتقان لكتاب هللا26سياجا من القواعد تحفظ قرآنه من ألاخطا 

 
ً
َرَق قاعدة

َ
 : نحوية كقولهمملا خ

ٍق وجاَ  يوَم َيدُع *** وصالُح التحريم  أو َسَندُع                                               
َ
 في َعل

َمٍر وفي ألاْسَرى وَيدعُ                                               
َ
وَرى َعَراَها َجْدعُ *** في ق

ُ
 َويْمُح في ش

 لجازٍم َعَرْض                                                                 
َ

َحذف  َواٍو ال ع ْض *** ب 
ُ
ت
َ
د  اف

َ
َها ق

ُ
 َحذف

ً
باطا  .27َبل اْعت 

هذه الواو حذفت في مرسوم الخط القرآني اعتباطا، أي دون علة جازم ونحوه، فضبطت باللسانيات  

ل الذي جرد مناهجهم التعليمية من وسائل الفهم وتحدى الطلبة املحت. الحسوبية بدل القاعدة النحوية
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ْعُرُع عليه للحفظ املتقن"والوعي، بقصد تعسيع الحفظ عليهم 
َ
كما يقول ماجد . 28"لن الفهم هو الجسر الذي ن

ة و ألانصاص. "زكي الجالد يَّ ة " فالَحط  هما وسيلتان للحفظ املتقن والضبط السليم للقرآن الكريم، وكذا الُعدَّ

وُل ا
ُ
ة، هما وسيلتا تحد أيضا، بهما تمسك الجزائريون في طلب العلم والتعليم كعقيدة، خصوصا تعليم وط ملدَّ

      فما . 29"أخذ به أهل امللة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم"القرآن ومبادئ الدين، التي هي شعار املسلمين 

اب يرافقها حيث حلت أو ارتحلت، ق تَّ
ُ
كان بمدينة : ال أبو القاسم سعد هللامن قرية أو بدو أو حاضرة، إال والك

اب-أكثع من مائة مدرسة قرآنية   -وحدها-الجزائر تَّ
ُ
مدارس لالبتدائي . 30عندما دخلها الاحتالل الفرنس ي  -ك

ْعَنى به الزوايا ذات النظام الداخلي والتعليم الشامل 
ُ
واملتوسط والثانوي، وأما التعليم العالي؛ الذي كانت ت

كل هذا في مدينة محصورة ربما . 31وحدها ستا -العاصمة-كان عدد الزوايا في الجزائر: اسمفيقول عنه أبو الق

 فالتعليم كان مزدهرا وألامية قليلة في الوسط الجزائري كله قبل . تكون بمثابة بلدية في عصرنا الحالي
ً
إذا

غ 
َّ
به حكاَمه عن الوضع الاستعمار الفرنس ي، تعليم شامل كامل بشهادة بعض جنعالات فرنسا في تقرير بل

الابتدائي : تعليم مزدهر يتألف من مستويات التعليم الثالثة املعروفة اليوم: الجزائري عند احتاللها فقال

 .32والثاني والعالي

 إليه ما نقله التاريخ من ذكر علما  فطاحل مثل     
ْ

ف به علّي : شاهد من أهلها أض  ألاميع عبد القادر، وكات 

صاحب التآليف وإلاجازة ( م 6434- 6423)ف العديدة، ومحمد أبي القاسم البوجليلي الجفاف صاحب التآلي

وغيعهم كثيع ممن خلد التاريخ أسما هم في املثقفين والعلما  الجزائريين، مثل . في الطرق النافعية العشر

ف، وهو بعين مران الشلف، صاحب زاوية سيدي أبي شعيب سليلة ألازهر الشري( م6364ت)الشيخ الشعيبي 

 .  -رحمة هللا على الجميع –في قائمة طويلة لعلما  الجزائر  -رحمهما هللا -تلميذ الشيخين؛ عليش وألاجهوري

اب والزوايا حرا ماانيا وفي الغالب ويمر عرع طورين: ألاطوار التعليمية -2     تَّ
ُ
 :كان التعليم في الك

الحفظ القرآني باميع مراحله من الحروف الهجائية إلى الختم وإلاتقان، ويطلق عليه طالب  :الطور ألاول 

إذا كان مقيما في الزاوية أو املدرسة ذات " مسافرا"إذا كان يقرأ ويذهب إلى بيته و" قندوزا"قرآني، يسمونه 

 القرآن : "ويقولون . 33من عمر الولد غالبا -في الخامسة -النظام الداخلي، وهذا يبدأ في سن مبكر 
ُ
تقدم دراسة

فيغتنمون فرصة . 34"إيثارا للترعك والثواب، وخشية ما يعرض للمولود في جنون الصبا من آلافات والقواطع

الصبا ليسبق إلى ذهنه القرآن كشعار ديني ومقصد ترعكي، وخوفا من أن ينفلت الولد ويطيش مع جنون 

هذا . 35"اجلس على نية أبيك: املكتب، أخذه ملك من يده ثم قالإذا أتى به أبوه : "املراهقة، وكانوا يقولون 

ْبَقْت عليه فرنسا بعد أن جردته من كل صلة بالعلم والثقافة 
َ
      فمنعت املؤدبين من تااوز الحفظ "الطور أ

 .36"إلى التفسيع والتفهيم أو تعليم أي مادة أخرى معه

           ة اللغوية والفقهية، وتكون بعد حفظ القرآن دراسة السنة أو العلم، ويعنون بها الدراس :الطور الثاني

وفي الغالب تكون في الزوايا واملدارس القرآنية الداخلية، حسب شهرة أساتذتها وكفا اتهم العلمية، يتوافد 

وات
ْ
ل
َ
ومصدر . 37إليوا  هؤال  الغربا  باوار املساجد والزوايا عليهم املتعلمون، فتقام املرافق والغرف والخ

 أو مواَد غذائية يلتزم بها املترعع تمويلهم قائم ع
ً
ْعني خرعا

َ
لى ألاوقاف وترععات املحسنين ونظام الرتبة، والتي ت

 .يوميا تدفع لهؤال  املتعلمين في املدارس الداخلية
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اب أما الكيفية التعليمية
َّ
ت
ُ
 :فكالتالي في الزوايا والك

أ ب ت ث : " لهجائية على الطريقة ألاندلسية وهييبدأ فيه بتلقين الصبي الحروف ا: الطور الابتدائي القرآني( أ

 -ونطق الصوائت: ثم تدريبه على التهجي. 38"ج ح   د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و ي

     بمؤخر قلم القصب -تشريط اللوح-ثم مرحلة التحنيش. من النصب إلى الضم والخفض والسكون  -الحركات

-ثم تدريبه على قرا ة ما كتب، ويبدأ بحفظ السور القصار. غأو قلم الرصاص، والصبي يتبع ذلك بالصم

َدرَّب على الكتابة والحفظ يبدأ ُيملي عليه الشيخ وهو يكتب مقدارا ... الفاتحة واملعوذتين وإلاخالص
َ
فإذا ت

وتكرر  -السلكة -وهي أقل من الثمن، فإذا تمرن أكثع كتب ثمنا ثم ربعا ثم نصفا حتى يختم القرآن( خروبة)

تَمات حتى يحفظ القرآن جيداال
َ
 .39سلكة والخ

 -والطين -من صوف الغنم-لوح، وقلم القصب، ودواة السمق: كل ذلك بوسائل تقليدية بسيطة هي

وطريقة الحفظ . في بعض ألاحيان 41والقرا ة في الغالب على رواية ورش عن نافع، ثم رواية قالون . 40-صلصال

ع الطالب في الحفظ بصوت مرتفع، ويصحح له الشيخ اللوحة تكون بعد إمال  الشيخ وكتابة اللوح، يشر 

ويقرأها معه، ويقرأها كذلك مع زمالئه الطلبة حتى يحفظها، وبعد حفظ القرآن كله يأتي الختم والاحتفال به 

فالن مسرح في القرآن، يعني حفظه جيدا : ويقولون . 42في املنازل، وأخيعا التخرج كطالب والقرآن في الصدر

 . خ ُمْقر ٌئ في ذلكوأجازه شي

ة؛ تعلم العلم( ب
َّ
ن يبدأ بقرا ة؛ آلاجرومية، و ابن عاشر، وملحة إلاعراب للحريري، كل ذلك حفظا  :طور السُّ

حفظ قطر الندى البن هشام ألانصاري، وحفظ ألفية ابن مالك، والمية : وبعدها مستوى أعال. في اللوح

ثم مستوى النابا  أصحاب الدراسات العليا، تتضمن املتون . األافعال، ورسالة ابن أبي زيد القيعواني، ونحوه

    ألالفية بشروح ألاشموني والصبان، وحفظ نصوص : والكتب املوسعة بشروح أكثع عمقا واستيعابا مثل

 .43...أدبية، ومتون في أصول الفقه، والبيان والعروض، ومختصر خليل بشروحه في الفقه

 :تيأما كيفية إلقاء الدروس فهي كاآل    

ونه   َن  -يالس ألاستاذ في املالس وحوله الطلبة، ويقرأ أحدهم املتن وُيَسمَّ ويشرح ألاستاذ  -املدّو 

ويتفرغ . ، ملقدار محدد من الكتاب وتنتهي الحصة44ويقرأ بعض الشروح أو شرحا معينا -عبارة املتن-الصورة

جماعيا، يراجع لهم أحدهم أي ألاقدر الطلبة خارج حصة ألاستاذ للمطالعة وحفظ املتون ومراجعة الدروس 

 :واملواد التي تدرس في الزوايا غالبا هي. 45"املعيد للدرس"فيهم ويسمونه

 ...ابن عاشر، رسالة ابن أبي زيد، أقرب املسالك للدردير، أسهل املسالك، ومختصر خليل: الفقه

، وهما ...شرح ابن عقيل أو املكوديآلاجرومية، ملحة إلاعراب للحريري، قطر الندى، ألفية ابن مالك ب :النحو

وهناك مواد تختلف من زاوية إلى أخرى حسب ثقافة . مادتان أساسيتان غالبا في كل الزوايا واملدارس الداخلية

          جوهرة التوحيد في العقيدة، قرة العين في أصول الفقه، الرحبية في امليعاث، المية ألافعال : ألاستاذ مثل

طلح الحديث، الجوهر املكنون في البالغة، السلم في املنطق، وغيعها، من املواد في الصرف، البيقونية في مص

 .            اللغوية والشرعية املعروفة في املناهج التقليدية
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اب؛ تتسم الدراسة في هذه املؤسسات بالدوام  -3      تَّ
ُ
           الاستعمال الزمني لدى طلبة الزاوية والك

                               يين، إذ يبدأ الطالب يوَمه قبل الفار، مع الحفظ للقرآن والاستمرار، خاصة الطلبة الّداخل

، وبعد الفار "النوضة" قبل صالة الفار ويسمونها  -القرا ة الجماعية-أو املتون، وفي الشتا  يقرؤون الراتب

  46يتفرغون ملحو ألالواح والجلوس لكتابتها من إمال  الشيخ

           إلامال  الجماعي الذي يكون على شكل ثم يأتي دور تصحيحها عند الشيخ، بعد انتها  جلسة  

يا أيها املّدثر يا سيدي؟ فيقول : دائرة، ويستملي كل واحد الشيخ عندما يأتي دوره بعبارة معينة مثال يقول 

ك : قم فأنذر يا سيدي؟ فيقول الشيخ: قم فأنذر، يكتبها التلميذ ثم يأتي دوره كذلك فيقول : الشيخ وربَّ

كرْع 
َ
ْمُن أو املقدار الذي يراه الشيخ كافيا فيقول وهكذا حتى ينتهي ال...ف

ُ
ل التلميذ رأَس الشيخ : ث انتهى فُيقّب 

      وينصرف يقرأ في لوحه طول النهار، وبعد املغرب يراجعون القرآن جماعة، ثالثة أحزاب أو خمسة أحزاب 

. ا دواليكعلى حسب الوقت، وبعد العشا  يقرؤون في ألواحهم حتى ساعات متأخرة من الليل ينامون، وهكذ

، تستمر يوم الخميس وصبيحة الجمعة، ومسا  الجمعة يستأنفون 
ً
    ويوم ألاربعا  مساً  يأخذون راحة

 -بعد تسلم مفاتيح القدس -ملا عاد من فتح الشام -رض ي هللا عنه-الدراسة، وهي راحة قررها عمر بن الخطاب

اب والزوايا ، واس47لقيه التالميذ فرحا به فمنحهم هذه الفتعة راحة في ألاسبوع تَّ
ُ
تمر عليها نظام التعليم في الك

 . إلى اليوم

أما طلبة الدروس العلمية فيالسون مع ألاستاذ في الحلقة من الصبح إلى الزوال بنظام الوقفة، يعني  

ثم تستأنف . حتى الزوال...البعض يقرأ حصة فقهية مثال، وبعد انتهائها يقرأ آخرون حصة نحوية مثال وهكذا

حتى يقرب املغرب، وبعد املغرب يقرؤون الحزب الراتب أو تكون حصة عامة يحضرها سكان القرية  بعد العصر 

هكذا يكون الاستعمال الزمني في غالب . 48والطلبة، وبعد العشا  املراجعة الجماعية حتى الثلث ألاول من الليل

اب والزوايا تَّ
ُ
يَ . الك ه وحفظ لألمة ق 

َ
ل
ْ
ك
ُ
َمها، وصان لها وحدتها الدينية، ولحمتها هو تعليم بسيط ومرعوك، أتى أ

 .   الوطنية، جزى هللا أهله عنا خيع الجزا ، وأحسن لهم الثنا 

 خاتمة

بعد استقرا  املناهج التعليمية في الزوايا والكتاتيب القرآنية أثنا  الاحتالل الفرنس ي للجزائر، توصلت 

 :إلى نقاط أهمها

اب( 6 تَّ
ُ
 .ة تعليمية عريقة في تاريخ الحضارة إلاسالمية، واملغاربية خصوصاهي مؤسسات خيعي: الزوايا والك

اب( 2 تَّ
ُ
 : الك

َ
ب وت ات 

َ
 جمع ك

ً
با ات 

َ
 وك

ً
با ّ

ت 
َ
َتابة، وتحوي وُمك  .-الشيخ والتلميذ -عني املدرسة القرآنية التي ُيتعلم فيها الك 

غ بها رس: املناهج التعليمية( 3
َّ
بل

ُ
 .الة التعليمهي املقررات والطرق والكيفيات التي ت

اب بالجزائر كانت تقليدية ذاَت بعد عربي إسالمي عريق( 8 تَّ
ُ
 .املناهج التعليمية في أغلب الزوايا والك

قرر املستعمر القضا  على التعليم بمصادرة ألاوقاف وتدميع املؤسسات وتاريد التعليم من قيمه الحضارية ( 5

 .وانتمائه العربي إلاسالمي

  تحدى( 1
َ
اَب وجمعية تَّ

ُ
الشعب الجزائري قرارات املستعمر وبقي وفيا للتعليم العربي الحر، ودعم الزوايا والك

 .العلما  املسلمين الجزائريين إلى غاية الاستقالل
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اب فإنهما خرجتا فطاحلة من العلما  مثل( 7 تَّ
ُ
ابن أبي شنب : رغم كل التضييق الاستعماري على الزاوية والك

ائري في ألادب، والبشيع إلابراهيمي، وابن باديس، وأحمد حماني، والجياللي الفارس ي، وغيعهم أول دكتور جز 

 .   كثيع

اب دورهما التعليمي والروحي إذا أردنا ماتمعا موحدا متماسَك الفكر  ياب علينا أن نعيد ( 4 تَّ
ُ
للزاوية والك

 والسلوك  

ونحن على دربهم  -رحمهم هللا أجمعين -والعلما  العاملين  وباهلل التوفيق، واملاد والخلود للشهدا  ألابرار،  

 .سائرين إن شا  هللا
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 التمايز ألاسلوبي في ألامثال الشعبية الجزائرية

 

ــــور   يدحمما عقيلة :ةالدكتــ

 الجزائر -الدفلىعين ميس مليانة خجامعة 
 

               :امللخــص

يمثل ألادب الشعبي مرآة صافية تعكس حياة الشعوب، وألامثال الشعبية ضرب من ضروبه تحمل في طياتها خالصة           

 من ناحية اللغة املستعملة تقريبا، وألامثال تحتل 
ّ
تفكيرهم ومعتقداتهم، وهي ال تكاد تختلف عن ألامثال الفصيحة، إال

وش ي الكالم وجوهر اللفظ، وحلي املعاني، والتي تخيرتها العرب، وقدمتها العجم، ونطق » في حياة الناس اليومية  فهي الصدارة

فهي أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم يسر ش يء مسيرها، وال عم عمومها، حتى قيل أسير . بها كل زمان وعلى كل لسان

 .يهدف هذا البحث إلى الكشف عن التمايز ألاسلوبي في ألامثال الشعبية الجزائرية املختلفة و...من مثل 

 .ألامثال ؛اللسانيات ألادب الشعبي؛ ألاسلوبية؛: تاحيةاملفالكلمات 

   

قال هللا عز . 1« في كتابه، وضربها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في  كالمه ضرب هللا عز وجل ألامثال            

هُ وجل﴿ 
َ
ِمُعوا ل

َ
اْست

َ
ٌل ف

َ
اُس ُضِرَب َمث

َّ
َها الن يُّ

َ
 .، فاألمثال كما يرى بعض الباحثين هي صوت الشعب2﴾ َيا أ

متداولة أيضا بصيغ قريبة من صيغها في بلدان املغرب العربّي، وفي ألامثال العربية »  ألامثال لفينو           

عب الجزائري الواحد، مهما القديمة، لهي خير تعبير عن هذه اللحمة املجتمعية والثقافية والحضارية ل
ّ

لش

قافي والحضاري . تباعدت جهاته، وامتدت أراضيه
ّ
سيج الث

ّ
ولهي خير دليل كذلك عن هذا الّتداخل للن

 . 3«واملجتمعي، بين مختلف الشعوب العربية في غربها وشرقها

        ية، وهي صيغة ويتمثل هذه التمايز ألاسلوبي في الصيغ التي انبنت عليها هذه  ألامثال الشعب          

صنف، و صيغة التكرار التي تحمل دالالت كثيرة، تضفي عليها جرس 
ُ
عرف وت

ُ
التشبيه، التي من خاللها ت

موسيقي تأنس له أذن السامع، و صيغة التناص التي تكشف عن املعين الذي استقىت منه، وتتوزع هذه 

        بية، ولكن قبل التطرق ملا سبق الصيغة على القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وألامثال العر 

 : ذكره، وجب املرور على بعض التعريفات النظرية 

 :مفهوم ألاسلوبية/ 1

أول من استخدم * ألول مرة في القرن التاسع عشر ويعد نوفاليس  Stylistiqueظهر مصطلح ألاسلوبية           

 بظهور كتاب شارل بالي  ،4هذا املصطلح
ّ
-Charle Bally  (1947بيد أن مفهومها العلمي املعرفي لم يتحدد إال

(    Traité de Stylistique Française) رائد مبحث في ألاسلوبية الفرنسيةالذي أسس هذا العلم في كتابه ال (1865

دراسة للمتغيرات اللسانية إزاء املعيار  »أن ألاسلوبية  pierre guraud ، و يرى بيير جيرو 5تحديدا 1191سنة 

، وتحاول ألاسلوبية منذ أمد ليس بالقريب أن تجيب عن كيفية كتابة النص بمختلف أنواعه، بعد 6«القاعدي

 .تأملها العميق فيه لتبرز جماليته، وتخرج الدرر الكامنة فيه، وتظهر بريقها الدفين
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 :  تعريف املثل الشعبي/2

الباحثين أن مفهوم املثل الشعبي ال يخرج عن إطار إلايجاز والتشبيه، أطلقه العوام وانتشر اتفق جّل           

املثل الشعبي نوع من أنواع ألادب يمتاز بإيجاز اللفظ » : في مختلف املناسبات، فهذا أحمد أمين يعّرفه بقوله 

مم، ومزية ألامثال أّهها تنبع من كل املعنى، ولطف التشبيه، وجودة الكناية، وال تكاد تخلو منه أمة من ألا  وحسن

عب
ّ

 .7«طبقات الش

املثل هو قول معروف، قصيرة العبارة، يحتوي فكرة صحيحة أو قاعدة » ويقول  جعكور مسعود بأن          

             من قواعد السلوك البشري، أطلقه شخص من عامة الناس في ظرف من الظروف، ثم انتشر بين 

وهو نفس ما يراه عبد . 8«سبات التي تشبه الحالة التي قيل فيه ألول مرة الناس، يقولونه في مختلف املنا

، فهو إذن ترجمان لتفكير ( هو العبارة املوجزة املعبرة عن رأي الشعب اتجاهه)» : املجيد عابدين أن املثل

ه ينّم عن تجربة أفراده وثقافتهم ونمط معيشتهم
ّ
 أن

ّ
 .1l«الشعب حتى لو كان ساذجا وبسيطا، إال

 : املثل الشعبي مصادر/3

    اختلفت مصادر املثل الشعبي على اختالف أنماط حياة الناس وتنوع تقاليدهم وعاداتهم، ونجملها           

 :19على سبيل املثال فيما يلي

.ما استمد من حكاية أو نكتة شعبية/ 1  

.ما اقتبس عن الفصحى بنصه أو بش يء من التغيير على لغتها/ 2  

.ما استمد من كتب التراث /3  

.املستمد من ألاغاني الشعبية/ 4  

 .ما هو خالصة تجارب وممارسات عديدة كانت تلجأ إليها بعض الشعوب/ 5

 .أمثال تحمل توصيف دقيق ألعماق النفس البشرية أو التجربة إلانسانية عامة / 6

 : أهم خصائص املثل الشعبي/4

أشكال التعبير في ألادب : أهم خصائص املثل الشعبي في كتابها يملخصت الدكتورة نبيلة إبراه          

 : ، وعلى ضوئها أورد البحث بعض خصائص ألامثال الشعبية الجزائرية  كما يلي 11الشعبي

الخاصية ألاولى للمثل هي استخدامه لأللفاظ استخداما فنيا يبتعد عن كل تحديد لغوي، وفي وسع هذه  -

: فكار ربطا قويا متماسكا، على نحو ما نجد في املثل الشعبي الجزائري الذي يقول ألالفاظ أن تربط بين ألا 

َبْع " لْب السَّ
ْ
ة تغ

َ
َعاون

َ
فاأللفاظ تربط بين ألافكار ربطا قويا لتحّملها دالالت كثيرة، والش يء نفسه في املثل " امل

نه من تكثيف املعاني بشكل  استخدامه لأللفاظ بشكل" الَهْدَرة ِفي الَوْجه َدَوا:  "الشعبي الذي يقول 
ّ
فني مك

 . مركز

ما يقدم املثل لقطات متنوعة  -
ّ
            املثل ال يعرف التركيب املوحد الذي يعرض الفكرة عرضا مسلسال، وإن

نا :  "من التجربة، ومن خالل هذه اللقطات املتنوعة يبرز املعنى، يقول املثل الشعبي
َ
َنا ِفي ِبيتَنا وَما

ْ
                ِزيت

 : "قول مثل آخر، وي"ِفي َدِقيْقَنا
ْ

وف
ُ

ة حَتى تش
َ
فل

ُّ
 َيغَرك ِزيَنة الط

َ
ِيْل وال

َ
ال

َ
ة ِفي الَواْد َداَيْر الظ

َ
ل
ْ
واْر الَدف

َ
 َيغرْك ن

َ
ال

 . ، لقطات سريعة تعبر عنها الجمل القصيرة دون تسلسل في التركيب"الَفَعاَيْل 
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: الحياة، على نحو ما نلفي في املثل القائلوغالبا ما يحتوي املثل على الجمل املتعارضة، التي تصور متناقضات  -

َباُسو"
ْ
ُسو ِخيْر َمْن الَبَراِني َبل

َ
     ،  يحتوي املثل على الجمل املتعارضة التي تصور متناقضات "بْن عِمي بْحال

الحياة، وبالجمل املتعارضة نفسها نجد مثل أخر يسخر بآراء النساء وتفكيرهن فينصح الرجال بمثل هذا 

فء َراْيَها: "ض فيقول ألاسلوب املتعار 
َ
ال

َ
ْك وخ

َ
اوْر َمرت

َ
 ". ش

وأبرز ما يتميز به املثل حركته إلايقاعية التي تنجم عن استخدام الوزن وإلايقاع  الذي من شأنه أن يصنع  -

الشكل اللغوي املقفل، فما إن تنتهي العبارتان املتحدتان على وجه التقريب في الوزن وإلايقاع حتى ينتهي املثل 

رْد الَعُجوَزة َصِغيَرة": نحو
َ
َساَرة الَيِديْن "، "ِويْن َدَمْك ِويْن َهَمْك "، "الِغيَرة ت

َ
 خ

َ
َعِجيْن َوال

ْ
 ال

ْ
َسارة

َ
 ". خ

وقد يستعين املثل بأسلوب التكرار فضال عن الوزن وإلايقاع وذلك لزيادة عنصر التأثير مثلما جاء في املثلين  -

ب وَ : "الشعبيين التاليين
ْ
ب ْحَبا

ْ
ْنَصاْب ْحَبا

َ
َية َما ت  "، "النَّ

َ
ْر َمرا ِخيْر ْمَرا َوالشَّ

ْ
 " .ال

 :التمايز ألاسلوبي الذي وقف عنده البحث / 5

 : الصيغة البنائية/ أ

                                 تقوم ألامثال الشعبية على صيغة شديدة التماسك، حيث ال يمكن املساس بأي           

ألامثال الشعبية الجزائرية، وعلى ضوء : كتابه مكون من مكوناتها، وهذا ما خلص إليه عبد امللك مرتاض في

ل بها املثل القائل
ّ
 .12احسبها كرمة وفيها كرموس ووجدها كرمة وفيها الناموس: الطريقة التي حل

 : نحلل ما يلي  

 .َزَهْر الِزيَنة ِفي الَحَمى وَزَهر الِشيَنة ِفي الَسَمى: يقول املثل الشعبي 

            بالتساوي على جملتين اثنتين، حيث كل جملة بها ثالثة ألفاظ يوجد ستة ألفاظ في املثل موزعة               

 : و صيغة متماسكة متحدة، لدرجة ضم كل لفظ إلى نظيره مع وجود كل منهما في جملة

 .زهر لفظ يجانس زهر

 .الزينة لفظ يوازي ويوازن الشينة

 . الحمى لفظ يوازي السمى

          التماثل اللفظي، حيث أن ألالفاظ تقوم فالصيغة املعتمدة في هذا املثل واضحة فهي تعتمد على           

 : على تشكيلتين في كل تشكيلة لفظين اثنين كما يلي

 .وهي ذات طبقة بنيوية واحدة( الزينة والشينة ) تشكيلة 

 .وهي أيضا ذات طبقة بنيوية واحدة ( الحمى والسمى )وتشكيلة 

ي ِشي: ومثل شعبي آخر يقول  ّ
 ، وَدس ِ

ْ
اف

َ
 َينش

َ
ي ِزيَنْك ال ِ

 َدس ّ
ْ

 َيْنَعاف
َ
 .َنك ال

فاملثل مكون من جملتين عدد ألفاظهما متساو في كل جملة ثالثة ألفاظ، وصيغته متماسكة، وإذا قمنا           

 : بمقارنة ألفاظ الجملة ألاولى بالثانية نجد 

ي ي لفظ يجانس دس ّ  . دس ّ

 .وزينك لفظ يوازي شينك
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وهي ذات طبقة ( زينك ، شينك) تشكيلة :أما من حيث التماثل اللفظي، فاملثل يقوم على تشكيلتين                

 . وهي أيضا ذات طبقة بنيوية واحدة( الينشاف،  الينعاف)بنيوية واحدة، وتشكيلة 

 : صيغة التشبيه/ ب

        فبنية املثل قامت » يعد التشبيه أهم صيغة انبنى عليها املثل الشعبي، حتى وإن لم يحتوي عليه           

، ويعرف التشبيه  13«جملة املثل قد احتوت تشبيها في تركيبها أم لم تحتوي على التشبيه بغض النظر إن كانت 

                                      بيان ش يء أو أشياء شاركت غيرها في صفة، أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة » : بأنه

              ، وللتشبيه أركان أربعة معروفة تتمثل في طرفي التشبيه وهما املشبه، واملشبه به، ألاداة  14«أو ملحوظة 

 :اختالف أنواعها، ووجه الشبه، كما أن للتشبيه أنواع مختلفة نذكر منها على سبيل املثالعلى 

 . هو ما حذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه:  التشبيه البليغ/1

ْر َمَرا: "يقول املثل الشعبي               
َ

يْر َمَرا َوالش
َ
( املشبه واملشبه به) ، في هذا املثل ذكر طرفي التشبيه من"الخ

ملرأة تارة بالخير، وتارة بالشر، وترك املثل للمتلقي إعمال الفكر، بغية الكشف عن وجه الشبه حيث شبهت ا

 . املقصود، وهو ما يفتح املجال واسعا للمبالغة في قوة التشبيه

 .وهو كل تشبيه ذكرت في ألاداة :  التشبيه املرسل/2

عِيَرة وْين َزرْعَتَها : "يقول املثل الشعبي              
َ

الش
َ
َرا ك

َ
ْنَبْت امل

َ
أركان التشبيه في هذا املثل تتمثل في املشبه وهي " .ت

املرأة، واملشبه به وهي الشعيرة، أما أداة التشبيه تتمثل في حرف الكاف، والقاسم املشترك بين املرأة وحبة 

تها الشعير هي القدرة على التأقلم مع مختلف الظروف وألاحوال، فعندما تتزوج املرأة عليها أن تتعايش مع بيئ

 .  ، حتى تستقر وتنجب ألاوالد الجديدة

 :  التشبيه التمثيلي/3

هو من أنواع التشبيه الغالب على ألامثال الشعبية، وهو ما كان وجه الشبه غير بّين بنفسه بل يحتاج                

َسا ِبَض : "، يقول املثل الشعبي18إلى تأويل، حيث يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد
َ
اْت َمزَياْن الن

َ
حك

َما َيُعوُمو
َ
ا َيُعوْم َوُهوَما َبال

َ
اْن فيَها َيُدوُمو، الُحوْت ِفي امل

َ
و ك

ُ
    وجه الشبه في هذا املثل سرعة تغير أحوال ". ل

النساء، انتزع من حال السمك في املاء ملا يمتاز به من سرعة السباحة والقدرة على تغيير مساراته، حيث شبه 

دم استقرار النساء في تصرفاتهم ومواقفهم بالرغم من حكمة وجمال هذه عدم استقرار الحوت في املاء بع

 .التصرفات واملواقف

 :  صيغة التكرار/ ج

تكاد صيغة التكرار أن تكون الصيغة ألاولى في بنية املثل الشعبي، بنوعيها اللفظي واملعنوي حيث تعّد           

هولة حفظه وتداوله، بيد أن صيغة التكرار اللفظي من الصيغ التي تشكل الجرس املوسيقي له، وتعمل على س

ييسر سيرورة  ...»هي أكثر شيوعا سواء كان التكرار في الحرف أو الكلمة أو العبارة ، ومهما كان نوع التكرار فإنه 

املثل الشعبي، ويمكن له الشيوع بين الرواة ، ولعل بعض ذلك مما قد يكون حملهم على الشغف بهذه الظاهرة 

          ، وألن تكرار ألالفاظ هو ألاكثر شيوعا وانتشارا سيقتصر البحث 15«وب أمثالهم الشعبية السائرةفي أسل
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على جانبين منه، اللفظ املكرر بشكل متوالي، واللفظ املكرر بغير توالي، أما اللفظ املكرر بشكل متوالي فمنه ما 

  :  يؤكد داللة املكرر، على نحو ما نلفيه في ألامثال الشعبية التالية 

ْنَصاْب  ْحَباْب ْحَباْب 
َ
َية َما ت  .َوالّنِ

وْك 
ُ
وْك  خ

ُ
ُرْك َصاْحَبْك  خ

ُ
 ْيغ

َ
 .ال

وْن 
ُ
ك

ْ
َرْك  اش

ْ
ك

ُ
ِتي  َيش

ْ
ال

َ
ي َوخ ّمِ

ُ
ْرِني أ

ُ
ك

ْ
َعُروْس ؟ َيش

ْ
ال

َ
 .يا

وْك ( )ْحَباْب، ْحَباْب : )واملالحظ على العينة املدروسة أن جل اللفظ املكرر يتمثل في الاسم نحو             
ُ
وْك، خ

ُ
  ( خ

 .للداللة على الثبوت والاستقرار ملا يبطنه املثل الشعبي من معاني وإيحاءات 

ما يتخلل الجملة املثلية ليؤدي دور جرس ي، ويعمق الداللة بحيث              
ّ
والثاني اللفظ املكرر بغير توالي، وإن

 : يلفت النظر لقيمة اللفظ املكرر مثلما توضحه ألامثال الشعبية التالية 

َسا
َّ
بَ  الن

ْ
ت
َ
 ِبات

ْ
َساط

َ
ن
ّ
ي ِبالَعَصا  ل  .َماش ِ

 
ْ
َساَرة

ْ
  خ

َ
َعِجيْن َوال

ْ
 ال

ْ
َساَرة

ْ
َيِديْن  خ

ْ
ل
َ
 .ا

َفاْيَدة
ْ
ل
َ
يْن  ا َفاْيَدةَماِهي ِفي الِزّ

ْ
يْن  ال ْق َوالّدِ

ْ
ل
ُ
خ

ْ
 .ِفي ال

 :  صيغة التناص /د

ف الخلفيات تمكن صيغة التناص من الغوص في بنية املثل الشعبي، والكشف عن عمقه وإبراز مختل          

الفكرية والفلسفية التي يقوم عليها، ويكشف عن البيئة الثقافية والاجتماعية التي نشأ فيها ويبقى املثل 

    الشعبي ابن بيئته، إذن الغرو في أن يكون هذا الابن قد حمل الكثير منها ليبني تفرده والتناص هو مجموعة 

: بأنه Michael Riffaterreيدا، و عّرفه ميشال ريفاتير من النصوص املختلفة التي تدخل في صراع لتنتج نصا جد

 بتوظيف نصوص عديدة تتداخل فيما بينها و تتقاطع داخل النص »
ّ
بناء نص ليصير كيانا نصيا ال يتحقق إال

الجديد، مكونة له بذلك إطاره السيمولوجي الذي يختلف عن سائر النصوص التي يتضمنها فيما هو يتركب 

 .16«منه

: صيغة التناص داخل النص ألاصلي بحسب نوعية النصوص التي تتداخل معها فنلفي مثالتتنوع               

والتناص  والتناص إلايديولوجي، والتناص  التاريخي، ألادبي، والتناص ألاسطوري، التناص الديني، والتناص

                      ص مع القرآن التنا: إلخ، وكانت أبرزها في بنية املثل الشعبي تقنية التناص الديني بنوعيها...التراثي

 .الكريم، والتناص مع الحديث النبوي الشريف، وكذلك تقنية التناص مع ألامثال العربية

 :التناص مع القرآن الكريم/1

                        تحمل الكثير من ألامثال الشعبية معان كثيرة ذكرت في القرآن الكريم؛ إما بألفاظ           

ل في كتابه املحكم في مواطن عديدة، وقد روى مباشرة، أو عن طريق التفسير، وضرب هللا عز وجل ألامثا

حالل، وحرام : إن القرآن نزل على خمسة أوجه» : البيهقي عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فاعملوا بالحالل، واجتنبوا الحرام، واتبعوا املحكم، وآمنوا باملتشابه، واعتبروا 

ُه ﴿ : ، وهذه بعض آلايات التي ذكرت فيها ألامثال على سبيل املثال ال الحصر، قال تعالى21«باألمثال
َّ
َوَيْضِرُب الل

 
َ
ُرون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ُهْم َيت

َّ
َعل

َ
اِس ل

َّ
اَل ِللن

َ
ْمث

َ ْ
 17﴾ ألا
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 ﴿ 
َ
ون

ُ
َعامِل

ْ
 ال

َّ
َها ِإَّل

ُ
اِس َوَما َيْعِقل

َّ
ْضِرُبَها ِللن

َ
اُل ن

َ
ْمث

َ ْ
َك ألا

ْ
 .18﴾َوِتل

َقْد ﴿ 
َ
 َول

ْ
ُروا ِإن

َ
ف

َ
ِذيَن  ك

َّ
نَّ ال

َ
ول

ُ
َيق

َ
َيٍة ل

َ
َتُهْم ِبآ

ْ
 ِجئ

ْ
ِئن

َ
ٍل َول

َ
ِ َمث

ل 
ُ
ِن ِمْن ك

َ
ْرآ

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
اِس ِفي َهذ

َّ
ا ِللن

َ
 َضَرْبن

َّ
ْم ِإَّل

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

 
َ
ون

ُ
 .11﴾ُمْبِطل

ًعا ِمْن ﴿  ِ
َصد 

َ
اِشًعا ُمت

َ
ُه خ

َ
ْيت

َ
َرأ

َ
ى َجَبٍل ل

َ
 َعل

َ
ن

َ
ْرآ

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ا َهذ

َ
ن
ْ
َزل

ْ
ن
َ
ْو أ

َ
ُهْم  ل

َّ
َعل

َ
اِس ل

َّ
ْضِرُبَها ِللن

َ
اُل ن

َ
ْمث

َ ْ
َك ألا

ْ
ِه َوِتل

َّ
َيِة الل

ْ
ش

َ
خ

 
َ
ُرون

َّ
ك

َ
ف

َ
 .29﴾َيت

 ﴿ 
َ ْ
َمَواِت َوألا ى ِفي السَّ

َ
ْعل

َ ْ
ُل ألا

َ
ث
َ ْ
ُه امل

َ
ْيِه َول

َ
 َعل

ُ
ْهَون

َ
مَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أ

ُ
َق ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

ُ
ِذي َيْبَدأ

َّ
َعِزيُز َوُهَو ال

ْ
ْرِ  َوُهَو ال

َحِكيُم 
ْ
 .21﴾ال

 ُزوْج َبناْت ِفي َداْر : "يقول املثل الشعبي          
َ
ار َو ال

َ
، وفيه تشاؤم واضح من ألانثى ومقت "ُزوْج َحَناْش ِفي غ

وجودها ككائن بشري له حقوقه الكاملة، حتى أصبحت ألانثى بمجرد والدتها مصدر حزن وأس ى، حيث يسود 

ر بها، وهذا ما يتناص مع قو 
ّ

ا َوُهَو ﴿ : له تعالىوجه الرجل إذا ُبش لَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ
َ
ى ظ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
َحُدُهْم ِباْل

َ
َر أ ِ

 
ا ُبش

َ
َوِإذ

ِظيٌم 
َ
 .22﴾ ك

اْبُهو: "يقول املثل الشعبي          
َ

ش
ْ
َزاوُجو َحَتى يت

ْ
وفيه حقيقة علمية فكل طرف ينجذب للطرف الذي " َما يت

لذا على ولي الزوجة الذي أنبتها نباتا حسنا أن يتحرى لها الزوج  يشبهه بصفات سواء كانت باطنة أو ظاهرة،

الذي يناسبها، وهو استحضار ملعنى آلاية الكريمة التي فيها ألامر التكليفي بوجوب الاختيار املناسب الذي ينبغي 

 ﴿ :أن يكون من أجل ضمان حياة مستقرة ومستمرة للزوجة، وهذا مصداقا لقوله هللا تعالى
َ
ِبيث

َ
خ

ْ
 ال

ُ
ات

ِئَك مُ 
ََٰ
ول

ُ
َباِت ۚ أ ِ

ي 
َّ
 ِللط

َ
ُبون ِ

ي 
َّ
 َوالط

َ
ِبين ِ

ي 
َّ
 ِللط

ُ
َبات ِ

ي 
َّ
اِت ۖ َوالط

َ
ِبيث

َ
خ

ْ
 ِلل

َ
ون

ُ
ِبيث

َ
خ

ْ
 َوال

َ
ِبيِثين

َ
خ

ْ
ُهم ِلل

َ
 ۖ ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ا َيق  ِممَّ

َ
ُءون َبرَّ

ِريٌم 
َ
ٌق ك

ْ
 َوِرز

ٌ
ِفَرة

ْ
غ  .32 ﴾مَّ

 :" يقول املثل الشعبي               
َّ
ُفوا ِفيْك الن

ْ
ا َحل

َ
ْد ِإذ

َ
ا َحلُفوا ِفيْك الَرَجاْل َباْت َراق

َ
اَعْد َوإذ

َ
وهذا املثل " َسا َباْت ق

    : يصور شراسة املرأة وجبروتها عندما تقرر أن تمكر بأحدهم، إذ يستحضر معنى آلاية الكريمة في قوله تعالى

نَّ َعِظيمٌ ﴿ 
ُ
ك

َ
ْيد

َ
نَّ ِإنَّ ك

ُ
ْيِدك

َ
 ِمْن ك

ُ
ه

َّ
اَل ِإن

َ
 .24﴾ق

 َزواْج الَفَضاَيْح : "الشعبي  يقول املثل          
َ
َعاْد الَداْر وال

ْ
يدعو هذا املثل إلى وجوب إلاحسان إلى املرأة " ق

              وإكرامها، خاصة عند انتقالها إلى بيت زوجها، وإال من ألاحسن بقائها عند أهلها حتى تبقى معززة 

ملها القوارير، وهذا و يتناص مع مكرمة، مادامت معرضة لألذية املادية أو حتى املعنوية، التي ال يمكن أن تتح

وُهنَّ ِضَراًرا  ﴿ :آلاية الكريمة في قوله تعالى
ُ
ْمِسك

ُ
 ت

َ
ُِحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف ۚ َوَّل

ْو َسر 
َ
وُهنَّ ِبَمْعُروٍف أ

ُ
ْمِسك

َ
أ
َ
ف

ُدوا
َ
ْعت

َ
ت ِ
 
 .32﴾ل

 :  التناص مع الحديث الشريف/2

يغدق املثل الشعبي من الحديث الشريف ألفاظا ومعان كثيرة، ويستمد منه دعائم في بنائه، على نحو           

ي : "ما صيغ به املثل التالي
ّ
َها َيُموْت َحِقيْر، َوالِل

ْ
ى َرَجال

َ
َزوْجَها َعل

ْ
ي َيت

ّ
ِقيْر، َوالِل

َ
َها َيُموْت ف

ْ
ى َمال

َ
َزوْجَها َعل

َ
ي َيت

ّ
الِل

َزوْجَها عَ 
ْ
ِبي الَبِشيْر َيت َحُبو َرِبي والنَّ

َ
ى ِديْنَها ا

َ
، وهو ما يؤكد ما أمر به الّنبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث "ل

ة أِلْرَبع » الشريف 
َ
رأ

َ
ُح امل

َ
ْنك

ُ
رَبت َيَداْك : ت

َ
يْن ت اِت الِدّ

َ
ُفر بذ

ْ
اظ

َ
اِلَها، َوَحَسِبَها، َوَجَماِلَها، َوِلِديِنَها ف

َ
 .26«مِل
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و َزاْن : "ول املثل الشعبييق           
ُ
ا َزيَنات

َ
ان وإذ

َ
ت الَراجْل ش

َ
ّين

َ
ا ش

َ
َرا إذ

َ
، وهو ما يوضح أهمية املرأة في حياة "امل

الرجل، إذ تستطيع أن تجعل من حياته جحيما، كما يمكن لها أن تحولها نعيما، وهذا سواء أكان موسرا أو 

هو ما يتشرب معاني الحديث الشريف عندما قال رسول معسرا ألن أحواله متوقفة على الدور املنوط باملرأة، و 

اِلَحة » : هللا صلى هللا عليه وسلم ة الصَّ
َ
رأ

َ
نَيا امل يُر َمتاِع الدُّ

َ
نَيا َمَتاع َوخ  .27«الدُّ

يَنة َوَجْع لَراْس، يصف هذا املثل ح: يقول املثل الشعبي           َرا الِزّ
َ
ْرْش وامل

َ
ك

ْ
َرا الَقِبيَحة َمرْض ِلل

َ
الة املرأة امل

عندما تبتعد عن ألاخالق الفاضلة، حيث مكمن سعادتها في التحلي بها، أما عندما تتخلى عنها فستكون مصدر 

لقية من حسن أو قبح، وهو ما يتشرب معاني الحديث الشريف عندما نصح 
َ
للضرر، مهما كانت صفاتها الخ

َن » : الرسول عليه الصالة والسالم النساء في قوله 
ْ
ق َصدَّ

َ
ْم . ت ْب َجَهنَّ

َ
َن َحط

ُ
َرك

َ
ث
ْ
ك

َ
ِإنَّ أ

َ
 .28«ف

َصَفق، يبَين هذا املثل أهمية التعاون في حياة الناس، ويدعوهم  َيْد َواحَدة َما: يقول املثل الشعبي          
َ
  ت

إليه، ويؤكد لهم أن الفرد يجانب الصواب في نأيه عن الجماعة، ألن إلانسان اجتماعي بطبعه، يتحلى باإلتحاد 

ؤِمن » : تعاضد ما يجعله متماسكا صلبا ال تقهره الصعاب، وهو ما يتناص مع قوله صلى هللا عليه وسلموال
ٌ
امل

دُّ َبْعُضُه َبْعًضا
ُ

َياِن، َيش
ْ
الُبن

َ
 .21«ِللُمؤِمْن ك

ى َجاَرِتي: "يقول املثل الشعبي          
َ
َعَنى عل

َ
عند نقد ، يلفت هذا املثل إلى فضل التلميح "الَهدَرة َعِلي َوامل

الناس، فالهدرة يعني الكالم وجب أن تكون بأسلوب غير مباشر للشخص املعني، وهو ما يستدعي معنى الحديث 

الشريف، أين كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يصرح بأسماء املخطئين بل ينبه املخطئ بأسلوب حسن 

 » : يغلب عليه التلميح ال التصريح فيقول 
ُ
ال

َ
وام ق

ْ
ق
َ
ا ؟َما َباُل أ

َ
ذ

َ
ا وك

َ
ذ

َ
 .39«...وا ك

 : التناص مع ألامثال العربية/3

الْص : "يقول املثل الشعبي          
َ
رَبح الخ

َ
ا َما َرْبَحت الَهَنا ت

َ
ْت الَناْس إذ

ْ
 بن

ْ
ذ

ُ
، يرشد هذا املثل الرجل الراغب "خ

                      يمة في الزواج إلى الطريق السليم عند اختياره شريكة لحياته، فيأمره بطرق باب ألاسر الكر 

: توظيف مباشر ملعنى املثل العربي الفصيح وألاصيلة، حتى يضمن استقراره، ويعلو نسبه بهؤالء الناس، وهو

َرف ِريَمة َمَدارُِج الشَّ
َ
ك

ْ
ل
َ
َناِكُح ا

َ ْ
مل
َ
 .31ا

الِتي: "يقول املثل الشعبي          
َ
ي َوخ ِمّ

ُ
رِني أ

َ
ك

ْ
رْك يا الَعُروس؟ يش

ْ
ك

َ
وْن َيش

ُ
ك

ْ
لى تفاخر ، يدل هذا املثل ع"اش

ألاهل وإعجابهم ببناتهم، فعندما تتزوج البنت تقوم ألام أو الخالة بتعداد محاسنها وتضخيمها، وذكر أوصافها 

 : وتجميلها حتى وإن لم تكن موجودة، وهذا ما يستدعي معنى املثل العربي الفصيح
َّ

َعُروَس ِإال
ْ
ل
َ
َمْن َيْمَدُح ا

َها؟
ُ
ْهل

َ
 .32أ

َعذاُبو: "الشعبييقول املثل           
َ
يْن َيْصَبْر ل ي َيَحْب الِزّ

ّ
ويقصد بذلك أن من أراد ألافضل وألاجمل فعليه ". الِل

تحمل ألاعباء املختلفة للوصول إلى ضالته املقصودة، فالش يء النفيس يصعب الوصول إليه بسهولة، مما 

، وهو يستدعي بذلك معنى املثل يفرض على املرء التسلح بالصبر، حتى يستطيع مجابهة الصعاب ماديا ومعنويا

َحْسَناُء ُيْعِط َمْهَرَها : العربي الفصيح
ْ
ل
َ
 .33َمْن َيْنِكْح ا
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لْ :" يقول املثل الشعبي          
َ
زا

َ
ه غ ِمّ

ُ
ْنُفوْس ِعْنَد أ

َ
ْل خ

ُ
، يبين هذا املثل منزلة ألابناء عند ألامهات، فالولد "ك

 أنه في نظر أمه أجمل مخلوق 
ّ
بــِي : في الوجود، و هو ما يتناص مع املثل العربي الفصيحمهما كان شكله إال

َ
قْرن

ْ
ل
َ
ا

َها َحَسَنة  ّمِ
ُ
 .، والقرنبي هي دويبة مثل الخنفساء، منقطعة الظهر، طويلة القوام 34ِفي َعْيِن أ

أين  وخالصة القول، بعد هذه إلاطاللة السريعة عند التمايز ألاسلوبي في ألامثال الشعبية الجزائرية،          

      كشف البحث عن تلك الصيغ التي كانت ألابرز في التجلي، فحضور ألامثال العربية الفصيحة لفظا ومعنى 

في ألامثال الشعبية يستجلي سموها وتعلقها التام بالفصحى، كما أنه أماط اللثام عن املنهل العذب الذي 

جملها، وتجسد ذلك كله في استعمالها  ارتشفت منه هذه ألامثال الشعبية، والمس املاء الزالل الذي تشّربته

     ملعاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف من استدعاء مباشر أو غير مباشر لهذه املعاني والتناص 

 . معها، مما بكشف عن الثقافة الدينية إلاسالمية للجزائريين، والتي هي عماد ألامثال الشعبية
 

 :إلاحاالت
، 1، ط3الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه ألاندلس ي، العقد الفريد، تحقيق عبد املجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج -1

 .3م، ص 1183-ه1494

 .73سورة الحج، آلاية  -2

، (التاريخ والقضايا والتجليات) لجزائرية ، نقال عن عبد الحميد بورايو، في الثقافة الشعبية ا8أمثال جزائرية، عبد الحميد بن هدوقة، ص -3

 .153، ص 2911فيسيرا للنشر، الجزائر، دط، 

 .1، ص1114، 2بيير جيرو، ألاسلوبية، ترجمة منذر عياش ي، مركز إلانماء الحضاري، ط -4

 .م ( 1891 -1772) ، كاتب أملاني يلقب بالبارون فون هردنبرغ ، عاش بين سنتي  ( Friedrich Novalis)فريدريك نوفاليس* -

 -هـ 1421، 1يوسف وغليس ي، إشكالية املصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختالف، ط-5

 .175م، ص2998

 .13بيير جيرو، ألاسلوبية، ترجمة منذر عياش ي، ص -6

عن نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في ألادب الشعبي، دار ههضة مصر للطبع  ، نقال 61أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد املصرية، ص -19

 .174والنشر، القاهرة ، دط، دت، ص

 .6، ص2912جعكور مسعود، حكم وأمثال شعبية جزائرية، طبعة جديدة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -7

 . 66، ص 2991، 1الرابطة الوطنية لألدب الشعبي التحاد الكتاب الجزائريين، ط بولرباح عثماني، دراسات نقدية في ألادب الشعبي، -8

 . 28ص  www.kotobarabia.comجمال طاهر، داليا جمال طاهر، موسوعة ألامثال الشعبية-1

 .146، 145نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في ألادب الشعبي، ص  -19

ئرية، دراسة في ألامثال الزراعية والاقتصادية بالغرب الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، عبد امللك مرتاض، ألامثال الشعبية الجزا -11

 .132، ص 1182الجزائر، دط، 

 .177، ص 2991، 1، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط(دراسة أسلوبية سردية حضارية) أماني سليمان داود، ألامثال العربية القديمة، -12

 .71ني، دراسات نقدية في ألادب الشعبي، ص بولرباح عثما-13

 .72ينظر املرجع نفسه، ص-14

 .173عبد امللك مرتاض، ألامثال الشعبية الجزائرية، ص -15
 .242سليمان كاصد، عالم النص، دراسة بنيوية في ألاساليب السردية، دار الكندي للنشر والتوزيع، ألاردن، دط، دت، ص  -16

م ، 1189، 1د هللا الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار التراث القاهرة ، طبدر الدين محمد بن عب -17

 .486ص

 .25إبراهيم ، من آلاية  سورة -18

 .43سورة العنكبوت، آلاية  -11

 . 58سورة الروم، آلاية  -29
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 .25سورة الحشر، آلاية  -21

 .27سورة الروم، آلاية  -22

 .58سورة النحل، آلاية  -23

 .26سورة النور، آلاية  -24

 .28سورة يوسف، من آلاية  -25

 .231سورة البقرة ، من آلاية  -26

طبع على نفقة ألامير سلطان بن  أحمد بن بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح إلامام عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، -27

 . 38م، ص2991-ه1421، 1، تقديم وتحقيق وتعليق عبد القادر شيبة الحمد، ط1ج عبد العزيز آل سعود،

م 2996ه، 1،1427نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة، دار طيبة، ط: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق -28

 .672، ص 

 .         312املرجع نفسه، ص -21

 .1291م نفسه، ص  -39

 .631م ن، ص  -31

أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، النيسابوري، حققه، وفصله، وضبط غرائبه، وعلق حواشيه، محمد محي الدين عبد  -32

 .   281م ، ص1155 -ه1373، 2الحميد، دار املعرفة، بيروت، لبنان، ج

 .311ص   ،2املرجع نفسه، ج -33

 .399، ص 2م نفسه، ج -34

 .17، ص 2، جم ن -35

 
1  

 

 
1   
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 مفدي زكرياء أنموذجا" مدونة من إلياذة الجزائر"الخطاب الشعري الجزائري 

 

ــــور   بختة تاحي: ةالدكتــ

 الجزائر - حسيبة بن بوعلي بالشلفجامعة 
 

  :امللخــص

يعّد الخطاب من الفنون ألادبية، وكذلك من املمارسات الفنية، يحتوي من جهة أبعادا اجتماعية ونفسية، ومن جهة  

وهذا يطرح من جانب آخر مشاكل ارتباط عويصة بهذه الفنون ألاخرى التي تهتم .... في صلب هذه الفنون نفسها، أخرى،

كالبالغة، أو نظرية الحجاج، اللسانيات الاجتماعية، اللسانيات : بالخطاب، ومسألة الحدود أو غيابها هي مصدر نقاش متواصل

 .قد ارتبط بجل هذه العلوم، وكذلك بالشعرإلخ، ف...النصية، تحليل املحادثات ألاسلوبية،

          ولقد اخترنا في بحثنا هذا الحديث عن الخطاب الشعري بصفة عامة والخطاب الشعري الجزائري بصفة  

جزائر يا مطلع : في مقطع بعنوان" مفدي زكرياء" خاصة، وتبيان ذلك من خالل مدّونة من إلياذة الجزائر للشاعر وألاديب 

 .املعجزات

  .إلياذة الجزائر -الخطاب الشعري  -املمارسات -الفنون ألادبية -الخطاب :الكلمات املفتاحية

 

تعد الخطابة فنا قوليا نثريا عرف منذ العصر الجاهلي، وازدهر مع بزوغ فجر الاسالم  فقد شهدت  

جعلها في مقدمة الفنون النثرية وكان لعصور ألادب العربي  عصور ألادب العربي حضورا لفن الخطابة ،

     القديم حظ وافر من هذا الحضور والاهتمام ، فالعصر الراشدي املمتد من السنة الحادية عشرة للهجرة 

رض ي هللا عنهم ( أبو بكر وعمر ، وعثمان، وعلي ) إلى السنة ألاربعين شهد خطابة الخلفاء الراشدين ألاربعة 

رض ي هللا  –هم من الخطباء في العصر الاسالمي وألاموي ولقد بلغت الخطابة أوج مجدها في عهد الفاروق وغير 

وتمثلت في خطب الجمع، وفي املناسبات التي تستوجب ذلك فقد كان عمر ذا ثقافة أدبية نثرية ودينية  -عنه

، إذ كانت الخطابة خطبته وتقويهكم التي تدعم موضوع عالية ، إذ مزج خطبه بالقرآن والحديث الشريف والح

                  تعد وسيلة لتوضيح سياسات الخلفاء في العصر إلاسالمي لكونها سجال تاريخيا يكشف واقعا سياسيا 

 .(10)أو عسكريا أو اجتماعيا
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    " دي سوسير" وهذا ما ورد عند : وقد وردت بعض التعاريف في املوضوع ، فالخطاب مرادف للكالم 

، وهي بذلك تساوي (10)الخطاب وحدة أكبر من الجملة –( اللغة والكالم) ثنائيته وبالتحديد ضمن ثنائية في 

 .النص

        " شارودو"وهناك من الدارسين من حاول إيجاد الجذور ألاولى لتحليل الخطاب ، ومن هؤالء نجد               

" زليغ هاريس"طاب تعود جذوره إلى عنوان مقال ألفه مصطلح تحليل الخ: حيث جاء على لسانهما  "منغونو"و 

 .(10)م0590سنة 

هو تحليل :فلتحليل الخطاب معايير محددة وكذلك تحديدات متنوعة ، ويوجد تحديد واسع جدا 

دراسة الاستعمال الفعلي للغة من قبل ناطقين } : كما هناك تعريف آخر ( brown et yul 1983)استعمال اللغة 

    في البلدان ألانجلوسكسونية خاصة ، العديد من الناس ينظرون ( von dijk) { في أوضاع حقيقية  حقيقيين

إن قليال أو كثيرا إلى تحليل الخطاب وتحليل الحديث وكأنهما ش يء واحد ، نظرا لكونهم يعدون الخطاب نشاطا 

بين تحليل الخطاب و التخصصات  تفاعليا أساسا، غير أنه مع هذه التحديدات الغامضة جدا ، يصعب التمييز 

         ألاخرى التي تدرس الخطاب، لذا نرى أنه من املستحسن اعتبار تحليل الخطاب، التخصص الذي يدل 

      يسعى إلى مفصلة و على التحليل اللغوي للنص في ذاته أو على التحليل السوسيولوجي أو النفساني ملحتواه، 

 (articuler )ماعي بعينه، وهكذا يجد تحليل الخطاب نفسه حيال أنواع الخطابات تلفظه مع موقع اجت

          أو في الحقول الخطابية ......( املقهى، املدرسة، املحل التجاري . ) (4)املشتغلة في قطاعات الفضاء الاجتماعي

 ..........(.السياسية ، والعلمية) 

لعربي طرقا جديدة في تشكيل أعمالهم رغبة منهم في إيجاد خطاب ولقد تبنى شعراء الحداثة في العالم ا              

" شعري يتوازى مع وعي جمالي وفكري جديدين بعيدا عن النص املفرد أو البسيط أو أحادي البنية فتبنوا 

القائمة على التشظي والتعدد السياقي خصوصا في مستواه البصري، فتعددت صورة ألاعمال " الكتلة النصية

    تشكيلها وإخراجها الكتابي والطباعي ، فتبنت الدراسة ثالثة أعمال يمثل كل واحد منها اتجاها  الشعرية في

بوصفه النموذج ألاول في الشعر العربي املعاصر الذي تبنى ما يسمى " أدونيس" ل( الكتاب ) ما، فاختارت ديوان 
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فات البصري عبر جدل النص والنص املرافق أو الكتلة النصية التراكمية ، وفيه يتجلى الالت" بالنص التشعبي" 

رفعت " لـ ( إشراقات) ديوان  -الذي تبنته الدراسة –من جهة والنص واملتن من جهة أخرى ، والعمل الثاني 

            ، والهامش عبر عالقة امتدادية وتقاطعية في أن تتجلى (9)وهو ينهض في بنيته البصرية على جدل" سالم

عالء " لـ( سيرة املاء) عر على استخدام إمكانات الخط وسمكه أما العمل الثالث فهو ديوان من خالل قدرة الشا

حيث استخدم آليات بصرية لم تعهدها . (6)الذي يعد نموذجا فريدا ومعقدا في بنيته البصرية" عبد الهادي

 .القصيدة من قبل 

وهي إلياذة الجزائر لهذ التحليل " زكرياءمفدي " وقد اخترنا نحن في هذا املقال نموذجا من مدونة لـ 

الخطابي، فإلياذة مفدي زكرياء هي محاولة إلعادة كتابة تاريخ الجزائر ، والتركيز على أهم املحطات التاريخية 

قصد إجالء أهم دالالتها ومن هنا فإن أهم بطل فيها ليس إالها وثنيا أو بطال خرافيا أو أسطوريا جاء ليلخصها 

 .جدت فيها ولكنها عبقرية الشعب الجزائري ودأبه على وضع تاريخه بنفسهمن كل محنة و 

أما زمن إلياذة الجزائر فإنه يمتد من فجر التاريخ البشري إلى نهاية سبعينات هذا القرن وفضائها أيضا 

 (.الجزائر التي شهدت هذه ألاحداث) الرقعة الجغرافية 

ول كونها ملحمة شعرية تروي مآثر الجزائر وتاريخها ولقد قيل الكثير حول إلالياذة واتفق الجميع ح

النضالي والبطولي وتسجل أمجادها وتصف طبيعتها وأروع ثيابها بأسلوب يتميز بالخيال الواسع واملوسيقى 

 
 

عل نورانية وبالفعل فاإللياذة سجل لكل املقاومات التي عشنها وسجل لحاضرنا التعبيرية العذبة املشحونة بش

مساعينا الستعادة شخصيتنا وحصانتها لبناء مجد جديد وسجل للتغني بجمال الطبيعة بجمال ومستقبلنا في 

 .الجزائر

 :تحليل مقطع من الالياذة

 *مـطــلع املــعجـزات جـزائــر يا*

 *جـزائـر يـا مطلــع املعجـزات ويا حـجة هللا في الكائنــات*

 *ويا وجهه الضاحك القسمـات ويـا بسـمة الرب فـي أرضـه*
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 *ويـا لوحــة في ســجل الخلـود تمـوج بها الصـور الحالـمات*

 *ويـا قصـــة بث فيها الوجـود معـاني السمو بروع الحـياة*

 *ويـا صفـحة خـط فيـها البـقــا بنـار ونـور جهـاد ألابــاة*

 *ويـا للبطـوالت تـغزو الـدنا وتلـهمها القيم الخــــالدات*

 *وأسـطورة رددتـهـا الـقرون فــهـاجت بأعـماقنــا الذكريات*

 *ويـا تربة تاه فيـها الجـالل فتاهت بها القمم الشامـــخات*

 *وألـقـى التهـاية فيـهـا الجـمال فهمنـا بأسـرارها الفاتنـــات*

 *وأهـوى على قدميـها الزمـان فأهوى على قدميـها الطغــاة*

التمثيل لتراكم معنى البطولة بمجموعة من الدوال املتجاورة في أصواتها  ن في هذه القصيدةكمي

 .املترادفة في مدلوالتها 

 : في مقولة السمو والرفعة

 -بروع الحياة -سمو املعاني -لوح الجالل -تحفظ ميزاب –واديك  -تقدس -عرش الجالل -يجل -تاه فيها الجالل

 .السمو رمز إلجاللنا –الهنا  -الطماح –السماح  -السالم -الصفاء

 :في مقولة الاعتزاز والافتخار

فكنا  -تبارك شعب -إلهام حس ي -املفاخر قومي -كرمت باسم -جنسيتي –شرفتي باسم الجزائر  -فخر الجزائر

 .وتزخر بالعلم ارجاؤنا -كراما

 :في مقولة التحدي واملواجهة

فكان الرصاص القصاص  –فطوق تاريخنا  -نأنف أن نهزم -كنا املنايا -كنا الكواسر –عبدت  –صنعت 

 .ويأبى –وتأبى  -نقاوم –ثرنا  -تحدي –قمنا  -وفجر -وأعلن -فأقسم -ينفض –يرفض  -وشمر -الضميا

   يسخر من العدو رغم قوته املادية " مفدي زكرياء" من خالل هذه املعاني البطولية يتبين أن الشخصية 

 .ذلك دالليا مع معاني القوة السالفة أي الحرب النفسية ضد العدو البشرية، والاحاطة به مما يتشاكل
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وهو لم يخص منطقة دون غيرها بل تحدث عنها " الوطن" حيث كان الاستهالل عام لكل الجزائر رمز      

       كتلة واحدة تلهب هذا الشوق الجارف ملا يربط الانسان باألرض ففي الصورة الشعرية تتجمع عناصر متباعدة 

 .في املكان والزمان غاية التباعد ولكن سرعان ما تأتلف في اطار شعوري واحد

فهذه إلالياذة عبارة عن خطاب شعري نثري إلى الشعب الجزائري وثورة ضد الاستعمار الفرنس ي، ذلك      

وتوجيهات العدو اللدود، فأورد بعض املفردات النضالية والبطولية والجلدة في شعره، وهي عبارة عن تحفيزات 

 .للشعب الجزائري بحد ذاته ال غير

 الهوامش

رسالة ماجستير مقدمة لكلية آلاداب والعلوم، جامعة الشرق ألاوسط،  -دراسة أسلوبية –الخطابة عند الفاروق : عبد هللا علي جابر املري   .0

 .00م، ص 0100

دراسة تحليلية نقدية ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، املركز  -اتحليل الخطاب نموذج –إشكالية املصطلح في املؤلفات العربية : رشيد عزي   .0

 .44م، ص 0115الجامعي بالبويرة، 

 .90نفسه، ص   .0

 .15م، ص 0112، 0محمد يحياتن، املصطلحات املفاتيح في تحليل الخطاب ، الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط: تر: دومنيك مانغونو  .4

، دار العلم وإلايمان للنشر والتوزيع، ( قراءة في تشكيل القصيدة الجديدة) الالتفات البصري من النص إلى الخطاب  :عبد الناصر هالل  .9

 .016م، ص 0115

 .012نفسه، ص    .6

 :املصادر واملراجع
م، جامعة الشرق ألاوسط، رسالة ماجستير مقدمة لكلية آلاداب والعلو  -دراسة أسلوبية –الخطابة عند الفاروق : عبد هللا علي جابر املري  (0

 .00م، ص 0100

دراسة تحليلية نقدية ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، املركز  -تحليل الخطاب نموذجا –إشكالية املصطلح في املؤلفات العربية : رشيد عزي  – (0

 .44م، ص 0115الجامعي بالبويرة، 

 .15م، ص 0112، 0يل الخطاب ، الدار العربية للعلوم، الجزائر، طمحمد يحياتن، املصطلحات املفاتيح في تحل: تر: دومنيك مانغونو – (0

، دار العلم وإلايمان للنشر والتوزيع، ( قراءة في تشكيل القصيدة الجديدة) الالتفات البصري من النص إلى الخطاب : عبد الناصر هالل – (4

 .016م، ص 0115
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 عدول الفاصلة القرآنية في سورة مريم

 

ــــور   فضيلة قسول : ةالدكتــ

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 

 :امللخــص

غوية 
ّ
 من ألاحكام الل

ً
 إنَّ كثيرا

ّ
غات إلانسانية، إذ

ّ
غوي في أي لغة من الل

ّ
ال شك أنَّ النظام الصوتي أساس النظام الل

 ص  الّصوت، لكن قد تتغير صورة النظام الصوتي  فيأدي إلى عدول عن ألا تبنى على أساس من معطيات علم 

ه انحراف عن الّنظام الصوتي املعياري، فهو   ه انحراف من حيث أداء الحروف، أي إنَّ فالعدول الّصوتي يعرف على أنَّ

ا جاوره، وهذا م  بالجهاز النطق، فالحرف الواحد تتعّدد صوره حسب موقعه ممَّ
ً
ا جع  العلماء يجعلوا هذه مرتبط أساسا

 عن أص  بحسب مبادئ التغيير والتأثير كأثر إلادغام وإلاخفاء 
ً
وإلاقالب، وإلابدال وإلاعالل، ألنَّ ك        الّصور املختلفة عدوال

هذه  حرف له صوته وخصائصه، فإذا استبدل مكانه بحرف آخر عّدل الّصوت وميزاته الّداللية إثر هذا الاستبدال ،وِمْن أبرز 

 . الّتغييرات والعدوالت الّصوتية الفاصلة ، وسورة مريم تزخر بهذه التغيرات 

 .، الصوتالفاصلة، القرآن، العدول : الكلمات املفتاحية 
 

 :الفاصلة القرآنية و جمالية العدول فيها -1

تّنوعت تقنيات عرض املعنى في النص القرآني املبارك، و تعد الفواص  القرآنية من التقنيات الصوتية 

املؤثرة في امللتقى، و التي وظفت بشك  ينسجم و املعاني املوجودة في النص، والفواص  تعد امتدادا فضائيا دالا 

وقد عّرفها الزركش ي بأّنها           يات ألي التنزي ، و ليس مجرد محسن لفظي، و قد أطلقوا عليه رؤوس لا 

و تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكالم بها، و هي الطريقة التي يباين ....... كلمة آخر لاية»

وذلك أنَّ آخر لاية قد فص  بينها وبين  الكالم،    القرآن بها سائر الكالم و تسمى فواص  ألنّها ينفص  عندها 

 1«ها ولم يسموها أسجاعاما بعد

و لع  الخلي  بن أحمد الفراهيدي يكون أول َمن اصطنع مصطلح الفاصلة لإلشارة إلى أواخر آيات 

هُ ﴿ :الذكر الحكيم، فأّما مناسبة فواصله فقوله تعالى
ُ
َيات

َ
 آ

ْ
ت

َ
ل ِ
ص 

ُ
اٌب ف

َ
 2﴾ِكت

الفواص  ِمْن إيقاع موسيقي و ِمْن عجيب النظم في القرآن الكريم، نظم الفواص  وذلك بما تحم  هذه 

ما 
ّ
بديع خلب ألباب السامعين، و أثر في نفوسهم تأثيرا إيجابيا، ولم ترد الفاصلة في القرآن الكريم اعتباطا و إن

ما جاءت مقصودة و متناسبة مع سياق لاية، »مراعية ملعاني و مباني القرآن الكريم، فهي 
ّ
لْم تأت مصادفة وإن

ا تناسبا معنويا، فاصلة لاية لها دور كبير في إحكام بناء لاية في الشك  و املضمون أْو و مع ما قبلها و ما بعده

في اللفظ واملعنى، ألنَّ منهج لاية في التقديم والتأخير والحذف والزيادة، والفص  والوص  ال يقوم على 

؛فالفواص  3«حكاماعتبارات شكلية محضة ب  يتبع كذلك املعنى فيساهم في إحكامه على أوثق وجوه إلا 

الكلمات التي تتماث  في أواخر حروفها أو تقارب، مع تماث  أو تقارب صيغ النطق بها، و تكرر في »القرآنية هي 

والجلّي دائما  4«السورة تكررا يؤذن بأْن تماثلها أو تقاربها مقصود ِمَن النظم في آيات كثيرة متماثلة تكثر وتق 
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وهذا وقد يكون ... فواص  لايات أْن يختم الكالم بما يتناسب مع أوله في املعنى ِمن        في ك  فاصلة »أنَّ  

كَر في أولها دقيقا خفيفا، ال يدرك إال بالتأم  وإطالة النظر
ُ
 5.«التناسب بين ختام لاية وبين ما ذ

 : وقْد صنف القدماء فواص  القرآن باعتبار الكيف إلى خمسة أنواع

ِجيِد ﴿   : هي ما تقاربت أصواتها و لم تتماث  من هذا النوع قوله تعالىو  :الفاصلة املتقاربة( أ
َ ْ
ِن امل

َ
ْرآ

ُ
ق

ْ
( 1)ق َوال

ْيٌء َعِجيٌب 
َ

ا ش 
َ
 َهذ

َ
اِفُرون

َ
ك

ْ
اَل ال

َ
ق

َ
ِذٌر ِمْنُهْم ف

ْ
 َجاَءُهْم ُمن

ْ
ن

َ
فالدال والباء متقاربتين لكونهما صوتين  6﴾َبْل َعِجُبوا أ

 .مجهوران ِمن أصوات القلقلة

وِر ﴿  :و هي ما تماثلت أصواتها أو املتجانسة و ذلك في قوله تعالى: اصلة املتماثلةالف( ب
ُّ
اٍب ( 1)َوالط

َ
َوِكت

وٍر 
ُ
ور ( 2)َمْسط

ُ
ش

ْ
ٍ َمن

 
 .7﴾ِفي َرق

ِفيَها ُسُرٌر ﴿   : كقوله تعالى  8«أْن تتفق فيها الكلمتان في الوزن وحروف السجع»هي  :الفواصل املتوازية( ج

 
ٌ
وَعة

ُ
  (11)َمْرف

ٌ
َواٌب َمْوُضوَعة

ْ
ك

َ
 9﴾َوأ

 ﴿ : كقوله عزوج   10«أْن يراعي في املقاطع الكالم في امليزان فقط»وهي  :الفواصل املتوازنة( د
ُ
َماِرق

َ
َون

 
ٌ
ة

َ
وف

ُ
 ( 11)َمْصف

ٌ
ة

َ
وث

ُ
َراِبيُّ َمْبث

َ
 11﴾َوز

 ﴿ :لىهي أْن تتفق الكلمتان في أصوات الفاصلة، ال في امليزان، كقوله تعا :الفواصل املتطرفة( هـ
َ

ْم َل
ُ
ك

َ
َما ل

اًرا 
َ
ِه َوق

َّ
 ِلل

َ
ْرُجون

َ
َواًرا( 11)ت

ْ
ط

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ْد خ

َ
 12﴾َوق

 :نماذج عن أقسام الفواصل في سورة مريم-2

 :الفواصل املتماثلة في سورة مريم-2-1

 ِمْن ﴿ : مّما جاء ِمَن الفواص  املتماثلة في سورة مريم، قوله تعالى 
ُ

وِرث
ُ
ِتي ن

َّ
 ال

ُ
ة

َّ
َجن

ْ
َك ال

ْ
  ِتل

َ
ان

َ
ا َمْن ك

َ
ِعَباِدن

ا  ِقيًّ
َ
َك ( 31)ت  َربُّ

َ
ان

َ
ِلَك َوَما ك

َ
 ذ

َ
ا َوَما َبْين

َ
ن
َ
ف

ْ
ل
َ
ا َوَما خ

َ
ْيِدين

َ
 أ

َ
ُه َما َبْين

َ
َك ل ِ

ْمِر َرب 
َ
 ِبأ

َّ
ُل ِإَل زَّ

َ
ن
َ
ت
َ
اَوَما ن ِسيًّ

َ
فقد تماثلت  13﴾ن

 (.تقيا و نسيا)اللفظتان 

َرنَّ ﴿: و كذلك في قوله تعالى
ُ

ْحش
َ
ن
َ
 ل

َ
ك ِ

َوَرب 
َ
ا ف َم ِجِثيًّ

َّ
ُهْم َحْوَل َجَهن ْحِضَرنَّ

ُ
ن
َ
مَّ ل

ُ
 ث

َ
َياِطين

َّ
مَّ ( 36)ُهْم َوالش

ُ
ث

ا ْحَمِن ِعِتيًّ ى الرَّ
َ
دُّ َعل

َ
ش

َ
ُهْم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

ل 
ُ
ِزَعنَّ ِمْن ك

ْ
ن
َ
ن
َ
في ( عتيا)تماثلت فواصلها مع لفظة ( جثيا)فلفظة  14﴾ل

 .الحروف و املقاطع

 :مريم الفواصل املتقاربة في سورة-2-2

وُل ﴿ : من فواص  متقاربة قوله تعالى -سورة مريم–مما ورد في هذه السورة املباركة 
ُ
ُب َما َيق

ُ
ت
ْ
ك

َ
 َسن

َّ
َّل

َ
ك

ا  اِب َمدًّ
َ
َعذ

ْ
ُه ِمَن ال

َ
ُمدُّ ل

َ
ْرًدا( 97)َون

َ
ا ف

َ
ِتين

ْ
وُل َوَيأ

ُ
ُه َما َيق

ُ
ِرث

َ
                                          متقاربة ( عهدا)فلفظة  15﴾َون

 (.مدا)في الفاصلة مع لفظة 

ًدا ﴿ و كذلك قوله عز و ج  
َ
ْحَمِن َول  َدَعْوا ِللرَّ

ْ
ن

َ
ًدا ( 71)أ

َ
 َول

َ
ِخذ

َّ
 َيت

ْ
ن

َ
ْحَمِن أ َبِغي ِللرَّ

ْ
لُّ ( 72)َوَما َين

ُ
 ك

ْ
ِإن

ِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا
َ
 آ

َّ
ْرِض ِإَل

َ ْ
َماَواِت َوْلا                                 تقاربت ( ولدا، و عبدا و عدا)فاأللفاظ   16﴾َمْن ِفي السَّ

                          في الحروف، و هذا يدل على سمو القرآن في اختيار ألالفاظ الرفيعة و حسن البيان و الفصاحة 

 نحصر فواصله فيهو البالغة و ال تخرج سورة مريم كما هو  شأن القرآن كله عن هذين القسمين ب  ي

 :الفواصل املتوازية في سورة مريم-2-1
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ا ﴿ : و مما ورد في سورة مريم قوله تعالى  ْحَمُن ُودًّ ُهُم الرَّ
َ
اِلَحاِت َسَيْجَعُل ل وا الصَّ

ُ
وا َوَعِمل

ُ
َمن

َ
ِذيَن آ

َّ
ِإنَّ ال

(73 ) 
َ
ِقين

َّ
ت
ُ ْ
َر ِبِه امل ِ

 
َبش

ُ
اُه ِبِلَساِنَك ِلت

َ
ْرن َما َيسَّ

َّ
ِإن

َ
اف دًّ

ُ
ْوًما ل

َ
ِذَر ِبِه ق

ْ
ن
ُ
ا)فلفظة  17﴾َوت ا)و  (ودًّ دًّ

ُ
                متوازنتان  (ل

 .في الوزن و الحروف

 : خصائص الفاصلة القرآنية( 1

املرس ،ب  كانت     إنَّ الفاصلة لم تلتزم بحرف الروي دائما التزام الشعر بالسجع، ولم تهمله إهمال النثر 

لتزام و التحرر من الالتزام، وفي هذا ألاخير سنتطرق إلى بعا الخصائص إلايقاعية لها صيغتها املتميزة في الا

من آيات القرآن وربما أدت    الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعي في الكثير »لهذه الفواص ، ألّن 

لتقديم والتأخير رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأخيره في عناصر الجملة، وقد يتكلم البالغيون في أغراض ا

التي ال مناص منها أنَّ الفواص  القرآنية    والحقيقة  18«فيوردون من أسباب ذلك أمورا تدور حول رعاية املعنى

لها دور كبير في التناسق لصوتي والداللة على املعنى كما أنَّ لها كبير في تناسب إلايقاع دون طغيان ألاول على 

 .يار الفواص  القرآنية ذات النغم املعين على أداء الوظيفة الجمالية لإليقاعالثاني، لهذا يؤثر في هذا حسن اخت

 19:و منه نستنتج أنَّ خصائص الفاصلة القرآنية تكم  إجماال فيما يلي

 .الفاصلة(تتابع )اِطراد (1

 (.عليما، حكيما)مث  : اعتماد الفتحة على روى الفاصلة التي تليها ألالف( 2

 .تغيرها أو تماثلهاتنوع الفاصلة و ( 3

 .انسجام أداء الفاصلة الصوتي مع املعنى( 4

 .شيوع نظام الفواص ( 5

 .تنوع مقاطع الفاصلة في السورة حسب السياق و املوضوع( 6

مقطع تأتي فيه الفاصلة على أداء صوتي معين ثم تغير املوضوع : مجيء الفاصلة على نظام املقاطع( 7

 سو 
ً
ا :رة مريم في قوله تعالىبتغير الفاصلة لنتأم  مثال ِفيًّ

َ
ُه ِنَداًء خ اَدى َربَّ

َ
 ن

ْ
ي ( 3)﴿ِإذ ُم ِمّنِ

ْ
َعظ

ْ
ي َوَهَن ال ِ

ّ
ِإن اَل َرّبِ

َ
ق

ا﴾ ِقيًّ
َ

ْن ِبُدَعاِئَك َرّبِ ش
ُ
ك

َ
ْم أ

َ
ْيًبا َول

َ
ُس ش

ْ
أ َتَعَ  الرَّ

ْ
 -كلها ياءات مشددة و ألف، و بعد أْن عرض قصة عيس ى 20َواش

قصص و تحول إلى أسلوب الحكم فاقتض ى هذا التحول تحوال في الفاصلة، فانتهى بأسلوب ال -عليه السالم

ُروَن : فجاء قوله تعالى
َ
ِذي ِفيِه َيْمت

َّ
َحّقِ ال

ْ
ْوَل ال

َ
ى اْبُن َمْرَيَم ق ِلَك عيس َ

َ
ٍد ( 34)﴿ذ

َ
 ِمْن َول

َ
ِخذ ْن َيتَّ

َ
ِه أ

َّ
اَن ِلل

َ
َما ك

هُ 
َ
َما َيُقوُل ل ِإنَّ

َ
ْمًرا ف

َ
ى أ ض َ

َ
ا ق

َ
ُه ِإذ

َ
وُن﴾ ُسْبَحان

ُ
َيك

َ
ْن ف

ُ
 .و قد بدت نظم آخر في الفاصلة وفقا لتعدد ألاغراض 21ك

عنصر أساس من عناصر اللغة إلايقاعية، تأتي في خواتيم لايات حاملة تمام املعنى، »والفاصلة القرآنية 

                                        هذه الفواص  هي جزء من إلاعجاز في القرآن   22«و تمام التوافق الصوتي في آن واحد

 .الكريم، فهي ترجع إلى محسنات الكالم، و هي جانب فصاحته

              وللفواص  داللتها على املقاطع و تعم  على تحسين الكالم، و ترتبط بما قبلها ِمَن الكالم ارتباطا 

في أواخر   ان بالحروف نفسها و قد تعدل الفاصلة القرآنية عن إلاتي .وثيقا، و لو حذفت أو بدلت الخت  املعنى

 
ْ
ال يلتزم فيها الوقوف عند حرف معين من مواضع هذه السورة، و يلتزمه في مواضع أخر، و يجمع »لايات إذ

                     بين الالتزام وعدمه في بعا السور، ألنَّ الانتقال من الوقوف على حرف إلى الوقوف على حرف
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        هائلة، كما أن الالتزام شائع  نماذجه فواص  القرآن أمرا مطرد وشائع و في آخر، أو صيغة تعبيرية أخرى 

 .و سورة مريم نموذج من سور القرآن التي وقع فيها العدول  23«أيضا و الجمع بينهما وارد كذلك

 :العدول عن ْلاصل مراعاة الفاصلة القرآنية-4

لايات، العدول عن ألاص  مراعاة إليقاع الفاصلة ِمَن الظواهر البالغية البارزة في بعا مواضع رؤوس 

، وهي ظواهر جاءت لتحقيق غايات 24«الخروج عن نسق الكالم ألج  الفاصلة»:عبر عن ذلك الزركش ي بقوله

في فواص  آيات السورة       إعجازية، و ال تصح في غير القرآن الكريم، فمن مظاهر العدول في القيمة الصوتية 

 :نرصد-سورة مريم -املحددة في البحث

 :عدول النسق الصوتي( أ

                      يقصد بعدول النسق الصوتي في الفواص  القرآنية خروج فاصلة عن النسق العام للسورة 

                      أو ملنظومة لايات، وقد يكون خروجا عن النسق في بداية السورة أو في حنايا السياق، أو في نهايتها 

 : و بناء على الاختالف املوضعي للفاصلة املختلفة يمكن تصنيف النسق العدولي الصوتي على النحو لاتي

 :العدول الاستهَّللي للفواصل: أوَل

                                              عن املنظومة أو املنظومات الصوتية ( الفاصلة)و هو خروج الوحدة الصوتية 

                       ى الرغم ِمْن اختالف نوع الفاصلة إال أنَّ خصائصها الصوتية تتناغم مع املنظومة وعل في السورة،

 25﴿كهيعص﴾: أو املنظومات الصوتية، فلو تأملنا قوله تعالى

أي منظومة إطالق الحركة ( الياء)عن نسق منظومة صوت ( الصاد)لتبين لنا خروج الفاصلة ألاولى 

والسكون بعدها للدال يكاد يخفي صوت الدال ويبقي على ( "الصاد)َنا نلحظ وقوع املد في صوت بالفتح، إال أنَّ 

، انقطاعا صوتيا، ألنَّ بين (الياء)عن املنظومة التي بعدها ( الصاد)، وال يعني خروج صوت 26(ألالف)صوت املد 

ة ِمْن آلية النطق، واملالمح الصوتية املتحركة بالفتح املنظومة عالئق صوتية مستمد( الياء)و( املعدول ( )الصاد)

 :ومنظومة ألاصوات على النحو لاتي( املعدول )ويمكننا تجسيد التناغم الصوتي بين الصوت 

 منظومة ألاصوات                                                          الصوت املعدول                          

 (املتحركة بالفتح)الياء                                 الصاد 

 مجهور                                                    لين                          

 متوسط                    مركب               عدول استهاللي    

 

 (.الصاد والياء)فقا إليقاع صوتي متناسق ما بين جاءت لاية متفردة مغايرة لفواص  السورة التي تسير و 

 :العدول الداخلي للفواصل: ثانيا

وهو خروج صوت الفاصلة عن منظومات صوتية سابقة والحقة، ويشك  العدول أو الخروج تموجات 

 :صوتية إيقاعية ويمكن رصدها وتصنيفها على النحو لاتي

ى اْبُن َمْرَيَم ﴿ : قوله تعالى .1 ِلَك عيس َ
َ
 ذ

َ
ُرون

َ
ِذي ِفيِه َيْمت

َّ
ِ ال

َحق 
ْ
ْوَل ال

َ
 ِمْن ( 14)ق

َ
ِخذ

َّ
 َيت

ْ
ن

َ
ِه أ

َّ
 ِلل

َ
ان

َ
َما ك

 
ُ
ون

ُ
َيك

َ
ْن ف

ُ
ُه ك

َ
وُل ل

ُ
َما َيق

َّ
ِإن

َ
ْمًرا ف

َ
ى أ ض َ

َ
ا ق

َ
ُه ِإذ

َ
ٍد ُسْبَحان

َ
في لايتان   (النون املردوف بواو)، لقد خرج صوت 27﴾َول
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امليم املردوفة )املنظومة التي قبلها، وعدل بعدها إلى فاصلة عن منظومة صوت الياء املتحركة بفتح في  34-35

ِقيٌم ﴿ :واملتمث  في قوله عز وج ( بياء
َ
 ُمْست

ٌ
ا ِصَراط

َ
اْعُبُدوُه َهذ

َ
ْم ف

ُ
ك ي َوَربُّ ِ

َه َرب 
َّ
ْحَزاُب ( 13)َوِإنَّ الل

َ ْ
 ْلا

َ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
اخ

َ
ف

َهِد يَ 
ْ

ُروا ِمْن َمش
َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
َوْيٌل ِلل

َ
ِِ ف           بعدها عادت الفاصلة إلى صوت النون وهذا ، 28﴾ْوٍم َعِظيٍم ِمْن َبْيِنِهْم

ٍل ُمِبيٍن ﴿ :في قوله تعالى
َ

َيْوَم ِفي َضَّل
ْ
 ال

َ
ون

ُ
امِل

َّ
ِكِن الظ

َ
ا ل

َ
ن
َ
ون

ُ
ت
ْ
ْبِصْر َيْوَم َيأ

َ
ْسِمْع ِبِهْم َوأ

َ
َحْسَرِة ( 16)أ

ْ
ِذْرُهْم َيْوَم ال

ْ
ن
َ
َوأ

 
َ
ل
ْ
ف

َ
ْمُر َوُهْم ِفي غ

َ ْ
َي ْلا ض ِ

ُ
 ق

ْ
 ِإذ

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُيؤ

َ
 ( 17)ٍة َوُهْم َل

َ
ا ُيْرَجُعون

َ
ْين

َ
ْيَها َوِإل

َ
ْرَض َوَمْن َعل

َ ْ
 ْلا

ُ
ِرث

َ
ْحُن ن

َ
ا ن

َّ
 ،29﴾(44)ِإن

وصوت امليم وكالهما أصوات لينة ( النون )و( الياء)بين صوت   ويشك  هذا الخروج تنوعا أو تموجا إيقاعيا 

 :رخوة والشك  التالي يوضح ذلك

 3منظومة ألاصوات املعدول              (        2املعدولة)منظومة ألاصوات              1الصوت املعدول 

 امليم النون     الياء        

     2عدول داخلي لين                      1عدول داخلي             

 متوسط    متوسط  لين        

 لين                                   متوسط                                         رخوة         

 

 :العدول الختامي للفواصل: ثالثا

ْم ﴿           :وهو خروج صوت الفاصلة ألاخير عن املنظومة أو املنظومات الصوتية نحو قوله تعالى
َ
َوك

ُهْم ِمْن 
َ
ْبل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ك

َ
ْهل

َ
ًزاأ

ْ
ُهْم ِرك

َ
ْسَمُع ل

َ
ْو ت

َ
َحٍد أ

َ
ِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أ

ُ
ْرٍن َهْل ت

َ
املتحرك ( الزاي)ثم ال يخفى أنَّ صوت  ،30﴾ق

وعدل بعدها في الفاصلة ( الدال)ثم عاد إلى النسق النظامي  12-11بالفتح قد شك  منظومة صوتية في لايتان 

بالفتح، وقد تحقق انسجام صوتي بين الصوت املعدول  ألاخير وخرج عن املنظومة املنتهية بالدال املتحركة

 .فكالهما صوت مجهور ( الدال)والصوت النسقي ( الزاي)

ُن لنا التناغم الصوتي املعدول بين أصوات لايات  :والشك  لاتي يبّيِ

 الصوت املعدول 

 الزاي

 

 

 

 ش

 

فالتعبير "شكلت فواص  آيات سورة مريم مساحة داللية صوتية فاصلة بين آيات السورة مجتمعة        

القرآني جاء على طريقة العرب وأسلوبهم في القول، دون تفاوت أو إخالل باملعنى، ودون خضوع إلرغامات 

وهنا يتأكد للبحث أنَّ مغايرة النظام الصوتي جاءت مقصودة لتفعي  إمكانيات الدوال . 31"الشك  وقيوده

التعبيرية، وما تحمله من قدرة تنغيمية من خالل مجموعة العالقات التركيبية ، بإجراء التعبير القرآني تحوال 

 مجهور

 

 متوسط

 

 عدول داخلي

 

 المجهور

 
 عدول ختامي 

 

 الدال

 

 الزاي

 

 مجهور

 

 متوسط
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توخيا الناتج الداللي الذي التوافق الذي يحدثه النغم م فكسر بذلك التحول ( شقيا –خفيا )صوتيا في ألالفاظ 

ا ﴿ يضاف إلى الوظيفة الصوتية الّتي هيأت استقرار الفاصلة في موضعها فلو وقفنا على لاية 
َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َّ
ن
َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
أ

ُهْم 
زُّ
ُ
ؤ

َ
اِفِريَن ت

َ
ك

ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
َياِطين

َّ
ا     الش زًّ

َ
ها وقفت على فاصلة مغايرة، منفردة، وهي 32﴾أ هذا دلي  و ( "ازأ)، نجد أنَّ

َما يراد املعنى املقصود بالدرجة ألاولى ه ال يراد بالفاصلة القرآنية مراعاة الحروف وإنَّ وتحقيق  33"قاطع على أنَّ

 .غايات إعجازية، وال تصح في غير القرآن الكريم

 :عدول إلايقاع مراعاة للفاصلة القرآنية -ب

إلايقاع ِمْن أَهّم السمات الفنية في ألاسلوب القرآني في تنوعه وتشكيالته، فهو ظاهرة لغوية فنية مثلما 

أنَّ إلايقاع           فاإليقاع ظاهرة حيوية وهو كذلك ظاهرة لغوية عامة، وإذا تقرر "...يعده بعا البالغيين 

، فاللغة العربية بطبيعتها لغة إيقاعية، 34"ظهورا طاهرة لغوية عامة فهو في اللغة العربية أكثر وضوحا وأشد

ا كانت صورته، يعتمد أساسا على التكرار –ونعني باإليقاع هنا ك  ما يحدث نغما صوتيا مؤثرا وهذا النغم  أيًّ

تغيير "بْ  هو ِمن الظواهر الصوتية الّتي تساعد في تحديد املعنى ألنَّ  35"أيضا موسيقى الكالم"إلايقاعي ويسمى 

ه : "، ويعُد تمام حسان36"من اللغات                     غمة قد يتبعه تغيير في الداللة في كثير الن مفهوم إلايقاع  بأنَّ

 37".ظاهرة استعمالية

تآلف الحروف في الكلمات وتناسق "وإلايقاع من درجات التناسق الفني، وهذا إلايقاع ينبعث من 

ه إلى الحسن الد اخلي، وإلادراك املوسيقي الذي يفّرِق بين إيقاع موسيقي وإيقاع ولو الكلمات في الجم ، ومردُّ

 38"اتحدت الفواص  وألاوزان

وهذا ما يقرره  ويتنوع أسلوب إلايقاع في التنزي   الحكيم بتنوع ألاجواء التي تطلق فيها املشهد املعروض،

        الجو، ويؤدي وظيفة أساسيةإن في القرآن إيقاعا موسيقيا متعدد ألانواع يتناسب مع : "سيد قطب بقوله

 .39"في البيان

 :عدول البنية إلايقاعية في سورة مريم( 1-ب

 
ً
ترتبط الفاصلة القرآنية باإليقاع، و كالهما يرتبط بمعنى لاية و السورة كك ، فيأتي إلايقاع شفقا

 من خالل إيقاعها لك  لفواص  السورة و معناها، و املتأم  في سورة مريم، يجد في نفسه عند ترتيلها تجاو 
ً
با

 ، يترك القارئ في دهشة ملا يقرؤه من 
ً
فاصلة يقف عندها، فهي تحدث في النفس إيقاعا موسيقيا جذابا

 
ً
     ...(نبيا، عليا، نجيا)ألفاظ، و ما يتشبع به من معاني، و ما يتصوره ذهنه من مشاهد، فجاءت الكلمات مثال

و هو بذلك  40«تملك قوة إسماع عالية جدا»عروف أنَّ حروف املد و هي فواص  لايات منتهية بحرف مدي وامل

 .يؤثر في السامع و القارئ لقوته

سورة مريم ِمَن السور التي يبدوا فيها إلايقاع جليا تتعانق آياتها الواحدة مع ألاخرى في تناسق موسيقي 

تسعين آية يمكن تصنيف فواصلها  عال فيه الكثير من الفنية، و فيه الكثير من الداللة، فهي تقع في ثمان و 

 :حسب حرف الروي من ك  فاصلة على النحو لاتي

 .5/81، روي النون 22/81، روي الدال 67/81:روي الباء

 . 2/81، روي امليم 22/81روي الزاي 
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ص ح ح هي املهيمنة على السورة، و بالتالي فهي التي + و بذلك تتبّين أنَّ النهاية املقطعية ص ح ص

 .إيقاعها، و أنَّ روي الياء كذلك هو املهيمن، يليه روي الدال و امليم تصنع

ونستنتج كذلك أنَّ قضية ارتباط املعنى بإيقاع الفاصلة و رويها، هي قضية، و إْن لم يكن لها مساس 

ها تتص  به من طريق غير مباشر كما سيتبين ذلك ،وهذا الارتب  أنَّ
ّ
         -اطمباشر بالعدول في بنية الفاصلة، إال

لت آياته فص   كتاٌب ﴿:قال هللا تعالى تتحقق فيه و به الوظيفة ألاساس للفاصلة بما هي فاصلة، -في واقع ألامر

 
ً
 41.﴾ا لقوم يعلمون ا عربيًّ قرءان

            الفواص  حروف متشاكلة »و لّع  ِمْن معاني التفصي  ما ذكره القاض ي أبو بكر الزركش ي ِمن أنَّ 

داللية، أْي         أنَّ للفاصلة وظيفة « يقع بها إفهام املعاني»: ، و معنى قوله42«قع بها إفهام املعانيفي املقاطع ي

ه يمكن اعتبارها دليال، بك  املواصفات اللسانية للدلي   .أنَّ

ده إلايقاع فيها حين يتغير يتغّيُر معه املعنى على الفور، حتّى و لو لْم يبرز ذلك ملْن عه»و قد ثبت أنَّ 

مَّ يمكن تقسيم السورة 43«بالقرآن حديث
َ
           ، معنى ذلك أنَّ في تغير إلايقاع إيماء إلى تغير املوضوع، و ِمن ث

إلى فقرات بحسب املوضوعات التي تتناولها انطالقا من تغيير الفاصلة، أو باألحرى يمكن اتخاذ إلايقاع معلما 

            وحدة املوضوع و وحدة إلايقاع، و حتى تتحقق وحدة إلايقاع على تغيير املوضوع، بحيث تحقق هذه الفقرات 

 في الفقرات نجد أن بعا فواصلها يعدل فيها عن الصيغ التي تستجيب لإليقاع املطلوب إلى صيغ تستجيب 

 .له، و بذلك يكون العدول في هذه الفواص  أداة لتحقيق الانسجام في إلايقاع خدمة للداللة

ص ح + ص ح ص )تعليقا على تغير إلايقاع في فواص  سورة مريم من النهاية املقطعية،قال سيد قطب 

إلى النهاية ( 33الفاصلة )حيا (..... 32الفاصلة )شقيا (..... 31الفاصلة )حيا ( .....32الفاصلة)نبيا ... في( ح 

ا هو في هذه لايات »(.....35الفاصلة )فيكون (............ 34الفاصلة )يمترون .... في ( ص ح ح )املقطعية  كأنمَّ

ألاخيرة يصدر حكما بعد نهاية القصة مستمدا منها، ولهجة الحكم تقتض ي إيقاعا قويا رصينا بدل إيقاع 

ما لهذا السبب كان التغيير  44«القصة الرخي املسترس  و كأنَّ

        ب فعدَل عنها و لْو استعرضنا بعا فواص  السورة لوجدنا لبعضها بدائ  ال تحقق إلايقاع املطلو 

 :إلى بدائلها التي تحققه ِمن ذلك

 الدائرة النسبية لتوزيع روى فواصل آيات سورة مريم

 روي الياء

 روي الدال

 روي النون

 روي الزاي

 روي الميم
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                                            52في الفاصلة « عاليا»مثال إلى الصفة املشبهة « عال»فالعدول عن اسم الفاع  

ُهْم لِ ﴿ :، في قوله تعالى57و الفاصلة 
َ
ا ل

َ
ن
ْ
ا َوَجَعل

َ
ُهْم ِمْن َرْحَمِتن

َ
ا ل

َ
اَوَوَهْبن  ِصْدٍق َعِليًّ

َ
         : ﴾ وقال ج  شأنهَسان

ا اًنا َعِليًّ
َ
ْعَناُه َمك

َ
و زيادة عما في الصفة املشبهة من داللة الثبات والاستمرارية التي يفتقر إليها اسم  45﴾﴿ َوَرف

              لم تأت عليه أي  ( ص ح ح+ ص ح ص+ ص ح ح)« عاليا»الفاع  فإن التركيب املقطعي السم الفاع  

 .الذي عليه أغلب فواصلها« عليا»ِمن فواص  السور عكس تركيب الصفة املشبهة 

                             : في قوله تعالى 61في الفاصلة « جثيا»إلى الجمع « جاثين»أو « جثاة»و العدول عن صيغة 

ُهْم ﴿  ْحِضَرنَّ
ُ
ن
َ
مَّ ل

ُ
 ث

َ
َياِطين

َّ
ُهْم َوالش َرنَّ

ُ
ْحش

َ
ن
َ
َك ل ِ

َوَرب 
َ
ا ف َم ِجِثيًّ

َّ
تستجيب « جثيا»يوضح أنَّ الفاصلة ،46﴾َحْوَل َجَهن

 .ال يستجيبان لذلك« جاثين»و« جثاة»تماما لإليقاع الغالب على السورة، وأنَّ الجمعين 

                          : إلى الصفة املشبهة في قوله تعالى« مسمى»أو اسم املفعول « اسم»أما العدول عن املصدر 

اَيا ﴿  ْبُل َسِميًّ
َ
ُه ِمْن ق

َ
ْجَعْل ل

َ
ْم ن

َ
ٍم اْسُمُه َيْحَيى ل

َ
َّل

ُ
ُرَك ِبغ ِ

 
َبش

ُ
ا ن

َّ
ا ِإن ِريَّ

َ
ك
َ
             من قبله « يحيى»أي لم يتسم  47﴾ز

ال يستجيب تركيبهما املقطعي « مسمى»و« اسم»، وواضح كذلك أن كال من 48هو املشابه في الاسم« السمي»و 

فإنها تستجيب إليقاع « سميا»إليقاع السورة، و ال حتى رويهما ألن امليم لم يرد رويا في السورة إال مرتين، أما 

              السور  من فواص  هذه   السورة مقطعا ورويا، وكذلك فيها إمكانية الوقوف على الروى مضعفا كحال كثير 

( السور )و أرى في هذا التضعيف صلة وطيدة بموضوعاتها ( 75/81)و التضعيف جاءت عليه أغلب الفواص  

مَّ إطالق له بمقطع طوي  مفتوح، و ذلك 
ُ
من حيث أنَّ التضعيف هو تشديد و تأكيد على الصوت الواقع عليه ث

مَّ  انطالقا ِمن حركة الشفتين في تحقيق النطق بالياء
َ
ه تطوي  ملدته وإلحاح عليه وِمْن ث                 مضعفة وكأنَّ

             ومن هنا كان  ،49«لطول درجة الصوت أثر داللي حيث إنَّ تغيير درجة الطول يؤدي إلى تغيير املعنى»تأكيده، و

 .لياءمن خالل قبوله التضعيف لصوت ا إضافة داللية ملعنى التأكيد « سميا»في العدول إلى 

                                فِمْن خالل ما سبق نخلص إلى أهمية إلايقاع في الفواص  القرآنية، و أنه جزءا ال يتجزأ 

 .ِمن جمالية ألاسلوب البالغي في القرآن الكريم، وأنَّ كالم هللا عز و ج  ال مثي  له في كالم البشر

 :نسجامها مع املعاني العامة للسورةعدول البنية املقطعية لفواصل آلايات و ا( ج

التنويع في املقاطع كان مطلبا مقصودا في السورة ليقدم وظيفته الفنية في التعبير عن املواضيع واملعاني 

 .و ألاغراض، فالسياق القرآني بنظمه يتخير أفض  ألاساليب لعرض أفكاره و أغراضه وهذا أحد أساليبه

مجموعة من ألاصوات التي تمث  قاعدتين »مكن تفكيكه و هو فاملقطع الصوتي تركيب متماسك ال ي

، إال أنَّ التعاريف التي طرقت باب املقطع لم تكد تجتمع على تعريف واحد، فمنهم من 50«تحصران بينهما قمة

ه أصغر وحدة صوتية يمكن أْن تنفص  »أو بتعريف آخر 51«كتلة نطقية يمكن أْن يقف عليها املتكلم»: يعرفه بأنَّ

 :و الشك  لاتي يوضح ذلك 53:، و العرب قسمت املقطع من ناحية الكم إلى عدة أنواع52«في تركيب الكلمة
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 54:ألابنية املقطعية للكلم العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

يستدعي انتباهنا في هذا املقطع انفراد وعدول مقطع من ستة آيات بفاصلة،رويه حرف : املقطع الثالث

مخالفة ملقاطع فواص  السورة ألاخرى التي جاءت النون أو امليم الساكنتين املردوفتين بالواو أو الياء، و هي 

 .محركة الروي بحركة الفتح

ِذي ِفيِه ﴿ ( 34)املقطع املشار إليه هو مجموعة لايات 
َّ
ِ ال

َحق 
ْ
ْوَل ال

َ
ى اْبُن َمْرَيَم ق ِلَك عيس َ

َ
ذ

 
َ
ُرون

َ
يْ ﴿ ( 42)إلى لاية 55﴾َيْمت

َ
ْيَها َوِإل

َ
ْرَض َوَمْن َعل

َ ْ
 ْلا

ُ
ِرث

َ
ْحُن ن

َ
ا ن

َّ
 ِإن

َ
ا ُيْرَجُعون

َ
و املتمثلة في املقطع الطوي   56﴾ن

مقطع و قد ذكر سيد قطب في ظالل القرآن إلى داللة  81مقاطع مقاب   7، و املقدر ب(ص ح ح ص)املغلق 

ا قبله و بعد فقال فيختلف نظام ..... إلى أْن تنتهي القصص، و يجيء التعقيب»: تبدل الفاصلة في هذا املقطع عمَّ

و تنتهي القافية بحرف امليم و النون املستقر الساكن عند ( أْي لاية)وتطول الفاصلة ..... فيالفواص  والقوا

حتى إذا انتهى التقرير والفص  عاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخية ... الوقف بالياء املمدودة الرخية

ات املقاطع ألاخرى، فهي املجموعة عن باقي مجموع       تميز مقاطع هذه املجموعة »، حيث نلحظ  57«املديدة

                                                الوحيدة باستثناء لاية ألاولى التي اختلفت عن باقي املجموعات، واحتوت على املقطع 

، بهذا املقطع وغير هذا الاختالف في نوعية املقطع من موسيقى لايات، وجع  ألاسماع تشعر 58«(ص ح ح ص)

 . ما يتلى في هذه لايات ش يء مختلف عما قبله ِمَن القص أنَّ 

 :أهمية دراسة املقطع الصوتي و عدوله( 1-ج

تكمن أهمية دراسة النسيج املقطعي في كونه الدراسة الصوتية لألصوات املفردة ِمْن حيث املخارج 

فتوالى املقاطع املتشابهة ثم العدول عنها قد يكشف عن ظالل املعاني التي . والصفات وارتباطها ومواقعها

                    نظمة املقطعية يعد بحق فدراسة ألا »يختزنها النص أكثر مما تكتشفه الكلمة املفردة أو الصوت املفرد، 

ها تقدم خدمات جليلة لتفسير الظواهر اللغوية في ميادين ... ِمَن املباحث املجددة في جوانب الدرس اللساني و أنَّ

 الشكل األول المفتوح

 

المقطع المتوسط 
 المغلق
ص ح : و يرمز له ب

 (cvc)ص 

 

 

المقطع الطويل 
 المغلق بصامت

 :و يرمز له ب
 ص حح ص

((cvvc 

 

المقطع الطويل 
 المغلق بصامتين

ص : و يرمز له ب
 ح ص ص

(cvcc) 

 

 المقطع القصير المفتوح
« la syllabe brève » 

 (cv)ص ح : و يرمز له ب

 

 المفتوحالمقطع المتوسط 
« la syllabe longue » 

 :و يرمز له ب
 (cvv)ص ح ح 

 

 

 الشكل الثاني المقفل

 

 فرع

 

 أصل

 

 أصل

 

 أصل

 

 فرع
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متعددة البنى الصرفية و الصوتية و ألاسلوبية مما يوجه الداللة ويصحح الكثير ِمْن أنظمة اللغة و العل  

 59«النحوية

           فللمقاطع قيمة إشارية في إنتاج الداللة و تكوينها، و يعد نافذة تط  من خاللها على ما في النص 

ها ترفد الخطاب بإيقاع معبر مناسب للمحتوى و السياق واملوقف خاصة النص  من معان و قيم نفسية، كما أنَّ

       انطالقا من كيفية توزيع املقاطع  -مريم-لسورةو البحث يحاول أن يستوحي داللة البنية املقطعية ل. القرآني

و تنوعها بين قصيرة و طويلة و غيرها، و أن نكشف عن ذلك التناغم بين املقطعية و البنية الداللية لسورة 

مريم متخذين من رصد كمية املقاطع املعدولة منفذا للولوج إلى البنية العميقة للنص، واستكناه املضامين 

              ومن خالل تتبع هده املقاطع على املستوى الصوتي في النص يمكننا التوص  » تي يحتضنها الكالمية ال

فها هي السورة الكريمة تتكون من أربعة مقاطع  60«إلى املستوى الداللي الذي تبسطه هذه ألابنية الصوتية

 مركبة اثنان متفقان

              برأسها فقرة صوتية كاملة، و رويها  61﴾يعصكه﴿ : في قوله تعالى( 21لاية ): املقطع ْلاول ( 1

مَّ عدل إلى نهاية مقطعية ثانية( ص ح )الصاد، و هو مقطع قصير مفتوح رمزه 
ُ
 .ث

ا﴿ ( 22)تشك  لايات ِمَن لاية : املقطع الثاني( 2 ِريَّ
َ
ك
َ
َك َعْبَدُه ز ِ

ُر َرْحَمِة َرب 
ْ
                    ( 33)إلى لاية  62﴾ِذك

ا﴿   َحيًّ
ُ

ْبَعث
ُ
 َوَيْوَم أ

ُ
ُموت

َ
 َوَيْوَم أ

ُ
يَّ َيْوَم ُوِلْدت

َ
ُم َعل

َ
َّل فقرة صوتية تنتهي ك  فواصلها باملقطع الطوي   63﴾َوالسَّ

 .مقطع من السورة 81من  34رويها الياء املمدودة و املقدرة ب ...( زكيا ،خفيا)نحو ( ص ح ح )املفتوح 

ا﴿( 41)ية عادت املقاطع في لا  :املقطع الثالث( 1 ِبيًّ
َ
ا ن

ً
يق ِ

 ِصد 
َ
ان

َ
ُه ك

َّ
اِب ِإْبَراِهيَم ِإن

َ
ِكت

ْ
ْر ِفي ال

ُ
ك

ْ
             64﴾َواذ

ًزا﴿ ( 81)إلى لاية 
ْ
ُهْم ِرك

َ
ْسَمُع ل

َ
ْو ت

َ
َحٍد أ

َ
ِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أ

ُ
ْرٍن َهْل ت

َ
ُهْم ِمْن ق

َ
ْبل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ك

َ
ْهل

َ
ْم أ

َ
أْي تنتهي فواصلها   65﴾َوك

 .مقطع 81من  56املقطع ص ح ح، بنسبة  باملقطع ص ح ص، ثم

حيث ورد صوت الدال ( الدال)املدي و ( الياء)هنا جاء التغيير الداخلي في حروف املقطع ألاخير بين حرف 

ْومً ﴿: في قوله تعالى *(لدا)مثال في كلمة 
َ
ِذَر ِبِه ق

ْ
ن
ُ
 َوت

َ
ِقين

َّ
ت
ُ ْ
َر ِبِه امل ِ

 
َبش

ُ
 ِلت

َ
اُه ِبِلَساِنك

َ
ْرن َما َيسَّ

َّ
ِإن

َ
اف دًّ

ُ
فحرف  ،66﴾ا ل

ي يعبر عن الشحنات املضطربة و الانفعاالت 
ّ
على ما تقدم يتبين  املتأججة، و بناء                  الدال الانفجاري الذ

 : على الشك  لاتي  لنا أنًّ بناء الفقرات في سورة مريم حسب املقاطع ألاخير يكون 

 42لاية ... 34ص ح ح ص لاية +33لاية ... 22ص ح ح لاية ( +21)ص ح لاية 

 

 

  81ألاية ... 41ص ح ح لاية +

 
 الفقرة الرابعة                 

 .عْن بقية مقاطع لايات ألاخرى ( ص ح ح ص)نالحظ أنَّ الفقرة الثالثة هي التي خرج نظامها املقطعي 

 :لاتي يوضح نسبة املقاطع الصوتية و عدولها في سورة مريم و الشك 

 الفقرة األولى

 

 الفقرة الثانية 

 

 الفقرة الثالثة 
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( 81)حيث نحسب نسبة ك  مقطع بنسبة عدد مرات تواتره في السورة على عدد املقاطع الكلية 

على السورة ( ص ح ح)، و من خالل استقرار نتائج الجدول تبين لنا سيطرة املقطع %122التي تمث  نسبة 

ها تشك( 42-34)ما عدا مقاطع الفواص  املحصورة بين لايات    في هذا املوقع منتهية بمقاطع مقفلة وكأنَّ

 وهذه املقاطع لم تأت اعتباطا . نقطة استراحة لتستأنف رحلة املد و الانفتاح من جديد عن نهاية السورة

ما جاءت متناغمة مع السياق و ما يتطلبه املوقف ِمْن شدة أو لين
ّ
أو إطالة أو تقصير و لو استبدلت . و إن

ومن ثم فإن . ها ألحدثت خالال في التوافق و الانسجامبعا ألالفاظ بمفرداتها أو التراكيب النحوية بغير 

                 موسيقى السورة مبنية على التناوب بين نوعين من املقاطع الفواص ، املقاطع املنتهية باملقطع 

 .ص ح ح ، و املقاطع املنتهية ب ص ح ح ص و يعد التناوب أساس املوسيقى

 :خاتمة 

                                يم يولي إلايقاع اللفظي في لايات اهتماما كبيرا ملا يحدثه من تأثير أنَّ القرآن الكر :نخلص إلى   

ها تؤدي إلى قوة ألاداء  في النفس، لكن ليس على حساب املعنى، فالفاصلة القرآنية تخدم املبنى واملعنى، أْي أنَّ

                   تأثيرا في النفس عند سماعها بما تحمله اللفظي وقوة املعنى، فالتناسق والتالئم في الفاصلة يحدث

 .ِمْن إيحاءات ومعان

إلى سماع  فالفاصلة القرآنية بما تشكله من عدول عن معهود العرب في كالمهم، شدت العرب  

 .القرآن الكريم وتدبر آياته

 :قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكريم برواية حفص 
 :العربيةاملراجع باللغة 

-ه1431، 1، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، السعودية، ط-دراسات في جمالية النص القرآني–أحمد درويش وعزة جدوع، البالغة القرآنية  .1

 .م2212

 . م1887-ه1411( ط.د)أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، مصر،  .2
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 .م1883-ه1423، 1ية للنص القرآني، عالم الكتب،القاهرة،طتمام حسان،بيان روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوب .3

 .1814، 1خلي  عمايرة، في نحو اللغة وتركيبها، عالم املعرفة، جدة السعودية، ط .4

 .3، ج1محمد أبو الفض  إبراهيم، مكتبة دار املعرفة،بيروت، لبنان، ط: الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، تح .5

 .1812، 1والكالم، عالم الكتب، القاهرة، طسعد هللا مصلوح،دراسة السمع  .6

 2السيد خضر، فواص  لايات القرآنية، دراسة بالغية داللية، مكتبة لاداب، القاهرة، ط .7

 .م2228-ه1432، 

 . م1813-هـ1423، 1سيد قطب،التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط .1

 .2221، 1القاهرة، طشكري الطوانيس، البديع وفنونه، مكتبة لاداب،  .8

 .2212،  1صالح مال عزيز، جماليات إلاشارة النفسية في الخطاب القرآني، دار الزمان، دمشق، ط .12

 .1817، (ط.د)عاطف مدكور، علم اللغة بين التراث واملعاصرة دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة، مصر ،  .11

 .1811، 1لصفاء للنشر و التوزيع،عمان، ألاردن ، طهندسة املقاطع الصوتية ،دار اعبد القادر عبد الجلي  ،  .12

 .1881، 1عبد العزيز أحمد عالم، و عبد هللا ربيع محمود، علم الصوتيات مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط .13

 .م2221-هـ1421، 1فهد خلي  زايد، إلاعجاز العلمي و البالغي في القرآن الكريم دار النفائس، عمان، ألاردن،ط .14

 .م1888-هـ 1422،  1ن عبد الغني املرس ي، املكتب الجامعي،الحديث، اسكندرية مصر، طكمال الدي .15

 .محمد جواد النوري، دراسة صوتية في موضوعي إلاعالل وإلابدال في العربية، ضمن أبحاث في علم أصوات اللغة العربية، دط، دت .16

 .2227، 1سطين، ط محمد جواد النوري ، علم ألاصوات العربية ، منشورات جامعة القدس، فل .17

 .141م ، ص2222-هـ1421،  1محمد  الحسناوي، الفاصلة في القرآن الكريم، دار عمار ، عمان ط .11

 .م2222-هـ1422،  1محمد حسين الصغير، الصوت اللغوي في القرآن، دار املؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط .18

 . ، م1للنشر، ج محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية .22

 .2217، 1يمين حداد،دروس في فقه اللغة املقارن، دار املشرق الثقافية، دهوك، العراق،ط .21

 .2227، 1ط .22

 :املجَّلت والدوريات

عزة عدنان أحمد عزت، و نرمين غالب أحمد، التحلي  الصوتي و ارتباطه بالسياق القرآني في سورة مريم، مجلة رؤى فكرية، جامعة محمد  .23

 .2216، أوت 24مساعدية، سوق أهراس، الجزائر ،العددالشريف 

 (.دت. )8، السنة36محمد سليمان العيد من سور إلاعجاز الصوتي في القرآن الكريم، املجلة العربية للعلوم إلانسانية، الكويت، العدد .24

 .2216، 14مسب  عقونة،تضافر املبنى واملعنى في الفاصلة القرآنية،مجلة الباحث ورقلة، العدد .25

 :الهوامش

                                                             

 3، ج1محمد أبو الفض  إبراهيم، مكتبة دار املعرفة،بيروت، لبنان، ط: الزركش ي، البرهان في علوم القرآن ، تح - 1 .1

 .53-52، ص
 .23: سورة فصلت، لاية - 2
 .284م، ص2221-هـ1421، 1فهد خلي  زايد، إلاعجاز العلمي و البالغي في القرآن الكريم دار النفائس، عمان، ألاردن، ط - 3
 .75، ص1محمد الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ج - 4
 م1888-ه1422، 1كمال الدين عبد الغني املرس ي، املكتب الجامعي، الحديث، إسكندرية مصر، ط - 5
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 .71-72، ص
 .2-1: سورة ق، لايتان - 6
 .3-2-1: سورة الطور لايات - 7
 .71، ص1الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، ج - 8
 .16-15: سورة الغاشية، لايتان - 9

 محمد سليمان العيد من سور إلاعجاز الصوتي في القرآن الكريم، املجلة العربية للعلوم إلانسانية، الكويت، العدد - 10

 .و ما بعدها 145، أو ينظر، محمد الحسناوي، الفاصلة في القرآن الكريم، ص17-16ص. 8لسنة، ا36
 .16-15: سورة الغاشية، لايتان - 11
 .14-13: سورة نوح، لايتان - 12

 .64-63: سورة مريم، لايتان13-
 .68-61: سورة مريم، لايتان - 14
 .78-71: سورة مريم، لايتان - 15
 .84-81: اتسورة مريم، لاي - 16
 .87-86: سورة مريم، لايتان - 17
 .212تمام حسان، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني، ص - 18
 .13، ص2216، 14مسب  عقونة، تضافر املبنى و املعنى في الفاصلة القرآنية، مجلة الباحث ورقلة، العدد  - 19
 .4-3: سورة مريم، لايتان - 20
 .35-34: رة مريم، لايتانسو - 21
ه، 1426، 23محمد رجاء حنفي عبد املتجلي، مكانة الفواص  من إلاعجاز في القرآن الكريم، مجلة الدارة، املدينة املنورة ،السعودية، العدد - 22

 .21ص
 .148،ص م2222-هـ1422، 1محمد حسين الصغير، الصوت اللغوي في القرآن، دار املؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط - 23
 .57، ص1الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، ج  - 24
 .21:سورة مريم، لاية - 25
 .141م ، ص2222-ه1421،  1محمد الحسناوي، الفاصلة في القرآن الكريم، دار عمار ، عمان ط-26
 .35-34: سورة مريم، لايتان- 27
 .37-36: سورة مريم، لايتان - 28
 .42-38-31:  سورة مريم، لايات -29
 .81: سورة مريم، لاية -30
 .144، ص2221، 1شكري الطوانيس، البديع وفنونه، مكتبة لاداب، القاهرة، ط -31
 .13: سورة مريم، لاية -32
 ، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض-دراسات في جمالية النص القرآني–أحمد درويش وعزة جدوع، البالغة القرآنية -33

 .121م، ص2212-ه1431، 1، السعودية، ط
  -هـ1432، 2سيد ألاخضر، فواص  لايات القرآنية، دراسة بالغية داللية، مكتبة لاداب، القاهرة، ط -34

 .17-16، ص2228
 .142، ص1814، 1خلي  عمايرة، في نحو اللغة وتركيبها، عالم املعرفة، جدة السعودية، ط -35
 .185، ص1812، 1رة، طسعد مصلوح، دراسة السمع والكالم، عالم الكتب، القاه -36
 .186تمام حسان، روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، ، ص -37
 .124سيد قطب، التصوير الفني، ص-38
 .122-121املرجع نفسه، ص -39
 .16، ص2217،  1بن يمين حداد ،دروس في فقه اللغة املقارن ، دار املشرق الثقافية ، دهوك ، العراق ، ط - 40
 .23فصلت ، لاية  سورة -41
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 .53، ص1الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، ج - 42
 .121، ص2212، 1صالح مال عزير، جماليات إلاشارة النفسية في الخطاب القرآني، دار الزمان، دمشق، ط - 43
 .168، ص(د ت)،(ط.د)سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة ، - 44
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 .84، ص3الزمخشري، الكشاف، ج - 48
 .211صالح هال عزيز، جماليات إلاشارة النفسية في الخطاب القرآني، ص- 49
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ص
ّ
  مناهج النقد الحديث و املعاصر بين السياق والن

 

 حفيظة بن عبد املالك: باحثةال

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

املعاصر، أصبح الشغل الشاغل للكثير من الباحثين والناقدين في يومنا أصبح الحديث عن املناهج الّنقدية في النقد 

هذا، ويعود انبثاق املناهج النقدية الحديثة واملعاصرة إلى كٍم من التراكمات الثقافية والتيارات الفكرية املختلفة، والتي سينافي 

            ة، ولقد كان لكل منهج من املناهج الفضل إثرائها تقاطع العديد من املعارف وآلاداب العاملية لشعوب وحضارات مختلف

 .في التمهيد للمنهج الذي يليه

، أّما املْنهُج 
ً
 مع تبلوِر علِم النقِد عامة

ً
 بالخطاب الروائي خاصة

ً
، ونجد اهتماما

ً
والعمل ألادبي وهو موضوع النقد عامة

العالقة بين التحليل واملنهج ال تسمح بعْزل فيتبنى طريقة في التحليل، وليس ثمة منهٌج دون أدوات إجرائيٍة يعمُل عليها، و 

ها من أجل تحصيل الخطاب ألادبي وغاياته وأهدافه
ّ
 .أحدهما عن آلاخر، فهي عالقة تداخٍل تتظافُر كل

 -من خالل تعاملها مع العمل ألادبي-لقد تبلورت املناهج النقدية واتخذت مسارين في توُجهها، حيث قسمها الباحثون 

 :إلى قسمين

            وهو الذي يستعمل نظريات املعرفة إلانسانية ملحاورة النصوص، حيث ينطلق من النص : النقد السياقي: أولهما

 (.الخ...املنهج التاريخي، الاجتماعي، النفس ي، ألاخالقي: )إلى خارجه، ونجد فيه مناهج عدة

 له، ثانيهما، فهوفهو إذن ينطلق من النص إلى خارجه، ويعطي للسياق أولوية للنص، وتجعل هذا ألاخير تاب
ً
النقد : عا

فهو نشاط يحكم إغالق الباب في  وجه السياق أي يقتحُم ويلُج الّنص من داخله ويجعله بنية مكتفية : النص ي أو النسقي 

 ( .البنيوية ، التفكيكية، جمالية املتلقي: )بذاتها،  وكذا مدى تأثير النص على القارئ، ونجد فيه مناهج منها

ما هي املناهج النقدية الحديثة و املعاصرة ؟ وما هي منطلقاتها الفكرية ؟ و وما الفرق : وحة هنافاإلشكالية املطر 

 بين املناهج السياقية و النصية؟

 .وأي منهج نقدي معاصر أنجُع لتحليل الخطاب السردي؟

الِبنيوية، التفكيكية، منهج نقدي معاصر، علم السرد ، الخطاب الروائي، السياق، النص، النسق،  :الكلمات املفتاحية

 .جمالية التلقي
 

( الراوي، املروي له، التقنيات السردية وغيرها)السرد هو الذي يهتم بشؤون الحكي، وكلما يمُت إليه بصلة 

     وقد ارتبط وجوده بوجود إلانسان في كل ألازمنة وفي كل ألامكنة، ولهذا فهو قديم النشأة قدم نشأة 

إلانسان، ومستمر ومتواصل ومتطور، استمرار وتواصل الحياة البشرية، ويمتد مفهومه ليشمل مختلف 

ي اللغة املكتوبة، كما يتواجد في اللغة الشفهية ويتواجد في لغة إلاشارات املجاالت والخطابات، فهو يتواجد ف

هو موجود في كل ما يقرؤه إلانسان أو "وإلايماءات كما يتواجد في التاريخ والرسم وامللحمة، وبعبارة أدق وأصلح

على اللغة  ويمكن للقصة أن تعتمد:" يسمعه أو يشاهده أو يحكيه، وذلك ما عبر عنه روالن بارت في قوله

املفصلية ، شفوية أو مكتوبة،ويمكنها كذلك أن تعتمد على الصورة، ثابتة أو متحركة، كما يمكنه أن تعتمد 

على الحركة، وعلى الاختالط املنظم لهذه املواد، وإنها لحاضرة في ألاسطورة والخرافة، وحكايا الحيوان 

راجيديا، واملأساة، والكوميديا، واملسرح إلايمائي، والصورة والحكاية، والتنمية القصيرة، وامللحمة، والتاريخ، والت
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 في كل ألازمنة وفي كل ألامكنة، وفي كل ...امللونة
ً
وإن القصة لحاضرة بكل هذه ألاشكال غير املتناهية تقريبا

 .1"املجتمعات وهنا لتبدأ مع التاريخ إلانساني نفسه

          أّما السردية فهي مصطلح نقدي معاصر تبلور في التراكم املعرفي النقدي، وأنتج تقنيات تمكن الدارس 

من الوقوف على مكونات النص ألادبي، والكشف عن ُبناه، وظالله الانفعالية ومدى تأثير هذا املتلقي، وغير أن 

راته وأبنيته،ولعّل املناهج النقدية التي النص ألادبي هو رست عليه جملة كبيرة من التقنيات إلاجرائية لحل شف

 في املمارسة التطبيقية التي يعالج بها النص
ً
 .شهدها النقد الحديث في هذا القرن أظهرت تباينا

 -املناهج السياقية-فظهرت مقاربات نقدية تدرس النص ألادبي بأدوات ومنطق بعيد عن حقيقة النص

نحرف النقد ألادبي إلى البحث عن قضايا بعيدة عن النص فكانت ألامر الذي تولد عنه الاهتمام باملبدع، فا

 .سيادة نزعة سلطة املبدع في النقد

معرفي غمر النقد في البحث عن مكونات النص بداية -ابستمولوجي-ثم جاء املد البنيوي كأداة ورواق

مستقلة عن السياق ونهاية، فتمخضت عن هذا  التوجه نزعة سيادة سلطة النص باعتبار النقد ألادبي بنية 

لم يملك "للكشف عن بناه الداخلية، غير أن هذا املسعى ( املادة اللغوية)واملؤلف والتاريخ، التي تدرس النص 

ألن النص  2"القدرة على إلانتاج التام أو الثابت أمام اشتراك عناصر أخرى خارجة عن النص في عملية تكوينه

 ثم عملية صيرورة يتقاطع مع عدد ال يحص ى من ا
ً
 أو ال إراديا

ً
لنصوص السابقة عليه، والتي تستوعبها إراديا

 لتأويل القارئ، وكان التركيز 
ً
 واسعا

ً
جاء املد السوسيولوجي التفكيكي الذي أغنى املقاربات النقدية، وفتح مجاال

 على هذه النقلة في الدراسات ألادبية جعلت البحث في البنية السردية أكثر موضوعية ، وكان هذا امل
ً
نىى حدا

فاصال بين املناهج النقدية الحديثة واملعاصرة، فتحرر النقد املعاصر من سلطة املبدع، وسلطة النص وأصبح 

 .الناقد -رهينة القارئ 

      فالنقد ألادبي يدس البنية السردية للنص في عالقة حوارية ال تفصل النص عن سياقه الذي انبثق 

ط فكري يتناول الخطاب ألادبي الذي هو عبارة عن محصلة منه، ال عن النصوص السابقة عليه، فهو نشا

 عن طريق الكلمات " معينة تقع بين فعل التفكير وفعل الكالم فهو
ً
           فكر يتلبُس بعالمات لكي يصبح مرئيا

 .3" أو على العكس عبارة عن بنى لغوية ذاتها تتركب بشكل تتنُج فيه أثرا عن املعنى

ضمن ( اللفظية، التركيبية، الداللية)عمل ألادبي في جميع مستوياتهفالدراسة ترتكز أساسا على عناصر ال

والتي "البنية السوسيونصية الكتشاف نظامه الخاص في نسقه الكلي، وفك شفراته والوقوف على أدبيته

 . 4"تتحّدُد بمقدار الخروج عن القالب املرسوم

        فإن السردية كعلم ُيعنى بتحليل النص ألادبي بمفاهيم وتقنيات مكنت الناقد من الوقوف  وبالتالي

عاصرة أنجُع لدراسة 
ُ
على بنية النص لكن التساؤل الذي يتبادُر إلينا في هذا املوقع هو أّي من املناهج النقدية امل

ا هي  أهم املرتكزات التي يعتمد النص السردي؟ و ماهي منطلقات املناهج النقدية الحديثة و املعاصرة؟ و م

 عليها كل منهج في تناوله للنص ؟

وسنتعرف فيما يلي على أهم املناهج النقدية املعاصرة التي تتراوح بين مناهج نقدية سياقية وأخرى 

 .نسقية
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 لقد احتل السياق مكانة مهمة في تحليل الخطاب، فالسياق هو املرجع الذي ُيحال: املناهج السياقية: أوال

 قابال للشرح الفظي
ً
، إذن فمعرفة السياق 5"إليه املتلقي كي يتمكن من إدراك مادة القول، ويكون لفظيا

ضرورية لتذوق النص وتفسيره، فمن هنا برز نشاط الناقد وبرزت املناهج التي تهتم بتاريخية النص 

 :هج أذكرواجتماعيته وواقعيته، وأطلق عليه اسم القراءات السياقية ومن بين هذه املنا

فهو "يعتبر املنهج التاريخي الصرح النقدي الراسخ الذي واجه كل املناهج النقدية الحديثة: املنهج التاريخي -1

؛ 6منهج يتخذ من حوادث التاريخ السياس ي والاجتماعي وسيلة لتفسير وتعليل ظواهره، أو التاريخ ألادبي ألمة

 عن إذ يقوم هذا املنهج على الصلة الوثيقة بين ألادب و 
ً
 صادقا

ً
التاريخ فأدب أمة ما من ألامم يعدُّ  تعبيرا

 من مصادرها التاريخية ذلك ألّن ألاديب ُيلُم بروح الحوادث 
ً
 مهذبا

ً
حياتها السياسية والاجتماعية، ومصدرا

 .7"وألاطِر املتعاقبة فيصورها ثم يتأثر به

تماعية التي أنتج فيها النص ودراسته ال ولهذا نرى أن هذا املنهج يعمل على إبراز الظروف التاريخية والاج

 بذاته بل تتعلق بخدمة هذا النص، فاملنهج التاريخي ُيعنى بدراسة ألاديب ومعرفة العصر 
ً
 قائما

ً
تكون هدفا

الذي عاش فيه وألاحداث العامة والخاصة التي مّر بها، أي دراسة النص في ضوء حياة ألاديب وسيرته وظروفه 

 ، يستطيع أن  فالعالم"التي أثرت فيه
ً
 تاما

ً
بالبيئة الاجتماعية والتطورات التي طرأت على ألامة وتاريخها علما

            يتبين تأثير ذلك كله في أدبها، وإذا عرض عليه شعر لم يسمعه من قبل أمكنه أن يعرف من أي إقليم 

 .8..."هو، وفي أي عصر كان

ارج النص ومعرفة سياقاته، وبهذا مما ويذهب املنهج التاريخي في النقد بشكل خاصة إلى أهمية ما هو خ

دعا النقاد إلى استنباط القيم من الواقع الخارجي، ومما هو متخصص من ألابحاث للتوصل إلى مجموعة 

 .التراكيب والتأويالت

 :ومن أهم رواد هذا املنهج في النقد الغربي والعربي يمكننا أن نذكر ما يلي

 (Sainte Beuve)(1081-1081)نجد سانت بيف :في النقد الغربي -أ

النقاد الذين اتبعوا املنهج التاريخي فكتب عن القرن السادس والسابع عشر، فساهم "حيث يعتبر من 

في تطور النقد ألادبي خالل ذلك القرن ودعا إلفى دراسة ألادباء دراسة علمية تكشف عن صلتهم بعصورهم 

صفاتهم الشخصية وأمزجتهم الفنية ومناحيهم وأوطانهم والوسط الاجتماعي والثقافي الذي يعيشون فيه و 

 .9"الفكرية

هو فيلسوف ومؤرخ وناقد فرنس ي درس النصوص : H.Taine(1011-1080)كما نذكر كذلك هيبوليت تين

 .10(...الزمان أو العصر)، [البيئة أو املكان(.)العرق أو الجنس)ألادبية في ضوء تأثير ثالثيته الشهيرة

الذي يعتبر رائد  Lanson Gustave(1111-1081)غستاف النسون : الفرنس يكما نجد كذلك ألاكاديمي 

 شهيرة عن 
ٌ
  revue du moiمنهج تاريخ ألادب التي نشرها في مجلة الشهر "املنهج التاريخي وله مقالة

ً
محددا

 .11خطوات املنهج التاريخي

: خية، فمن أهم رواد العرب نجدبداية املمارسة النقدية التاري 88فنجد في نهايات القرن  في النقد العربي-ب

الذي ُعّد أول متخرج من مدرسة النسون الفرنسية، فهو أول أستاذ لألدب (: 1118-1008)أحمد ضيف
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الذي يمكن ( 1111-1181)كما نجد كذلك محمد منذر . 12...وحصل لعى الدكتوراه من جامعة باريس...العربي

 في كتابهعده الجسر التاريخي بين النقد الفرنس ي والغربي، و 
ً
 .13"النقد املنهجي عند العرب:"نجد مجهودها واضحا

 :عيوب املنهج التاريخي

من مخاطر املنهج التاريخي الاستقراء الناقص والحكام الجازمة واملبالغة في التعميم، والاستقراء الذي 

مثل سير الحياة يؤدي بنا إلى الخطأ في الحكم والاعتماد على الحوادث البارزة والظواهر الفذة التي ال ت

 .14الطبيعية

  املنهج التاريخي يقتض ي دراسة املوقف من جميع زواياه، فللفرد أصالته وللمجموعة أصالتها، وعلينا أن

نفرز بين هاتين ألاصالتين وأن نبحث عن املشترك بينهما وعلينا أن ندرك ألادب خصوصية فردية تتأثر بالتيار 

 .15ولكنها ال تندمج في التيار العام العام،

 الانخداع، ورّدِ كل ش يء أدبي إلى ما يجري : الوقوف على هذا املنهج يدفع الباحث إلى خطأين                         

 وال 
ً
 سطحيا

ً
في عصره، وكذلك يتضح عجزه عن تفسير شخصية ألاديب كما أنه يتعامل مع ألادب تعامال

كما أنه يعتني باملوضوعات من حيث مقدار صلتها بالتاريخ دون  يغوص من أجل استخراج جماله وتأثيره،

 .16..."العناية بالناحية الفنية التي تتصل بعناصر ألادب

يعتبر من املناهج ألاساسية في الدراسات ألادبية والنقدية حيث انبثق من حضن املنهج  :املنهج الاجتماعي: 88

كما أن املنطلق التاريخي هو التأسيس الطبيعي له، عبر ...نهالتاريخي وتولد عنه،واستقى املنطلقات ألاولى م

 .17محوري الزمان واملكان

لتشير إلى دراسة ألادب من حيث " مدام دي ستايل"في كتابات 11ولقد كان إرهاصاته ألاولى في القرن 

      ألادب في عالقته باألنظمة :"م كتابها1088عالقاته باملؤسسات الاجتماعية، حيث أصدرت عام 

 .؛ أي أنها تبنت مبدأ ألادب للتعبير عن املجتمع18"جتماعيةالا 

إذن هو منهج مرتبط باألدب واملجتمع بطبقاته املختلفة، فيكون ألاب ممثال للحياة الاجتماعية وهذا ما 

  وهذا يدفع الباحث إلى التعمق في طبقات املجتمع ومحاولة تبيين ظروفها وما بينها :" ذهب إليه شوقي ضيف

 .19"ومدى تأثير هذا العالقات في شخصيات ألادباء وما نهضوا به من دور أو أدوار في الحياة العامة من عالقات

إذا تطرق الدرس ألادبي للنصوص : بما يلي( ألادب والتاريخي)وقد فرق بعض الباحثين بين املنهجين 

 
ً
 اجتماعيا

ً
 حديثة كان منهجا

ً
 . ألادبية القديمة فهو تاريخي، أما إذا تناول نصوصا

-1018)كما يمكن ذكر لينين( 1110-1081)وأيضا نجُد بلخانون " جورج لوكاتش"من رواده عند الغرب

، وفي أملانيا ظهر هيجل الذي قام باتحاد الشكل واملضمون  وأرى أن العالم في تغير والتناقض هو دافع (1181

 .20لكل تطور 

أحمد أمين وسالمة موس ى متجليا في تفاعل  فقد ظهرت البذرة ألاولى في كتابات( النقاد)أّما عند العرب

 يستمد مرجعياته النقدية من سانت بيف وهيبوليت تين، ثم 
ً
 بسيطا

ً
الرؤيتين التاريخية والاجتماعية تفاعال

                        ، كما نجد 21...تطور على يد لويس عوض الذي كان له العديد من البحوث  على هذا املنهج
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   عبد هللا الركيبي،  محمد مصايف، زينب : نجد في الجزائرمحمود أمين، والناقد املغربي محمد بنيس، و 

 .22ألاعوج، مخلوف عامر، وأحمد طالب

 :للمنهج الاجتماعي جوانب تقصير منها: عيوب املنهج الاجتماعي

       أنه غير قادر على الكشف عن الخواص النوعية لألعمال ألادبية، ألنه يكتفي برصد الظواهر وال يتعمق  -

 .23في تفسيرها

 .توجهات املادية في هذا املنهج مما عّجل من بزوال حرية ألاديبسيطرة ال -

 .يهتم هذا املنهج باألعمال النثرية كالقصص واملسرحيات، ويركز الناقد عن شخصية البطل -

 .24يغلب أصحاب هذا الاتجاه في إفراطهم في الاهتمام بمضمون العمل ألادبي على حساب الشكل -

فس ي -30
ّ
هو ذلك املنهج الذي ُيخضُع النص ألادبي للبحوث النفسية، ويحاول "املنهج النفس ي :املنهج الن

الانتفاع من النظريات النفسية في تفسير الظواهر ألادبية، والكشف عن عللها وأسبابها ومنابعها الخفّية 

 .25وخيوطها الدقيقة، ومالها من أعماق وأبعاٍد وآثار ممتدة

ُل لغة النص ألادبي، ليصَل إلى مخبآت يعتبر املنهج النفس ي من اتجاه
ّ
ات النقد الحديثة، هدفه أن ُيحل

النفس الالشعورية للكاتب، عن طريق شبكة إلاشعارات والصور البالغية املضمرة في بنيِة ألاثر، أي هذا 

الاتجاه يجمع بين ألاسس النفسية وألاسس النقدية، ليقف على حقيقة منطق الشعور من خالل لغة النص 

 .ة الشعور ولغ

ْر ( 1181-1018)ويونغ( 1111-1088)سيجموند فرويد:من رواد هذا املنهج عند الغرب
ُ
-1018)وأْدل

ولي26(1111
ُ
 وعلُم :" نشر بحث بعنوان( 1188-1018)، وأّما في النقد العربي فنجد أمين الخ

ُ
         البالغة

ونجد كذلك ( 1111-1018)وعبد القادر املازني  (1181-1001) عباس محمود العقاد: ، ونجد كذلك"النفِس 

 .مصطفى سويف

 :للمنهج النفس ي في النقد عيوب وجوانب تقصير أهمها: عيوب املنهج النفس ي

  هذا املنهج ُيعِرض منبعه لعصبية دينية أو مذهبية أو منهجية أو جنسية أو ذوقية فيصل في تفسير ألادب

 .27لدراسة من مجالها الحقيقي إلى مجال الدعاية السخيفةونقده، مع هذا اللهو الغريب الذي ينقل ا

  اهتمام هذا املنهج بالفنان أكثر من الفن وإيمانه املتطرف بأن النص تعبيري أمين عن نفسية صاحبه

 .ولجوئِه إلى التعّسِف والتبرير بدل الحقيقة املوضوعية

 وانغمارهاتحليل نفس ي وتوازي القيم الفنّية  اختناق ألادب في هذه ألاجواء التي يتحول فيها النقد ألادبي إلى 

 .28في لّجة التحليالت النفسية التي ال تمّيُز بين عمل فني جيد وآخر رديء

 يأخذ هذا املنهج سيرة ألاديب وسيلة لدراسة أدبه. 

  يقتض ي هذا املنهج من إلاسناد كل ش يء إلى شخصية ألاديب، وحياته الخاصة، وإغفال آثار البيئة

 .29وعواملها
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 (:املعاصرة)املناهج النقدية النصّية  :ثانيا

 :ماهية املناهج املعاصرة في الدراسات النقدية وأُسسها-

              خضعت الدراسات ألادبية والنقدية إلى ما يعرف فعل التطوير خالل العصر الراهن، مثلما حدث 

التي أهملت ( contectuelle)ةفي جميع ميادين املعرفة، كانت الحاجة إلى تطوير نابعة من قصور املناهج السياقي

حيث تمثل ألادب والنقد ....املؤلف، التاريخ، املجتمع: النص ألادبي وصرفته إلى العوامل املنتجة للعمل ألادبي

 
ً
 بأنه مجال لحفظ نصوص ألاولين  -خالل هذه الفترة-تحديدا

ّ
بالجمود والسلبية، ولم يُعد ُيعرف ألادب إال

 .الاهتمام عن ألادب وقيمته في تطوير مهارات الدارسين ومعرفة سيرهم الذاتية، كما صرف

                                   الدراسات ألادبية والنقدية مرحلة جديدة تحاول أن تتخطى سلبيات  -إذن-انتقلت

 هو املناهُج النّصانية "املناهج السياقية"
ً
 جديدا

ً
                 ، التين جلبت الكثير « Textuelle »، لتؤسس صرحا

         عشوائية نتائج الدراسات ألادبية، وكانت امليزة العلمية وانفتاحها من الاهتمام وغيرت وجهة النظر القائلة ب

 .على العلوم الطبيعية والدقيقة أشد الخصائص أهمية وخطورة في الوقت ذاته، ومن بين هذه املناهج

ما كان كانت له 
ّ
، وإن

ً
لم ينبثق املنهج البنيوي في الفكر ألادبي والنقدي في الدراسات إلانسانية فجأة

عديدة تخمرت عبر النصف ألاول من القرن العشرين في مجموعة من السيئات واملدارس  إرهاصات

 
ً
 وزمانا

ً
 .30والاتجاهات املتعددة واملتباينة مكانا

                هو املنطلق لتوجهات " فيرديناند دي سوسير"حيث كانت أفكار العالم اللغوي السوسيري 

لدراسات الغوية في جنيف، فهي تمثل بداية الفكر البنيوية، من خالل املبادئ التي أمالها على تالميذه في ا

 .البنيوي في اللغة

 بالتحديد مفهوم البنية 
ّ
أي   Stuereوهي مشتقة من الفعل الالتيني Structure  ²وال يتأتى فهم البنيوية إال

أما في العربية فبنية الش يء تعني ما هو أصيل فيه  ُبنى، وهو يعني الهيئة أو الكيفية التي يوجد الش يء عليها،

 .31وجوهري 

 من شأن هذا "وقد عرفها جان بياجيه أّنها
ً
، علما

ً
نسق من التحوالت له قوانينه الخاصة باعتباره نسقا

 ويزداد ثراًء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحوالت نفسها دون أن يكون من شأن هذه 
ً
النسق أن يظل قائما

 .32"ت أن تخرج عن حدود ذلك النسق أو أن تهيب بأية عناصر أخرى تكون خارجة عنهالتحوال 

                   أي أن البنيوية تنطلق من املسلمة أن البنية تكتفي بذاتها، وال يتطلب إدراكها باللجوء  تتكون 

 .من عناصر وهذه العناصر تخضُع لقوانين تركيبية تشد أجزاء الكيان ألادبي

 33:ص البنية في ثالث عناصر هيوقد حصر جانح بياجيه خصائ

ومعناها أن البنية تتألف من عناصر داخلية متماسكة بحيث تصبح كاملة في ذاتها  :Totalitéالشمولية  -1

 لعناصر متفرقة،  وإنما هي خلية تنبض بقوانينها الخاصة التي تشكل طبيعتها وطبيعة مكوناتها 
ً
وليست تشكيال

وهذه املكونات تجمع لتعطي في مجموعها خصائص أكثر وأجمل من مجموع ما هو كل واحد منها  الجوهرية،

 .على حدة
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ما هي خاضعة للتحوالت  :nosTamrofsnarTالتحويالت  -8
ّ
 وإن

ً
ومعناها أن البنية ليست ساكنة مطلقا

ات الباطنية التي تحدث الداخلية، فاملجاميع الكلية تنطوي على ديناميكية ذاتية، تتألف من سلسلة من التغير 

 .داخل النسق واملنظومة خاضعة في الوقت نفسه لقوانين البنية الداخلية

ويعني أن البنية قادرة على تنظيم نفسها مما يحفظ لها وحدتها ويضمن : egnroéuosuAالتنظيم الداخلي  -1

تمد على أنظمتها اللغوية لها البقاء، والبنية بهذا التصور ال تحتاج إلى سلطان خارجي لتحريكها، وإنما تع

 .34الخاصة بسياقها اللغوي 

إلرساء ذاتها كمنهج صارم في تحليل  -آلانفة الذكر–هكذا استقت البنيوية النقدية هذه املفاهيم الثالث 

في الرياضيات، كما استوحى  Groupeالخطابات اللغوية والسردية،حيث استطاعت أن تستغل مفهوم الفريق 

حين استخرج نماذجه " ليفي شتراوس"نظرية التوازن املتزامن، وأيضا فعل " وسيرفرديناند دي س"مؤسسها

 . البنيوية من الجبر العام

 :ُروادها

 :في النقد الغربي -

الذي صاغ تصنيفات التي شكلت بداية للنقد  البنيوي : rAoeaTsTe  A asgaago: فيردناند ديسوسير -

 .35درسها عبر عناصرها التكوينيةالجديد الذي يرى أن اللغة نظام اجتماعي حيث 

  له دور كبير في التنظيم والربط بين مختلف الاتجاهات الغربية  :Roman Jakobsonرومان جاكبسون  -

 في حلقة براغ اللغوية 
ً
                        في النص ألاول من القرن العشرين،بداية مع الشكالنيين ثم صار عضوا

   ت إلى الواليات املتحدة ألامريكية، كان له تأثير كبير في الثالثينات، ثم بعدها انتقل في ألاربعينات والخمسينا

 .36في بلورة ألافكار البنيوية اللغوية

أحد علماء إلانسان وألانثروبولوجيا، استفاد من أفكار دي سوسير في اللغة، فأنشأ  :كلود ليفي شتراوس  -

 يرُصُد الُنظم الكلية التي كان يسميها ألابنية والتراكيب القائمة في 
ً
 في الظواهر منهجا

ً
حياة إلانسان، وخصوصا

 .الاجتماعية والثقافية

عمد على تطبيق املنهج البنيوي في دراسة ألاسطورة، إذ قام بتقطيعها إلى جمل قصيرة وكتابة كل جملة 

 لعالقتها بوظيفة من الوظائف املستمدة إلى شخص من ألاشخاص
ً
 37على بطاقة فهرسة، ثم تصنيفها وفقا

قد كانت فاتحة عهد العرب بالبنيوية مع بداية السبعينات من القرن املاض ي حيث راح ل: في النقد العربي -

روادها يقومون بتعريب النقد الغربي، وتقديمه إلى الساحة النقدية العربية، ثم توالت البحوث في ميدان 

 :الدراسة البنيوية على اختالف آلياتها واتجاهاتها مثل

الذي يعتبر من أبرز "  جدلية الخفاء والتجلي"يقاعية للشعر العربي، وفي كتابه البنية إلا : كمال أبو ديب -

 .38املؤلفات النقدية حيث اهتم بالنقد العربي 

والذي قام من خالله بتأصيل التفصيلي للبنيوية التي " النظرية البنائية في النقد العربي: "صالح فضل -

 .39يكانت لها بذور قد غرسها الرواد ألاوائل في الوطن العرب
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م، الذي ُيبنى فيه منهجين 1108الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية في : "عبد هللا الغذامي -

 ".التفكيكية"نقديين ونهما البنيوية والتشريحية 

 التي ترى أن املنهج البنيوي يعتمد في دراسته لألدب على النظر في العمل ألادبي في حد : نبيلة إبراهيم -

 عن أية عوامل أخرى، أي أن أصحاب الاتجاه يعكفون من خالل اللغة  ذاته،
ً
 بعيدا

ً
           بوصفه بناًء متكامال

 .40على استخالص الوحدات الوظيفية ألاساسية التي تحرك العمل ألادبي

 :عيوب املنهج الِبنيوي  -

  يعتبر جاك دريداJacques Derrida  من بين الذين عّجلوا إلى هدم البنيوية والتخلي عنها،حيث هاجم ما

 .فيها من تجريد واختزال شكلي

  على صفحة الغالف 
ً
 مشطوبا

ً
 اسما

ّ
وصفها بفلسفة ال إنسانية ألنها تدعو إلى موت املؤلف الذي لم يعد إال

 .41ألادبي

 هدف إلى خلع ألاعمال ألادبية عن جذورها وقتلها. 

  البنيوية شبه 
ً
 .علم فهي تخبرنا برطاقة غريبة ورسوم بيانية وجداول معقدة بأشياء نعرفها مسبقا

  البنيوية صورة محرفة للنقد الجديدNew Griticism  من خالل التعامل مع النص كما أنه مقطوع          

 .من موضوعه مستقل عن دواعي القراءة

 ن عدم اهتمامها به وجعلها على خالف البنيوية تهمل املعنى وإن كانت تسلم بأن النص متعدد املعاني ولك

 .42مع التأويليين

أقامت البنيوية قاعدة علمية للنقد ألادبي املعاصر ال يمكن تجاهلها، وحملت الكثير من الحسنات لكن 

وتغِييبها للذاتية، وطمسها للتاريخ )كل نظام يحمل بذور فنائه، فقيامها على النزعة الإلنسانية "كما ُيقال 

، جعل 43(قالنية على حساب الروحية، وقصر الحياة لتكون مجرد نسقم في منظومة مغلقةوإعالؤها الع

ضوءها يختفي وسط عتمة مخبرية، ليظهر منهج جديد يصّحح مسارها، واعترف أصدقاؤها بفشلها الذريع 

حيث  "تزفتان تودوروف"الذي عّبر عن رغبته في تجاوزها كما سانده  Roland Barthوعلى رأسهم روالن بارت 

، عّل هذا املسار ينجُح في إضاءة دهاليز النص والثقافة بعامة أال وهو املنهج السيميائي
ً
 آخرا

ً
 .اختاروا مسارا

وشارل ساندرس بيرس   F.Desaussureعلى يد العاملين  Sémiotiqueأو السيميوطيقا  :املنهج السيميائي

Charles sanders pierce 44"ان نوعها وأصلهعلم إلاشارة الدالة مهما ك:" وهي 

وهذا يعني أن النظام الكوني بكل ما فيه من إشارات ورموز هو نظام ذو داللة، فهي إذن علم يدرس بنية 

 .إلاشارات وعالئقها في هذا الكون، ويدرس بالتالي توزعها ووظائفها الداخلية والخارجية

 مثل سابقتها، باعتبار مؤسسها الف
ً
 علميا

ً
 " بيرس"علياتخذت السيميوطيقا طابعا

ً
 رياضيا

ً
كان عاملا

، فهو الذي حدد موضوعها، في دراسة جميع املعارف إلانسانية إذ يقول أنه لم يكن في استطاعته أن 
ً
منطقيا

يدرس أي ش يء كان، الرياضيات، ألاخالق، امليتافيزيقيا، الجاذبية ألارضية، الديناميكية الحرارية والبصريات 

 رن، وعلم الفلك، وعلم النفس، وعلم الصوتيات، وعلم الاقتصاد، وتاريخ والكيمياء، وعلم التشريح املقا

 كنظام سيميوطيقي
ّ
 .45العلم، والكالم والسكوت، والرجال والنساء، والنبيذ وعلم القياس واملوازين إال
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إّن املنطق بمعناه العام، ليس سوى تسمية أخرى :"يرادف املنطق السيميوطيقا، إذ يقول " بيرس"وعند 

 :عند بيرس مبنية على املنطق والرياضيات والظاهراتية على النحو آلاتي -إذن-، فالسيميوطيقا46"وطيقاللسيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 (استنباط نتائج+ صياغة فرضيات+ تحليل مقوالت وتمظهر السرد)                       

 للعالمة، "بيرس"قّدم
ً
 ثالثيا جديدا

ً
يقوم على أصل " سوسير"بدل الطرح الثاني الذي قّدمه  طرحا

 :، ويمكن تمثيله باملخطط آلاتي"رياض ي"

 

 

 

 

 

 

Représentation  الدال عند سوسير"، ويقابل 

Interprétant عند سوسير" املدلول "، ويقابل 

Objetال يوجد له مقابل في عرف سوسير، وهو يعني الوجود الواقعي للش يء ،. 

وهكذا اعتمدت املناهج النقدية املعاصرة على مبادئ علمية، وحاولت أن تخضع الظاهرة ألادبية 

 .لقوانين دقيقة عس ى ان تنجح في مقاربة الخطابات

 Déconstruction:املنهج التفكيكي -

وترتبط "نشأت هذه النظرية وقامت على أنقاض البنيوية، ازدهرت في السبعينات من القرن املاض ي،

الذي عرف بتعدد جوانبه وخصب  Deridaالتفكيكية أو التقويض باسم الكاتب الفرنس ي جاك دريدا

 .47"اهتماماته

 بقراءة النصوص وتأمل كيفية إنتاجها للمعاني
ً
              تحمله ، وما فإن عملية التفكيك ترتبط أساسا

، وتشكك في ألافكار " من تناقض، فهي تعتمد على حتمية النص وتفكيكه،
ً
تخرب كل ش يء في التقاليد تقريبا

 (منطقة الدالئل الرمزية)املنطق

 الرياضيات الظاهراتية

Représentation   

Interprétant     Objet 
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املوروثة عن العالمة، اللغة، النص، السياق، املؤلف، القارئ، ودور التاريخ وعملية التفسير وأشكال الكتابة 

 .48"النقدية

لة إياها، وكاشفة عن معانيها ومواطن القلق  وتنصب التفكيكية على النصوص ألادبية
ّ
                        محل

بها، وسلبياتها، ويتطلب هذا قراءة النص قراءة مزدوجة فهو من ناحية يكشف ويعري املقولة العقالنية التي 

يرتكز عليها النص، ويلفت النظر إلى لغة النص، وإلى مكوناتها البالغية ومحسناتها البديعية ويشير إلى وجود 

 .49ة من العالقات النصانية ودواٍل النص في شبك

 في النقد الغربي جاك ُدريدا، بوْل ِدي ماِل  :روادها

 هشام صالح كتابه التأويل: في النقد العربي    

 50عبد العزيز بن عودة                     

 :مبادئ التفكيكية

تعد مقولة الاختالف إحدى املرتكزات ألاساسية للمنهجية التفكيكية، والذي َيعني  différence:الاختالف -1

 ذي ميزة تاريخية عبارة عن ُبنية 
ً
 هاما

ً
 مرجعيا

ً
                       به إلازاحة التي تصبح بواسطتها اللغة سفرة نظاما

 .من الاختالفات

من الكالم والكتابة ويقصد بعلم الكتابة العامة التي تتض Gramatology: الكتابة أو علم الكتابة -8

 .51العادية، وأّما في نظامها العام فهي كل نظام مكاني وداللي مرئي

مركُز حول العقِل  -1
ّ
          الذي يعمل على تذويب النص ليصبح مقطع ألاوصال مما يؤدي : Logocentrim:الت

 .52..."إلى نقض املعنى ألاصلي بافتراض جديد

للتعبير  1181الذي نشره عام  The death of the aothor" موت املؤلف"ُيعتبر مقال روالن بارت :موت املؤلف

إن الكتابة هدم لكل صوت ولكل نقطة :"الرسمي عن الانتهاء الكلي لعهد الاحتفاء باملؤلف إذ يقول 

 بهوية الجسد الذي ...انطالق
ً
 ".يكتبالكتابة هي السواد والبياض الذي نتوه فيه كل هوية بدءا

، بقدر ما تهدف إلى تخليص 
ً
مقولة موت املؤلف تهدف إلى إقصاء املؤلف وانتزاعه من النص انتزاعا

 .53النص من شروط الظرفية وقيودها

 :على الرغم من النجاح الذي حققته هذه النظرية إال أنها لم تسلم من الانتقادات: عيوب التيار التفكيكي

  John Ellisيعتبر جون إلفيس  -
ً
من أبرز الرافضين للتفكيك حيث رأى بأن التفكيك ليس بجديد، وأّن  واحدا

 54.التفكيكيين استخدموا مصطلحات نقدية جديدة للتعبير عن مقوالت من سبقهم إليها من نقاد آخرين

يقوم على مواقف استعراضية أو استفزازية تصادف هوى من جانب املثقف ألامريكي صاحب مزاج ذاتي  -

 .م على مرتكزات نظرية يسهل تطبيقهاخالص أكثر مما يقو 

 .ألافكار التي تنبتها التفكيكية كانت من أقوى معدل هدمها فكرة غياب املركز املرجعي للنص -

 .55املبالغة في القول بموت املؤلف في النص وعدم ثبات معاني النص -
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 Esthétique de réception :جمالية التلقي

                بواكيرها ألاولى بما آل إليه الفكر ألاملاني من تطور عبر التاريخ اقترنت نظرية جمالية التلقي منذ 

في مستويات أدبية ونقدية كثيرة، وتهتم هذه النظرية بالقارئ وبما يثيره في النص بغض النظر عن النص 

 .وشخصية املؤلف

الذي أولى " ول إدجارد آل ب"وتعود جذور التلقي إلى ألافكار التي جاءت في النقد إلانجليزي والفرنس ي عند 

 في إطار عنايته باألثر الفني
ً
 كبيرا

ً
 .56القارئ اهتماما

إن نظرية التلقي تقوم على زحزحة ملركزية املؤلف والاهتمام بالقارئ أو املتلقي، وهذا ما ظهر في مدرسة 

لك كونستانس التي هي أولى محاوالت لتجديد دراسة النصوص في ضوء القراءة، وكان اهتمام الباحثين قبل ذ

 على كشف الروابط القائمة بين النص ومبدعه، فراح أتباع هذه املدرسة ينادون بانتقال العالقة 
ً
       منصبا

 .57من الكاتب إلى نصِه إلى العالقة بين القارئ والنص

انج إيزر : في النقد الغربي: ُروادها
َ
ولفغ

ُ
 هانز روبرت ياوس، ق

 ي محمد مبارك، أحمد الناصر : أما في النقد العربي فنجد              

 :عيوب جمالية التلقي

 :أخذت على هذه النظرية بعض املآخذ، ووجهت لها بعض الانتقادات تركزت فيما يلي

 .جنوحها إلى جعل القراءة النقدية قراءة ذاتية ال تحد من جمودها الذاتي وقواعد وال قوانين -

ال تزودنا بأي مقاييس أو معايير تستند إليها في تقويم النص ألادبي أو الحكم على عملية التلقي  أّنها -

 .بالنجاح أو إلاخفاق مما يهدد القراءة املنتجة إلى قراءة انطباعية

وإلابهام أو  pardoxوالتناقض الظاهري  Ironyتستخدم نظرية التلقي مصطلحات النقد الجديدة كاملفارقة -

، وهذا يجعل القول إن النقد  التطبيقي الذي personaوالتخفي وراء الضمير املتكلم  Ambiguityالغموض 

 في النقد الحديث، ويمثل عالمة خارقة 
ً
كتبه رواد مدرسة التلقي ونشر في بعض املجاالت نقد لم يؤثر كثيرا

 .58فيه

والنسقية أن املناهج السياقية تهتم وخالصة ما تناولنا، عن املناهج النقدية الحديثة بشقيها السياقية 

بالجوانب الخارجية للنص، أي أنها تلمس حقيقته من خارجه وتعده انعكاسا للمحيط الذي نشأ فيه سواء 

  يهتم بالظروف املحيطة بالكاتب أو البيئة التي 
ً
 من خالل الاهتمام بزمان إنشاء النص أو اجتماعيا

ً
أكان تاريخيا

 .قية التي تهتم بالكاتب والحياة السياسية والاجتماعية التي نشأ فيها هذا النصعاش فيها، إضافة إلى النس

أّما املناهج النصية، فقد أسهمت في إضاءة النص ألادبي فقد اهتمت البنيوية بدراسة النص في شكله 

 عن السياق الخارجي أّما التفكيكّية فتسعى إلى تقويض النص من داخله، فهذ
ً
ا النص الداخلي وبنيته بعيدا

 .يؤثر على القارئ من خالل تلقيه في حين تركز القراءة على تأثير القارئ على النص

 جديدة في نظرتها إلى إلابداع الروائي، مما أتاح 
ً
أي أن املناهج النقدية املعاصرة قد فتحت آفاقا

 .للدارسين التعرف على بنية الخطاب السردي، وعناصر السرد الداخلية والخارجية
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 شكالية املصطلح واملفهوم إ التناص بين

 

 صالحة عوادي: باحثةال

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

اختلفت الّدراسات النقدية العربية في تحديد مفهوم التناص، وإعطاء الجذور التأصيلية له، فهناك من يرى أنه مولود     

وأما البعض آلاخر فخرج عن حيز هذه الفكرة، وفتح الشهية للمعركة النقدية، من خالل  غربي وال يمكن أن ينسب لغيره،

العودة إلى جذور الثقافة العربية، رغبة في إيصال مفهوم التناص إلى نسبه الحقيقي، وأن ظهوره إلى الساحة الغربية لم يكن 

وروث العربي القديم بوادر للتنقيب عنه، لكن باملقابل إال عن طريق التبني، بحيث أعطت املحاوالت النقدية التي احتكت بامل

 .عرفت الساحة النقدية إشكالية املصطلح  التي مست أيضا مصطلح التناص

سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية تسليط  الضوء على مصطلح التناص الذي عرف اهتماما من طرف القدامى 

 .والحدثين

 .التناص –املفهوم  –إلاشكالية  –املصطلح : الكلمات املفتاحية
 

 :تمهيد

               املصطلحات هي مفاتيح العلوم على حد تعبير الخوارزمي، وقد قيل إن فهم املصطلحات نصف    

        العلم، ألن املصطلح هو لفظ يعبر عن مفهوم، واملعرفة مجموعة من املفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض 

ومن ناحية أخرى فإن املصطلح ضرورة الزمة للمنهج العلمي، إذ ال يستقيم منهج إال إذا بني  في شكل منظومة،

               ، حيث ازدادت أهمية املصطلح حينما نشطت الحركة الفكرية والعلمية وبدأ عهد 1على مصطلحات

فلجأوا إلى الحقيقة اللغوية  الترجمة، واحتاج املؤلفون واملترجمون إلى ألفاظ تدل بدقة على العلوم والفنون 

وبذل العرب  2.يستنطقونها املعنى اللغوي إلى معنى اصطالجي جديد،أو يعربونها على وفق أبنية اللغة العربية

          جهدا كبيرا في وضع املصطلح بعد أن اتسعت العلوم وتنوعت الفنون، وأول املصطلحات العربية ما جاء 

                    ر منها معنى لغوي، فنقلت من معنى لغوي أي معناها ألاول إلى املعنى في القرآن الكريم وكان الكثي

وهم تخيروا :" ، حيث كان املتكلمون أول من اهتم باملصطلحات، حيث تحدث الجاحظ عنهم قائال)...(الجديد

لم  وا على تسمية ماتلك ألالفاظ لتلك املعاني، وهم اشتقوا لها من كالم العرب تلك ألاسماء، وهم اصطلح

 3.يكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع

املصطلح أداة من أدوات التفكير العلمي، ووسيلة من وسائل التقدم العلمي وألادبي، وهو قبل ذلك لغة      

أو على ألاقل بين طبقة أو فئة خاصة في مجال محدد  مشتركة، بها يتم التفاهم و التواصل بين الناس عامة،

      ، ويعد أيضا رمزا وضع بكيفية ما اعتباطية أو اتفاقية بين فئة من املختصين 4من مجاالت املعرفة والحياة 

في حقل ما من حقول العلم و املعرفة، فإن هذا الوضع يحتاج إلى الوضوح والدقة،ذلك أن املعاني متفاوتة 

فهناك معنى اصطالحي وآخر استعمالي وثالث معجمي، فاملعنى املصطلحي عرف خاص، ألنه ثمرة ومتنوعة 

 5".اتفاق طائفة معينة في علم ما
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 :املصطلح فالتراث العربي

وهم تخيروا تلك ألالفاظ لتلك املعاني وهم :ويعد املتكلمون أولى من اهتم باملصطلح يقول الجاحظ        

عرب تلك ألاسماء، وهم اصطلحوا على تسمية مالم يكن له في لغة العرب اسم فصاروا اشتقوا لها من كالم ال

   الاصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش يء باسم )جاء في كتاب التعريفات  "في ذلك سلفا لكل خلف

غوي إلى آخر،
ُ
وقيل الاصطالح لفظ معين . ملناسبة بينهما ما ُينقل عن موضعه ألاول، وإخراج اللفظ من معنى ل

 .6بين قوم معينين

   مع ما قدمته ملا كنت أخذا في معنى لم يسبق إليه :" ويذهب قدامة بن جعفر إلى أنه إبداع حين قال         

من يضع ملعانيه وفنونه املستنبطة أسماء تدل عليها احتجت أن أضع بما يظهر من أسماء اخترعنها وقد فعلت 

 .7"ذلك وألاسماء ال منازعة فيها، إذ كانت عالمات فأصنع ما وضعته منها فإنه ليس ينازع في ذلك

ونجد ابن خلدون يقرن املعرفة بمصطلحاتها الفنية عند تكليفهم بصناعة البديع من التورية وترسلهم         

               علوم ليكون قائما باملصطلحات العلمية، فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطالحات ال

 .8"على فهمها

             أصل املسميات هي التواضع وهي جائزة وليس توقيف يمكننا فيها الاتباع "أما ابن جني فيعتبر أن       

: وفقط، ومع أن الاصطالح يبنى على وضع ألاسماء الدالة وبما ان املصطلح املصطلح لغة، واللغة كما قال

 9".ر بها قوم عن أغراضهمأصوات يعب

أن إخراج اللفظ عن معنى لغوي إلى أخر ملناسبة بينهما، وقبل الاصطالح اتفاق طائفة :" ويورد الجرجاني       

على وضع اللفظ بإزاء املعنى وقبل الاصطالح إخراج الش يء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان املراد، وقيل 

، في حين أن الاصطالح هو عبارة  عن اتفاق قوم على تسمية الش يء 10"الاصطالح لفظ معين بين قوم معينين

 11.باسم ما ينقل عن موضعه، وهواخراج اللفظ من معنى إلى أخر ملناسبة بيهما

على أن معرفة املصطلحات هي الالزم املحتم واملهم واملقدم ( " صبح ألاعش ى)ويورد القلقشندي في كتابه      

الذي جمع فيه (  كشاف اصطالحات الفنون )، ونوه التهانوي في مقدمة كتابه "رلعموم الحاجة إليه واقتصا

إن أكثر ما يحتاج به في العلوم املدونة :" أهم املصطلحات املتداولة في عصره وعرف بأهمية املصطلح فقال

يتيسر للشارع والفنون املروجة إلى  ألاساتذة  هو اشتباه الاصطالح، فإن لكل علم اصطالحا إذ لم يعلم بذلك ال 

 12".فيه إلى الاهتداء سبيال وال إلى فهمه دليال

وعرف اللغويون العرب القدامى املصطلح بأنه لفظ يتواضع عليه القوم ألداء مدلول معين، أو  أنه لفظ      

 .13.نقل من اللغة العامة إلى اللغة الخاصة للتعبير عن معنى جديد

ط الواجب توفرها عند العرب من أجل وضع املصطلح تكمن ويذهب أحمد مطلوب إلى استخالص الشرو      

 14:فيمايلي

 .اتفاق العلماء عليه للداللة على معنى من املعاني العلمية/ 1   

 .اختالف داللة الجديدة عن داللته اللغوية ألاولى/ 2  

 .وجود مناسبة أو مشاركة  أو مشابهة بين مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي العام/ 3  
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        هو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبير عن معنى من املعاني "ويقول مصطفى الشيهابي أيضا       

املصطلحات "وقال"والاصطالح يجعل لأللفاظ مدلوالت جديدة غير مدلوالته اللغوية أو ألاصلية"العلمية، وقال

أو مشابهة كبير كانت أو صغيرة بين مدلولها  توجد ارتجاال والبد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة ال

مصطلح )املصطلح كل وحدة لغوية دالة مؤلفة من كلمة "وقال علي القاسمي"اللغوي ومدلولها الاصطالحي

           وتسمى مفهوما محددا بشكل وحيد الوجهة داخل ميدان (مصطلح مركب)أو كلمات متعددة (بسيط

دة بعد مخا  لتصورات واعتقادات في عقل أي أمة، يقول عبد السالم والعملية الاصطالحية وال وتعد  ،15"ما

مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائقها املعرفية "املسدي 

وعنوان ما به يتميز كل واحد منها عما سواه، وليس من مسلك يتوسل به إلانسان إلى منطق العلم غير ألفاظه 

عالمة لغوية خاصة تقوم على ركنين : "ويذهب يوسف وغليس ي إألى تعريف املصطلح بقوله16"حيةالاصطال 

أساسيين ال سبيل إلى فصل دالها التعبيري عن مدلولها املضموني، أو حدها عن مفهومها، أحدهما الشكل 

"forme " أو التسمية"dénomination " وآلاخر املعنى"sens " أو املفهوم"notion "تصور أو ال"concept "

، في حين يذهب فاضل 17"أي الوصف اللفظي للمتصور الذهني( définition" )التعريف"أو " التحديد"يوحدهما 

لقد أدرك الناقد العربي وهو يعيد صياغة منظوره "ثامر للتخصيص فيتحدث عن املصطلح النقدي بقوله

ية احتياجاته النقدية املتزايدة، ومنها النقدي أن الكثير من ألادوات القديمة قد أصبحت عاجزة عن تلب

املصطلح النقدي التقليدي التراثي،أو املترجم في آن واحد، ولذا فقد راح يبحث عن مصطلح نقدي جديد 

ويعيد تفعيل أو تشغيل الكثير من املصطلحات النقدية املوروثة أو التقليدية أو حتى املترجمة كما عكف على 

م تكن متدوالة من قبل، وإفادة في عمله هذا بكل تأكيد من املصطلح وضع صياغة للمصطلحات جديدة ل

، من خالل هذا الريب من القول بأن املصطلح النقدي حسب ماذهب إليه فاضل ثامر مّر "ألاجنبي الحديث

       بمرحلتين متقيا ومميزتين؛فاملرحلة ألاولى كانت تقوم على عملية تكديس املصطلح النقدي عن طريق الترجمة 

في حين  و النقل و الوضع، وكان ينهض بهذا العمل مترجمون ومعجميون متخصصون في مختلف فروع املعرفة،

ظل الناقد في هذه ألاثناء متلقيا ومستهلكا للمصطلح الجديد، في حين أن في املرحلة الثانية دخل الناقد العربي 

          ث وجد نفسه أمام اشكاليات برزت ميدان املصطلح كمترجم أو كمطبق للمناهج النقدية الحديثة، حي

من خالل املمارسة النقدية املنهجية، هذا مادفعه إلى إعادة فحص املصطلح النقدي وتقليبه على أوجهه 

،فلم يعد الناقد الذي يفحص املصطلحات ألاسلوبية .....املختتلفة ليفيد منه في منهجه النقدي الجديد 

املصطلحات وأنما تحول بدوره إلى صانع مصطلحات وفق أطر شكلية وداللية والسردية مجرد متلق سلبي لهذه 

 . 18"جديدة 

ويمكن إلاشارة بأن للثورة الخطاب النقدي أثر كبير في إزاحة املناهج الكالسكية، حيث يقوم النقد الجديد    

وال يتجلى هذا إال من خالل إقصاء املنابع التي غذت النص وأكسبته  على أدبية النص وبناءه وطرائق نسجه،

 .الحياة
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 :التناص

وإذا تتبعنا معناه في املعاجم العربية التراثية نجده يدل على إلاظهار فابن ( نصص)يرجع التناص إلى املادة     

                     محدثك  نصصت الحديث انصه نصا إذا أظهرته ونصصت الحديث إذا عزوته إلى:" دريد يقول 

رفعك الش يء، نص الحديث ينصه نصا رفعه، وكل ما أظهر فقد "النص/ ، وفي لسان العرب تعني الرفع19"به

نص املتاع إذا جعل بعضه فوق بعض :" ، والزبيدي يقول 20"نص، وتعني أيضا منتهى ألاشياء ومبلغ أقصاها

 21".وتأتي بمعنى الازدحام، فتناص القوم ازدحموا

 :التناص بين الرافد واملحدث

 :ـ التناص في التراث العربي1

إن التراث العربي الاسالمي من حيث هو نتاج حضاري وخزان للثقافة الانسانية الرفيعة، حيث عرف          

فنتساءل عن إمكان توظيف بعض هذه النظريات النقدية  إجراءات التنظير في أسمى مراتبها وأرقى أدواتها،

 .22التراثية بإجراءات الثقافة النقدية املعاصرة

من بين أكبر القضايا النقدية التي عالجها النقد البالغي العربي نظرية السرقات الشعرية، حيث يطلق على      

                                                                          ( سرقاتال)مفهوم تبادل التأثير بين النصوص وتفاعلها في الكتابة مصطلح 

، حيث استخدمه النقاد الفرنسيون قبل ظهور الحداثة ألادبية كانوا يتعاملون مع هذا (السرقة ألادبية) أو

إن نظرية :" لصدد، حيث يقول عبد امللك مرتا  في هذا ا23(السرقات ألادبية)املفهوم من قبل تحت مصطلح 

التناص هي نفسها التي عالجها الحداثيون الفرنسيون، كما سبقت إلايماءة إلى ذلك، كما سبقهم إلى ذلك 

الروائي والناقد الفرنس ي جان جيرودو حين اعتبر أن السرقة ألادبية هي أساس كل آلاداب باستثناء ألاول منها 

 24".املجهول على كل حال

 وبلور مفهومه في النقد العربي القديم وأرس ى مبادئ من أسسه ( السرقات)طلح لعل أول من اصطنع مص    

        عري الاحتفاء بالنص الشعر  هو علي بن العزيز الجرجاني، غير أن النقاد العرب القدامى ظلوا مصرين على

                         وذلك على املستويين النظري والتطبيقي، كما يمثل ذلك في مختارات حماسة في معظم أطوارهم

طبقات )أبي تمام، واملفضليات و ألاصمعيات، وجمهرة أشعار العرب، يضاف إلى ذلك كتب النقد ألاولى مثل 

 25.لقدامة بن جعفر( نقد الشعر)البن قتيبة، و( الشعر والشعراء )البن سالم الجمحي، و( فحول الشعراء

نلمح بأن النقاد العرب ظلوا يحمون حول مفهوم التناص ولكنهم لم يتعمقوا فيه ولم يستطيعوا مجاوزة    

حين ( السرقات)املصطلح التهجيني الذي وضعوه أو ألامر، إلى مصطلح أدبي أدق وأشمل وأدل، فكان مصطلح 

 .يذكر اليذكر إال من باب التهجين

اليعلم في ألار  شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام، وفي معنى :" اليذهب الجاحظ الى الحديث عن التناص قائ  

إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره، فإنه اليدع )...( عجيب غريب، أ في معنى شريف كريم

أن يستعين باملعنى، ويجعل نفسه شريكا فيه، كاملعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض 

 26".يكون أحد منهم أحق بذلك املعنى من صاحبه وال أشعارهم،
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نلمح بأن الجاحظ ألاصل في السرقات الشعرية إلى إعجاب املتأخرين باملتقدمين، فيقع استحواذ ألاواخر      

 .على أفكار ألاوائل، فالجاحظ يرفض فكرة السرقات بمعناها التهجيني

ميم نظرية القلب أواملعاكسة واملناقضة، فجعلها تمتد من جانب أخر نجد ابن طباطبا العلوي سعى إلى تع   

إلى النثر بالقياس إلى الشعر، بعد أن كان عامة النقاد الذين تناولوا السرقة ألادبية بمفهوم التناص يصرفون 

 إن وجد املعنى اللطيف في املنثور "أوهامهم إلى الشعر وحده، فغير املعاني الواردة في كتابات الكتاب، وذلك بأنه

من الكالم، وفي الخطب والرسائل وألامثال، فتناوله وجعله شعرا كان أخفى وأحسن؛ ويكون ذلك كالصائغ 

فكذلك املعاني وأخذها )....( الذي يذيب الذهب والفضة املصوغين فيعيد صياغتهما بأحسن مما كان عليه

لى عدم اقتصار السرقات ألادبية يشير ابن طباطبا إ 27".واستعمالها في ألاشعار على اختالف فنون القول فيها

         بما فيه من خطب ورسائل، وهو يشبه ذلك بامتزاج الذهب بالفضة  على الشعر فقط بل تتعداه إلى النثر

        نتهت إليه نظرية الكتابة التي أسس لها ابن طباطبا ا في قالب واحد ليقدم لنا قالبا جديدا متميزا، وهذا ما

 .بحيث ان الكالم كله مأخوذ بعضه من بعض في النقد العربي ،

          في حين إذا وقفنا عند عند الجرجاني؛ فنجد ابن رشيق القيرواني يثني ثناء حسنا عليه إلى إنه خير       

، حيث تناول "أصح مذهبا، وأكثر تحقيقا من كثير ممن نظر في هذا الشأن" من تناول مسألة السرقات وأنه كان

                  لة التناص من خالل البحث في أصول السرقات السرقات الشعرية وأصنافها الجرجاني مسأ

ن هناك أ، حيث يؤكد على (املشترك)ومظاهرها، حيث أهم ما انتهى إليه في تأمالته في هذه املسألة قضية 

         التي جرت عادة العرب ال يتفرد فيها أحد دون أحد وما ينبغي له، كالتشبيهات التقليدية  أمورا كثيرة التي

، ولذلك أسس مصطلح املشترك الذي يشترك فيه )...(في إطالقها في أحوال معينة كثيرة ال يكادون يغيرونها

عامة ألادباء ألنه متداول بينهم، وجهود الجرجاني من خالل التأسيس للمشترك هو إنكار للسرقة ألادبية 

 28.بكرةوالعدول عنها ولعل تلك نظرية تناصية م

ويذهب حازم القرطاجني في تناوله لقضية اللفظ واملعنى حين نظر في مسألة التناص وهذا يظهر جليا           

                      يبحث الخاطر فيما يستند إليه من ذلك على الظفر بما يسوغ له معه إيراد ذلك الكالم :" في قوله

تضمين فيحيل على ذلك أو يضمنه، أو يدمج إلاشارة إليه، أو يورد أو بعضه، بنوع من التصرف والتغيير  أو ال

  معناه في عبارة أخرى على جهة قلب أو نقل إلى مكان أحق به من املكان الذي هو فيه، أو ليزيد فائدة فيتممه 

 .29"و يصير املنثور منظوما، أو املنظوم منثورا خاصةأأو يتمم به، أو يحسن العبارة خاصة، 

مح بأن القرطاجني سعى إلى التنظير لهذه القضية بمنحى الطريقة الغربية وخصوصا في تفرده بمسألة نل        

 .املحاكاة والتخييل، إال  أن درجات املحاكاة أو التأثر أو السرقة أو التناص كلها معاني متقاربة

تبادل التأثر بين الكتاب  إذا كان النص هو صفة يتجلى من خاللها نسج الكالم باللغة فإن التناص  هو       

 .وهذا ما يذهب إليه عبد املللك مرتا  في دارسته لقضية التناص في التراث العربي

 :ـ التناص في النقد الحديث2

كريستيفا التي وجدت ألارضية  ياإلى الباحثة البلغارية جول( التناص)يرجع الفضل في وضع مصطلح         

فه كريستيفا رفه ووضع قواعده في كتابه املاركسية فلسفة اللغة، وتعرّ ممهدة بجهد مخائيل باختين، الذي ع
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بأنه جملة املعارف التي تجعل من املمكن للنصوص أن تكون ذات معنى، وما أن نفكر في معنى النص اعتباره "

 30".معتمدا على النصوص التي استوعبها وتمثلها فإننا نستبدل مفهوم تفاعل الذوات بمفهوم التناص

إذ أن كل نص هو تشرب وتحويل 31قول مأخوذ من نصوص أخرى،/أيضا التقاطع داخل نص لتعبير ويعني

والنص يعيد توزيع اللغة إنه هدم وبناء لنصوص سابقة عليه أو معاصرة له، وأن النص ألادبي  32لنص أخر،

ر مزيج ليس ظاهرة منعزلة وأن كل نص هو تحويل وإدماج وامتصاص لعدد من النصوص، فهي تنتج في إطا

  33.بنصوص أخرى ماضية أو معاصرة سواء عن وعي أو عن غير وعي وإن اختلف الحضور داخل النص الواحد

إنه من الوهم أن نعتقد بأن العمل ألادبي له وجود "وفي نهاية السبعينات يذكر تزيفيطان تودوروف     

إن كل عمل أدبي يدخل في عالقة  مستقل، إنه يظهر مندمجا داخل مجال أدبي ممتلئ باألعمال السابقة،

              ، ويؤكد هذا روالن بارت"معقدة مع أعمال املاض ي التي تكون حسب املراحل التاريخية تراثية مختلفة

  34".إن ألادب ليس سوى نص واحد"

    مجموع النصوص التي تدخل في عالقة مع نص مغطى، هذا التناص يمكن " والتناص عند ميشال أريفي    

وهو مكون من مجموع املعارضات، حيث التناص يكون مجموع النصوص )..( أن يأخذ أشكاال مختلفة

 35".املعارضة

لقد تعددت التعاريف الاصطالحية ملصطلح التناص في الخطابات النقدية الحديثة ومن بين الباحثين        

اد العرب الذين تأثروا بالباحثين الغربيين الغربيين نجد جوليا كريستيفا، باختين وريفاتير وتودوروف، ومن النق

 36.، غير أن هؤالء لم تكن لهم تعريفات موحدة...نجد محمد بنيس، عبد هللا الغذامي محمد مفتاح

حيث أعطاه طابعا تأويليا غدا معه ألية خاصة للقراءة ( انتاج النص) كما نجد ميشال ريفاتير يشير في كتابه

   بي، ولهذا عرفه بأنه إدراك القارئ للعالقة بين نص ونصوص أخرى قد سبقته دألادبية من مراتب التأويل ألا 

 .37أو تعاصره

ترجمت إلى العربية بالتناص  Textualitéو Interفهي كلمة  مركبة من  Intertextualitéفمصطلح التناص     

ي تؤثر في طريقة قراءة ، فالتناص يشكل العالقة بين نصين أو اكثر، وه38والتداخل التنص ي أو التفاعل النص ي

  و  39.النص املتناص بل يمثل تمازجا كبيرا أطلق على ش يء ما
ً
 أيعّرف التناص بكونه العالقة التي تّوحد نصا

ً
دبيا

. خرآي نص أو أخر مثل الاستشهاد بمقولة او بيت شعري آخر سابق الوجود له او حضور نص في آمع نص 

يتضمن بنية نصية ما مأخوذة من اكثر من بنية  نصية سابقة وتدخل معها في عالقة  يضا بانهأويتم تعريفه 

و عبارة عن مجموعة نصوص يمكن تقريبها من النص سواء أكانت في ذاكرة أ. وتبدو وكأنها جزء من ذلك

 . م في ذاكرة الكتبأو القارئ أالكاتب 
ً
                                  وبذلك يكون التناص عبارة عن نص يستوعب عددا

ومن املهم أن نشير الى ان مصطلح التناص ورد باللغة العربية بمصطلحات مختلفة إال أن . من النصوص

 40.التناص واملتناصة والتناصية والنصوصية والتفاعل النص ي:  داللتها واحدة فقد ورد باملصطلحات الاتية

باره أحد النقاد املتأخرين الذين ال ينكرون تصادم كما نجد روالن بارت وسع في تقنية التناص باعت    

التناص يمثل تبادال حوارا ورابطا فعاال بين نصين أو عدة " الحضارات وانفتاح الثقافات حيث يؤكد أن

 .41"نصوص، في النص تتصارع عدة نصوص مع بعضها البعض فيبطل أحدهما ألاخر
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تحاد مجموعة من النصوص وتحاورها مع بعضها نلمح من خالل تعريفات روالن بارت أن التناص يمثل ا

البعض، وبهذا التفاعل ينتج لنا نصا جديد، وبالتالي تتولد لنا نصوص ابداعية متجددة ممزوجة بنصوص 

 .قديمة

من بين املصطلحات التي جاء بها جيرار جنيت من خالل توظيف أوسع واشمل للتناص وهي؛ املتعالقات     

ونعر  ( معمارية النص، النص، املناص، التناص، املناص، التعالق النص ي)واع النصية ورصدها في خمسة أن

 :منها

وهو ما نجده في العناوين و املقدمات و الخواتم وكلمة الناشر والصور والتعليقات، ويمكن أن : ـ املناص   

 .تتضمن آيات قرآنية أو أحاديث أو حكم أو أمثال شائعة

          هو مجموعة النصوص التي يمكن تقريبها من النص سواء كانت في ذاكرة الكتب أو القارئ   :ـ امليتناص  

 42.أو الكاتب وهو النص الذي يستوعب عددا من النصوص

هو تداخل النص الحاضر مع نصوص الغائبة، وهو مجموعة النصوص املستترة التي يحتويها النص : ـ التناص  

 .لنصوص بعضها البعض الحاضر، وهو تفاعل بين ا

حدد جنيت التعالق النص ي من خالل العالقة القائمة بين نصين أولهما سابق والثاني :  ـ  التعالق النص ي  

الحق، والنص املغلق يسعى عن سبق إلاسرار في عالقة يقيمها مع النص املتعلق به، إلى محاكاة النص السابق 

 ـ 43.والسير على منواله

ولكن سرعان ما استبدله باملصطلح جديد  Architexte( النص الجامع)ر جنيت مصطلح في حين أطلق جيرا   

معرفا إياه بأنه التواجد اللغوي سواء أكان سببا أم كامال أم ناقصا  Transtextualiteوهو املتعالية النصية 

اص والتن45، أو هو كل مايجعل نصا يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني،44لنص في نص أخر

  46.حسب جيرار جنيت ما هو إال عالقة نصية متعالية من بين عالقات أخرى 

في حين ونحن نسلط الضوء على النقد العربي الحديث الذي لم يعرف التناص إال في أواخر السبعينات       

 .رغم أسبقية اهتمام النقاد القدماء به

فسيفساء من  نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات   حيث يذهب محمد مفتاح إلى اعتبار التناص؛    

مختلفة، ومحول لها  بتمكينها أو تكثيفها بقصد مناقضتة خصائصها ودالالتها أو بهدف تصعيدها، والتناص 

 47.يعني التحول في عالقة، وهو  تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة

النص ي، فالتناص في رأيه ليس إال أحد أنواع وقد اقترح سعيد يقطين مصطلح أخر للتناص هو التفاعل    

التفاعل النص ي، كما أكد أهمية التناص في إنتاج النصوص، فيجب على الناقد أن يركز  على كيفية تجرك 

النصوص السابقة في النص املحلل ال أن يكشف مواضعها فقط، لذا فالتفاعل النص ي لديه خاصية إبداعية 

 48.ى قدرات املبدعين علما أنها تتغير بتغير العصور مد علتوحتمية الوجود في النص تع

في حين أن عبد هللا الغذامي من حيث تعميق املجال التناص ي فيرى النص يستمد وجوده من املخزون     

اللغوي الذي يعيش في  داخل الكاتب مما يحمله معه على مر السنين، وهذا املخزون هائل من إلاشارات 

ن النص إال تحص ى من الثقافات وال يمكن استخدامه إال بمزجه وتأليفه، ولذا ف والاقتباسات جاء من مصادر 
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         يصنع من كتابات متعددة ومنسجمة من ثقافات متنوعة، وهو يدخل بذلك في حوار ومنافسة مع سواه 

        وقد علق على هذا املفهوم بأنه متطور جدا ( تداخل النصوص)من النصوص، وأورد التناص  تحت مصطلح 

               في كشف حقائق التجربة إلابداعية وفي تأسيس العالقة ألادبية بين النصوص في الجنس ألادبي 

 . 49الواحد، وفي قيامها على سياق يشملها 

كما يذهب الناقد املغربي محمد بنيس إلى استبدال مصطلح التناص بمصطلحات جديدة من النص    

الذي يحدث نتيجة تداخل نص حاضر مع (  التداخل النص ي)طلق أيضا مصطلح الغائب، وهجرة النص؛ كما أ

 50.نصوص غائبة

والنص الغائب عند محمد بنيس هو عبارة عن دليل لغوي معقد تتداخل فيه عدة نصوص، فالنص يخرج     

 51.عن النصوص ألاخرى أو يمكن أن ينفصل عن كوكبها

           لغوية وداللية تندرج ضمن العديد من النصوص نخلص مما سبق ذكره أن التناص هو  ممارسة    

ألادبية، وهو استرجاع لكثير من النصوص، ويعرف التناص أنواع متعددة منه ماهو مباشر وماهو غير مباشر ؛ 

املباشر املتمثل في اجتراء قطعة من النصوص ووضعها في نص جديد، أما غير املباشر  فهو فك شفرات النص 

 ..ضار املخزون الثقافيمن خالل استح

             وهو واحد من بين املصطلحات عرف دراسات موسعة في النقد الغربي والعربي وما كان له من جذور      

 .في التراث العربي عند القدامى أمثال الجاحظ الجرجاني وغيرهم

يكون وسيطا بين اللغات، فيسعى فمن املعلوم أن انتقال املصطلح من بيئة ثقافية غلى بيئة أخرى أهلها ألن    

املصطلح املترجم الن يتحرر من القواعد املعجمية التي تحكمه حتى يظفر باملعنى املناسب، لكن غزارة الترجمة 

وتنوعها دون ضابط يحكمها أدى غلى ظهور سيل جارف من املصطلحات فظهرت ترجمات عدة ملصطلح 

                    للمصطلحات الوافدة غلى الوطن العربي يكمن واحد، وألاشكال الذي تطرحه الترجمة املصطلحية

مستويات تلقي املصطلحات ألاجنبية وترجمتها غلى العربية خاصة عندما تأخذ بشكل عار  أو بإدراك "في 

، وهذا ما 52"نتج املصطلحاتأيؤسس على خلفية معرفية شمولية تدرك املحيط الثقافي الذي  طارئ، ال

 .تعدد املصطلح الذي عرفه التناص نستشفه من خالل

أما التحكم في املصطلح هو في نهاية ألامر تحكم في املعرفة املراد إيصالها، و القدرة على ضبط أنساق هذه        

           املعرفة و التمكن من إبراز الانسجام القائم بين املنهج و املصطلح، أو على ألاقل إبراز العالقة املوجودة 

وال شك أن كل إخالل بهذه القدرات من شانه أن يخل بالقصد املنهجي واملعرفي الذي يرمي إليه  بينهما،

 53.مستعمل املصطلح

نلمح بان أي معرفة إلى ولها مصطلحاتها الخاصة ولكن الش يء الذي يشوب املعرفة في النقد الحديث           

 ل أو التعريبواملعاصر هو فوض ى املصطلح التي تنجم عن الترجمة أو النق
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  أنموذجا "ملقامة الديناريةا"التحليل املستوياتي لفن املقامة 

 

 سين حليميح: باحثال

 الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

 :امللخــص

رررررررررررررة ل ترررررررررررررة البرررررررررررررافلأعماقررررررررررررر لأعثريةررررررررررررر لُررررررررررررر لأ    ررررررررررررر  ل   ررررررررررررر  ل ررررررررررررر ل ررررررررررررر لأع  رررررررررررررم لأع    ررررررررررررر لأعرررررررررررررا لأ   رررررررررررررةل ل  

  ل جرررررررررررررة لل  اتأ  ررررررررررررر ،ل ةررررررررررررر لأع  رررررررررررررم لأع    ررررررررررررر ل  رررررررررررررة  بُرررررررررررر لأع أرررررررررررررةلأع ث يررررررررررررر  ل  ل لبرررررررررررررمل ررررررررررررر لأ    ررررررررررررر لأعرررررررررررررا لت  رررررررررررر ل ررررررررررررر ل

  لأ    ررررررررررررر  لترلةرررررررررررررىل حررررررررررررر ما تيل نررررررررررررر ل درررررررررررررعلأ    ررررررررررررر  ل مقررررررررررررر لأ  ة ا ررررررررررررر ل نررررررررررررر للأ    ررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررر لأع ررررررررررررر لت رررررررررررررعل ررررررررررررر لبررررررررررررر

أع رررررررررررر لل مارررررررررررر لبررررررررررررعع لأعث رررررررررررر  لأعم رررررررررررراأ يلبأ ررررررررررررلم ل ةاررررررررررررعل رررررررررررر ل م رررررررررررر لدةرررررررررررر ل  ررررررررررررىلبررررررررررررافلأ    رررررررررررر لت   رررررررررررر لبأرررررررررررر  لأع رررررررررررر ال

 .أع ثةحل لأعح  ةلعمل  معفلُ لأ      ل  ة ل

أ حرررررررررررررررررررر م لل–أ حررررررررررررررررررر م لأعأرررررررررررررررررررةُ ل-أ حررررررررررررررررررر م لأع ررررررررررررررررررررم لل–أ حررررررررررررررررررر م لأعأرررررررررررررررررررمتيلل–أ    ررررررررررررررررررر ل:  الكلمـــــــــــــــــــا  املفتاحيـــــــــــــــــــة

 .أعع ل 

  

 :تمهيد 

لأعث   للإ   لبعع  ل  ع ل    دة لغ   لعغ  ل نا  ل جع ل  ع    لب   لأع   لأ      لباف لعغ  لُ                 أ  عبة

لأعم اأ ي ل، ل ن  لك  تل ع عة لعغ  لأ   عةل أع  ائ  ل نا  لأع  الأعغةابل لأعث غ  ل أ د    لأعمبل ل  ل           ي

ل جعل،ل لالاع  ظلأعهج ئة لأع  لاب  لت مدلب  لأل لل الأعحمق لأع  دش
ْ
 مضمعلبافلأ     ل ع الدمللد   الإذ

ل  ئعةل ل ظ بةلك  ت ل ظمةل   ل ن  ل لإ ر ء لدعةى ل لباأ ل اال ااف لب ع لب  ل  أع  ل   لب  ا لب  ل يس ى           اأد

 يحألل،ل  ل بمل  ل يس ىلب لب  الا ىلشممل  يلبم عفل  لهللال ثر   ل لت  ل ،لُ لتلكلألح ث لأعث  ة 

 ةلآ مصفلع ل بملأع  حلالا   عا لأعا ل  عفلا   لشح ذلل يس ىلب لب  ال  لشح ذلعة طة لباألأع اا 

     ل بمل  حمللب اعلدحبل    ءلُ لأ     لدة لق ال يس ىلب لب  البإش  لل  الأع    لب  ل ب للأ   

لأع  ا لُ  ل    ذ    ل ل  لم   ل ل      لإلا   عا  لأع  ح لد ع ل، ل م   ل ل تا اش  ل    ق   ل   ل  ةب   دة 

ل ظل  ل يس ىلب لب  ال اأدلأ ل ج ىل  لأ  حمع  ل يىلأع   لُ ل   الم  لأل لأعمةأشلص  ل ر لم لباألأع

 .تطلقل ن لأع   ل عيسل ن لالا ح  

إ لأ  أ ررررررررررررررىلُرررررررررررررر لبررررررررررررررافلأعثعأ ررررررررررررررر ل جررررررررررررررعلبررررررررررررررأ لبررررررررررررررعع لأعث ررررررررررررررر  لأعم رررررررررررررراأ يل اأدل  ل أررررررررررررررمالع رررررررررررررر ل  رررررررررررررررمعل           

          مكلع ي ررررررررررررررررررم لُرررررررررررررررررر لبررررررررررررررررررا ل لتررررررررررررررررررة ل للةررررررررررررررررررفل  لأ لرررررررررررررررررر،لبغررررررررررررررررررعأدل لسرررررررررررررررررر بةةلأع حررررررررررررررررررمللأع رررررررررررررررررر ل رررررررررررررررررر د ل  ارررررررررررررررررر 

 ل ج لررررررررررررررم ل رررررررررررررر ل   رررررررررررررر لأع رررررررررررررر  لع ي ررررررررررررررم لأع  ررررررررررررررةل لأع حررررررررررررررملل ررررررررررررررأاأدل  ل   ررررررررررررررىلع رررررررررررررر لبررررررررررررررافلألحةرررررررررررررر ةل رررررررررررررر ل

 رررررررررررررررررر لل لرررررررررررررررررريلأع رررررررررررررررررر حلإلا رررررررررررررررررر  عا لأع ررررررررررررررررررح ذلأ رررررررررررررررررر بةل لأعة ررررررررررررررررررىلأعح  رررررررررررررررررر  ل لبرررررررررررررررررراأل رررررررررررررررررر ل  لررررررررررررررررررعفلقررررررررررررررررررملل

     دررررررررررررررررة لبررررررررررررررررعع لأعث ررررررررررررررررر  ل"  م ررررررررررررررررفل ررررررررررررررررمال ررررررررررررررررم لُرررررررررررررررر لل  برررررررررررررررر ل رررررررررررررررر لأ    ررررررررررررررررر  لبرررررررررررررررر  لأ  ررررررررررررررررة ل لأ غررررررررررررررررة ل

ال مضرررررررررررررررررمعل     تررررررررررررررررر لصرررررررررررررررررماةلك  لررررررررررررررررر لعمأقررررررررررررررررر لأ ج  ررررررررررررررررر لأع ث يررررررررررررررررر  لأعرررررررررررررررررا ل ررررررررررررررررر شل ةرررررررررررررررررر ل نررررررررررررررررر ل  لت رررررررررررررررررع

 ررررررررررررر ل ارررررررررررررفل ل  ررررررررررررر  للأ تررررررررررررر أف  رررررررررررررعل رررررررررررررة لُررررررررررررر لذعررررررررررررركلأ ج  ررررررررررررر ل  ررررررررررررر عةبلأل رررررررررررررمال لأع ررررررررررررر فل ل بررررررررررررر  ل ررررررررررررر ل..
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    إ رررررررررررررر ل  أررررررررررررررةلأعيررررررررررررررماةلُرررررررررررررر ل  حرررررررررررررر لقررررررررررررررعلتجنرررررررررررررر لُرررررررررررررر لبأرررررررررررررر  ةلأع  رررررررررررررر  ل ُرررررررررررررر ل رررررررررررررر ةىللحرررررررررررررربلع  رررررررررررررر لأع رررررررررررررريش

   1" أعا لعملت   لس بةةلل  ل ظ بةلأ كم  ل ج    

إ ل م ررررررررررررررفل ررررررررررررررمال ررررررررررررررم ل اأدل رررررررررررررر ل رررررررررررررر للبرررررررررررررراألأع ررررررررررررررملل  ل  ر  رررررررررررررر لُرررررررررررررر ل غررررررررررررررمأالبررررررررررررررافلأ    رررررررررررررر ل

أع رررررررررر لرررررررررررر لاب ررررررررررر لصرررررررررررماةل ررررررررررر ل ررررررررررر لكررررررررررر  لع ي ررررررررررر لأ ج  رررررررررر لأع ث يررررررررررر  لُررررررررررر لتلررررررررررركلأع تررررررررررر ةل ررررررررررر ل ظررررررررررر بةلأع حررررررررررر دل

 .ترأةىلأ  للأل ى لأع حملل لأع ع  لأع  لك  ل   ا م ل غلبلأع   ل

 :املستوى الصوتي 

 ةبةررررررررررررررررررر ل جرررررررررررررررررررعل  حررررررررررررررررررر ل  ررررررررررررررررررر الد  ةررررررررررررررررررر لداأ رررررررررررررررررررتا ل ل رررررررررررررررررررقل ررررررررررررررررررر لتحررررررررررررررررررر ع ة لإ لأعرررررررررررررررررررعأا لعل    ررررررررررررررررررر لأع

 حرررررررررررررر ما  لأع رلةرررررررررررررررىلأعررررررررررررررا لاب ررررررررررررررر لكرررررررررررررر  لأععأا رررررررررررررررم ل طث منارررررررررررررر ل نررررررررررررررر ل شرررررررررررررر  الغ ررررررررررررررر لأع أررررررررررررررم لأع    ررررررررررررررر ل

          لع ررررررررررررررر لب ررررررررررررررر ل  لأ    ررررررررررررررر لت رررررررررررررررث لإلررررررررررررررر لدرررررررررررررررعللث ررررررررررررررر لأع ررررررررررررررر ةلُررررررررررررررر ل ظ مررررررررررررررر ل ررررررررررررررر ل  دةررررررررررررررر لعغتاررررررررررررررر لأ  رررررررررررررررجم  ل

 ررررررررررررررأ لل حرررررررررررررر م ل رررررررررررررر  طة لإعةرررررررررررررر ل،لما   لل رررررررررررررر ةلقمأ  ارررررررررررررر ل  ل رررررررررررررر ل  ط ارررررررررررررر ل رررررررررررررر ل ب ةرررررررررررررر لأععاأ رررررررررررررر لأ حرررررررررررررر 

 بملأ ح م لأعأمتيل لأعا ل ةأ الدأ ل  عل  لأععاأ  ل

 :ت ةأالألحة  

 رررررررررررررررررررة ل ررررررررررررررررررر ل ررررررررررررررررررر للبرررررررررررررررررررافلأ    ررررررررررررررررررر ل  لب ررررررررررررررررررر كلدرررررررررررررررررررة  لترررررررررررررررررررملت ةأابررررررررررررررررررر ل لبررررررررررررررررررر ع   ةل لإ  ررررررررررررررررررر لبرررررررررررررررررررافل

 :ألحة  لد   لتر ىل  لأعع ع ل  لتر ىل لر لك  تيل

علتررررررررررررررررررملتررررررررررررررررررمأادلدررررررررررررررررررة لأعررررررررررررررررررةأءلُرررررررررررررررررر لأ    رررررررررررررررررر ل  رررررررررررررررررر...2داب رررررررررررررررررر ،أعة   ،،للةبرررررررررررررررررر ،لبررررررررررررررررررةد: دررررررررررررررررررة لأعررررررررررررررررررةأء

 لبررررررررررررررررراألإذألدللإ  ررررررررررررررررر لل رررررررررررررررررعلل نررررررررررررررررر لشررررررررررررررررر  ل أدرررررررررررررررررعل،ل رررررررررررررررررةةل لبرررررررررررررررررمل  نررررررررررررررررر لألحرررررررررررررررررة  لت رررررررررررررررررةأاأل83أعع   ااررررررررررررررررر ل

 ل    رررررررررررررررر ل   ررررررررررررررر لبأررررررررررررررر  لألجمررررررررررررررررةل.   أ    ررررررررررررررر ل  ل لررررررررررررررررر لأ    ررررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررررر للأ رررررررررررررررم ا دلدرررررررررررررررة لأعرررررررررررررررةأءلُرررررررررررررررر ل

                     نرررررررررررررررررررر لل رررررررررررررررررررر ل  لدررررررررررررررررررررة لأعررررررررررررررررررررةأءلقررررررررررررررررررررعل ررررررررررررررررررررةطةلل لبررررررررررررررررررررة  ل نرررررررررررررررررررر لبرررررررررررررررررررر   لألحررررررررررررررررررررة  لدةرررررررررررررررررررر لكرررررررررررررررررررر  لبررررررررررررررررررررمل 

 حرررررررررررررررررث ،ل  جرررررررررررررررررعلبررررررررررررررررراألألحرررررررررررررررررة لت   ررررررررررررررررربل لت   رررررررررررررررررقل ررررررررررررررررر ل  رررررررررررررررررمأ لأ    ررررررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررررررر لعررررررررررررررررراعكل درررررررررررررررررع ل

 .دة لأعةأءل ة  ل م ة ة ل    غ  ل  لإ ملأ     ل

 ّ ررررررررررررر لألحرررررررررررررة لأعيررررررررررررر  يلأعرررررررررررررا لكررررررررررررر  ل  نررررررررررررر لترررررررررررررمأادألُررررررررررررر لأ    ررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررر للبرررررررررررررملدرررررررررررررة لأعحررررررررررررر  ل لبرررررررررررررمل

يلُرررررررررررررررر لأ    رررررررررررررررر لأعع   اارررررررررررررررر لألنارررررررررررررررر ل رررررررررررررررر لألحررررررررررررررررة  لأ م م رررررررررررررررر لأع رررررررررررررررر لالررررررررررررررررثل ل ارررررررررررررررر لبررررررررررررررررعع لأعث رررررررررررررررر  لأعم رررررررررررررررراأ 

 .دة لص    ل رع ل غ  ل م ة ة لُ ل ذ لأع  ائل

 جررررررررررررررررررررررررررررررررعل رررررررررررررررررررررررررررررررر ل ع رررررررررررررررررررررررررررررررر ظلأع رررررررررررررررررررررررررررررررر لد لرررررررررررررررررررررررررررررررررتلدررررررررررررررررررررررررررررررررة لأعحرررررررررررررررررررررررررررررررر  لُرررررررررررررررررررررررررررررررر لأ    رررررررررررررررررررررررررررررررر لأعم اأ ةررررررررررررررررررررررررررررررررر ل

              مررررررررررررررررررررررررررررررررافل ع رررررررررررررررررررررررررررررررر ظلد لررررررررررررررررررررررررررررررررتلل رررررررررررررررررررررررررررررررر لد عرررررررررررررررررررررررررررررررر لأع رررررررررررررررررررررررررررررررر ةا ل3...(أع رم ،أعثم ،أعكرررررررررررررررررررررررررررررررر بم ،أعة   (

  ررررررررررررررر ال ع رررررررررررررررر ظل لقررررررررررررررررعلل رررررررررررررررررة لأعحررررررررررررررر  ل  ط  رررررررررررررررر ل غ رررررررررررررررر ل م رررررررررررررررة ة ل رررررررررررررررر ء لُرررررررررررررررر ،ل لإلا رررررررررررررررتاثأءلأع ي رررررررررررررررر 

 مرررررررررررررررر ل نرررررررررررررررر ل ذ ل
ْ
 رررررررررررررررر ء ل نرررررررررررررررر لشرررررررررررررررر كل لدررررررررررررررررة لأعررررررررررررررررة  ل لأع   ةرررررررررررررررر لُرررررررررررررررر لأع أررررررررررررررررةعةلأع رررررررررررررررر ةا لعرررررررررررررررراعكل ق

 .أعح   ل دعثتلباأللألجة لأ م ة يل  ث   لل  للد ع لس ةا لبافل ع  ظ

  رررررررررررررررر لألحرررررررررررررررررة ل   رررررررررررررررر لأعرررررررررررررررررا لكررررررررررررررررر  لبررررررررررررررررملث عررررررررررررررررر ل  نررررررررررررررررر ل حررررررررررررررررث ل ررررررررررررررررر لدةررررررررررررررررر ل  ررررررررررررررررمدفلُررررررررررررررررر لأ    ررررررررررررررررر ل

ع رررررررررررررررررىل ررررررررررررررررر لأ أرررررررررررررررررط ح  لأعرررررررررررررررررا ل لس مررررررررررررررررر لبرررررررررررررررررعع لأعث ررررررررررررررررر  لأعم ررررررررررررررررراأ يلأعع   ااررررررررررررررررر لبرررررررررررررررررملدرررررررررررررررررة لأعرررررررررررررررررثأ ل ل

  ررررررررررررررررررعل  طرررررررررررررررررر لبرررررررررررررررررراألألحررررررررررررررررررة ل4...(  جم ،أععجم ،ت ررررررررررررررررررم  ،لأعكررررررررررررررررررم  :)تيل ألتر ررررررررررررررررررىلبرررررررررررررررررراألألحررررررررررررررررررة لررررررررررررررررررر لكرررررررررررررررررر
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عل    ررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررر لب  ررررررررررررر ةلترررررررررررررمأادفلصررررررررررررر  لقرررررررررررررعلت   ررررررررررررر ل اررررررررررررر ل ررررررررررررر لبررررررررررررر   لأ    ررررررررررررر  ل لرررررررررررررر ل دأءلأ م رررررررررررررة يل

رررررررررررررررررسل   حرررررررررررررررر  ل  رررررررررررررررر القأررررررررررررررررةعةلشرررررررررررررررر ةا ل  ل غررررررررررررررررمل  ةجرررررررررررررررر لتررررررررررررررررمأادلألحررررررررررررررررة  لأعأرررررررررررررررر     لأع رررررررررررررررر ل  ل  رررررررررررررررر ل
 
 

           أدرررررررررررررررررررعل  ل برررررررررررررررررررملأع ررررررررررررررررررر ةا للشرررررررررررررررررر  ءبجة ررررررررررررررررررم لأ م رررررررررررررررررررة يل رررررررررررررررررررمادلبررررررررررررررررررافلأ أرررررررررررررررررررط ح  لإ  ررررررررررررررررررر لدلل نررررررررررررررررررر ل

 . لأع ر   ل  لأع  صلأ تا ملب ل

 :الجناس

ع ظررررررررررررررر  ل   ررررررررررررررر  ا  ل  ل    رررررررررررررر  لُررررررررررررررر لألحرررررررررررررررة  لأع ررررررررررررررر ل: " قررررررررررررررعل ة ررررررررررررررر ل ثرررررررررررررررعلأ  عررررررررررررررركل ةترررررررررررررر  لب معررررررررررررررر ل

  مررررررررررررررررمل رررررررررررررررر ل رررررررررررررررر للبرررررررررررررررراألأع ررررررررررررررررمللبررررررررررررررررأ ل. 5" أعمقررررررررررررررررت   رررررررررررررررر   ل ملارررررررررررررررر ،   ل   لُرررررررررررررررر لأ   ررررررررررررررررىلُرررررررررررررررر ل  ررررررررررررررررسل

: ُررررررررررررر لأ   رررررررررررررىل ل ي ع ررررررررررررر ل نررررررررررررر لذعررررررررررررركلأ ررررررررررررر   ألج ررررررررررررر  لأع ررررررررررررر البرررررررررررررملتمأ رررررررررررررقللنررررررررررررر لُررررررررررررر لأع  ررررررررررررر ةىلألحةُررررررررررررر ل ل

ل رررررررررررررر  غة ل  لرررررررررررررر لتررررررررررررررعلل نرررررررررررررر ل قررررررررررررررتلأعأرررررررررررررر ة ررررررررررررررة   
ْ
غ
غ
لُرررررررررررررر لأ  ررررررررررررررة  غ

ْ
غ
غ
  رررررررررررررر لأ غررررررررررررررة لأعيرررررررررررررر  يلتررررررررررررررعلل،لصررررررررررررررلةتلأ 

           أ رررررررررررررررر لألج رررررررررررررررر  لأع رررررررررررررررر قصل كررررررررررررررررم لتمأ  رررررررررررررررر لُرررررررررررررررر لب رررررررررررررررر لألحررررررررررررررررة  لل. نرررررررررررررررر لأعثلررررررررررررررررعلبررررررررررررررررملأ  ل رررررررررررررررر لأ غةبةرررررررررررررررر ل

 . ل كم ل  ن ل حث ل  لألحة  لُ لأعكل    لأ  ج  ح   ل

 :الجناس في املقامة الدينارية 

بغ )
غ
ل
غ
بغ ... غ

غ
ل ث  ( /)  غ ث  ...  غ ل(/) بغ ما 

ُّ
ما  ... أعل

ُّ
م   (/) أعي    

غ
م   ... أ     

 
ةع  (/) أعط   

ةع  ... أعمغ   
 
 (أ 

م )   
ْ
 

غ
ما ... ا  أ     ْ

غ
أش  (/) أ  ةغ ،للأع   أش  ةغ س  (/) أعم 

ْ
ل
غ
س  ... ق

ْ
ل
غ
 )6.  

 ررررررررررررررررررر ل  رررررررررررررررررررلم لبرررررررررررررررررررعع لأعث ررررررررررررررررررر  لأعم ررررررررررررررررررراأ يلإ لأعرررررررررررررررررررعأا لإلررررررررررررررررررر لأ    ررررررررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررررررررر لععجررررررررررررررررررربلد  ررررررررررررررررررر ل

   حرررررررررررررررة ل،لأعرررررررررررررررا ل سرررررررررررررررفلألج ررررررررررررررر  ل لب  ررررررررررررررر ةلُررررررررررررررر ل     تررررررررررررررر ل لبررررررررررررررراألعةأ رررررررررررررررةلأع ررررررررررررررر ائلبأررررررررررررررر   لأعل ظةررررررررررررررر 

لتارررررررررررررر لبررررررررررررررافلأ  ج  حرررررررررررررر  لد لررررررررررررررتلسرررررررررررررر ةا ل لصرررررررررررررر   لإ لد عرررررررررررررر لأع رررررررررررررر لد . أع رررررررررررررر ائلت ررررررررررررررم لإلرررررررررررررر لألج رررررررررررررر لل

رررررررررررررررررررررما  )با ئررررررررررررررررررررر ل ررررررررررررررررررررري ل   
ْ
 

غ
رررررررررررررررررررررما ... أ     ْ

غ
           هررررررررررررررررررررر لصررررررررررررررررررررر   ل  ج  حررررررررررررررررررررر   لتر رررررررررررررررررررررىل  ب ررررررررررررررررررررر ل ا  ةررررررررررررررررررررر ل ظرررررررررررررررررررررةأل( أ 

عررررررررررررراعكلالرررررررررررررثلبرررررررررررررعع لأعث ررررررررررررر  لأعم ررررررررررررراأ يل نررررررررررررر لألج ررررررررررررر  ل.إلررررررررررررر لألح عررررررررررررر لأع ررررررررررررر ل كرررررررررررررم ل ةررررررررررررر لأل  ررررررررررررر ال لأع  ررررررررررررر ا

 يلألناررررررررررررررر لتمعرررررررررررررررعلُررررررررررررررر لأعررررررررررررررر صلإل طررررررررررررررر ءلد األ م ررررررررررررررر لُررررررررررررررر ل  لةررررررررررررررر لتجررررررررررررررر  سل صرررررررررررررررمأ لقثرررررررررررررررىلتجررررررررررررررر  سلأ  ررررررررررررررر 

 .ألحةل ل لأعع  م  ل  ةج لتمأادل  ك ال لأ    يلدأ ىلأع ص

تج رررررررررررررررىل ررررررررررررررر ل لرررررررررررررررمل صرررررررررررررررمأ ل ررررررررررررررررىلع رررررررررررررررعلأع رررررررررررررررج ل ررررررررررررررر ل برررررررررررررررملأ رحررررررررررررررر   لأعثعع ةررررررررررررررر لأع ررررررررررررررر لل:الســــــــــــــج  

  7 (أعأ ة  ,,,أع ةا  ,,,, أع  ة  ,,, أل أة  ) ؛علعاأ  

       ُرررررررررررررررررر لبررررررررررررررررررافل ع رررررررررررررررررر ظلأ  ررررررررررررررررررجم  ل م ررررررررررررررررررعل غررررررررررررررررررملصررررررررررررررررررمتيل     ررررررررررررررررررقلبرررررررررررررررررر  ل صررررررررررررررررررمأ لألحررررررررررررررررررة  ل

رعث لباعكلإ     لدأ ىلأ       . ل ع لت  غ م ل ل  

 :املستوى الصرفي

إ لأعرررررررررررررررررررررررعأا لعل حررررررررررررررررررررررر م لأعأرررررررررررررررررررررررمتيلد  ررررررررررررررررررررررر ل جررررررررررررررررررررررربل لةررررررررررررررررررررررر ل  ل رررررررررررررررررررررررعا لأ حررررررررررررررررررررررر م لأعأرررررررررررررررررررررررةُ لأل ل

  ل صررررررررررررررررمأ ل برررررررررررررررراأل رررررررررررررررر ل كررررررررررررررررم ل نرررررررررررررررر ل حرررررررررررررررر م لألحررررررررررررررررة  للالا طرررررررررررررررر  أل ل،لتج  م رررررررررررررررر ل  قرررررررررررررررر ل  ةررررررررررررررررعة

 . مععل  ق لب  لأ ح م لأعأةُ ل لأ ح م لأعأمتيل

ةغلصة ة ل  مادب لك ألتي    :قعل اد لُ لأ     لأعع   اا ل عةلص 
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 :صيغة املبالغة 

أع   ررررررررررررررىل رررررررررررررر لتألةررررررررررررررعلأ   ررررررررررررررىل لت ما رررررررررررررر ل لأ ث عغرررررررررررررر للأ ررررررررررررررمررررررررررررررر ل صررررررررررررررفل  رررررررررررررر قلعةررررررررررررررعلل نرررررررررررررر ل   ررررررررررررررىل

 :  أ لأع  عة  لع  قلغ عث ل  لأعي ثيل ن لالا ،لُ لألحع 

 فعال  -1

 مفعال -2

 فعول  -3

 8فعيل -4

 : ن ل  لقعل لسفلبعع لأعث   لُ لأ     لأعع   اا ل  لبافل   أ ل  

م ل ن ل   ل  مللل ر 
ّ
  ثةعل ن ل ل  ل  ةىل/ 

 ع عررررررررررررررررررر لبرررررررررررررررررررافلأعأرررررررررررررررررررةغلأ  ررررررررررررررررررر لدعرررررررررررررررررررتل نررررررررررررررررررر لسررررررررررررررررررر ةا ل لأ رررررررررررررررررررتاثأءل ررررررررررررررررررر ل رررررررررررررررررررة ل لررررررررررررررررررريلأع ررررررررررررررررررر حل

 .الا   عا لبة ىلأعح    يل

 :الصفة املشبهة 

 برررررررررررررررملأعمصرررررررررررررررفلأعرررررررررررررررا ل أررررررررررررررر  ل ررررررررررررررر لأع  رررررررررررررررىلأعررررررررررررررر  الأعرررررررررررررررا ل رررررررررررررررعلل نررررررررررررررر لإ رررررررررررررررملأع   رررررررررررررررىل لعررررررررررررررراأل

  لأ  رررررررررررررررررث لب  رررررررررررررررررملأع   رررررررررررررررررىلُرررررررررررررررر لأ   رررررررررررررررررىلغ ررررررررررررررررر ل  لأع رررررررررررررررررع  ءل رررررررررررررررررة  لبرررررررررررررررررأ ل،لأررررررررررررررررر  لأ  رررررررررررررررررما  ع رررررررررررررررر ةتلب

 :أعأ  لأ  ما لتعلل ن لص  لث ب  ل  بمل   أنا لك ألتي

   ى -1

    ىل ل   ء -2

ةى -8     

ْ ى -4
غ
  

ْ ى -5    

ْ ى -6
ٌ
  

ةى -7   
غ
  

 9  ملل -3

 : قعل  ءلُ لأ     لأعع   اا ل عةلصةغلصة ة لعلأ  لأ  ما ل الةل ملا ل  ل ن 

 /  ة  ل ن ل   ل    ل/   لبل ن ل   ل  ى/ غلبل ن ل   ل  ىل

 /ص ة  ل ن ل   ل    ل/  ةا  ل ن ل   ل    ل

 كرررررررررررررررررررىلبرررررررررررررررررررافلأعأررررررررررررررررررر   لأع ررررررررررررررررررر ل  ادبررررررررررررررررررر لبرررررررررررررررررررعع لأعث ررررررررررررررررررر  لأعم ررررررررررررررررررراأ يلإ  ررررررررررررررررررر لترررررررررررررررررررع الُررررررررررررررررررر لدأئرررررررررررررررررررةةل

تا مل  ررررررررررررعل  رررررررررررررىل رررررررررررر لكل ررررررررررررر لأع ةارررررررررررر  لترررررررررررررعلل نرررررررررررر لأع  رررررررررررررةلل بررررررررررررافلصررررررررررررر  ل ا ررررررررررررمل صرررررررررررررفلأع رررررررررررر ةا ل لأعررررررررررررر

 . ا لأعة ىلأع ح ذلأعح    يل  لقثىل بملأع  حلإلا   عا ل
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 :اسم املفعول 

برررررررررررررررررمل صرررررررررررررررررفل  ررررررررررررررررر قل ررررررررررررررررر لأع  رررررررررررررررررىلأ ث ررررررررررررررررر لعل جمرررررررررررررررررمللعةرررررررررررررررررعلل نررررررررررررررررر ل ررررررررررررررررر ل قررررررررررررررررر ل لةررررررررررررررررر ل  رررررررررررررررررىل

 :أع   ىل بملع  قل  لأعي ثيل لأعة ملصةغ ل

 (   مل )صحةحلأع   ل لأع ال ن ل   ل أ  ل  لأعي ثيل-1

         رررررررررررررررررعلإشرررررررررررررررررر    لأ ررررررررررررررررررملأ   ررررررررررررررررررملل رررررررررررررررررر لأع  ررررررررررررررررررىلأعرررررررررررررررررر  الع ررررررررررررررررررت  لأ رررررررررررررررررر    ع لشررررررررررررررررررث ل  لرررررررررررررررررر لب ررررررررررررررررررعفلل-2

 10 ن لش كل لذببل ابم لب ل

ع ررررررررررررررررعل ة ررررررررررررررررتلأ    رررررررررررررررر لأعع   اارررررررررررررررر لأع ي رررررررررررررررر ل رررررررررررررررر لبررررررررررررررررافلأعأررررررررررررررررةغ ل لررررررررررررررررر لأ ررررررررررررررررملأ   ررررررررررررررررملل لع ررررررررررررررررىل

  : ن  ب م ل   

  ررررررررررررررررررعلك  رررررررررررررررررتلد عرررررررررررررررررر لبرررررررررررررررررافلالا  أ لأع رررررررررررررررررر ل ؛(   ررررررررررررررررررما ن ل   ل   رررررررررررررررررمل (/)   رررررررررررررررررمال نرررررررررررررررررر ل   ل   رررررررررررررررررمل )

 .تتل ا لبافلأعكل   ل ن ل ب  لأعأمالأع  ل س م لبعع لأعث   لأعم اأ ي 

 (:التركيبي )املستوى النحوي 

       ع رررررررررررررررررعلأ حررررررررررررررررر م لأع ررررررررررررررررررم ل ررررررررررررررررر ل برررررررررررررررررملأ حررررررررررررررررر ما  لأع ررررررررررررررررر لت  رررررررررررررررررىل نررررررررررررررررر لأسمررررررررررررررررر الأع  رررررررررررررررررىل دلررررررررررررررررريل

ألج ررررررررررررررىلدأ ررررررررررررررىلأعرررررررررررررر صلأع رررررررررررررر ة لل  ررررررررررررررج البرررررررررررررر   ع    ررررررررررررررقل لالابُرررررررررررررر ل بهررررررررررررررىلدللرررررررررررررر لأل رررررررررررررر ل حرررررررررررررر م لع  رررررررررررررر ل

 .  لأع     

ل      إ لأ   ثرررررررررررررررررر لعل    رررررررررررررررررر لأعع   اارررررررررررررررررر ل جررررررررررررررررررعلبررررررررررررررررررعع لأعث رررررررررررررررررر  لأعم رررررررررررررررررراأ يلقررررررررررررررررررعل سررررررررررررررررررفل رررررررررررررررررر ل    رررررررررررررررررر 

                                  :  رررررررررررررررررررر لذعرررررررررررررررررررركل   رررررررررررررررررررر للأ  ضررررررررررررررررررررة ل:  لالررررررررررررررررررررثل نرررررررررررررررررررر لتررررررررررررررررررررمسة ممل ظررررررررررررررررررررةألإلرررررررررررررررررررر ل رررررررررررررررررررر لتر لرررررررررررررررررررر ل رررررررررررررررررررر لد   ل

،ل  ررررررررررررررا ،ل ضرررررررررررررر ت ضررررررررررررررجة، بررررررررررررررث،،ل ررررررررررررررث  ررررررررررررررلب، غلررررررررررررررب، أ    ررررررررررررررت، قلررررررررررررررت،،ل ررررررررررررررأعت،ل  ررررررررررررررع ،لدررررررررررررررعث  ) 

 مررررررررررررررررافل غلرررررررررررررررربل   رررررررررررررررر للأ  ضررررررررررررررررة لأع رررررررررررررررر ل س مرررررررررررررررر للبررررررررررررررررعع لأعث رررررررررررررررر  لُرررررررررررررررر ل ررررررررررررررررصلأ    رررررررررررررررر ل(  ل ررررررررررررررررتل،لل ررررررررررررررررت

 .أعع   اا ل ه لتمح لع  لبأ لبافلأ     لأعع   اا لر ل ث اةل  ل  معلداأ يل   ةل

 : داللة حروف النداء 

 لبرررررررررررراأل رررررررررررر ل  ررررررررررررىل،ل ررررررررررررةةل62ع ررررررررررررعل  رررررررررررر لأ    رررررررررررر لأعع   اارررررررررررر لتررررررررررررمأ ةلدررررررررررررة لأع ررررررررررررعأءل رررررررررررر لُرررررررررررر لأ    رررررررررررر ل

 اررررررررررررافلأعأررررررررررررماةلإ  رررررررررررر لعمضرررررررررررر لأع رررررررررررر ائل( رررررررررررر )   صرررررررررررر ل لإ  رررررررررررر ل رررررررررررر ءلتمسةررررررررررررفلدررررررررررررة لأع ررررررررررررعأءلعل    رررررررررررر ل  رررررررررررر ة

دأ رررررررررررررررىلقمق ررررررررررررررر لألحرررررررررررررررع  لأعرررررررررررررررا ل رررررررررررررررع البررررررررررررررر  ل لرررررررررررررررريلأع ررررررررررررررر حلإلا ررررررررررررررر  عا ل لا رررررررررررررررىلب ررررررررررررررر ل   ررررررررررررررر  ل م رررررررررررررررر ل

             ج ررررررررررررررررررررىل رررررررررررررررررررر لألج لرررررررررررررررررررر ل(  رررررررررررررررررررر ) أ رررررررررررررررررررر    للدررررررررررررررررررررة لأع ررررررررررررررررررررعأءل،ل ت أشرررررررررررررررررررر   لب ثرررررررررررررررررررر اأ لأعحرررررررررررررررررررربل لأع رررررررررررررررررررر م

  ررررررررررررررررررركل ضررررررررررررررررررر  لبإ  رررررررررررررررررر ئ ل درررررررررررررررررررعةل مضرررررررررررررررررررم ة ل لألج لرررررررررررررررررر لأع ررررررررررررررررررر لتل اررررررررررررررررررر لتةأبطرررررررررررررررررر ل  ةررررررررررررررررررر ل ل ررررررررررررررررررر د لإلرررررررررررررررررر لت 

لأقت أنارررررررررررررر  أدل ثررررررررررررر اأ لأع رررررررررررررر ةا لأعررررررررررررررمأادةلُررررررررررررر لأ    رررررررررررررر للقة رررررررررررررر ل  ةررررررررررررر ل ل   عةرررررررررررررر لررررررررررررررر ل  لع ررررررررررررررىل رررررررررررررر .علررررررررررررر ص

 (.  )برة لأع عأءل

 :حروف العطف الواو و الفاء 

  ررررررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررررررر لدرررررررررررررررررة  لأع طرررررررررررررررررفل يرررررررررررررررررىلدرررررررررررررررررة ل أ ررررررررررررررررر   ىلبرررررررررررررررررعع لأعث ررررررررررررررررر  لأعم ررررررررررررررررراأ يلُررررررررررررررررر لأ 

ةررررررررررررررررر ل ررررررررررررررررررة لأعرررررررررررررررررمأ ل لعغ  ررررررررررررررررر ل   عةررررررررررررررررر ل    ررررررررررررررررر ل ارررررررررررررررررافل د أ لإ  ررررررررررررررررر لع رررررررررررررررررعلك  رررررررررررررررررتلأع  ،لأعرررررررررررررررررمأ ل لأع ررررررررررررررررر ء

 رررررررررررررةةل لبررررررررررررراألدعةرررررررررررررىل نررررررررررررر لأعتررررررررررررر أب ل لأع    رررررررررررررقلل11 ررررررررررررر   ىلب  ررررررررررررر ةلُررررررررررررر لأ    ررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررر ل  رررررررررررررعلترررررررررررررمأادلأ
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 ررررررررررررررر ءلُررررررررررررررر لأ    رررررررررررررررر ل  ل رررررررررررررررالةل نررررررررررررررر ل ررررررررررررررر ةىلأ يرررررررررررررررر لل ررررررررررررررر  أع ضررررررررررررررر  لأعرررررررررررررررا لد  ررررررررررررررر لدرررررررررررررررة لأع طررررررررررررررررفلأعرررررررررررررررمأ 

ررررررررررررررر ل) :أعع   ااررررررررررررررر ل
غ
ن ل غ كغ ل ْ رررررررررررررررر غ ررررررررررررررررْ تغ ضغ ررررررررررررررررْ ةغ لعررررررررررررررررْمل غ

ّ
لأع    غ

ْ
ررررررررررررررررا

غ
أت   ،ل غ ررررررررررررررررما 

 
لُررررررررررررررر لأع ُّ  رررررررررررررررركغ

غ
لا ْ ل ْةررررررررررررررررتغ

 
ع دغ ،ل غ ررررررررررررررررما  ج  أع ُّ

ْحرررررررررررررررررررررة ل
 
 
ْ
لب  ع

ْ  غ   رررررررررررررررررررررع  حغ
غ
،ل 

،
رررررررررررررررررررررْةب   ل   أءغ رررررررررررررررررررررمغ لأعمغ رررررررررررررررررررررتغ

ْ
د  

،ل غ
،
الا ْ رررررررررررررررررررررمغ ل   ررررررررررررررررررررر  ءغ لأعح  رررررررررررررررررررررتغ

ْ
ل ،ل غ غ غ

،
ررررررررررررررررررررر 

 
ررررررررررررررررررررر لاغ   غ  

 
أع  ،ل غ

،
ّ ررررررررررررررررررررر 

 
 

ة    ئ 
 
  11(أعط

  ل نررررررررررررررررر لأعأررررررررررررررررر   ل  جرررررررررررررررررعلُررررررررررررررررر لبررررررررررررررررراألأع رررررررررررررررررملل  لأعرررررررررررررررررمأ لدرررررررررررررررررقلتةأبطررررررررررررررررر ل أرررررررررررررررررة ل ل ضررررررررررررررررر  ل  ررررررررررررررررر

 .أعح  ةةل لعملدا   فلعة    لث ىل أضحلب  لألج ىل

  رررررررررررررررر لدرررررررررررررررررة لأع رررررررررررررررر ءلأعرررررررررررررررررا لبررررررررررررررررمل   ررررررررررررررررر ل رررررررررررررررر لألحرررررررررررررررررة  لأع رررررررررررررررر ل ررررررررررررررررر ب تلُرررررررررررررررر لإ رررررررررررررررررةأ لأ    ررررررررررررررررر ل

 أعع   اارررررررررررررر لب  ةرررررررررررررر ل    عةرررررررررررررر ل ظررررررررررررررةأل رررررررررررررر ل ر  رررررررررررررر لدررررررررررررررة لأع رررررررررررررر ءل رررررررررررررر لتةتيرررررررررررررربلبرررررررررررررر  لألج ررررررررررررررىل ل  لترررررررررررررررمأادفل

درررررررررررررة لأع ررررررررررررر ءل ث غررررررررررررر فل  ل لبرررررررررررررملأعت تيررررررررررررربلُررررررررررررر لأ    ررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررر لكررررررررررررر  لُررررررررررررر ل  رررررررررررررةةل مأضررررررررررررر لد رررررررررررررقل  اررررررررررررر ل

 .ب  لألج ىل لأ ط ئا لقة  ل   عة لع ح مللإل ل صل ت أب ل     كل

 (املعجمي : )املستوى الداللي 

 سرررررررررررررررررررررفلبررررررررررررررررررررررعع لأعث ررررررررررررررررررررر  لأعم رررررررررررررررررررررراأ يل ررررررررررررررررررررررعةلأع ررررررررررررررررررررر ظل ل أررررررررررررررررررررررط ح  ل لصررررررررررررررررررررر   لُرررررررررررررررررررررر لأ    رررررررررررررررررررررر ل

 ل ل رررررررررررررععم  ا لأعع   ااررررررررررررر ل لبررررررررررررراأل ررررررررررررر ل  ل ررررررررررررر ل ثرررررررررررررر لُررررررررررررر لبرررررررررررررافلأ    ررررررررررررر ل ررررررررررررر ل   لرررررررررررررفلألح رررررررررررررمللأعع عةررررررررررررر

  .دأ ىلأ     

 :الحقول الداللية 

 12أع ةا  ل،لأع  ا،ل شحا،د   ا،داب  ،أعثم ،ل تأع  :حقل التسول 

       أ ررررررررررررررررر   ىلبرررررررررررررررررعع لأعث ررررررررررررررررر  لأعم ررررررررررررررررراأ يل ع ررررررررررررررررر ظلبررررررررررررررررراألألح رررررررررررررررررىلعلع عررررررررررررررررر ل نررررررررررررررررر لد عررررررررررررررررر لأ  حرررررررررررررررررمع  ل

 . للاعكلتعللبافل ع  ظل ن لتأماةل   ة

ْ ة ل/أع جمال :حقل الكواكب   أعح  ءل/أع    / أع  

أ ررررررررررررر   ىلبرررررررررررررعع لأعث ررررررررررررر  لأعم ررررررررررررراأ يل  ررررررررررررر  ءلعلكمألررررررررررررربل ظرررررررررررررةألإلررررررررررررر ل ررررررررررررر لكررررررررررررر  لشررررررررررررر    لُررررررررررررر لأع أرررررررررررررةل

أع ث يرررررررررررررررر  لُرررررررررررررررر لت ررررررررررررررررعالأع لررررررررررررررررمال لبرررررررررررررررراأل رررررررررررررررر ل  ررررررررررررررررىلأعثررررررررررررررررعع ل مسررررررررررررررررفلبررررررررررررررررافل  رررررررررررررررر  ءل ل رررررررررررررررر ءلتمسة مرررررررررررررررر ل

ل ْ رررررررررررررررررررررررررر)دأ ررررررررررررررررررررررررررىلأ    رررررررررررررررررررررررررر لعغررررررررررررررررررررررررررة لسرررررررررررررررررررررررررر ة لبرررررررررررررررررررررررررررتلإذل  ررررررررررررررررررررررررررمللُرررررررررررررررررررررررررر لأ    رررررررررررررررررررررررررر ل ررررررررررررررررررررررررررْ تغ ضغ لعررررررررررررررررررررررررررْمل غ كغ                              غ

ل ررررررررررررررررررتغ
ْ
ل ،ل غ غ غ

،
رررررررررررررررررر 

 
رررررررررررررررررر لاغ   غ  

 
أع  ،ل غ

،
ّ رررررررررررررررررر 

 
ررررررررررررررررررْ ةغ ل 

ّ
لأع    غ

ْ
ررررررررررررررررررا

غ
أت   ،ل غ ررررررررررررررررررما 

 
لُرررررررررررررررررر لأع ُّ  رررررررررررررررررركغ

غ
لا ْ ل ْةررررررررررررررررررتغ

 
ع دغ ،ل غ ررررررررررررررررررما  ج  رررررررررررررررررر لأع ُّ

غ
ن  غ

 
،
الا ْ مغ ل     13(أعح   ءغ

    ررررررررررررررر  دظل ررررررررررررررر ل رررررررررررررررر للبررررررررررررررراألأع رررررررررررررررمللأعررررررررررررررررمأادلُررررررررررررررر لأ    ررررررررررررررر لدا رررررررررررررررر لأع ررررررررررررررر ةا ل لأعرررررررررررررررتا ملأعررررررررررررررررمأادةلللللللللل

  .ُ للتمسةفلب  ل    ء

 كلث /الا مدل/أع ة دل :حقل الحيوان

أ ررررررررررررررررر   ىلبررررررررررررررررررعع لأعث رررررررررررررررررر  لأعم رررررررررررررررررراأ يل  رررررررررررررررررر  ءلبرررررررررررررررررافلألحةمأ رررررررررررررررررر  لإل طرررررررررررررررررر ءل   لررررررررررررررررررفل ررررررررررررررررررععم  ل

                  مسة رررررررررررررررررر لعل ررررررررررررررررررةدلأعررررررررررررررررررا لبررررررررررررررررررملدةررررررررررررررررررمأ ل  ثررررررررررررررررررمذل  ررررررررررررررررررة فلع طرررررررررررررررررريلصرررررررررررررررررر  لُرررررررررررررررررر لسرررررررررررررررررر ةا ل رررررررررررررررررر لشرررررررررررررررررركىل

 لرررررررررررررراعكلتمسة رررررررررررررر لع  ررررررررررررررعلعرررررررررررررريسلع متررررررررررررررر ل لأ  رررررررررررررر لعةأئر رررررررررررررر لأع ة ارررررررررررررر ل  ةجرررررررررررررر ل لررررررررررررررعفلأعأرررررررررررررررلبل . ل حرررررررررررررر  
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  ررررررررررررررر لتمسة ررررررررررررررر لعلكلررررررررررررررربلُررررررررررررررر لأ    ررررررررررررررر ل ع عررررررررررررررر ل نررررررررررررررر لل ررررررررررررررر ةلأع ثررررررررررررررر  ل  ل،لاعكلعغرررررررررررررررة ل ررررررررررررررر  ة لبررررررررررررررراأللررررررررررررررر

 .أع  الأع ي  ل  عة ىلأعح    يلع  ةل  ل ليلأع  حلإلا   عا ل  لل  ةلل   

 . بمأ /     /بغعأدل :حقل البلدان و الاماكن 

 نررررررررررررررررررر ل  ررررررررررررررررررررمالت رررررررررررررررررررعالأعرررررررررررررررررررر صلل سرررررررررررررررررررفلبرررررررررررررررررررعع لأعث رررررررررررررررررررر  لأعم ررررررررررررررررررراأ يل  رررررررررررررررررررر ل ل   ل ررررررررررررررررررر لعررررررررررررررررررررع  ا 

أ  ررررررررررررر  يل  ررررررررررررري لبغرررررررررررررعأدلرررررررررررررر ل ا لأعرررررررررررررا ل رررررررررررررة ل اررررررررررررر ل درررررررررررررعأ لأ    ررررررررررررر لأعع   ااررررررررررررر ل للررررررررررررراعكلرررررررررررررر لصرررررررررررررماةل

 .  ل  لك  ل  ئعألُ لبغعأدل  لتحملل ل  ةل

 :الخاتمة 

لأ  ل تل  ل لأع أ ل لع ملا  لإل  لت  ةلم  لأقت بتلُ  لأع   ت علأ      لأع ةبة ل  لب  لأع  م لأع     

ا  تا ؛ل       لنا  تا لدأئ  لتر  للع  لأع  فل  لش أة لأعثطى،ل لباأل  سلأع أ لأع  لتكم لأع أ لُ لن

ل   لغ عث  ل لباأ ل  ل غلمق  ل   مد  لنا  تا  لنا   ل اب   ل  ة   ل   ل  أٌب لدع ث   لأعّة أ   ،أعةما لُ     بعف

لتأتيلب علأع  عةل  لألحث  لأع  لت  لر لألحلمللأع    جلُ لأ     ل لأع  لتع الدةثة  لأ      ل  ل  ة  ل  

ل ل ل ا  لأ رماا "أ       أة 
ّ

لأع  ل ب  د لع مم ل ع عأ لشيئ  ل لت عا لأ      لُ  لاتيث ل.   عملا    لأعمّلا                  لألّ 

حث لعل  ائ،ل لُ لباألت   علأ     ل  ل ملأع أ لأع أ  ةلألحع ي 
ّ
 14" ل  ةاةل ه لت  علدب تا ل إث ا ا لب ع 

ل لأع  ل ل  سل  لباأ لت  لفلب     لأع  أة  لنا   لأ     ل أعم  لُ ل  ة لأ      لغ  ل ّنا  أع ملل ّ 

لنا   لت  لفل لألحع ي لآلا ل صثرتلعم  لأع أ لأع أ  ة لأع  ال ّ  لأ     ، رحبلباأ لأعثطىلُ            أم 

ل ل  مل لدة  ل ث اك ل كي لقمل ل  اعف ل   ل لباأ لأل ة ، لقأ  لأ"   ل ّ  ل ّ  لأعّ    لسّ  لبمل  ل قع                    

ل لأع أ  ل مضمع ل ث   لكل   لأ       ل الة   ل ةأبم لأع أ ،
،
للي  أ ل   ع لأعا  لأع ةبةر ، لأعلغ   ُ                             

لآدأ ل لُ  للي  أ ل   ع لأعا  لأ   عة لأع أص لإل  ل  ةلم  ل كم مأ لعم لب طة ام لأع ة  ل ّ  ل أعمأق  لآلادأ ،  ري

لثل كيل ث اكلُ لباألأع ملل ن ل  يلأ     لبأنا لعيحتلر لأع أ لل  لع   علأعث  ل ل ّ لأع أ لا 15"أعغة 

 . صىلبةملاملحأعّ عأ ىلألح  ىل  لأ     لاغمل ّ ل 
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